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1

INTRODUÇÃO

O presente relatório compõe a Segunda Etapa da Revisão do Plano de Redução de Emissões de GEE
(PREGEE) de Belo Horizonte, e contempla como foi realizada a estimativa de emissões das ações
propostas no PREGEE.
O trabalho de Revisão de PREGEE teve seu desenvolvimento planejado em 4 etapas, sintetizadas a
seguir:


Etapa 1: Avaliação de resultados obtidos no PREGEE (período 2013-2017) e proposição
metodológica para elaboração de atualização do plano;



Etapa 2: Proposição de diretrizes e políticas públicas para a redução de emissões de GEE;



Etapa 3: Propostas de mecanismo para implementação das políticas e diretrizes propostas nas
etapas anteriores, considerando aspectos institucionais, de gestão e governança da cidade;



Etapa 4: Consolidação e Divulgação do PREGEE.

Na Etapa 2, os seguintes resultados são esperados:


A estimativa de redução das emissões GEE por ação/por setor e por ano; a estimativa de
geração de postos de trabalho por ação.



As metas setoriais e intermediárias de redução das emissões de GEE;



As ações de curto e médio prazos e seus respectivos custos e fontes de financiamento;



A definição das ações prioritárias e das estratégias para a sua consecução; os indicadores
chave por ação.

Este relatório está estruturado em 5 seções. A primeira seção, “Avaliação estratégica das ações para
atualização do PREGEE“, apresenta as ações de mitigação propostas para o Eixo Saneamento. A
segunda seção, “Estimativa de crescimento populacional da cidade”, traz a estimativa de população
para Belo Horizonte até 2040. Já a terceira seção, “Estimativa de redução de emissões”, está dividida
em outras duas subseções. Primeiramente são detalhados os aspectos metodológicos para a estimativa
da tendência das emissões da cidade, sem a execução das ações de mitigação propostas no PREGEE.
Em seguida, são realizadas as estimativas do potencial de redução das emissões proporcionado pelas
ações propostas.
A quarta seção, “Estimativa de custo das ações de mitigação”, traz uma estimativa do custo necessário
para a realização das ações de mitigação. Por fim, a última seção, de “Recomendações” traz uma
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análise do custo de abatimento, relacionando o impacto potencial das ações para a redução das
emissões da cidade e o seu custo estimado.
Destaca-se aqui que, em função do amplo horizonte de projeção (20 anos) e por conta das variáveis
escolhidas para os modelos (de emissão e custos), os resultados apresentados neste trabalho refletem
as premissas escolhidas para a sua obtenção, premissas estas que podem sofrer mudança em função
de situações imponderáveis que acabarão ocorrendo no futuro, fazendo-se necessária a revisão
periódica deste trabalho.
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2

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DAS AÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO PREGEE

As ações de mitigação propostas neste documento para a atualização do PREGEE foram construídas a
partir de um extenso processo de consulta e discussão com representantes da sociedade civil, de
ONGs, da academia e da própria Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com uma posterior validação
das metas e prazos pelos representantes do setor na estrutura da PBH. Esse processo participativo
envolveu diretamente os membros e colaboradores do Comitê Municipal sobre Mudanças do Clima e
Ecoeficiência (CMMCE), que a partir da criação do um grupo de trabalho específico, conduziu a
revisão e validação de cada etapa de construção do novo PREGEE.
Em fevereiro de 2020 realizou-se a 1ª Oficina de Revisão do PREGEE, um encontro presencial no qual
mais de 60 participantes, de diversos setores e instituições, puderam avaliar as ações propostas no
PREGEE 2013, se elas foram implementadas ou não e quais os fatores influenciaram para isso.
Finalizada esta etapa, iniciou-se o levantamento das ações em andamento pela PBH, com o objetivo
de entender, dentro daquelas já em execução, quais poderiam contribuir de alguma forma para a
redução das emissões de GEE da cidade e como elas poderiam ser continuadas e/ou melhoradas
visando este objetivo. A partir de então, realizou-se uma série de oficinas junto aos diferentes Eixos
(Mobilidade, Saneamento e Energia) para a consolidação das ações do novo Plano de Redução de
Emissões de Belo Horizonte. Cabe destacar que, em razão das restrições ao contato social decorrentes
da pandemia do COVID-19, as oficinas foram realizadas no formato virtual (online) com uma ampla
participação dos atores da sociedade.
Após esse extenso processo de discussão e consolidação das ações, estas foram organizadas conforme
a estrutura apresentada a seguir (Figura 1).
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Figura 1 - Estrutura de organização das ações de mitigação
Fonte: Elaboração própria.

Para cada Campo de Resultado foram definidas Linhas de Ação, que são agrupamentos das ações a
partir de características e objetivos comuns. Tem-se que, para cada Linha de Ação foram definidas
Metas Gerais e Objetivos que demonstram como cada Linha de Ação contribui para a redução de
emissões de gases de efeito estufa. Por sua vez, as ações foram definidas em conformidade com seu
papel para o cumprimento dos objetivos, tendo seu teor detalhado. Para cada Ação foram definidos
Prazos de Execução, existindo aquelas que são permanentes e aquelas que apresentam um prazo
definido para serem realizadas.
No nível da ação, as Metas são voltadas para a definição precisa, quantitativa e qualitativa, das
medidas que se pretende tomar nos prazos definidos, tornando seu acompanhamento quantificável
por meio dos Indicadores. Dessa forma, tem-se que não só é possível estimar o potencial de redução
de emissões de gases de efeito estufa a partir das medidas aqui propostas, como também
acompanhar sua implementação e medir sua eficácia.

2.1

EIXO: SANEAMENTO

No caso do Eixo de Saneamento, as ações foram agrupadas em 5 campos de resultado:
1. Gestão dos Resíduos Orgânicos
2. Gestão dos Resíduos Recicláveis Secos
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3. Gestão dos Resíduos da Construção Civil
4. Gestão de Efluentes
5. Articulação Institucional
Cada um deles possui diferentes linhas de ação com seus respectivos objetivos, que refletem o
propósito específico das ações em cada subdivisão, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Campos de Resultado, Linhas de Ação e Objetivos das ações do Eixo Saneamento
Fonte: Elaboração própria.

Os quadros a seguir apresentam as ações de mitigação propostas para o Eixo de Saneamento por
campo

www.waycarbon.com
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Quadro 1 – Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Orgânicos
Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Física

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Elaborar o Plano de Redução e
Gestão dos Resíduos Orgânicos de
Belo Horizonte

Uma vez que a cidade ainda não possui um plano
específico para a gestão dos resíduos orgânicos,
propõe-se a elaboração de um documento único que
não somente consolide as ações/medidas propostas
pelo PREGEE voltadas para os resíduos orgânicos,
como também aquelas previstas no Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS),
visando extrapolar e atualizar as metas dos planos
existentes. O objetivo consiste em dar visibilidade para
essas ações e promover um alinhamento com as
diretrizes nacionais, em especial, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) a qual preconiza a redução
do aporte de resíduos a aterros sanitários, devendo
ser destinados a eles apenas os rejeitos.

Até 2025

01 Plano elaborado.

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Desenvolver estudos, em parcerias
com o setor privado e
universidades, com vistas à
identificação de tecnologia
adequada à realidade local e
economicamente viável para
tratamento de resíduos orgânicos
em larga escala.

Esta ação visa buscar alternativas menos emissoras de
GEE para o tratamento dos resíduos orgânicos em
larga escala na cidade e modernizar as tecnologias
atualmente adotadas no Município.

Até 2025

Estudo finalizado.

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Atuar de modo a contribuir para a
redução na geração de resíduos
orgânicos domiciliares

Esta ação visa propor uma meta geral de redução de
resíduos orgânicos para a cidade, que seria alcançada
com o desenvolvimento das ações de conscientização e
educação ambiental da população.

Até 2036

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Ampliar o Programa de
Compostagem

O objetivo desta ação é evitar a destinação de
resíduos orgânicos para os aterros, promovendo a sua
valorização por meio da compostagem. Para isso,
propõe-se a ampliação do Programa de

Até 2036

Linha de Ação
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Linha de Ação

Ação

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Fomentar formas alternativas para
a destinação ambientalmente
sustentável de resíduos orgânicos

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Garantir o aproveitamento
energético do biogás proveniente
do aterro sanitário

Responsabilidade
Compartilhada pelos
Resíduos orgânicos gerados

Implantar o Centro de
Agroecologia e Educação
Ambiental para Resíduos
Orgânicos (CEMAR)4

Responsabilidade

Formalizar uma "Carta de

Detalhamento da Ação
Compostagem já existente na cidade, por meio do
qual a SLU realiza a coleta diferenciada de resíduos
orgânicos em feiras, sacolões e estabelecimentos
similares e estes são destinados à compostagem,
atualmente, na unidade da CTRS BR-040.
Assim como a compostagem, existem outras formas
ambientalmente sustentáveis e menos emissoras de GEE
para o tratamento do resíduo orgânico. Esta ação visa
promover o desenvolvimento dessas metodologias,
principalmente a biodigestão anaeróbica.
Em agosto de 2017, foi instalado o sistema para
exploração do biogás gerado no aterro sanitário da
Central de Tratamento de Resíduos de Macaúbas em
Sabará. Atualmente essa planta possui capacidade
instalada de 7,0 MW e nela serão concentrados os
esforços de exploração e aproveitamento do biogás
gerado1, evitando que este seja lançado na atmosfera.
A ação aqui apresentada propõe a implantação do
CEMAR, como um espaço de referência para debates
e educação ambiental em relação aos resíduos
orgânicos, instrumento de comunicação e engajamento
da sociedade a respeito desse tema.
A celebração desta carta de compromisso tem por

Prazo de
Execução

Meta Física
t/dia.

Até 2036

0,5% dos resíduos orgânicos
domiciliares destinados
para a biodigestão em
2025, alcançando 3% em
2036.

Até 20332

Não há meta3

Até 2025

Centro implantado

Até 2025

01 (uma) carta compromisso

1Destaca-se que a Central de Aproveitamento Energético do Biogás, instalada no antigo aterro da CTRS BR-040, é considerada o maior projeto mitigador de emissões de GEE criado em Belo
Horizonte. A operação da usina termelétrica iniciou-se em 2011, atingindo um valor de pico de geração média mensal de 2.787 MWh. Com essa iniciativa, a SLU tem contribuído para a
redução das emissões de GEE na capital, deixando de lançar na atmosfera, no período compreendido entre 2009 a 2018, aproximadamente um milhão de toneladas equivalentes de CO2. A
produção de gás no aterro encontra-se em declínio, devido aos baixos teores de matéria orgânica ainda em decomposição. Por isso, a usina termelétrica finalizará sua operação no ano de
2023.
2De acordo com a duração do contrato de concessão da exploração do biogás no aterro de Macaúbas.
3Em ambos os aterros, os quantitativos de gases gerados e evitados já são mensurados.
4 O CEMAR está sendo implementado por meio de uma parceria entre a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) e a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pretende ser um espaço de referência para debates e educação ambiental em relação aos resíduos orgânicos.
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Etapa 2 – Descrição Metodológica – Modelo de Redução de Emissões
Prefeitura de Belo Horizonte

Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Compartilhada pelos
Resíduos orgânicos gerados

Compromisso" com médios e
grandes geradores5 de resíduos
orgânicos na cidade para
definição e implementação de um
Plano de Ações, com metas para
gestão, redução e destinação
adequada dos resíduos.

Responsabilidade
Compartilhada pelos
Resíduos orgânicos gerados

Desenvolver o Sistema de Gestão
de Grandes Geradores de
Resíduos Orgânicos

Agricultura Urbana e
Agroecologia

Atualizar cadastro de
proprietários de lotes vagos para
possível utilização das áreas como
horta comunitária e/ou pontos de
coleta de resíduos orgânicos para

objetivo estimular o não desperdício, a redução dos
resíduos orgânicos e, em especial, promover a
corresponsabilidade social e ambiental dos agentes
geradores. A manifestação voluntária de interesse em
firmar o compromisso será reforçada pelo
envolvimento e atuação dos demais agentes da cadeia
(consumidores, comerciantes, associações/cooperativas
de catadores, entre outros). Nesse sentido, o Plano de
Ações a ser desenvolvido pode contar, por exemplo,
com a doação de alimentos em condições de consumo,
a realização de parcerias com as iniciativas de
compostagem existentes, entre outros.
Com vistas a garantir uma gestão mais eficiente dos
resíduos orgânicos da cidade, este sistema visa gerar,
consolidar e oferecer informações e dados consistentes
para orientar as decisões e estratégias dos gestores.
Em linhas gerais, podemos destacar algumas
funcionalidades tais como: por meio do cadastramento
dos grandes geradores de resíduos orgânicos por
categoria de atividade, contribuir para a criação de
um banco de dados contendo informações sobre o
manejo, tais como geração, coleta e destinação final
dos resíduos orgânicos, bem como promover a
atualização de informações sobre o fluxo de resíduos
disponíveis no Sistema de Manifesto de Transporte de
Resíduos (MTR).
Esta ação visa promover, a partir da identificação dos
proprietários dos lotes vagos, a compostagem e a
destinação ambientalmente sustentável dos resíduos
orgânicos, contribuindo para a redução de emissão de
gases de efeito estufa decorrente do transporte dos

Prazo de
Execução

Meta Física
(modelo elaborado e
formalizado)

Até 2025

01 sistema desenvolvido

Anual

Cadastro atualizado.

5Neste contexto, resíduos orgânicos gerados por médios e grandes geradores se referem aos estabelecimentos que geram resíduos com características domiciliares acima de determinado limite,
conforme descrito pela Lei Municipal nº 10.534/2012: “parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços ou imóveis não residenciais, com
características de resíduos domiciliares, que exceda o volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, fixado para a coleta
regular”.
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Linha de Ação

Agricultura Urbana e
Agroecologia

Ação

Detalhamento da Ação

compostagem

alimentos produzidos em outras localidades e
consumidos na cidade bem como para a promoção de
hortas comunitárias, importante instrumento
socioeconômico.
Avaliar a possibilidade de concessão de benefícios
(p.e. desconto, isenção, compensação, entre outros) aos
proprietários de lotes vagos tem por objetivo motiválos a adotar um comportamento cooperativo,
contribuindo para a implementação, nessas áreas, de
hortas comunitárias e/ou pontos de coleta de resíduos
orgânicos para a compostagem. Para além do impacto
ambiental, esta ação também pode gerar bem-estar
social, favorecendo a comunidade do seu entorno6.

Realizar estudo sobre incentivos
(econômicos/fiscais) para que os
proprietários de lotes vagos
permitam o uso de suas áreas
para instalação de hortas
comunitárias e/ou pontos de
coleta de resíduos orgânicos para
a compostagem.

Prazo de
Execução

Meta Física

Até 2030

01 estudo realizado

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2 – Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Recicláveis Secos
Linha de Ação

Ação

Gestão
Sustentável
dos Resíduos
secos

Ampliar o Programa Municipal de Coleta
Seletiva para papel, metal, plástico e vidro (p,
m, p, v)

Gestão
Sustentável
dos Resíduos

Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos
do ensino público municipal

Detalhamento da Ação
A ação visa estabelecer e promover a ampliação do atual
Programa Municipal de Coleta Seletiva (papel, metal, plástico
e vidro), por meio da ampliação da Coleta Seletiva Porta a
Porta, com contratação de organizações de catadores de
materiais recicláveis; da implantação de coleta seletiva
solidária nos prédios públicos municipais e da ampliação da
coleta seletiva ponto a ponto conteinerizada. Nesse sentido, a
inclusão do Programa Municipal de coleta seletiva no âmbito
do PREGEE se faz pertinente, uma vez que a ação poderá
contribuir para a redução das emissões de GEE.
A ação visa a expansão do projeto de coleta seletiva já
implementado em 34 escolas na cidade para outras escolas
municipais. Considerando a relevância do tema no processo de

Prazo de
Execução

Meta Física

Até 2036

Ampliação da
quantidade de resíduos
recicláveis coletados:
Até 2030: 44.583
t/ano
Até 2036: 76.814
t/ano

Até 2025

15 escolas adicionais
com coleta seletiva por
ano, a partir de 2021,

6Já existe uma iniciativa deste tipo na cidade, no Bairro Santa Tereza, onde foi implementada uma horta comunitária em um lote vago. Esta experiência pode ser utilizada como referência para
o desenvolvimento da ação.
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

secos

Gestão
Sustentável
dos Resíduos
secos

Desenvolver projeto específico para viabilização
de coleta seletiva em Zonas/Áreas Especiais de
Interesse Social (ZEIS/AEIS)

Logística
Reversa

Desenvolver um programa de incentivo à
instalação de Ecopontos em supermercados,
visando ao recolhimento de materiais recicláveis
por estes estabelecimentos e à realização de
parcerias com a rede de cooperativas de
catadores da cidade, para a destinação
adequada do material coletado.

construção de uma sociedade mais consciente e ambientalmente
ativa, a continuidade de uma ação com foco na educação de
jovens e adolescentes é peça fundamental para o desenho de
uma trajetória de consumo menos poluente. Salienta-se que
para o sucesso desta ação será necessária a atuação conjunta
com a Secretaria de Educação - SMED e a Subsecretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional -SUSAN.
Esta ação visa a inclusão das áreas de ZEIS/AEIS no processo
de ampliação da coleta seletiva na cidade. Tendo em vista que
existe um problema de infraestrutura urbana para a
implementação da coleta seletiva nessas localidades,
principalmente devido à configuração das vias, sugere-se,
como ponto de partida, a realização de estudos específicos
para avaliar as alternativas mais adequadas a cada área.
Entende-se que, para além de uma forte interação com os
moradores (via campanhas educativas para a correta
separação do material),devem ser avaliadas as atribuições e
responsabilidades de outros órgãos envolvidos para realização
dessa ação: URBEL – Companhia Urbanizadora e de Habitação
de Belo Horizonte, Subsecretaria de Assistência Social - SUASS
e SUREG - Regulação Urbana.
A proposta do programa é promover a corresponsabilidade
dos produtores e distribuidores na implementação dos sistemas
de logística reversa de embalagens, efetivando a coleta
seletiva, de forma a fomentar a destinação ambientalmente
sustentável dos resíduos na cidade.

Prazo de
Execução

Meta Física
totalizando 75 escolas
adicionais até 2025.

Até 2025

01 projeto desenvolvido

Até 2025

01 programa
desenvolvido

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3 - Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos da Construção Civil
Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Física

Obra
sustentável

Regulamentar o Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, para
que ele incorpore a elaboração de

A regulamentação citada no PMGIRS refere-se à lei municipal nº
10.522/2012, para assegurar que sejam elaborados e implantados os
Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos

Até 2030

Regulamentar a inclusão
da análise de padrões
sustentáveis nos planos
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Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

projetos sustentáveis.

(PGRCCV). Por se tratar de uma lei, essa regulamentação se dá por
meio de um decreto. A abordagem sobre "projetos sustentáveis" está
sendo discutida no âmbito do selo BH Sustentável, em desenvolvimento,
e em parceria SLU/ SMMA. São necessárias articulações institucionais,
assim como a participação da sociedade civil organizada para
desenvolvimento dessa ação: SLU, SUFIS, SMPU, SMMA
A ação propõe o fortalecimento dos GTs regionais de mobilização e
fiscalização das áreas de deposição clandestina de RCCV, com vistas a
promover sua divulgação nas regiões em que atuam, e torná-los centros
de referência em informações sobre o descarte adequado desses
resíduos. Verifica-se a necessidade de sua formalização para fins de
obtenção de maior autonomia e efetividade no desenvolvimento de
ações integradas com participação dos vários órgãos, tais como: SLU,
Administrações Regionais, Sufis, Sudecap, SMMA, SMSA e Urbel, de
modo a garantir sua continuidade independentemente das alternâncias
da gestão municipal. A Comissão Permanente de Eliminação de
Deposição Clandestina, órgão central, terá o papel de integrar e
coordenar as ações a serem desenvolvidas pelos demais.
Esta ação está prevista no PMGIRS e no Projeto Estratégico 2017 2020: Eliminar as áreas de deposições clandestinas e as áreas
receptoras irregulares de RCCV. Adotou-se então a criação da
Comissão Intersetorial de Deposição Clandestina por meio da Portaria
Conjunta SLU/SMMA/SMSP/SMPU Nº 001, de16 de Julho de 2018
visando à concepção de planos de ação para o combate da prática de
descarte irregular de resíduos e a eliminação de áreas de deposições
clandestinas e o seu monitoramento de maneira continuada. Como
solução para a considerável parcela dos resíduos advindos da
construção civil que é disposta clandestinamente em áreas inadequadas,
é importante que seja estabelecida uma rede de monitoramento, em
parceria, visando eliminar esses locais e coibir o estabelecimento de
novas áreas receptoras irregulares.
A implantação de novas URPVs em outros pontos da cidade visa a
disponibilizar à sociedade um local adequado e gratuito para o
descarte dos materiais não recolhidos na coleta convencional e,
principalmente, minimizar as deposições clandestinas em lotes vagos, ao
lado das vias públicas, entre outros. Portanto, para além de possibilitar
o descarte adequado dos rejeitos (via aterro sanitário), as URPVs

Descarte
Adequado
dos Resíduos

Formalizar os GTs regionais de
mobilização e fiscalização de áreas de
deposição clandestina de Resíduos da
Construção Civil e Volumosos (RCCV).

Descarte
Adequado
dos Resíduos

Desenvolver e implementar planos de
ação para o combate da prática de
descarte irregular de resíduos e a
eliminação de áreas de deposições
clandestinas e o seu monitoramento de
maneira continuada

Descarte
Adequado
dos Resíduos

Garantir a implantação das 4 Unidades
de Recebimento de Pequenos Volumes
(URPVs): Bonsucesso (Barreiro), COPASA e
Boa Vista (Leste) e Edgar Torres (Venda
Nova), e contribuir, quando pertinente,
para a criação de novas.
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Prazo de
Execução

Meta Física
até 2030.

Até 2025

10 GTs (1 por regional)
e um (01) GT central
formalizados

Até 2025

Reduzir em 50% os
pontos de deposição
clandestina, tendo como
referência o ano base
de 2021.

Até 2025

4 URPVs adicionais
implantadas.

Etapa 2 – Descrição Metodológica – Modelo de Redução de Emissões
Prefeitura de Belo Horizonte
Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Física

podem ainda reintroduzir material a ser reciclado na cadeia da
construção civil.
Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4 - Ações do Campo de Resultado: Gestão de Efluentes
Linha de Ação

Ação

Redução das
Emissões de GEE
do Tratamento de
Efluentes

Atuar, junto à concessionária de tratamento
de esgotos (COPASA) para a definição de
metas de redução de emissão das estações
de tratamento de esgoto

Redução das
Emissões de GEE
do Tratamento de
Efluentes

Atuar, junto à concessionária de tratamento
de esgotos (COPASA) para a adoção de
medidas voltadas para o aproveitamento
dos subprodutos do tratamento, evitando
sua destinação para os aterros.

Redução das
Emissões de GEE
do Tratamento de
Efluentes

Incluir, no âmbito do Plano Municipal de
Saneamento (PMS) a avaliação dos
indicadores e das diretrizes do plano sob a
ótica da redução de emissões de gases de
efeito estufa

Detalhamento da Ação
Esta é uma ação que dependerá da interação entre a SMMA, a COPASA e
a SEMAD. Entretanto, ressalta-se aqui que cabe ao Sistema Estadual de
Meio Ambiente a responsabilidade de avaliar o desempenho das duas
principais Estações de Tratamento de Esgotos operadas pela COPASA na
RMBH (ETE Arrudas e ETE Onça), uma vez que o licenciamento ambiental
dessas unidades se deu naquela instância e que ambas tratam esgotos
gerados em BH e Contagem.
Esta ação busca estimular o aproveitamento de subprodutos do tratamento
do esgoto, como o biogás (geração de energia) e o lodo (redução da
deposição em aterros). Conforme apresentado no detalhamento da ação
anterior, ressalta-se que cabe ao Sistema Estadual de Meio Ambiente a
responsabilidade de avaliar o desempenho das duas principais Estações de
Tratamento de Esgotos operadas pela COPASA na RMBH.
Essa ação busca promover a análise dos indicadores atuais do PMS tendo
em vista o contexto de redução das emissões de GEE, facilitando a
identificação de oportunidades de melhorias da gestão de efluentes na
cidade.

Fonte: Elaboração própria.
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Prazo de
Execução

Meta Física

Até 2025

Definir metas
até 2025.

Até 2025

Adoção de
medidas até
2025.

Até 2030

Realizar
avaliação
até 2030.

Etapa 2 – Descrição Metodológica – Modelo de Redução de Emissões
Prefeitura de Belo Horizonte
Quadro 5 - Ações do Campo de Resultado: Articulação Institucional7
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Física

Economia
Ambiental

Realizar estudo para avaliação, junto à
Secretaria da Fazenda, da possibilidade de
desoneração (parcial e/ou total) da Taxa
de Coleta de Resíduos Sólidos para o
incentivo ao armazenamento e a separação
dos resíduos orgânicos nas fontes geradoras.

Esta ação visa, por meio de um incentivo financeiro, estimular o
armazenamento e a separação dos resíduos orgânicos nas
fontes geradoras (residências e estabelecimentos comerciais)
para destinação ambientalmente adequada,
preferencialmente a compostagem.

Até 2025

01 estudo desenvolvido

Desenvolver e implantar um programa de
capacitação dos agentes de saúde para que
possam incluir aspectos sobre educação
ambiental e mudança do clima em sua
abordagem, associando-os com as questões
de impacto à saúde.

Os agentes de saúde já realizam visitas domiciliares voltadas
para a educação em relação à saúde. A ação proposta visa,
portanto, incorporar nestas visitas o tema da educação
ambiental e da mudança do clima. Entende-se que a
resiliência à mudança do clima perpassa pelo conhecimento
acerca da capacidade dos sistemas sociais, econômicos e
ambientais de lidar com os eventos adversos. Dessa forma,
prover informação à população é passo importante para
favorecer sua capacidade de adaptação e transformação.

Até 2025

01 programa desenvolvido e
implementado

A criação de um programa de multiplicadores ambientais visa
engajar e envolver a sociedade com o tema da gestão
ambiental na cidade.8

Até 2025

01 programa desenvolvido e
implementado

A ação visa ampliar a discussão e promover a educação
acerca do meio ambiente e da mudança do clima no ambiente
escolar. O programa a ser desenvolvido pode utilizar as bases
daqueles já executados pela cidade, como o EcoEscola9.

Até 2025

01programadesenvolvido

Capacitação
de Agentes
para o clima

Capacitação
de Agentes
para o clima

Educação
Ambiental

Desenvolver programa de multiplicadores
ambientais por região da cidade, com a
formação de redes de voluntários que atuem
como agentes de comunicação, educação e
informação, promovendo a educação
ambiental e o envolvimento da comunidade
com o tema da mudança do clima.
Desenvolver um amplo programa de
educação ambiental, contemplando todos os
aspectos relacionados à gestão dos resíduos
sólidos e à mudança do clima.

7Destaca-se que as ações propostas para promover a redução das emissões no setor de Resíduos demandam para além de medidas específicas no âmbito da Prefeitura, um engajamento da
população e de outras instâncias públicas. Portanto, reitera-se a necessidade de articulação institucional entre as diferentes secretarias (a saber: SMMA, SLU, Secretaria Municipal de Saúde SMSA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE e Secretaria Municipal de Educação –SMED, Assessoria de Comunicação Social da PBH) para promoção, divulgação e
implementação conjunta de todas as ações aqui listadas.
8 Pode ser acoplada a iniciativas já existentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que desenvolve periodicamente atividades educativas no Centro de Extensão em Educação Ambiental
e também nos seis (6) Centros de Educação Ambiental existentes na cidade. Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/educacao-ambiental
9 O programa EcoEscola já realiza um trabalho similar no formado de Ensino a Distância. Mais informações em: https://www.ecoescolabh.com/ead
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Linha de Ação

Ação

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

\

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

Desenvolver programa voltado para a
redução do uso de embalagens (por
exemplo, sacolas plásticas, embalagens
plásticas e isopor desnecessários) pelos
estabelecimentos como supermercados,
sacolões e padarias.

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

Criar o Fundo Municipal de Incentivo à
Reciclagem e Inserção Produtiva de
Catadores.

Reduzir,
Reciclar e

Incluir, na revisão do Selo BH Sustentável,
critérios voltados para o incentivo à redução

Detalhamento da Ação
Igualmente, o programa de educação ambiental deverá
trazer o tema de combate ao desperdício de alimentos, uma
vez que a redução na disposição em aterros dos resíduos com
potencial de geração de gás metano contribuem para
minimizar as emissões de GEE.
Uma ação climática eficaz traz no cerne de sua
implementação a participação e envolvimento direto da
sociedade. Portanto, para ações que visem a uma mudança de
comportamento é primordial realizar campanhas educativas
que deixem evidentes a importância e o papel de cada um
para um resultado bom para todos, a coletividade. Sugere-se
que as campanhas tragam mensagens positivas e práticas,
explicitando os materiais que podem ser destinados para a
reciclagem, como fazer a compostagem, como reutilizar, entre
outros. Além disso, devem focar em temas correlatos de
interesse da população, tais como economia de custos,
sustentabilidade e criação de empregos.
Esta ação visa incentivar a redução da geração de resíduos
por meio do incentivo ao consumo consciente de embalagens.
A criação do Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e
Inserção produtiva de catadores visa incentivar a reciclagem
na cidade, atuando como uma fonte de recursos para a
contratação e remuneração dos catadores/cooperativas, para
a melhoria estrutural das unidades de triagem e para a
realização de programas e projetos voltados à reciclagem e à
inserção produtiva dos catadores de materiais recicláveis10.
O Selo BH Sustentável visa incentivar a adoção de práticas
ambientalmente sustentáveis pelos empreendimentos públicos e

Prazo de
Execução

Meta Física

Ação
Contínua

Pelo menos uma campanha
realizada por ano a partir
de 2021.

Até 2030

01 programa desenvolvido

Até 2025

Fundo criado e em operação.

Até 2025

-

10 Em Porto Alegre, a Lei Complementar nº 807, de 28 de dezembro de 2016, criou o Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e à Inserção Produtiva de Catadores (FMRIC), que pode ser
usado como referência para o desenvolvimento de fundo semelhante em Belo Horizonte.
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Reutilizar

da geração de resíduos, à reutilização, à
reciclagem e à adoção de medidas de
logística reversa.

privados na cidade. Por isso, a ação propõe que sejam
incluídos no selo o incentivo a medidas de gestão de resíduos.

Fonte: Elaboração própria.
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3

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CIDADE

A estimativa de crescimento populacional de Belo Horizonte foi obtida diretamente com a PBH, sendo
que estes valores foram estimados a partir dos estudos populacionais elaborados pela Fundação João
Pinheiro (FJP) para Belo Horizonte (FJP, 2020). Os valores são apresentados abaixo.
Tabela 1 - Projeção de população da cidade de Belo Horizonte (2010 a 2040)
Ano

População (hab)

2010

2.418.784

2011

2.430.588

2012

2.442.285

2013

2.452.496

2014

2.463.358

2015

2.476.169

2016

2.487.450

2017

2.498.600

2018

2.505.824

2019

2.512.457

2020

2.518.452

2025

2.595.770

2030

2.654.837

2035

2.671.811

2040

2.683.713

Fonte: Dados recebidos da PBH.
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ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DE EMISSÕES

A estimativa da redução de emissões promovida por determinada ação ou política a ser adotada
pela cidade passa por duas etapas fundamentais: a estimativa de um cenário de linha de base
(também chamado de cenário referencial ou ainda, Business as Usual - BAU) e a estimativa da possível
mudança provocada pela ação de mitigação em relação a este cenário referencial(WRI; GHG
PROTOCOL, 2014). Na primeira atividade, a construção do cenário de linha de base tem como
objetivo definir uma tendência para as emissões da cidade para os próximos anos caso nenhuma
política ou ação de mitigação adicional seja implementada na cidade. O objetivo, portanto, é estimar
o nível de emissões que ocorreria sem um esforço político adicional para sua redução(IPCC, 2014).
A estimativa desse cenário depende de algumas considerações a serem feitas sobre os fatores que
podem causar variação nas emissões da cidade, tais como o crescimento econômico e o crescimento
populacional. Já na segunda atividade, a estimativa da redução de emissão provocada pela adoção
de ações ou políticas de mitigação considera que haverá alguma mudança, por exemplo, no consumo
de combustíveis da cidade, em relação ao cenário tendencial em decorrência dessas ações.

4.1

ESTIMATIVA DO CENÁRIO BUSINESS AS USUAL (BAU)

4.1.1 PREMISSAS METODOLÓGICAS
A literatura econômica e de mudanças climáticas discute há bastante tempo a relação existente entre
emissões de gases de efeito estufa e o crescimento econômico. ANTONAKAKISet al. (2017) destaca
que o incremento nas emissões está fortemente correlacionado ao crescimento econômico do local no
qual estas são geradas. Isso se deve, em especial, ao crescimento da geração e do consumo de
energia, expansão do sistema de transportes, mudanças nos sistemas urbanos e produção agrícola,
entre outros, os quais, pautados no uso de tecnologias tradicionais e intensivas em carbono, podem
levar ao aumento das emissões de GEE.
Com base nestes preceitos teóricos, a metodologia apresentada a seguir parte do pressuposto que
economias no ciclo de expansão tendem a gerar um aumento das emissões decorrentes das atividades
econômicas, portanto o comportamento futuro da economia pode ser uma variável explicativa para a
variação no nível de emissão nas escalas nacional e local.
Sendo assim, estimativa das emissões de Belo Horizonte no cenário tendencial foi realizada em duas
etapas:
1. Estimativa do crescimento econômico da cidade
2. Estimativa de variação das emissões de GEE da cidade
3. Estimativa do nível de atividade por setor
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Cabe destacar que as projeções de crescimento econômico, de emissões de GEE e de nível de
atividade para Belo Horizonte possuem incertezas inerentes ao processo de modelagem. O modelo,
enquanto esquema abstrato e limitado, busca representar a realidade ou aproximar-se de alguns de
seus aspectos, a fim de torná-los descritíveis qualitativamente ou quantitativamente. Porém, não esgota
a representação de todos os aspectos da realidade. Dessa forma, optou-se por um procedimento
metodológico que utilizou as projeções de crescimento realizadas para a economia nacional como
base para uma análise da dinâmica local, associando-as às estimativas de emissões dos setores
econômicos de interesse para a cidade. A seguir, apresenta-se um esquema da metodologia utilizada,
detalhada nas seções seguintes.

Figura 3 - Esquema da metodologia utilizada para as estimativas apresentadas
Fonte: Elaboração Própria.

4.1.2 ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE
O modelo utiliza, portanto, projeções da economia brasileira, que combinadas com as os dados de
crescimento da economia local, estimam o crescimento futuro do PIB da economia de Belo
Horizonte. Entende-se que essa abordagem metodológica oferece uma estimativa mais aderente à
realidade e possibilita calcular o crescimento futuro do PIB da cidade.
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As projeções da economia nacional são desenvolvidas por instituições especializadas, como os
bancos, instituições públicas interessadas no planejamento de longo prazo, que possuem equipes
técnicas altamente capacitadas e utilizam modelos macroeconômicos complexos, já validados
cientificamente. Portanto, utilizar essas projeções, ao invés de desenvolver projeções próprias, torna
a análise mais robusta e facilita a atualização das estimativas pelos técnicos das prefeituras
municipais para atualização das projeções. As projeções mais recentes disponibilizadas de curto e
longo prazos são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Projeções econômicas para o PIB do Brasil
Fonte
BCB
Bradesco
EPE
FBMC
IPEA
FMI
Itaú
Santander
TCB
ONU

201811

201912

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

2020
-3,68
-4,00
-1,80
-5,30
-2,50
-2,20
-

2021
3,43
3,50
2,10
3,10
2,90
4,70
1,70
2,30

2022
2,46
3,00
2,10
3,00
2,80
-

2023
2,44
3,00
2,10
2,70
2,60
-

20242029
2,35
3,20
2,20
1,40
-

20302040
3,50
2,00
2,20
-

20412060
3,00
2,00
-

Fonte: Elaboração Própria a partir de (BCB, 2020; BRADESCO, 2020; EPE, 2019; FBMC, 2018; FMI, 2020; IPEA, 2020; ITAU,
2020; ONU, 2020; SANTANDER, 2020; TCB, 2020).

Contextualizar as projeções econômicas à dinâmica regional facilita a análise das características
econômicas e socioespaciais da região. Deste modo, utiliza-se a taxa de crescimento do PIB brasileiro
como variável explicativa para o crescimento do PIB de Belo Horizonte. Esta relação entre a dinâmica
regional de Belo Horizonte e o desenvolvimento nacional pode ser validada a partir da observação
da variação do PIB em ambos os níveis local e nacional, conforme a imagem abaixo

11
12

Valores reais do crescimento do PIB brasileiro em 2018.
Valores reais do crescimento do PIB brasileiro em 2019.
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Figura 4 - Relação entre o índice de variação13do PIB de Belo Horizonte e do índice de variação do PIB do
Brasil para o período de 2002 a 2017
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2019).

A metodologia propõe então que sejam determinados coeficientes de relação histórica entre o PIB do
Brasil e o PIB de Belo Horizonte visando estimar a relação entre a dinâmica nacional e a dinâmica
econômica local. A partir da Figura 4, obteve-se uma relação linear entre a taxa de crescimento do
PIB de Belo Horizonte e a taxa de crescimento do PIB do Brasil, conforme a equação abaixo.
∆𝑃𝐼𝐵

= 0,9520 ∗ ∆𝑃𝐼𝐵

A partir desta relação, multiplica-se o coeficiente obtido pelos valores apresentados na Tabela 2,
resultando agora em valores estimados para o crescimento do PIB para Belo Horizonte, apresentados
na Tabela 3.
Tabela 3 - Projeções econômicas para o PIB de Belo Horizonte
Fonte

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BCB
Bradesco

1,24
1,24

1,05
1,05

-3,50
-3,81

3,27
3,33

2,34
2,86

2,32
2,86

20242029
-

20302040
-

20412060
-

O cálculo do número índice é feito considerando-se a divisão entre o valor do PIB em determinado ano em relação ao ano
inicial considerado.

13
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Fonte

2018

2019

2020

2021

2022

2023

EPE
FBMC
IPEA
FMI
Itaú
Santander
TCB
ONU

1,24
1,24
1,24

1,05
1,05
1,05
1,05

-1,71
-5,05
-2,38
-2,09
-

2,00
2,95
2,76
4,47
1,62
2,19

2,00
2,86
2,67
-

2,00
2,57
2,48
-

20242029
2,24
3,05
2,09
1,33
-

20302040
3,33
1,90
2,09
-

20412060
2,86
1,90
-

Fonte: Elaboração Própria.

As estimativas anuais da variação do PIB da cidade foram então obtidas a partir da média dos
valores anuais estimados na Tabela 3e um valor médio para cada período é apresentado na tabela a
seguir.
Tabela 4 - Estimativas de crescimento médio do PIB para Belo Horizonte
Ano

2018

2019

2020

2021-2030

2031-2050

Taxa de Crescimento (% a.a)

1,44

1,22

-3,61

2,69

2,82

Fonte: Elaboração Própria.
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4.1.3 ESTIMATIVA DE VARIAÇÃO DAS EMISSÕES DA CIDADE NO CENÁRIO BAU

Considerando que o crescimento da economia brasileira está associado a uma tendência crescente nas
emissões de GEE, buscou-se confirmar essa premissa a partir da análise temporal do comportamento
das variáveis. Conforme explicitado na Figura 5, existe uma relação direta, com forte correlação,
entre as emissões de gases de efeito estufa e a dinâmica econômica no Brasil.

Figura 5 - Relação entre o índice de variação das Emissões do Brasil (exceto Mudança de Uso da Terra e
Florestas) e o índice de variação do PIB do Brasil para o período de 1996 a 2017

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2019b, 2020); OBSERVATÓRIO DO CLIMA (2020).
Igualmente, para confirmar a relação entre a dinâmica de Belo Horizonte e suas emissões, utiliza-se a
relação entre o crescimento econômico da cidade e a variação de suas emissões de GEE, conforme
pode ser observado pela Figura 6.
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Figura 6 - Relação entre o índice de variação das Emissões de Belo Horizonte e o índice de variação do PIB de
Belo Horizonte para o período de 2008 a 2017
Fonte: Elaboração própria.

Portanto, de forma semelhante ao que foi realizado para a estimativa da relação entre o PIB nacional
e o PIB local, realiza-se uma estimativa da relação entre o PIB de Belo Horizonte e suas emissões de
GEE, dada pela equação apresentada abaixo.
∆𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠

= 1,1673 ∗ ∆𝑃𝐼𝐵

A partir desta relação, multiplica-se o coeficiente obtido (1,1673) pela taxa de crescimento anual
estimada para a economia de Belo Horizonte (Tabela 4) e, com isso, obtemos a estimativa de emissões
futuras no cenário tendencial para Belo Horizonte, conforme apresentado na Figura 7abaixo.Para a
construção das estimativas setoriais14, foi utilizada a mesma taxa de crescimento das emissões totais.,

14A

fim de contabilizar a estimativa de redução das emissões advinda do aproveitamento do biogás no aterro na próxima
seção deste documento, as emissões no cenário BAU e a participação utilizada para a projeção deste cenário desconsideram
a redução das emissões advindas do aproveitamento do biogás nos dados históricos.
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11.0

10.11

10.0

8.80

9.0

7.66

Emissões (MtCO2e)

8.0

6.67

7.0

5.81

5.80

6.0

5.08

5.06

4.50 4.45

5.0

4.40

4.0

2.58 2.56

3.0
2.0

1.20 1.19

2.92

1.36

3.33

1.55

3.83

1.79

1.0
0.0
2005

0.71 0.70
2010

2015

2020

0.80

0.91

1.05

2025

2030

2035

2.71

2.36

2.05

1.21

1.39

2040

2045

Emissões Totais (H)

I. Fontes estacionárias de energia (H)

II. Transporte (H)

III. Resíduos (H)

Emissões Totais (P)

I. Fontes estacionárias de energia (P)

II. Transporte (P)

III. Resíduos (P)

1.59
2050

Figura 7 - Projeção das Emissões de Belo Horizonte no cenário BAU para o período de 2018 a 2050 (H – dados
históricos até 2017. P – dados projetados a partir de 2018)
Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 5 seguir apresenta os valores intermediários da emissão projetada para o cenário BAU por
setor.
Tabela 5 - Emissões de Belo Horizonte projetadas para o cenário BAU, por setor e total (tCO2e)
Ano

Fontes Estacionárias de Energia

Transporte

Resíduos

Total

2017

708.520,27

2.582.610,11

1.204.561,40

4.495.691,78

2022

739.549,24

2.695.713,06

1.257.314,02

4.692.576,32

2025

800.882,17

2.919.276,24

1.361.586,66

5.081.745,08

2030

914.614,00

3.333.837,37

1.554.943,12

5.803.394,49

2035

1.050.810,92

3.830.285,47

1.786.492,67

6.667.589,05

2040

1.207.289,18

4.400.660,59

2.052.522,71

7.660.472,48

2045

1.387.068,92

5.055.971,37

2.358.167,79

8.801.208,07

2050

1.593.620,00

5.808.865,73

2.709.327,06

10.111.812,78

Fonte: Elaboração própria.

Abaixo são apresentados os gráficos com a desagregação dessa estimativa por setor.
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1.8
1.6

1.59
1.4

Emissões (MtCO2e)

1.39
1.2

1.21
1.0

1.05
0.74

0.91

0.8

0.80
0.6

0.71 0.70

0.4

0.33 0.33

0.2

0.24 0.24

0.0
2005

0.14 0.13
2010

2015

2020

0.37

0.42
0.32

0.49
0.36

0.56

0.64
0.48

0.55

0.42

0.28
0.15

0.18

0.20

0.23

2025

2030

2035

2040

0.27

2045

0.31

2050

I. Fontes estacionárias de energia (H)

I.1 Construções residenciais (H)

I.2 Construções / comercial e institucional (H)

I.3 Indústria de manufatura e construção (H)

I. Fontes estacionárias de energia (P)

I.1 Construções residenciais (P)

I.2 Construções / comercial e institucional (P)

I.3 Indústria de manufatura e construção (P)

Figura 8 - Projeção das Emissões de Belo Horizonte no cenário BAU para o período de 2018 a 2050 – Setor:
Fontes de Energia Estacionária (H – dados históricos até 2017. P – dados projetados a partir de 2018)
Fonte: Elaboração própria.
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7.0

5.81

6.0

5.06

Emissões (MtCO2e)

5.0

3.84

3.83

4.0

3.34

3.33
2.92

3.0

2.58 2.56
1.96 1.94

2.0

1.0

0.0
2005

4.41

4.40

0.62 0.62

2010

2015

2020

2.91
2.53

2.22

0.70

0.80

2025

2030

0.92

2035

1.06

2040

II. Transporte (H)

II.1 Transporte terrestre (H)

II.4 Aviação (H)

II. Transporte (P)

II.1 Transporte terrestre (P)

II.4 Aviação (P)

1.22

2045

1.40

2050

Figura 9 - Projeção das Emissões de Belo Horizonte no cenário BAU para o período de 2018 a 2050 - Setor:
Transporte (H – dados históricos até 2017. P – dados projetados a partir de 2018)
Fonte: Elaboração própria.
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3.0

2.71
2.5

2.36
2.40

2.05

Emissões (MtCO2e)

2.0

2.09

1.79
1.55
1.36

1.5

1.20 1.19

1.82
1.58

1.38
1.21

1.0

1.07 1.06

0.5

0.14 0.14
0.0
2005

2010

2015

2020

0.18

0.20

0.23

0.27

0.31

0.15

2025

2030

2035

2040

2045

2050

III. Resíduos (H)

III.1 Disposição de resíduos sólidos (H)

III.4 Tratamento e disposição de efluentes (H)

III. Resíduos (P)

III.1 Disposição de resíduos sólidos(P)

III.4 Tratamento e disposição de efluentes (P)

Figura 10 - Projeção das Emissões de Belo Horizonte no cenário BAU para o período de 2018 a 2050 - Setor:
Resíduos (H – dados históricos até 2017. P – dados projetados a partir de 2018)
Fonte: Elaboração própria.

No cenário tendencial as emissões da cidade devem alcançar cerca de 10,1 MtCO2e em 2050.
Destaca-se aqui que, a estimativa das emissões foi realizada até 2050 em um exercício para
compreender a trajetória de emissões na cidade. Entretanto, as metas das ações de mitigação
propostas no PREGEE – e sua estimativa de impacto nas emissões - possuem como longo prazo o ano
de 2040, tendo em vista seu caráter de instrumento de planejamento de administração pública.
Espera-se que seu cumprimento e seus resultados sejam avaliados à medida de sua execução e que, o
cenário futuro, em 2050, seja reavaliado posteriormente, considerando que as ações aqui adotadas
promoverão uma mudança na tendência de emissões da cidade nos anos futuros. O impacto das ações
propostas pelo PREGEE foi avaliado nas seções a seguir em termos da sua relevância frente aos
valores anuais estimados para o cenário BAU.
A metodologia desenvolvida nesse projeto estima a geração de resíduos de 2020 até 2050 por ano
no cenário BAU a partir da projeção de emissões apresentadas na Figura 10, acima. Esse Cenário
BAU serve de referência na comparação de redução das emissões de gases de efeito estufa, e foi
realizado de maneira similar para os setores de resíduos, transportes e energia. Cabe salientar que o
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cenário de referência utilizado no PMGIRS- BH, publicado em 2017, considera uma redução da
geração de resíduos per capta de 0,270 t/hab.ano em 2017 para 0,244 t/hab.ano em 2036 (ou
seja, considera uma redução de aproximadamente 10% na geração de resíduos por cada habitante),
por isso os valores totais de geração de resíduos do cenário BAU do presente relatório não são
comparáveis com os dados apresentados no PMGIRS-BH.

4.1.4 ESTIMATIVA DO NÍVEL DE ATIVIDADE POR SETOR
A partir das emissões estimadas para o cenário BAU, conforme descrito anteriormente, foram
estimados os valores relativos às fontes dessas emissões nos diversos setores. A metodologia utilizada
combina dois fatores: o nível de atividade e o fator de emissão dessa atividade. O nível de atividade
se refere aos dados relativos à magnitude de uma atividade humana causadora das emissões de GEE,
por exemplo dados sobre o uso de energia, consumo de combustíveis, e tratamento de resíduos. Já o
fator de emissão é um coeficiente que quantifica as emissões por unidade de atividade, eles
representam a taxa de emissão para um dado nível de atividade, por exemplo, toneladas de CO2e
por quantidade de energia ou de combustíveis consumida, ou por quantidade de resíduos
tratada(IPCC, 2007a). Tendo as emissões totais já estimadas para o período de 2018 a 2040 no
cenário BAU, conforme a metodologia descrita na seção anterior, estas foram utilizadas então para a
estimativa do nível de atividade em cada setor, a partir da seguinte equação(IPCC, 2007b):
𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜

Cada atividade possui um fator de emissão característico, e os valores aqui utilizados foram os
mesmos do inventário de GEE de Belo Horizonte e disponíveis no software Climas15.

4.2

ESTIMATIVA DO CENÁRIO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES A PARTIR DAS AÇÕES DE
MITIGAÇÃO

4.2.1 EIXO: SANEAMENTO
As emissões do Eixo Saneamento se referem àquelas do setor de Resíduos16no inventário de GEE e
respondem por cerca de 24% das emissões de GEE de Belo Horizonte. Neste setor, para o inventário
de Belo Horizonte, são contabilizadas as emissões resultantes de quatro subsetores, a saber:

15O

Climas é um software de gestão de Sustentabilidade, Responsabilidade Social Corporativa e Compliance, que auxilia as
empresas e cidades desde a operação até a estratégia, inclusive com a elaboração de seus inventários de GEE.
16 Aqui o termo “Resíduos” refere-se à classificação adotada pela metodologia de elaboração de inventários de GEE do
Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC), utilizada para a elaboração do inventário de
GEE de Belo Horizonte. Saiba mais em: https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standardcities
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Tratamento e Disposição de Efluentes: considera as emissões do tratamento de esgotos de
forma aeróbica ou anaeróbica;



Disposição de Resíduos Sólidos: considera as emissões da disposição dos resíduos sólidos em
aterro;



Tratamento biológico de resíduos: considera as emissões do tratamento biológico dos resíduos
sólidos



Incineração de resíduos: considera as emissões da incineração de resíduos.

As ações e estimativas apresentadas nesta seção tem seu foco nos três últimos subsetores,
principalmente em reduzir as emissões associadas à Disposição de Resíduos Sólidos, que atualmente
correspondem à aproximadamente 87% das emissões do setor de resíduos.
As emissões deste subsetor são resultado principalmente da deposição de resíduos orgânicos em
aterros, dado que a decomposição nesta situação ocorre de forma anaeróbica, gerando grande
quantidade de metano (CH4), gás com Potencial de Aquecimento Global (PAG)17 25 vezes maior do
que o CO2 e, portanto, muito significativo para as emissões do setor. Por outro lado, se esse metano
for queimado (gerando CO2 ao invés de CH4) e se esses resíduos forem destinados a algum tipo de
tratamento, como a biodigestão ou a compostagem, ou mesmo quando a sua geração é evitada, essas
emissões também são evitadas ou reduzidas. Neste sentido, durante a elaboração de um Plano de
Redução de Emissões de GEE para Belo Horizonte, é fundamental pensar em ações que visem
principalmente a redução da geração de resíduos (por meio de iniciativas que promovam o consumo
consciente, a reciclagem, entre outras) e a utilização de formas de tratamento menos emissoras.
Os principais planos norteadores das ações do setor na cidade são: o Plano Municipal de Saneamento,
PMS 2016(PBH, 2016) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo
Horizonte (PMGIRS-BH) (PBH; SLU, 2017). O PMS traz uma análise dos diversos índices de salubridade
ambiental, de abastecimento de água, de esgotamento de sanitário, entre outros. Porém, nota-se no
plano a ausência de medidas voltadas para a redução de emissões de GEE do tratamento e
disposição de resíduos sólidos e efluentes na cidade. Por sua vez, o PMGIRS traz diversas análises
sobre como o tratamento e a disposição de resíduos pode ser mais eficiente e emitir menos gases de
efeito estufa, como por exemplo o aproveitamento energético do biogás gerado no aterro, além de
diversas metas, programas e ações alinhadas a este propósito. Sendo assim, são destacadas abaixo
as principais iniciativas já desenvolvidas pela cidade que contribuem, de alguma forma, para a
redução das emissões de GEE no setor de resíduos.
O Potencial de Aquecimento Global (PAG) é um valor relativo da medida do aquecimento global provocado por cada gás
emitido em relação à mesma quantidade de CO2, que tem PAG igual a 1. Com isso, o PAG é sempre expresso em Unidades
Equivalentes de CO2 (CO2e). O PAG do gás metano (CH4) é 25 tCO2e/tCH4, o que indica que o metano tem um potencial
25 vezes maior do que o CO2 em gerar o aquecimento global.

17
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Aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário



Programa Municipal de Coleta Seletiva



Ações de melhoria da gestão dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV)



Ações de Logística Reversa



Ações de gestão de Resíduos Orgânicos



Educação e Mobilização Social

Sendo assim, observa-se que a cidade já desenvolve programas e ações que, apesar de não
objetivarem diretamente a redução de emissões de GEE, contribuem positivamente para este objetivo.
Por isso, durante a estruturação das ações de mitigação propostas nesta revisão do PREGEE, buscou-se
considerar como essas ações poderiam ser potencializadas para cumprir o objetivo de redução de
emissões em Belo Horizonte. A partir das ações levantadas também foram identificadas possíveis
lacunas que deram origem à proposta de novas medidas a serem adotadas pela cidade.

4.2.1.1 Informações de Referência
As emissões resultantes da disposição de resíduos sólidos dependem diretamente de três fatores:


Quantidade de resíduos gerados;



Composição do resíduo;



Tipo de tratamento/disposição adotado.

Sendo assim, medidas que atuam no sentido de reduzir a quantidade de resíduos gerados, reduzir a
proporção de matéria orgânica tratada como resíduo e promover a adoção de formas de tratamento
que emitam menos GEE, terão um maior impacto na redução das emissões da cidade. Dessa forma, foi
realizado o levantamento de informações sobre os elementos descritos acima para possibilitar uma
estimativa de redução de emissões mais coerente e condizente à realidade da cidade.
A Tabela 6 apresenta a quantidade de resíduos destinada à disposição em aterro e a Tabela 7
apresenta a composição média dos resíduos domiciliares18, conforme dados do inventário da cidade.
Tabela 6 - Quantidade (t) histórica de resíduos destinados à disposição em aterro sanitário
Ano

Resíduos de
Serviços de Saúde
(t)19

RSU – Resíduos
de Poda (t)20

RSU - Resíduos
Públicos (t)21

RSU - Resíduos
Sólidos Domiciliares
(t)22

Total (t)

A Tabela 7 não considera resíduos de madeira, resíduos de jardins e parques e resíduos clínicos, que são reportados
separadamente.
19Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos clínicos.
20Nomenclatura utilizada no inventário: Madeira.
21Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos de jardins e parques.
22Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos não separados.
18
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2008

Resíduos de
Serviços de Saúde
(t)19
15.222,66

2009

12.219,20

12.420,29

378.070,90

624.803,39

1.027.513,78

2010

11.803,76

0,00

426.857,72

636.002,50

1.074.663,98

2011

10.613,66

0,00

416.428,64

646.899,03

1.073.941,34

2012

10.904,77

0,00

335.504,74

672.704,09

1.019.113,61

2013

11.514,31

0,00

244.250,93

672.895,11

928.660,35

2014

9.382,03

0,00

162.222,83

665.721,45

837.326,31

2015

5.157,10

0,00

128.125,25

678.008,94

811.291,29

2016

2.774,16

0,00

52.512,45

668.783,90

724.070,51

2017

1.076,77

0,00

107.100,67

656.641,16

764.818,60

Ano

0,00

RSU - Resíduos
Sólidos Domiciliares
(t)22
574.171,22

589.393,88

RSU – Resíduos
de Poda (t)20

RSU - Resíduos
Públicos (t)21

0,00

Total (t)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Climas.

Tabela 7 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares destinados ao aterro sanitário em 201723
Tipo de
Resíduo
Matéria
Orgânica
Papel
Madeira
Têxtil
Borracha e
Couro
Plástico
Metal
Vidro
Outros

%
44,9%
17,1%
4,7%
2,6%
0,7%
10,8%
2,9%
3,3%
13,0%

Fonte: Dados utilizados no Inventário de GEE de Belo Horizonte conforme padrão utilizado no software Climas24.

4.2.1.2 Estimativa de redução de emissões das ações
A estimativa do cenário de redução de emissões foi realizada para um total de 9 ações.
Considerando que o PREGEE incorpora um conjunto de ações/medidas que possuem um caráter de
gestão e/ou de processo, não foram elaborados métodos específicos para sua estimação. A literatura
vigente tampouco apresenta muitos exemplos para estes casos, em razão dos desafios metodológicos
inerentes ao processo. Vale destacar, portanto, que o esforço para a estimativa de redução das
emissões centra-se no conjunto de ações de resultado/impacto para as quais existiam dados suficientes
disponíveis que poderiam ser utilizados como referência para a projeção de um cenário futuro de
redução de emissões. Dessa forma, o estudo em questão dedicou-se a estimativa daquelas ações com

23A

composição gravimétrica utilizada no Climas está de acordo com o padrão regional sugerido pelo IPCC para a
composição dos resíduos sólidos municipais na América do Sul. Por mais que a cidade possua esses dados, o fato de a
metodologia partir das emissões totais estimadas no cenário BAU para então estimar a quantidade de resíduos associada
limita a utilização de valores diferentes para a composição gravimétrica.
24O Climas é um software de gestão de Sustentabilidade, Responsabilidade Social Corporativa e Compliance, que auxilia as
empresas e cidades desde a operação até a estratégia, inclusive com a elaboração de seus inventários de GEE.
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metas claras e quantificáveis em termos do potencial de impacto de redução das emissões de GEE
para a cidade.

4.2.1.2.1 Campo de Resultado: Gestão de Resíduos Orgânicos – Linha de Ação: Gestão
sustentável dos resíduos orgânicos e seus subprodutos
a) Ação: Atuar de modo a contribuir para uma redução na geração de resíduos orgânicos
domiciliares
Considerando que os resíduos orgânicos correspondem a quase 50% da massa total de resíduos
domiciliares (RDO) destinada ao aterro, é importante planejar, não somente formas alternativas e
menos emissoras de tratamento, como também a redução em sua geração. Pensando nisso, esta ação
visa propor uma meta geral de redução de resíduos orgânicos para a cidade, que seria alcançada
com o desenvolvimento das ações de conscientização e educação ambiental da população.
De acordo com as estimativas do PMGIRS (PBH; SLU, 2017), considerou-se uma redução na taxa de
geração per capita de resíduos sólidos domiciliares (RDO) da ordem de 10%, ao longo dos 20 anos25,
uma redução de 0,5% ao ano. Esta meta seria alcançada devido às ações implantadas em
decorrência do plano, partindo de uma geração estimada de RDO em 0,74 kg/hab por dia em 2016
(ou 0,27t/hab x ano) e chegando a 0,67 kg/hab por dia em 2036 (ou 0,24 t/hab x ano).
A metodologia aqui apresentada conta com suas próprias estimativas de população e geração de
resíduos, entretanto, considerou-se o mesmo valor anual de meta para as estimativas de redução de
emissão: redução de 0,5% ao ano (em relação ao ano anterior) da geração per capita da fração
orgânica do RDO de 2021 até 2036 (resultando em uma redução acumulada de aproximadamente
8% para o período)26. Os valores em termos da quantidade de resíduos são apresentados na Tabela
8 e o impacto nas emissões é apresentado na Tabela 9.
Tabela 8 – Estimativas referentes à redução da quantidade per capita de orgânicos presentes em RDO para o
alcance da meta

Ano

População

Massa de
orgânicos
presentes em RDO
no cenário BAU (t)

2017
2020
2021
2026
2030
2036

2.498.600
2.518.452
2.533.730
2.607.478
2.654.837
2.674.187

294.831,88
291.824,56
299.678,57
342.235,38
380.592,54
449.577,28

Massa per capita
de orgânicos em
RDO no cenário
BAU (t/hab.ano)

Massa per capita de
orgânicos em RDO
para o alcance da
meta (t/hab.ano)

0,1180
0,1159
0,1183
0,1313
0,1434
0,1681

0,1159
0,1153
0,1124
0,1102
0,1069

% de redução em
relação à massa per
capita de orgânicos
em RDO no cenário
BAU
Ano Base
2,52%
14,35%
23,15%
36,42%

O cálculo do redução anual foi realizado considerando redução de 10% na geração de resíduos domiciliares de 2017 a
2036.
26A meta sugere a redução anual de 0,5% na geração dos resíduos em relação ao ano anterior. Portanto, se em 2020 a
geração estimada é de 0,1159 t/hab, então, em 2021 o valor deve ser 0,5% menor, e em 2022 deve ser 0,5% menor do
que em 2021. Assim sucessivamente até 2036.
25
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Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 – Estimativa de redução das emissões a partir da meta de redução da geração de resíduos orgânicos
em RDO
Ano
2017
2020
2021
2026
2030
2036

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos Sólidos
no cenário BAU (tCO2e)
1.067.407,7
1.056.519,3
1.084.953,9
1.239.026,3
1.377.894,3
1.627.646,0

Estimativa de Redução de
Emissões com a meta de
redução (tCO2e)
Ano Base
7.177,2
46.610,1
83.626,1
155.425,9

%redução em relação às emissões
do subsetor de Disposição de
resíduos sólidos no cenário BAU
Ano Base
0,7%
3,8%
6,1%
9,5%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a meta de reduzir em 0,5% anualmente a geração per capita de resíduos orgânicos em
RDO possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de resíduos sólidos em 3,8%
em 2026, em 6,1% em 2030 e em 9,5% em 2036 quando comparado às emissões do subsetor no
cenário BAU para os referidos anos.
b) Ação: Ampliar o Programa de Compostagem
Esta ação visa ampliar a quantidade de resíduos orgânicos destinada para a compostagem na
cidade, evitando sua disposição em aterro. Por meio do Programa de Compostagem já existente na
cidade, os resíduos de poda, orgânicos de grandes geradores (participantes do programa de coleta
diferenciada de resíduos orgânicos da SLU27) e outros orgânicos são destinados, atualmente, à
unidade

de compostagem na CTRS BR 040.A ação aqui apresentada propõe um aumento da

compostagem de resíduos orgânicos na cidade, seja ela na unidade existente ou em outra planta de
tratamento integrante da rota tecnológica que a cidade venha a implementar futuramente.
As informações apresentadas no PMGIRS apontam para ampliação do tratamento de orgânicos na
cidade para 80 t/dia (cerca de 29.200 t/ano), com alcance da meta até 2036.
Portanto, a meta sugerida para esta ação é de ampliar a quantidade de resíduos destinados para a
compostagem gradualmente, a partir de 2022, de forma a alcançar 80 t/dia(29.200 t/ano) de
resíduos orgânicos (de poda e domiciliares)em 2036.
De acordo com informações fornecidas pela SLU, no período de 2015 a 2019, em média, 80,75% dos
resíduos destinados à compostagem eram orgânicos de resíduos sólidos domiciliares (RDO) e 19,25%
eram resíduos de poda (RPO). Aplicando esses valores à meta sugerida, tem-se que, para o alcance
da meta, devem ser destinados à compostagem 23.577,57t de orgânicos provenientes de RDO e
5.622,43t de RPO em 2036.

27Destaca-se

que a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos com características de resíduos
domiciliares desses grandes geradores são de responsabilidade dos próprios geradores, conforme artigo 37 da Lei
Municipal nº 10.534/2012. A coleta executada pela SLU não exime os grandes geradores de sua responsabilidade.
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A Tabela 10 apresenta a proposição de aumento da quantidade de resíduos destinada à
compostagem na cidade.
Tabela 10–Estimativa da quantidade de resíduos destinados para a compostagem para o alcance da meta
sugerida pela ação
Ano
2017
2022
2026
2030
2036

Resíduos orgânicos domiciliares destinados
para a compostagem (t)
Cenário BAU
Meta
1.548,97
Ano Base
1.682,08
3.100,64
1.870,61
8.951,19
2.080,26
14.801,74
2.457,33
23.577,57

Resíduos de Poda destinados para a
compostagem (t)
Cenário BAU
Meta
411,82
Ano Base
401,12
739,39
446,08
2.134,55
496,07
3.529,70
585,99
5.622,43

Variação
(%)
84%
379%
612%
859%

Fonte: Elaboração Própria.

Dado que não dispomos de informação sobre o atual volume de resíduos de poda que é destinado ao
aterro, as estimativas de redução de emissão aqui apresentadas consideram apenas o desvio da
matéria orgânica presente em resíduos domiciliares do aterro para a compostagem.
Sendo assim, com o valor da massa de matéria orgânica dos resíduos domiciliares a ser desviada do
aterro, conforme apresentado nas primeiras duas colunas da tabela acima, foi possível estimar a
representatividade desses valores no total de resíduos destinados ao aterro e o impacto em termos da
redução de emissões com o alcance da meta proposta, conforme apresentado a seguir.
Tabela 11 – Estimativa da relevância do alcance da meta em relação à quantidade de resíduos destinados ao
aterro no cenário BAU
Ano
2017
2022
2026
2030
2036

Resíduos orgânicos
domiciliares destinados ao
aterro no cenário BAU (t)
294.831,88
307.743,95
342.235,38
380.592,54
449.577,28

Resíduos orgânicos domiciliares
destinados à compostagem no
cenário da Ação (t)
1.611,51
3.100,64
8.951,19
14.801,74
23.577,57

Fração desviada para
compostagem no cenário
BAU (%)
0,55%
1,01%
2,62%
3,89%
5,24%

Fonte: Elaboração Própria.

Portanto, no cenário BAU, o total de resíduos orgânicos de origem domiciliar destinados para a
compostagem representa apenas 0,55% dos resíduos em questão que seriam destinados ao aterro. Já
no cenário de alcance da meta, esse valor aumentaria para 2,62% dos resíduos em 2026, chegando
a 5,24% em 2036.
Tabela 12 - Estimativa de redução das emissões da Ampliação da Compostagem pelo aumento da
compostagem na usina da CTRS BR-040 em relação à estimativa de emissões do subsetor de Disposição de
Resíduos Sólidos no cenário BAU

Ano

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)

Estimativa de Redução de
Emissões com o aumento
da compostagem (tCO2e)

%redução em relação às
emissões do subsetor de
Disposição de resíduos
sólidos no cenário BAU

2017
2022
2026

1.067.407,68
1.114.153,78
1.239.026,27

Ano Base
1.529,88
6.949,30

Ano Base
0,14%
0,56%
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Ano

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)

Estimativa de Redução de
Emissões com o aumento
da compostagem (tCO2e)

%redução em relação às
emissões do subsetor de
Disposição de resíduos
sólidos no cenário BAU

2030
2036

1.377.894,25
1.627.646,04

12.757,64
21.391,92

0,93%
1,31%

Fonte: Elaboração própria.

A ação possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos em
0,93% em relação às emissões do cenário BAU em 2030, chegando a 1,31% de redução em 2036.
c) Fomentar formas alternativas para o tratamento ambientalmente sustentável de resíduos
Além da compostagem, outra solução para a destinação ambientalmente adequada na cidade pode
ser a biodigestão anaeróbica dos resíduos orgânicos. Além de ser um processo que produz menos
emissões de GEE em relação a deposição de resíduos em aterros, por meio da biodigestão são
gerados ainda o biogás, que pode ser utilizado para a geração de energia, e o biofertilizante,
considerado um adubo natural.
Sugere-se como meta aqui a destinação de 0,5% dos resíduos orgânicos domiciliares para a
biodigestão com o aproveitamento energético do biogás gerado a partir de 2025, chegando a 3%
em 2036.
A eficiência de coleta do biogás gerado é estimada em 95% (IPCC, 2006) e a eficiência de queima
para a geração de energia considerada foi de 90%28(ICLEI, 2009).Com esses valores foi possível
estimar a emissão de metano evitada pelo aproveitamento energético do biogás e o impacto desta
ação nas emissões da cidade. Os resultados são apresentados a seguir.
Tabela 13 – Valores relativos à meta de destinação de resíduos orgânicos para a biodigestão anaeróbica
Ano
2017
2025
2030
2036

Resíduos orgânicos
domiciliares destinados ao
aterro no cenário BAU (t)
294.831,88
333.266,04
380.592,54
449.577,28

Resíduos orgânicos domiciliares
destinados à biodigestão no
cenário da meta(t)
Ano Base
1.666,3
6.227,9
13.487,3

Fração do total desviada para
a biodigestão no cenário da
meta (%)
Ano Base
0,50%
1,64%
3,00%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 14 - Estimativa de redução das emissões associada à destinação dos resíduos orgânicos para a
biodigestão anaeróbica
Ano
2017
2025
2030

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos Sólidos no
cenário BAU (tCO2e)
1.067.407,68
1.206.553,74
1.377.894,25

Estimativa de Redução de
Emissões com a
biodigestão (tCO2e)
Ano Base
2.078,08
7.766,79

%redução em relação às
emissões da disposição de
resíduos sólidos no cenário BAU
Ano Base
0,17%
0,56%

28Não

foi encontrada na literatura eficiência de queima relacionada ao aproveitamento energético do gás gerado em
biodigestores. Por isso aqui utilizou-se a mesma eficiência sugerida para o gás coletado em aterros segundo ICLEI (2009).
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2036

1.627.646,04

16.820,03

1,03%

Fonte: Elaboração própria.

Sendo assim, a ação proposta possui o potencial de reduzir as emissões em 0,56% em relação às
emissões do subsetor de disposição de resíduos sólidos no cenário BAU em 2030, chegando a 1,03%
em 2036.
d) Ação: Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário
A estimativa de impacto do aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário foi
realizada utilizando a ferramenta de cálculo do Programa GHG Protocol para quantificar as emissões
de GEE. Por conta do perfil de degradação da matéria orgânica em aterros, as emissões de GEE pela
disposição de resíduos em aterros ocorrem por um período superior a 30 anos após a sua disposição.
Sendo assim, a ferramenta considera que o cálculo das emissões de determinado ano deve considerar
a parcela das emissões de GEE de resíduos aterrados tanto ano inventariado e quanto de resíduos
dispostos no aterro nos anos anteriores. Atualmente, o resíduo gerado pela cidade é destinado à
Central de Tratamento Macaúbas e, em agosto de 2017, foi instalado o sistema para exploração do
biogás gerado, com capacidade instalada de 7,0 MW. Por isso foram inseridos na ferramenta os
dados de deposição de resíduos sólidos no aterro da CTR Macaúbas no período de 2008 a 2017e a
estimativa de deposição de resíduos em aterro para o período de 2018 a 2036 no cenário BAU,
conforme apresentado na Tabela 15.
Tabela 15 – Quantidade de resíduos aterrados utilizadas na ferramenta do Programa GHG Protocol
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Total de Resíduos
Destinados ao aterro de
Macaúbas (t)
577.761,71
918.052,69
1.055.321,95
1.057.300,69
1.000.170,45
909.822,49
821.862,74
806.017,68
721.142,75
763.741,83

Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Estimativa da quantidade
resíduos destinadas ao
aterro (t)
775.867,98
785.352,12
757.017,34
777.391,29
798.313,58
819.798,95
841.862,58
864.520,01
887.787,22
911.680,64

Ano
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
-

Estimativa da quantidade
resíduos destinadas ao
aterro (t)
936.217,12
961.413,96
987.288,93
1.015.083,13
1.043.659,81
1.073.040,97
1.103.249,28
1.134.308,01
1.166.241,10
-

Fonte: Elaboração própria.

Com esses valores, a ferramenta apresentou como resultado a geração de metano (CH4) para o
período, conforme apresentado abaixo.
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Figura 11 - Estimativa da geração de metano resultante da deposição de resíduos no aterro da CTR Macaúbas
conforme resultado obtido da ferramenta de cálculo do Programa GHG Protocol.
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos da ferramenta de cálculo do Programa GHG Protocol.

De acordo com ICLEI(2009) o potencial de coleta desse gás pode ser estimado em 60% e a eficiência
de sua queima para a geração de energia é de 90%. Com esses valores foi possível estimar a
emissão de metano evitada pelo aproveitamento energético do biogás e o impacto desta ação nas
emissões da cidade. Os resultados são apresentados na Tabela 16.
Tabela 16 – Estimativa de redução das emissões a partir do aproveitamento do biogás gerado no aterro da
CTR-Macaúbas
Ano

Emissões do Subsetor de Disposição de
Resíduos Sólidos no cenário BAU (tCO2e)

Emissões
evitadas (tCO2e)

2017
2021
2026
2030
2036

1.067.407,68
1.084.953,93
1.239.026,27
1.377.894,25
1.627.646,04

Ano Base
420.146,0
471.111,2
526.286,6
624.011,3

% em relação às emissões do
subsetor de Disposição de Resíduos
Sólidos
Ano Base
38,72%
38,02%
38,19%
38,34%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de resíduos
sólidos em, aproximadamente, 38% quando comparado às emissões do cenário BAU, revelando, com
isso, a importância desta ação como uma estratégia de mitigação das emissões de GEE da cidade.

4.2.1.2.2 Campo de Resultado: Gestão de Resíduos Orgânicos – Linha de Ação:
Responsabilidade compartilhada pelos resíduos orgânicos gerados
a) Ação: Implantar o Centro de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos
(CEMAR)
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Considerando que a operacionalização do CEMAR se dará no Bairro Estoril, esta será a região mais
influenciada por suas atividades. Sendo assim, a estimativa da redução de emissões parte da análise
do contexto local.
De acordo com SILVA et al. (2012), a estimativa da média da geração de resíduos per capita neste
bairro é de 0,484 t/ano29. Considerando a composição gravimétrica apresentada na Tabela 7, temse então uma geração média per capita de 0,217 t/ano de matéria orgânica no bairro. Os dados do
CENSO 2010 do IBGE apontam que a população neste bairro era de 4.539 habitantes em
2010(IBGE, 2019a). Para a estimativa nos anos seguintes, utilizou-se a mesma taxa de crescimento da
população de Belo Horizonte, conforme dados obtidos com a própria PBH, estimados a partir dos
estudos populacionais elaborados pela Fundação João Pinheiro (FJP) para Belo Horizonte (FJP, 2020).
Tabela 17 - Estimativa de população do Bairro Estoril (2017 a 2036)
População Estimada no Bairro
Estoril (hab)
4.689
4.878
4.982
5.014

Ano
2017
2026
2030
2036
Fonte: Elaboração própria.

Considerou-se então que, anualmente, cerca de 60% da população será impactada pelas atividades
do centro e que, com isso, 50% dos resíduos orgânicos presentes nos resíduos sólidos domiciliares dessa
parte da população serão desviados do aterro e destinados à compostagem. De acordo com o
detalhamento da ação, as atividades do CEMAR devem começar a partir de 2025, logo, os impactos
são estimados a partir do momento em que ele estiver em funcionamento, ou seja, 2026.A estimativa
de impacto da ação em termos de quantidade de matéria orgânica e emissões é apresentada nas
tabelas abaixo.
Tabela 18 - Massa de matéria orgânica a ser desviada do aterro em relação ao cenário BAU pela
operacionalização do CEMAR

2017

Massa total de Matéria
Orgânica30 no cenário
BAU (t)
294.831,88

2026

342.235,38

2.927

318,02

0,093%

2030

380.592,54

2.989

324,80

0,085%

2036

449.577,28

3.009

326,91

0,073%

Ano

Ano Base

Massa de matéria
orgânica a ser
desviada do aterro (t)
Ano Base

% a ser desviado em
relação ao cenário
BAU
Ano Base

População Impactada
(hab)

Fonte: Elaboração própria.

29De

acordo com os dados do artigo utilizado como referência, o bairro Estoril se classifica dentro de um conjunto de bairros
cuja geração de resíduos per capita é de 0,484 t/ano, aproximadamente o dobro da média da cidade que foi estimada em
0,230 t/ano no documento.
30Resíduos Alimentares destinados ao aterro como parte dos resíduos sólidos domiciliares.
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Tabela 19 - Estimativa de redução das emissões pela operacionalização do CEMAR em relação à estimativa de
emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário BAU

Ano
2017
2026
2030
2036

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)
1.067.407,68
1.239.026,27
1.377.894,25
1.627.646,04

Estimativa de Redução de
Emissões com o aumento
da compostagem (tCO2e)
Ano Base
342,98
350,29
352,57

%redução em relação às
emissões do subsetor de
Disposição de resíduos
sólidos no cenário BAU
Ano Base
0,028%
0,025%
0,022%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a atuação do CEMAR no bairro Estoril possui um impacto de redução estimado em 0,028%
nas emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos em 2026 em relação às emissões do
cenário BAU, de 0,025% em 2030 e 0,022% em 2036. Apesar do impacto estimado ser
relativamente baixo em relação às emissões do subsetor e mesmo da cidade, é importante destacar
que essa ação compreende apenas um bairro da cidade, com apenas 0,2% da população total da
cidade. Logo, utilizar a experiência do CEMAR como um piloto para posterior ampliação em outras
regiões da cidade pode se configurar como uma boa estratégia para a mobilização e conscientização
da população e redução das emissões associadas à decomposição dos resíduos orgânicos.
b) Ação: Formalizar uma "Carta de Compromisso" com médios e grandes geradores de
resíduos orgânicos31 na cidade para definição e implementação de um Plano de Ações,
com metas para gestão, redução e destinação adequada dos resíduos.
De acordo com levantamento realizado pela SLU em 2019, a partir das medições de resíduos
realizadas em grandes geradores em todas as regiões da cidade, estima-se 3.988 grandes
geradores ativos, com a geração de resíduos sendo distribuída conforme apresentado na Tabela 20 a
seguir. Além disso, para a estimativa do total de resíduos gerados em cada categoria, utilizou-se como
referência o valor médio em cada categoria (exceto para a “acima de 1.500”, na qual o valor de
1.500 L/dia foi utilizado).
Tabela 20– Dados relativos aos grandes geradores de resíduos com características domiciliar em Belo Horizonte
(2019)

Geração de resíduos (L/dia de
coleta)

Percentual dos
Geradores (%)

Número de
Geradores

Geração média
na categoria
(L/dia)

Até 300
Acima de 300 até 500
Acima de 500 até 1000
Acima de 1000 até 1500

48%
21%
21%
5%

1.914
837
837
199

150
400
750
1.250

Estimativa
de geração
total de
resíduos
(L/dia)
287.136
334.992
628.110
249.250

Neste contexto, resíduos orgânicos gerados por médios e grandes geradores se referem aos estabelecimentos que geram
resíduos com características domiciliares acima de determinado limite, conforme descrito pela Lei Municipal nº 10.534/2012:
“parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços ou imóveis não
residenciais, com características de resíduos domiciliares, que exceda o volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta)
quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, fixado para a coleta regular”.

31
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Geração de resíduos (L/dia de
coleta)

Percentual dos
Geradores (%)

Número de
Geradores

Geração média
na categoria
(L/dia)

Acima de 1500
Total

5%
100%

199
3.988

1.500
-

Estimativa
de geração
total de
resíduos
(L/dia)
299.100
1.798.588

Fonte: Elaboração própria a partir de dados recebidos da SLU.

De acordo com PBH e SMLU (2004), a densidade média dos resíduos sólidos domiciliares em Belo
Horizonte é estimada em 0,206 kg/L. Com esse valor foi possível fazer uma estimativa da quantidade
de resíduo atribuída aos grandes geradores na cidade e a sua participação no total de resíduos
sólidos domiciliares destinados ao aterro, conforme apresentado na Tabela 21a seguir.
Tabela 21 - Estimativas da geração de resíduos pelos grandes geradores e da sua representatividade nos
resíduos sólidos domiciliares aterrados em 2017
Aspecto Analisado
Massa gerada por dia de coleta (kg)

Valor
370.509,13

Dias de coleta no ano

14432

Total coletado no ano (t)

53.353,31

% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares aterrados em 2017

8,13%

Fração de Orgânicos (%)

44,90%

Estimativa da massa de orgânicos gerada pelos grandes geradores (t)

23.955,64

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, estima-se que, em média, 8,13% da matéria orgânica destinada ao aterro por meio dos
resíduos domiciliares pode ser atribuída aos grandes geradores. Considera-se também que, como
consequência da formalização da carta de compromisso, haverá uma redução de 1% na geração de
resíduos orgânicos em relação ao cenário tendencial, e que outros 4% seriam desviados do aterro e
destinados à compostagem. A Tabela 22 apresenta a sistematização desses valores.
De acordo com o detalhamento da ação, as cartas de compromisso devem ser estabelecidas até
2025, logo, os impactos são estimados a partir do momento em que elas forem colocadas em prática,
ou seja, 2026.
Tabela 22 - Estimativas de redução em termos de massa total de matéria orgânica

2017

Massa total de matéria
orgânica em RDO
destinada ao aterro no
cenário BAU (t)
294.831,88

Massa de matéria
orgânica atribuída
aos grandes
geradores (t)
23.955,64

2026

342.235,38

2030

380.592,54

2036

449.577,28

Ano

32Considerando

Ano Base

Massa de matéria
orgânica a ser
destinada para a
compostagem (t)
Ano Base

27.807,26

278,07

1.112,29

30.923,85

309,24

1.236,95

36.528,99

365,29

1.461,16

Massa de matéria
orgânica a ser
reduzida (t)

3 dias de coleta por semana, 4 semanas por mês, 12 semanas por ano.
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Fonte: Elaboração própria.

Com isso, foi possível estimar então a redução de emissões associada à esta ação em relação ao
cenário BAU, conforme os valores apresentados na Tabela 23 e na Tabela 24.
Tabela 23 – Estimativa de redução das emissões pela gestão dos grandes geradores

2026

Estimativa de Redução da
Emissão a partir da redução da
geração de resíduos orgânicos
(tCO2e)
347,59

1.199,58

1.547,17

2030

386,55

1.334,03

1.720,58

2036

456,6

1.575,8

2.032,44

Ano

Estimativa de Redução da
Emissão a partir da destinação
para a compostagem (tCO2e)

Estimativa de Redução total
das Emissões total (tCO2e)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 24 - Estimativas de redução das emissões pela gestão dos grandes geradores em relação às emissões do
cenário BAU

2017

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)
1.067.407,68

Ano Base

% redução em relação à
emissão do subsetor de
Disposição de resíduos sólidos
no cenário BAU
Ano Base

2026

1.239.026,27

1.547,17

0,12%

2030

1.377.894,25

1.720,58

0,12%

2036

1.627.646,04

2.032,44

0,12%

Ano

Estimativa de Redução total
das Emissões coma ação
(tCO2e)

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de Resíduos
Sólidos em 0,12%33 quando comparado ao cenário BAU. Cabe destacar aqui que a coleta, o
transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos com características de resíduos domiciliares
desses grandes geradores são de responsabilidade dos próprios geradores, conforme artigo 37 da
Lei Municipal nº 10.534/2012. Portanto, apesar do impacto estimado ser relativamente pequeno, essa
ação se constitui um incentivo para que os grandes geradores se conscientizem e se tornem
responsáveis pelos seus resíduos conforme estabelecido pela referida lei.

4.2.1.2.3 Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Recicláveis – Linha de Ação: Gestão
Sustentável dos Resíduos Secos
a) Ação: Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico e vidro
(p,m,p,v)
Conforme apresentado na introdução da seção deste documento, o principal plano norteador das
ações no setor é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte

33A

redução em relação ao cenário BAU é constante porque foi considerado que os resíduos atribuídos aos grandes
geradores representariam uma fração constante de 8,13% dos resíduos domiciliares no cenário BAU.
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(PMGIRS – BH), o qual apresenta metas para a ampliação da quantidade de resíduos recicláveis34
coletadas na cidade, conforme apresentado na Tabela 25 abaixo, e também da taxa de recuperação
dos resíduos recicláveis coletados, conforme a Tabela 26. A estimativa da redução das emissões a
partir destas metas é um ponto de partida no processo de atualização do PREGEE, não somente por
demonstrar o potencial de impacto das metas propostas, mas também por possibilitar a
definição/seleção de ações complementárias no novo PREGEE que contribuam para a redução das
emissões do setor.
Para o cumprimento das metas supracitadas, o próprio PMGIRS- BH define um conjunto de ações para
o alcance deste resultado, a saber: ampliação do Programa Municipal de coleta seletiva (papel,
metal, plástico e vidro), o qual inclui: a ampliação da Coleta Seletiva Porta a Porta, com contratação
de organizações de catadores de materiais recicláveis; a implantação de coleta seletiva solidária nos
prédios públicos municipais e a ampliação da coleta seletiva ponto a ponto conteinerizada. Nesse
sentido, a inclusão do Programa Municipal de coleta seletiva no âmbito do PREGEE se faz pertinente,
uma vez que a ação poderá contribuir para a redução das emissões de GEE.
As metas de ampliação da quantidade de resíduos recicláveis coletados na cidade e da taxa de
recuperação desses resíduos, conforme estabelecidas no PMGIRS, são apresentadas nas tabelas
abaixo.
Tabela 25 – Metas de Ampliação da quantidade de resíduos recicláveis coletados

2017

Massa total de resíduos
recicláveis (t/ano)
8.316

2021

16.998

2026

29.057

2030

44.583

2036

76.814

Ano

Fonte: PBH; SLU (2017).

Tabela 26 – Meta da taxa de recuperação dos resíduos recicláveis coletados
Ano
2021
2026
2030
2036

Taxa de recuperação (%)
80%
83%
86%
90%

Fonte: PBH; SLU (2017).

Ressalta-se aqui que os valores apresentados na Tabela 25 e Tabela 26 são resultantes do PMGIRS,
publicado em 2017 e, portanto, apresentam certa defasagem em relação à época de elaboração
deste documento. Ainda assim, é adequado considerar a meta de ampliação da coleta de resíduos

34Entende-se

aqui por resíduos recicláveis: Papel, Plástico, Metal e Vidro.
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recicláveis, em termos absolutos, publicados em 2017 no PMGIRS e apresentados na Tabela 25 como
“Massa total de resíduos recicláveis”, para entender o potencial de redução de emissões dessa ação.
Cabe salientar também que metodologia desenvolvida nesse projeto estima a geração de resíduos
por ano no cenário BAU, até 2050 a partir da projeção de taxas de crescimento econômicas para a
cidade sem considerar ações que promovam redução, conforme descrito na Seção 4 deste relatório. O
Cenário BAU serve de referência na comparação de redução das emissões de gases de efeito estufa.
Enquanto o cenário de referência utilizado no PMGIRS- BH considera uma redução da geração de
resíduos per capta de 0,270 t/hab.ano em 2017 para 0,244 t/hab.ano em 2036 (ou seja, considera
uma redução de aproximadamente 10% na geração de resíduos por cada habitante), por isso os
valores totais de geração de resíduos do cenário BAU deste relatório não é comparável com os dados
apresentados no PMGIRS-BH.
Esses valores apresentados estarão sujeitos a modificações, de acordo com o real contexto da cidade
à época em que essas metas forem reavaliadas. No contexto do plano, espera-se que a taxa de
recuperação dos materiais recicláveis seja ampliada, a partir da implementação de melhorias na
infraestrutura operacional das unidades de processamento/galpões de triagem, do mercado de
comercialização dos materiais e do engajamento da população para separação e acondicionamento
adequados dos recicláveis na fonte geradora, o que se consegue, em grande parte, por meio de
campanhas educativas.
As estimativas de RDO no cenário BAU e a quantidade de resíduos recicláveis desviados do aterro são
apresentados na Tabela 27 a seguir. Os valores de RDO destinado a aterro no cenário BAU
projetados de 2020 até 2036 foram calculados a partir das emissões de GEE provenientes de
resíduos domiciliares no cenário BAU (conforme descrito na Seção 4 deste relatório) e fator de emissão
de resíduos sólidos urbanos. Já os resíduos recicláveis desviados do aterro no cenário de redução
foram calculados a partir da multiplicação da meta de redução apresentadas na Tabela 25 e a taxa
de recuperação apresentada na Tabela 26.
Tabela 27 – Estimativa da participação dos recicláveis desviados do aterro no cenário da meta em relação ao
total de RDO destinado ao aterro no cenário BAU
Ano
2017
2021
2026
2030
2036

Estimativa de RDO destinado ao
aterro no cenário BAU (t)
656.641,16
667.435,56
762.216,87
847.644,86
1.001.285,70

Resíduos Recicláveis desviados do
aterro no cenário de redução (t)
Ano Base
13.598,40
24.214,17
38.341,38
69.132,60

% de redução em
relação ao cenário BAU
Ano Base
2,04%
3,18%
4,52%
6,90%

Fonte: Elaboração própria.

Para estimar a quantidade de resíduos recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) destinadas ao aterro
no cenário BAU, multiplicou-se o valor de RDO no cenário BAU pela representatividade desses resíduos
(aproximadamente 34%), conforme apresentado na Tabela 7 deste relatório. A Tabela 28 apresenta
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a quantidade de resíduos recicláveis destinadas ao aterro no cenário BAU e compara esse resultado
com a meta de desvio de resíduos recicláveis do aterro.
Tabela 28 - Meta de redução de recicláveis destinados ao aterro em relação ao cenário BAU
Ano
2017
2021
2026
2030
2036

Estimativa de Resíduos
Recicláveis35 destinados ao aterro
no cenário BAU (t)
223.914,64
227.595,53
259.915,95
289.046,90
341.438,42

Resíduos Recicláveis desviados
do aterro no cenário de redução
para atingimento da meta (t)
Ano Base
13.598,40
24.214,17
38.341,38
69.132,60

% de desvio de resíduos
em relação ao cenário
BAU
Ano Base
5,97%
9,32%
13,26%
20,25%

Fonte: Elaboração própria.

Para a composição gravimétrica dos resíduos recicláveis no cenário de alcance da meta, utilizou-se
também os valores da meta apresentada no PMGIRS, conforme a Tabela 29. Vale ressaltar que a
composição gravimétrica dos resíduos recicláveis destinados ao aterro no cenário BAU (apresentado
na Tabela 7) é diferente da composição gravimétrica dos resíduos desviados do aterro para o
alcance da meta (apresentado na Tabela 29).
Tabela 29 – Composição gravimétrica dos resíduos recicláveis comercializados com o alcance da meta de
ampliação da coleta de recicláveis
Tipo de Resíduo

% de resíduo

Papel

74,1%

Metal

3,1%

Plástico

15,4%

Vidro

7,04%

Total

100%

Fonte: PBH; SLU(2017).

De acordo com TURNER et al.(2015), cada material reciclável possui um potencial de redução de
emissões ao serem segregados na fonte, conforme apresentado na Tabela 30.
Tabela 30– Fatores de redução de emissão dos recicláveis ao serem segregados na fonte
Tipo de Resíduo

tCO2e/t resíduo

Papel

0,120

Metal

3,577

Plástico

1,024

Vidro

0,314

Fonte: TURNERet al.(2015)

Ressalta-se aqui que o papel, ao contrário dos demais recicláveis, se decompõe quando depositado
em aterro, gerando emissões neste processo. Por isso, neste caso, foram consideradas não somente a
redução de emissão da separação na fonte, como também a redução promovida pelo desvio em
relação ao aterro e a consequente ausência das emissões associadas.
35

Resíduos recicláveis (p, p, m, v) presentes nos resíduos sólidos domiciliares destinados ao aterro.
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Com esses valores, foi calculada a estimativa de redução de emissões de GEE caso a meta de
recicláveis da cidade seja alcançada, conforme apresentado na Tabela 31.
Tabela 31 - Estimativa de redução das emissões com o alcance da Meta de Ampliação da coleta de recicláveis
em relação à estimativa de emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário BAU

Ano
2017
2021
2026
2030
2036

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)
1.067.407,68
1.084.953,93
1.239.026,27
1.377.894,25
1.627.646,04

Estimativa de Redução de
Emissões com a meta de
recicláveis (tCO2e)
Ano Base
43.035,65
76.631,98
121.341,19
218.787,95

%redução em relação às
emissões do subsetor de
Disposição de resíduos
sólidos no cenário BAU
Ano Base
3,97%
6,18%
8,81%
13,44%

Fonte: Elaboração própria.

A partir dos resultados da Tabela 31, é possível perceber que a meta de recicláveis pode ser
considerada ambiciosa para o subsetor de disposição de resíduos sólidos, chegando à uma redução
de quase 13,44% em relação ao cenário BAU no ano de 2036. Entretanto, é fundamental destacar
que as emissões associadas aos recicláveis ocorrem predominantemente durante o processo de
produção e transporte desses materiais. Portanto, a redução de emissão estimada provavelmente
ocorrerá na cadeia de produção dos recicláveis, e não no setor de resíduos. Pode ser, inclusive, que
essa redução não ocorra na cidade de Belo Horizonte, e sim nas cidades em que os recicláveis são
produzidos.
b) Ação: Ampliara coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino público municipal
Atualmente, Belo Horizonte possui um programa de coleta seletiva nas escolas municipais que abrange
34 escolas. A ação visa a expansão deste projeto para outras escolas municipais. Ressalta-se que a
implementação desta ação deva considerar uma avaliação criteriosa de viabilidade nos locais e de
adesão ao projeto. Nesse sentido, ressalta-se que nem todas as escolas oferecem condições para que
esse projeto seja implementado, por isso a proposta não considera a totalidade dos estabelecimentos
escolares. A meta desta ação propõe a implementação de coleta seletiva de resíduos recicláveis em
15 escolas municipais por ano, a partir de 2021, totalizando 75 escolas até 2025.
Para estimar o potencial de redução de emissão associado a esta medida foram obtidos os dados de
coleta de material reciclável nas escolas em que o programa já é aplicado na cidade. Os valores são
apresentados na Tabela 32abaixo.
Tabela 32 -Média mensal de coleta seletiva nas escolas municipais de Belo Horizonte
Ano

Mês

Valor (t)

2017

Setembro

1,82

Quantidade de
escolas no
programa
16

2017

Outubro

2,76

16

0,173

2017

Novembro

2,53

16

0,158

2017

Dezembro

2,51

16

0,157
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Ano

Mês

Valor (t)

2018

Janeiro

0,54

Quantidade de
escolas no
programa
30

2018

Fevereiro

2,08

30

0,069

2018

Março

2,02

30

0,067

2018

Abril36

1,11

30

0,037

2018

Maio36

1,12

30

0,037

2018

Junho36

0,33

30

0,011

Média por escola
(t)
0,018

2018

Julho

3,3

30

0,110

2018

Agosto37

1,43

30

0,048

2018

Setembro

1,01

30

0,034

2018

Outubro

2,6

30

0,087

2018

Novembro

1,7

30

0,057

2018

Dezembro

2,08

30

0,069

2019

Fevereiro38

1,52

30

0,051

2019

Março

1,52

30

0,051

2019

Abril

1,52

30

0,051

2019

Maio

1,52

30

0,051

2019

Junho

1,52

30

0,051

2019

Julho

1,52

30

0,051

Fonte: Dados obtidos com a PBH/SLU a partir dos Relatórios Mensais de Produção e Medição da Coleta Seletiva Ponto a
Ponto, encaminhados mensalmente pela área operacional/DVGRE da SLU.

De acordo com os valores apresentados, desconsiderando os valores de abril a junho de 2018,
obteve-se uma média de coleta de resíduos recicláveis de 1,869 t/mês e 0,0771 t/(mês.escola).
Considerando que o mês é composto por 20 dias letivos e que o ano letivo possui 200 dias, estima-se
então uma geração média de 0,7707 toneladas de recicláveis anualmente por escola (t/ano por
escola).
Considera-se também que a fração de recuperação desses materiais ocorrerá conforme apresentado
na Tabela 26. Com isso, é possível estimar a proporção de resíduos recicláveis desviados do aterro
por escola (Tabela 33).
De forma conservadora, considera-se aqui que a escola só começará a destinar seus resíduos para a
coleta seletiva de fato no ano seguinte à implementação do programa.
Sendo assim, de acordo com a meta, o número de escolas adicionais nas quais deverá ser
implementado o programa de coleta seletiva será:


Em 2022: 15 escolas;



Em 2023: 30 escolas;

Não houve coleta em alguns dias, devido a defeito no caminhão; parte do roteiro foi coletado junto com outros roteiros
porta a porta, com isso o quantitativo coletado no roteiro de Escolas foi pesado conjuntamente com o do roteiro porta a
porta, não sendo possível a aferição em separado.
37A partir de agosto/2018, a frequência de coleta seletiva nas Escolas Municipais foi alterada de semanal para quinzenal.
38Os dados de 2019 foram fornecidos de forma agregada, sendo que desde o início da coleta no dia 13/02 e até hoje o
dia 25/07 foram coletados um total de 9.130 kg de recicláveis. Aqui, o valor foi dividido pelos 6 meses do intervalo
fornecido para obter uma média mensal, 1,52 toneladas por mês.
36
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Em 2024: 45 escolas;



Em 2025: 60 escolas;



A partir de 2026: 75 escolas.
Tabela 33 – Estimativa de resíduos recicláveis desviados do aterro por escola

Ano
2022
2026
2030
2036

Taxa de recuperação
dos resíduos
recicláveis coletados
(%)
81%
83%
86%
90%

Quantidade de resíduos
recicláveis desviados do
aterro - média por escola
(kg)
621,66
642,21
662,77
693,59

Número de Escolas
(adicionais) atendidas
pela coleta seletiva de
recicláveis
15
75
75
75

Quantidade de
resíduos recicláveis
desviados do aterro –
total (kg)
9.324,96
48.166,12
49.707,43
52.019,41

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, considerando a composição dos recicláveis (apresentados na Tabela 29) e os fatores de
redução de emissão em decorrência da reciclagem de cada tipo de material (apresentados na Tabela
30) foi possível estimar então a redução das emissões advindas da coleta seletiva e reciclagem
propostas por esta ação.
Tabela 34 -Estimativa da quantidade de recicláveis a serem desviadas do aterro pela ampliação de coleta
seletiva nas escolas municipais
Ano
2017
2022
2026
2030
2036

Quantidade total de recicláveis
destinados ao aterro no cenário
BAU (t)
223.914,64
233.720,91
259.915,95
289.046,90
341.438,42

Quantidade total de resíduos
recicláveis desviados do aterro
pela ação (t)
Ano Base
9,32
48,17
49,71
52,02

% a ser desviado em
relação ao cenário BAU
Ano Base
0,004%
0,019%
0,017%
0,015%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 35 -Estimativa de redução das emissões da ampliação de coleta seletiva nas escolas municipais em
relação à estimativa de emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário BAU

2017

Estimativa de Emissão
da Disposição de
Resíduos Sólidos no
cenário BAU (tCO2e)
1.067.407,68

Ano Base

% redução em relação à
emissão do subsetor de
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
Ano Base

2022
2026

1.114.153,78

47

0,004%

1.239.026,27

237

0,019%

2030

1.377.894,25

237

0,017%

2036

1.627.646,04

237

0,015%

Ano

Estimativa de Redução
total das Emissões com a
ação (tCO2e)

Fonte: Elaboração própria.

Ressalta-se aqui que, apesar do impacto estimado ser relativamente pequeno em relação às emissões
do cenário BAU, destaca-se a importância desta ação do ponto de vista educacional. A
implementação de coleta seletiva no ambiente escolar é uma atividade que contribui para a
conscientização dos indivíduos (alunos, professores, famílias, entre outros) sobre o seu papel na
conservação dos recursos naturais e objetiva, com isso, promover uma mudança de comportamento na
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sociedade em que está inserida, incentivando o consumo consciente e o descarte ambientalmente
correto dos resíduos.
Além disso, conforme ressaltado anteriormente, as emissões associadas aos recicláveis ocorrem
predominantemente durante o processo de produção e transporte desses materiais e a redução de
emissão estimada também ocorrerá predominantemente na cadeia de produção dos recicláveis, e não
no setor de resíduos.

4.2.1.2.4 Campo de Resultado: Gestão de Resíduos da Construção Civil – Linha de Ação:
Descarte adequado de resíduos
a. Ação: Garantir a implantação das 04 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes
(URPVs): Bonsucesso (Barreiro), COPASA e Boa Vista (Leste) e Edgar Torres (Venda
Nova), e contribuir, quando pertinente, para a criação de novas.
As URPVs são locais apropriados para a população entregar gratuitamente materiais que não são
recolhidos pela coleta convencional, como entulho de construção civil e demolição (que inclui os
recicláveis), madeira, podas de árvores e jardins, pneus, entre outros. O material recebido nas URPVs
é encaminhado para a Área de Triagem e Transbordo (ATT) da Central de Tratamento de Resíduos
Macaúbas, o qual poderá ser reintroduzido, por exemplo, nas cadeias da construção civil e da
reciclagem de embalagens. A implantação de mais URPVs visa aumentar a destinação ambientalmente
sustentável dos resíduos e reduzir as emissões de GEE associadas a eles.
No PMGIRS existe uma proposta para o fluxo de Resíduos da Construção Civil e Volumosos(RCCV) no
período 2017-2036, com a implantação gradual das URPV, considerando os percentuais recebidos
nessas unidades, coletados nos pontos de deposição clandestina e destinados às Estações de
Reciclagem e Entulho - ERE e ATT/CTR Macaúbas39. O PMGIRS também apresenta a proporção destes
resíduos que seriam destinados ao aterro ou às ERE, conforme a Tabela 36 abaixo.
Tabela 36 – Fluxo de RCCV proposto pelo PMGIRS
Ano
2017
2021
2026
2036

Média de resíduos
recebidos por URPV
(t)
4.100,35
3.850,79
3.568,99
3.568,99

% destinada à ERE

% destinada à ATT/Aterro

5%
25%
50%
50%

95%
75%
50%
50%

Fonte: PBH; SLU (2017).

Quanto à composição gravimétrica desses resíduos, foram obtidos com a SLU os dados de composição
gravimétrica referentes aos tipos de materiais provenientes da triagem da Área de Transbordo e

39Essas

informações estão inseridas no Quadro 38 do PMGIRS (PBH; SLU, 2017).
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Triagem(ATT) e direcionados à CTR-Macaúbas. O valor médio para o período de maio de 2018 a
junho de 2020está apresentado abaixo.
Tabela 37–Composição gravimétrica dos resíduos provenientes da ATT (2018 a 2020)
Classe do
Resíduo

Principais componentes

Quantidade total
do período (t)

Proporção
(%)

Classe A

Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto.

348.423,16

67,8%

Papel, Plástico, Metal e Vidro

1.593,14

0,3%

Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como tintas, solventes, óleos e outros, e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos
nocivos à saúde.
Resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem ou recuperação, Demais
resíduos e Pneus
-

7.990,86

1,6%

140,67

0,0%

55.050,21

10,7%

100.494,51
513.692,55

19,6%
100%

Recicláveis
– Classe B
(P, P, M, V)
Cavaco
Classe D
Classe C,
Rejeitos e
Pneus
Poda
Total

Fonte: Dados recebidos da SLU.

Ainda de acordo com os dados recebidos da SLU, foi possível estimar a participação de cada
reciclável no total coletado:


Papel: 29,0%



Plástico: 30,8%



Metal: 12,5%



Vidro: 27,7%

Dado que a implementação desta ação está prevista para 2025, as estimativas a seguir serão
consideradas para o momento a partir de 2026, quando a média de material recebido por URPV é
igual a 3.568,99 t/ano e a proporção destinada às EREs é igual àquela destinada ao aterro, 50%
(1.784,49 t/ano por URPV).Com este valor foi possível estimar a quantidade de reciclável desviada
do aterro por URPV, conforme apresentado abaixo.
Tabela 38 – Estimativa da quantidade de recicláveis desviada do aterro por URPV implementada a partir de
2026
Tipo de resíduo

Quantidade desviada do aterro por URPV (t/ano)

Papel

518,02

Plástico

548,85

Metal

223,87

Vidro

493,75

Fonte: Elaboração própria.

Com esses valores foi possível estimar o impacto da ação nas emissões de GEE.
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Tabela 39 – Estimativa de redução das emissões pela implementação das URPVs em relação ao cenário BAU do
subsetor de disposição de resíduos sólidos.

2026

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos
Sólidos no cenário BAU
(tCO2e)
1.239.026,27

2030
2036

Ano

13.226,93

% redução em relação à
emissão do subsetor de
Disposição de Resíduos
sólidos no cenário BAU
1,068%

1.377.894,25

13.226,93

0,960%

1.627.646,04

13.226,93

0,813%

Estimativa de Redução total
das Emissões com a ação
(tCO2e)

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a implementação das 4 URPVs possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de
disposição de resíduos sólidos em 1,068% em relação ao cenário BAU em 2026, 0,960% em relação
a 2030 e 0,813% em 2036. O impacto da ação diminui no período analisado porque as emissões do
cenário BAU continuam aumentando, mas a redução promovida pela ação se mantém constante.
Conforme

ressaltado

anteriormente,

as

emissões

associadas

aos

recicláveis

ocorrem

predominantemente durante o processo de produção e transporte desses materiais. Portanto, a
redução de emissão estimada também ocorrerá na cadeia de produção dos recicláveis, e não no setor
de resíduos.
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4.2.1.3 Impacto das demais ações propostas no PREGEE nas emissões de GEE: análise
qualitativa

As demais ações propostas para a mitigação das emissões do subsetor “Disposição de Resíduos
Sólidos” envolvem ações de educação, articulação institucional, mudança de hábitos de consumo e de
descarte de resíduos na cidade e outros fatores que tornam o processo de estimativa de redução de
emissões muito complexo e ainda mais impreciso. Sendo assim, o Quadro 6apresenta uma breve
descrição do possível impacto dessas ações para as emissões do setor.
Quadro 6 -Impacto das demais ações do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos
Ação
Elaborar o Plano de Redução e Gestão dos Resíduos Orgânicos de
Belo Horizonte

Impacto nos fatores de emissão
Redução da geração de resíduos
orgânicos, redução da deposição de
orgânicos em aterro, aumento da
compostagem e outras formas de
tratamento menos emissoras de GEE.

Desenvolver estudos, em parcerias com o setor privado e
universidades, com vistas à identificação de tecnologia adequada à
realidade local e economicamente viável para tratamento de
resíduos orgânicos em larga escala.

Redução da deposição de orgânicos em
aterro e aumento de outras formas de
tratamento menos emissoras de GEE.

Desenvolver o Sistema de Gestão de Grandes Geradores de
Resíduos Orgânicos

Redução da geração de resíduos
orgânicos, redução da deposição de
orgânicos em aterro, aumento da
compostagem.

Atualizar cadastro de proprietários de lotes vagos para possível
utilização das áreas como horta comunitária e/ou pontos de coleta
de resíduos orgânicos para compostagem
Realizar estudo sobre incentivos (econômicos/fiscais) para que os
proprietários de lotes vagos permitam o uso de suas áreas para
instalação de hortas comunitárias e/ou pontos de coleta de resíduos
orgânicos para a compostagem.

Redução da deposição de orgânicos em
aterro, aumento da compostagem.
Redução da deposição de orgânicos em
aterro, aumento da compostagem.

Desenvolver projeto específico para viabilização de coleta seletiva
em Zonas/Áreas Especiais de Interesse Social (ZEIS/AEIS)

Aumento da coleta e aproveitamento dos
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.

Regulamentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, para que ele incorpore a elaboração de projetos
sustentáveis, a redução do desperdício de materiais na obra, o uso
de materiais reciclados, a reciclagem dos resíduos gerados na
construção, consumo de energia e de água, entre outros.

Aumento no uso de reciclados, aumento
da coleta e aproveitamento de
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.

Formalizar os GTs regionais de mobilização e fiscalização de áreas
de deposição clandestina de Resíduos da Construção Civil e
Volumosos (RCCV).

Aumento no uso de reciclados, aumento
da coleta e aproveitamento de
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.

Desenvolver e implementar planos de ação para o combate da
prática de descarte irregular de resíduos e a eliminação de áreas
de deposições clandestinas e o seu monitoramento de maneira
continuada
Atuar, junto à concessionária de tratamento de esgotos (COPASA)
para a definição de metas de redução de emissão das estações de
tratamento de esgoto
Atuar, junto à concessionária de tratamento de esgotos (COPASA)
para a adoção de medidas voltadas para o aproveitamento dos
subprodutos do tratamento, evitando sua destinação para os
aterros.
Incluir, no âmbito do Plano Municipal de Saneamento (PMS) a
avaliação dos indicadores e das diretrizes do plano sob a ótica da
redução de emissões de gases de efeito estufa
Realizar estudo para avaliação, junto à Secretaria da Fazenda, da
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Aumento da coleta e aproveitamento de
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.
Redução da emissão do tratamento de
efluentes
Redução da emissão do tratamento e
disposição de efluentes
Redução da emissão do tratamento e
disposição de efluentes
Redução da deposição de orgânicos em
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Ação
possibilidade de desoneração (parcial e/ou total) da Taxa de
Coleta de Resíduos Sólidos para o incentivo ao armazenamento e a
separação dos resíduos orgânicos nas fontes geradoras.
Desenvolver e implantar um programa de capacitação dos agentes
de saúde para que possam incluir aspectos sobre educação
ambiental e mudança do clima em sua abordagem, associando-os
com as questões de impacto à saúde.
Desenvolver programa de multiplicadores ambientais por região da
cidade, com a formação de redes de voluntários que atuem como
agentes de comunicação, educação e informação, promovendo a
educação ambiental e o envolvimento da comunidade com o tema
da mudança do clima.
Desenvolver um amplo programa de educação ambiental,
contemplando todos os aspectos relacionados à gestão dos resíduos
sólidos e à mudança do clima.
Desenvolver campanhas informativas nas redes sociais e televisão,
incentivando o consumo consciente, a redução da geração de
resíduos, a reutilização, a reciclagem e a compostagem pela
população.
Desenvolver programa voltado para a redução do uso de
embalagens (por exemplo, sacolas plásticas, embalagens plásticas
e isopor desnecessários) pelos estabelecimentos como
supermercados, sacolões e padarias.
Criar o Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e Inserção
Produtiva de Catadores.
Incluir, na revisão do Selo BH Sustentável, critérios voltados para o
incentivo à redução da geração de resíduos, à reutilização, à
reciclagem e à adoção de medidas de logística reversa.
Elaborar o Plano de Redução e Gestão dos Resíduos Orgânicos de
Belo Horizonte

Impacto nos fatores de emissão
aterro, aumento da compostagem.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.
Redução no uso de recicláveis, redução
da deposição de recicláveis em aterro.
Redução da deposição de recicláveis em
aterro.
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.

Fonte: Elaboração própria.

4.2.1.4 Análise Final das Estimativas de redução de emissões das ações do Eixo Saneamento
A Tabela 40 a seguir apresenta o resumo das estimativas de redução das emissões para as ações do
Eixo Saneamento no período entre 2021 a 2040.
A tabela é composta por 5 blocos: os primeiros 4 blocos se referem à estimativa do impacto das ações
agrupadas pelos 4 campos de resultados e linha de ação e o último é uma consolidação dos valores
apresentados. Em cada um dos blocos é feito a soma do impacto das ações naquele campo de
resultado e este valor é analisado com relação às emissões do subsetor de disposição de resíduos
sólidos, às emissões do setor de resíduos e às emissões totais da cidade.
É possível observar que as ações com o maior potencial de redução de emissões são aquelas inseridas
no Campo de Resultado: Gestão de Resíduos Orgânicos – Linha de Ação: Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus subprodutos (primeiro bloco da tabela), com foco para a ação “Garantir o
aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário”. Portanto, esta se destaca como
uma ação estratégica para a cidade no seu objetivo de redução das emissões.
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Considerando ainda as ações deste campo de resultado é possível observar que, entre reduzir a
geração de resíduos orgânicos domiciliares, ampliar o programa de compostagem e fomentar formas
alternativas para o tratamento ambientalmente sustentável de resíduos, a que promove a maior
redução das emissões é a primeira. A diferença no resultado dessas ações depende, naturalmente da
ambição da meta de cada uma. A meta de redução da geração possui o potencial de reduzir em
cerca de 36% os resíduos orgânicos domiciliares na cidade em 2036 em relação ao cenário BAU (ver
Tabela 8), enquanto a ampliação da compostagem e a biodigestão impactam apenas 5% e 3%
desses resíduos, respectivamente (ver Tabela 11 e Tabela 13).
Por fim, conforme observado nas três últimas linhas da tabela, as ações estimadas possuem o potencial
de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos em 44,19% em 2022, 48,97%
em 2026 e 63,92% em 2036, em relação às emissões deste subsetor no cenário BAU. Já em relação
às emissões totais da cidade, as ações possuem o potencial de reduzir as emissões em 10,49% em
2022, 11,63% em 2026 e 15,18% em 2036 em relação às emissões da cidade no cenário tendencial.
Estes valores refletem o compromisso das ações desenvolvidas pela cidade para a redução das
emissões associadas ao setor de Resíduos.
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Tabela 40 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos
Ação

Aspecto Analisado

Ano
2021

2022

2026

2030

2036

Campo de Resultado: Gestão de Resíduos Orgânicos – Linha de Ação: Gestão sustentável dos resíduos orgânicos e seus subprodutos
Atuar de modo a contribuir para uma redução na
Redução das emissões (tCO2e)
7.177,18
14.554,75 46.610,15 83.626,06
geração de resíduos orgânicos domiciliares
1.529,88
6.949,30
12.757,64
Ampliar o Programa de Compostagem
Redução das emissões (tCO2e)
0,00
Fomentar formas alternativas para o tratamento
Redução das emissões (tCO2e)
0,00
0,00
3.104,01
7.766,79
ambientalmente sustentável de resíduos
Garantir o aproveitamento energético do biogás
Redução das emissões (tCO2e)
420.146,01 427.491,11 471.111,21 526.286,55
proveniente do aterro sanitário
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 1
427.323,19 443.575,74 527.774,68 630.437,03
% em relação às emissões totais do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário
BAU
39,39%
39,81%
42,60%
45,75%
% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU
34,90%
35,28%
37,75%
40,54%
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
9,35%
9,45%
10,11%
10,86%

155.425,87
21.391,92
16.820,03
624.011,30
817.649,12
50,24%
44,52%
11,93%

Campo de Resultado: Gestão de Resíduos Orgânicos – Linha de Ação: Responsabilidade compartilhada pelos resíduos orgânicos gerados
Implantar o Centro de Agroecologia e Educação
Redução das emissões (tCO2e)
Ambiental para Resíduos Orgânicos (CEMAR)
Formalizar uma "Carta de Compromisso" com médios e
grandes geradores de resíduos orgânicos na cidade para
definição e implementação de um Plano de Ações, com
Redução das emissões (tCO2e)
metas para gestão, redução e destinação adequada dos
resíduos.
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 2
% em relação às emissões totais do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário
BAU
% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
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0,00

0,00

342,98

350,29

352,57

0,00

0,00

1.547,17

1.720,58

2.032,44

0,00

0,00

1.890,15

2.070,87

2.385,01

0,00%

0,00%

0,15%

0,15%

0,15%

0,00%

0,00%

0,14%

0,13%

0,13%

0,00%

0,00%

0,04%

0,04%

0,03%
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Ação

Aspecto Analisado

Ano
2021

2022

2026

2030

2036

Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Recicláveis – Linha de Ação: Gestão Sustentável dos Resíduos Secos
Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para
Redução das emissões (tCO2e)
papel, metal, plástico e vidro (p, m, p, v)
Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino
Redução das emissões (tCO2e)
público municipal
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 3
% em relação às emissões totais do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário
BAU
% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

43.035,65

48.773,25

76.631,98

121.341,19

218.787,95

0,00

47,47

237,36

237,36

237,36

43.035,65

48.820,72

76.869,33

121.578,55

219.025,31

3,97%

4,38%

6,20%

8,82%

13,46%

3,51%

3,88%

5,50%

7,82%

11,92%

0,94%

1,04%

1,47%

2,09%

3,19%

Campo de Resultado: Gestão de Resíduos da Construção Civil – Linha de Ação: Descarte adequado de resíduos
Garantir a implantação das 04 Unidades de Recebimento
de Pequenos Volumes (URPVs): Bonsucesso (Barreiro),
COPASA e Boa Vista (Leste) e Edgar Torres (Venda
Redução das emissões (tCO2e)
Nova), e contribuir, quando pertinente, para a criação de
novas.
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 4
% em relação às emissões totais do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário
BAU
% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
Resultado Consolidado

0,00

0,00

214,03

1.168,84

1.370,71

0,00

0,00

214,03

1.168,84

1.370,71

0,00%

0,00%

0,02%

0,08%

0,08%

0,00%

0,00%

0,02%

0,08%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,02%

470.358,84 492.396,45 606.748,19 755.255,28 1.040.430,15
Redução das emissões (tCO2e) – Soma Total
% em relação às emissões totais do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no cenário BAU
43,35%
44,19%
48,97%
54,81%
63,92%
% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU

38,42%

39,16%

43,39%

48,57%

56,64%

% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

10,29%

10,49%

11,63%

13,01%

15,18%

Fonte: Elaboração própria.
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A seguir, a estimativa do impacto das ações propostas para o subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos no PREGEE é apresentada em termos do impacto
para o próprio subsetor, para o setor de resíduos e para as emissões totais da cidade no cenário BAU. Nas figuras, os valores de emissão do “Cenário de
Redução” podem ser obtidos subtraindo o total de redução de emissões presente na Tabela 40 do “Cenário BAU” presentes nas figuras.
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3,000,000

2050
2,400,838

2,500,000

2036
1,627,646

2,000,000

2021
1,084,954

1,500,000

2026
1,239,026

1,000,000

500,000

0
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2021
614,595
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2050
2,709,327
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1,836,786
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1,398,232

2021
1,224,362
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2026
632,278
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587,216
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0
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791,483
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II.1 Disposição de resíduos sólidos - Cenário de redução
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III. Resíduos - Cenário de Redução

III.1 Disposição de resíduos sólidos - Cenário BAU

III. Resíduos - Cenário BAU

Figura 12–Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao
subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaboração própria.
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2045

2055

Figura 13 -Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação
ao setor de Resíduos
Fonte: Elaboração própria.
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12,000,000

2050
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8,000,000
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2021
4,569,593
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0
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2021
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2026
4,611,764
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5,814,865
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2055

Emissões Totais de Belo Horizonte - Cenário de
Redução
Emissões Totais de Belo Horizonte - Cenário BAU

Figura 14 – Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação às emissões totais da cidade
Fonte: Elaboraçãoprópria.
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ESTIMATIVA DE CUSTO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
PREMISSAS METODOLÓGICAS

O custo de determinado projeto pode variar de acordo com diversos fatores, tais como a
complexidade do projeto, a habilidade e disponibilidade de pessoal técnico para desenvolver o
projeto, as ferramentas e tecnologias disponíveis, entre outros. A estimativa do custo das ações de
mitigação propostas para o eixo de Resíduos foi realizada tendo como base a metodologia conhecida
por “Estimativa por analogia”. Por meio desta metodologia, também chamada de “estimativa topdown”, os custos reais de projetos anteriores similares e já realizados são utilizados como referência
para a estimativa do custo do projeto atual. Esta metodologia é frequentemente utilizada quando as
informações acerca do projeto proposto ainda são limitadas, como é o caso das ações propostas neste
documento. Neste caso, os dados do projeto passado são subjetivamente ajustados, de acordo com a
impressão de complexidade do novo produto em relação ao anterior (WBS MANAGEMENT &
TRAINING, 2002).
Entende-se que este modelo apresenta limitações, dado que cada ação ou projeto realizado
apresenta suas particularidades e determinados custos individuais podem não ser previstos. Entretanto,
dado o estágio de detalhamento das ações aqui apresentadas, considerou-se este o método
disponível mais adequado para uma projeção preliminar dos custos, os quais não devem ser
entendidos como previsão/projeção de recursos ou orçamento futuro para execução das ações. Tratase meramente de exercício de caráter exploratório com o intuito de expressar a relação entre o
investimento decorrente de projetos similares realizados pela iniciativa pública ou privada em termos
de número de empregos para cada unidade monetária adicional gerado por determinada ação.

5.1.1 REFERÊNCIAS DE PROJETOS SIMILARES
Os valores utilizados como referência, acerca dos projetos similares aos propostos no PREGEE, foram
retirados do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o período de 2018 a 2021 (PBH,
2020b). O PPAG é um instrumento de planejamento de médio prazo, que apresenta os objetivos,
programas, ações, metas e recursos necessários para as ações planejadas pela cidade. Além disso, o
orçamento relativo à cada ação planejada pela prefeitura também está disponível em um painel
online, o Orçamento Temático ODS, do qual o valor planejado por ação no período de 2018 ao
primeiro quadrimestre de 2020 foi extraído (PBH, 2020a). O Orçamento Temático ODS é um recorte
do orçamento geral, construído a partir de levantamento realizados por cada órgão responsável e
coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) e pelo
Observatório do Milênio.
No entanto, conforme destacado anteriormente, os dados do PPAG utilizados como referência para a
projeção de custos dizem respeito à situação atual, não refletindo os custos reais das atividades a
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serem realizadas até o ano 2036. Reitera-se que os investimentos anuais terão que ser revistos para a
implementação das ações propostas e, por conseguinte, para garantir o atingimento das metas. Os
valores atuais servem de base para a projeção estimativa dos custos e dizem respeito apenas a
capacidade financeira e técnica atual de implementação das ações no período corrente.

5.2

EIXO: SANEAMENTO

5.2.1 CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS – LINHA DE AÇÃO: GESTÃO SUSTENTÁVEL
DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SEUS SUBPRODUTOS

5.2.1.1 Ação: Atuar de modo a contribuir para uma redução na geração de resíduos orgânicos
domiciliares


Incentivar a redução da geração de resíduos orgânicos domiciliares deve acontecer,
principalmente, pelo desenvolvimento de ações de educação, conscientização e informação da
população. Sendo assim, foram selecionadas ações com objetivos semelhantes a estes no
PPAG, conforme observado abaixo.
Quadro 7 - Ações utilizadas como referência

Número do
Programa

Programa

73

Preservação e
Conservação da Fauna
e Flora em Parques,
Jardim Zoológico e
Jardim Botânico

307

73

Sustentabilidade e
Educação Ambiental
Preservação e
Conservação da Fauna
e Flora em Parques,
Jardim Zoológico e
Jardim Botânico

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade
da Meta

2019

Público
atendido

Pessoa

120.00
0

Público
atendido

Pessoa

60.000

Unidade

8.000

Unidade

1

Unidade

60.012

Desenvolvimento de projetos,
atividades educativas
continuadas, atendimentos
especiais
Eventos, Campanhas
Educativas, Culturais e de
Lazer
Capacitação de Pessoas Oficina Verde
Realização de Eventos
Técnicos

Pessoa
capacitada
Evento
realizado

Desenvolvimento de material
educativo e de comunicação

Material
produzido

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

De acordo com as informações disponíveis no painel do Orçamento Temático ODS, os valores
apresentados a seguir foram orçados para essas ações.

Tabela 41 - Orçamento estimado para as ações de referência
Ação
Desenvolvimento de projetos, atividades educativas continuadas,

www.waycarbon.com

Valor Orçado (R$)
2019
80.200

66

Etapa 2 – Descrição Metodológica –Estimativa de Custos
Prefeitura de Belo Horizonte
Valor Orçado (R$)
2019

Ação
atendimentos especiais
Eventos, Campanhas Educativas, Culturais e de Lazer
Capacitação de Pessoas - Oficina Verde
Realização de Eventos Técnicos
Desenvolvimento de material educativo e de comunicação

11.300
10.000
5.000
171.540

Fonte: Painel do Orçamento Temático ODS, última atualização em 18 de maio de 2020.

Com esses valores, foi possível estimar um custo médio anual por unidade da meta, conforme
apresentado abaixo.
Tabela 42 - Custo médio por unidade da meta por ação
Ação
Desenvolvimento de projetos, atividades educativas
continuadas, atendimentos especiais
Eventos, Campanhas Educativas, Culturais e de Lazer
Capacitação de Pessoas - Oficina Verde
Realização de Eventos Técnicos
Desenvolvimento de material educativo e de comunicação

Custo médio em 2019

Unidade

0,67

R$/pessoa

0,19
1,25
5.000
2,86

R$/pessoa
R$/pessoa
R$/evento
R$/material

Fonte: Elaboração própria.



Para a realização de capacitações e atividades educativas, o custo médio por pessoa varia
entre R$ 0,19/pessoa e R$ 1,25/pessoa. Considerando o valor intermediário de R$
0,75/pessoa, e um público anual de 120 mil pessoas por ano, para a capacitação de
pessoas, é possível estimar um custo anual de R$ 86.300/ano.



Para a realização de eventos, sendo realizado um evento anualmente com foco no incentivo à
redução da geração de resíduos, estima-se um custo anual de R$ 5.000/ano.



Para o desenvolvimento de material educativo e de comunicação sobre o tema, para a
elaboração de 60.000 unidades ao ano, estima-se um custo anual de R$ 171.505,70/ano.

Portanto, considerando que a meta da ação será alcançada por meio da realização de atividades
semelhantes a essas, estima-se que o custo total anual da ação será de R$ 262.805,70/ano, o que,
para o período de 2021-2036 (16 anos), resulta no custo acumulado de 4,20 milhões de reais.

5.2.1.2 Ação: Ampliar o Programa de Compostagem
Esta ação propõe a ampliação da compostagem de resíduos orgânicos na cidade para 80 t/dia de
resíduos (29.200 t/ano) até 2036, conforme valores apresentados na Tabela 10.
RENKOWet al.(1994) estima que, para uma planta com capacidade de 25.000 toneladas de resíduos
por ano, o custo pode variar entre US$ 4,75/t de resíduos e US$7,61/t de resíduos, a depender do
nível de tecnologia adotado.
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De acordo com a quantidade de resíduos destinada anualmente para a compostagem, conforme
estabelecido na meta desta ação, a um custo médio de US$ 6,18/t, equivalentes a R$ 31,23/t40, a
operacionalização desta planta teria um custo acumulado de 7,74 milhões de reais para o período
de 2022 a 2036.

5.2.1.3 Ação: Fomentar formas alternativas para o tratamento ambientalmente sustentável de
resíduos
Esta ação possui como meta a destinação de 0,5% dos resíduos orgânicos domiciliares para a
biodigestão com o aproveitamento energético do biogás gerado a partir de 2025, chegando a 3%
em 2036.
GIZ (2017) estima que o custo anual de uma planta para a biodigestão de resíduos sólidos municipais
é estimado entre 14 e 18 euros por tonelada de resíduos tratada. De acordo com a meta desta ação,
conforme apresentado na Tabela 13, a um custo médio de € 16/t, equivalentes a R$ 90,80/t41, a
operacionalização desta planta teria um custo acumulado de 7,71 milhões de reais para o período
de 2025 a 2036.

5.2.1.4 Ação: Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário
A cidade conta, desde 2011, com a Central de Aproveitamento Energético do Biogás no aterro
localizado na BR-040. A planta foi projetada e construída pelo Consórcio Horizonte Asja, vencedor da
licitação realizada pela prefeitura. Por meio desse contrato, a empresa possui a concessão para a
exploração do biogás durante 15 anos (até 2023) e a PBH recebe 6% do valor da energia
comercializada pela Cemig (PBH, 2011).
De forma semelhante, foi assinado em 2015 o termo aditivo do contrato da SLU com a empresa
Macaúbas Meio Ambiente, para a exploração energética do biogás gerado no aterro localizado em
Macaúbas, para onde é destinada a maioria dos resíduos gerados em Belo Horizonte. Por meio deste
termo, a empresa possui a concessão da exploração do Biogás e a PBH recebe entre 0% e 10% do
valor da energia comercializada pela Cemig, a depender do preço de venda (PBH, 2015). Em 2017,
foi inaugurada a planta com potência instalada de 5,7 MW e o investimento necessário foi estimado
em mais de 20 milhões de reais(ASJA, 2017). Logo, este é o custo considerado para essa ação.
Nota-se, entretanto, que a exploração do biogás é feita por concessão, ou seja, a empresa vende a
energia do biogás e repassa uma parte do faturamento pra PBH. Logo, não há custo para a PBH.

40Considerando
41Considerando

a taxa cambial média para o período de 01-jan-2020 a 15-set-2020, igual a R$ 5,05/US$.
a taxa cambial média para o período de 01-jan-2020 a 15-set-2020, igual a R$ 5,67/€.
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5.2.2 CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS – LINHA DE AÇÃO: RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA PELOS RESÍDUOS ORGÂNICOS GERADOS

5.2.2.1 Ação: Implantar o Centro de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos
Orgânicos (CEMAR)
Para estimar o custo dessa ação, o seguinte projeto foi utilizado como referência:
Quadro 8 - Ações utilizadas como referência
Número do
Programa

Programa

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade
da Meta

2020

308

BH Cidade Sustentável:
Mobilizar, Educar e
Cultivar Alimentação
Saudável

Implantação e Manutenção
do Centro de Agroecologia
e Educação Ambiental para
Resíduos Orgânicos

Centro
Implantado
mantido

Unidade

1

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

De acordo com as informações disponíveis no painel do Orçamento Temático ODS, o valor orçado
para esta ação no primeiro quadrimestre de 2020 foi de 332 mil reais. Como este valor é
apresentado para um quadrimestre, estima-se aqui que o custo de implementação do centro deve ser
três vezes o valor apresentado, ou seja, o custo estimado total para esta ação é de 996 mil de reais.

5.2.2.2

Ação: Formalizar uma "Carta de Compromisso" com médios e grandes geradores de
resíduos orgânicos na cidade para definição e implementação de um Plano de Ações,
com metas para gestão, redução e destinação adequada dos resíduos

A meta desta ação sugere o desenvolvimento de um modelo de carta de compromisso até 2025.
Considerando que esta ação envolve não somente a produção da carta modelo, mas também o
envolvimento dos médios e grandes geradores de resíduos orgânicos na cidade, para a estimativa do
custo, a ação apresentada a seguir foi utilizada como referência.
Quadro 9 - Ações utilizadas como referência
Número do
Programa

Programa

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade
da Meta

2019

307

Sustentabilidade e Educação
Ambiental

Realização de Eventos
Técnicos

Evento
realizado

Unidade

1

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

Conforme apresentado anteriormente na Tabela 42, essa ação possui um custo médio de R$
5.000/evento. Sendo assim, considerando a realização de dois eventos técnicos com representantes
dos médios e grandes geradores de orgânicos na cidade para o desenvolvimento dessa carta modelo,
o custo estimado desta ação é de 10 mil reais.
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5.2.3 CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS – LINHA DE AÇÃO: GESTÃO
SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SECOS
5.2.3.1 Ação: Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico e
vidro (p,m,p,v)
Conforme explicado na seção 4.2.1.2.3, a ampliação da coleta seletiva em Belo Horizonte será
realizada por meio da ampliação da coleta porta a porta e da coleta ponto a ponto, a implantação
da coleta seletiva nos prédios públicos municipais, entre outras ações. Algumas dessas ações já
estavam planejadas pela cidade e são apresentadas no PPAG, conforme a tabela a seguir.
Quadro 10 - Ações utilizadas como referência
Número
do
Program
a

228

307

Programa

Coleta, Destinação
e Tratamento de
Resíduos Sólidos

Sustentabilidade e
Educação
Ambiental

Ação
Reforma e readequação
das usinas de reciclagem
de entulho
Obra de Recuperação
Ambiental da Antiga ERE
(Estação de Reciclagem
de Entulho) Estoril
Serviços de Coleta
Seletiva na modalidade
ponto a ponto
Serviços de Coleta
Seletiva na modalidade
porta a porta
Implantação de plano de
coleta seletiva de
materiais recicláveis nas
secretarias e órgãos do
município

Aspecto
Analisado

Unidade
da Meta

201
8

201
9

2020

Obra
realizada

Unidade

0

2

2

Obra
realizada

Percentual
de
execução

0

1

100

Locais de
entrega
voluntária
instalados

Unidade

70

200

400

Bairro
atendido

Unidade

36

60

47

Plano
implantado

Unidade

0

0

10

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

Os valores orçados para essas atividades, conforme apresentado no painel do Orçamento Temático
ODS, são apresentados a seguir.

Tabela 43–Custo das Ações (em R$) utilizadas como referência
Ação
Reforma e readequação das usinas de reciclagem de
entulho
Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação
de Reciclagem de Entulho) Estoril
Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a
ponto
Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta
Implantação de plano de coleta seletiva de materiais
recicláveis nas secretarias e órgãos do município
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2018

2019

2020 - 1º Quad

-

591.200

591.000

-

419.080

-

1.760.000

10.000

-

1.890.000

274.470

3.280.000

-

-

100.000

70

Etapa 2 – Descrição Metodológica –Estimativa de Custos
Prefeitura de Belo Horizonte
Fonte: Painel do Orçamento Temático ODS, última atualização em 18 de maio de 2020.

Considerando que o serviço de coleta seletiva na modalidade porta a porta é uma atividade contínua,
sendo o custo médio de 1,81 milhões de reais por ano, o custo acumulado desta atividade para o
período de 2021 a 2036 é de, aproximadamente, 29,04 milhões de reais. Sendo os demais custos
considerados como investimentos únicos, somados, resultam em um custo acumulado de 32,51 milhões
de reais para o período de 2021 a 2036.

5.2.3.2 Ação: Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino público municipal
Para estimar o custo dessa ação, os seguintes projetos foram utilizados como referência:
Quadro 11 - Ações utilizadas como referência
Número do
Programa

Programa

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade da
Meta

2020

307

Sustentabilidade e
Educação Ambiental

Implantação de plano de
coleta seletiva de materiais
recicláveis nas secretarias e
órgãos do município

Plano
implantado

Unidade

10

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

De acordo com as informações disponíveis no painel do Orçamento Temático ODS, o valor orçado
para esta ação no primeiro quadrimestre de 2020 foi de 100 mil reais.
Considerando que para a implementação de coleta seletiva em 10 estabelecimentos da administração
municipal, conforme o planejado para 2020, equivale a um orçamento de 100.000 reais, são 10.000
por unidade. A meta estabelecida no PREGEE é implementar a coleta seletiva em 15 escolas
municipais por ano a partir de 2021, totalizando 75 escolas até 2025. Portanto, sendo o custo
estimado de 10.000 reais por unidade, tem-se que, para esta ação, o custo total estimado é de 750
mil reais.

5.2.4 CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – LINHA DE AÇÃO: DESCARTE
ADEQUADO DE RESÍDUOS

5.2.4.1 Ação: Garantir a implantação das 04 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes
(URPVs): Bonsucesso (Barreiro), COPASA e Boa Vista (Leste) e Edgar Torres (Venda
Nova), e contribuir, quando pertinente, para a criação de novas.
Esta é uma ação que já estava planejada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Portanto, as ações já
estavam orçadas no PPAG, conforme a tabela apresentada abaixo.
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Quadro 12 - Ações utilizadas como referência
Número
do
Programa

46

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade
2018 2019 2020
da Meta

Obras para
Construção de
Unidades de
Recebimento de
Pequenos Volumes URPV´s

Obra
realizada

Unidade

Programa
Operacionalização e
Modernização da
Limpeza Pública

0

342

2021

3

3

Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

De acordo com as informações disponíveis no painel do Orçamento Temático ODS, os valores
apresentados a seguir foram orçados para essas ações.
Quadro 13 - Orçamento estimado para as ações de referência
Valor Orçado (Reais)

Ação
Obras para Construção de Unidades de Recebimento de
Pequenos Volumes - URPV´s

2018

2019

1.460.000

3.850.000

2020 - 1º Quad
4.700.000

Fonte: Painel do Orçamento Temático ODS, última atualização em 18 de maio de 2020.

Tendo como base o valor de 2020, o valor total estimado para a construção das 4 URPV’s, totaliza
6,3 milhões de reais.

5.2.5 CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS
O Quadro 14 apresenta um resumo das estimativas realizadas para o custo das ações de mitigação
do eixo Saneamento.
Quadro 14 - Consolidação das estimativas de custos das ações de mitigação propostas para o Eixo Saneamento

42

Campo de Resultado

Linha de Ação

Ação

Custo estimado
(Milhões de Reais)

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Atuar de modo a contribuir
para uma redução na geração
de resíduos orgânicos
domiciliares

4,20

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Ampliar o Programa de
Compostagem

7,74

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Responsabilidade
compartilhada pelos
resíduos orgânicos gerados

Fomentar formas alternativas
para o tratamento
ambientalmente sustentável de
resíduos
Garantir o aproveitamento
energético do biogás
proveniente do aterro
sanitário
Implantar o Centro de
Agroecologia e Educação
Ambiental para Resíduos

7,71

20,00+

0,996

Ainda que a ação tenha sido orçada no PPAG, cabe destacar que não foi executada para 2019 e 2020.
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Campo de Resultado

Linha de Ação

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Responsabilidade
compartilhada pelos
resíduos orgânicos gerados

Gestão dos Resíduos
Recicláveis

Gestão Sustentável dos
Resíduos Secos

Gestão dos Resíduos
Recicláveis

Gestão Sustentável dos
Resíduos Secos

Gestão de Resíduos da
Construção Civil

Descarte adequado de
resíduos

Total

Ação
Orgânicos (CEMAR)
Formalizar uma "Carta de
Compromisso" com médios e
grandes geradores de
resíduos orgânicos na cidade
para definição e
implementação de um Plano
de Ações, com metas para
gestão, redução e destinação
adequada dos resíduos
Ampliar o Programa Municipal
de Coleta Seletiva para
papel, metal, plástico e vidro
(p,m,p,v)
Ampliar a coleta seletiva nos
estabelecimentos do ensino
público municipal
Garantir a implantação das
04 Unidades de Recebimento
de Pequenos Volumes (URPVs):
Bonsucesso (Barreiro),
COPASA e Boa Vista (Leste) e
Edgar Torres (Venda Nova), e
contribuir, quando pertinente,
para a criação de novas.

Custo estimado
(Milhões de Reais)

0,01

32,51

0,75

6,3

80,20

Fonte: Elaboração própria.
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6

RELAÇÃO ENTRE O CUSTO E AS EMISSÕES EVITADAS

A relação entre o custo de uma determinada medida e o seu potencial de redução das emissões pode
fornecer subsídios importantes para os formuladores de políticas e tomadores de decisão acerca das
principais oportunidades de mitigação das emissões.

6.1

EIXO: SANEAMENTO

A Tabela 44 abaixo demonstra que, para o Eixo Saneamento, a ação com menor custo por emissão
evitada é a que propõe a formalização de uma carta de compromisso com médios e grandes
geradores de resíduos orgânicos, com uma estimativa de R$ 0,51/tCO2e. Já a ação com o maior custo
por emissão evitada é a que propõe “Garantir a implantação das 04 Unidades de Recebimento de
Pequenos Volumes (URPVs)”, com um custo de R$ 1.106,41/tCO2e.
Vale destacar também que as ações com o maior potencial de redução das emissões, que são
“Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário” e “Ampliar o
Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico e vidro (p,m,p,v)” possuem também
um custo relativamente baixo por emissão evitada. A primeira, relativa ao aproveitamento do biogás,
possui o segundo menor custo por emissão evitada, de R$ 2,45/tCO2e. A segunda, relativa à
ampliação do programa de coleta seletiva, possui o quarto menor custo (do total de nove ações),
estimado em R$ 17,89/tCO2e.

Tabela 44 - Relação entre o custo e as emissões evitadas estimada para as ações do Eixo Saneamento
Campo de
Resultado

Gestão de
Resíduos
Orgânicos

Gestão de
Resíduos
Orgânicos
Gestão de
Resíduos

Linha de Ação

Ação

Custo Estimado
(R$)

Formalizar uma "Carta de
Compromisso" com médios e
grandes geradores de
Responsabilidade
resíduos orgânicos na
compartilhada
cidade para definição e
10.000,00
pelos resíduos
implementação de um Plano
orgânicos gerados de Ações, com metas para
gestão, redução e
destinação adequada dos
resíduos
Gestão sustentável Garantir o aproveitamento
dos resíduos
energético do biogás
20.000.000,00
orgânicos e seus
proveniente do aterro
subprodutos
sanitário
Gestão sustentável Atuar de modo a contribuir
4.204.891,18
dos resíduos
para uma redução na

Emissões
evitadas43
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)

19.553,38

0,51

8.171.929,22

2,45

1.183.691,30

3.55

Este valor se refere ao acumulado para o período de 2021 a 2036, ou seja, se todos os anos do período de 2021 a
2036 fossem representados na Tabela 40, a soma da linha “Redução das emissões (tCO2e)” em cada ação resultaria nos
valores apresentados nessa coluna.

43
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Campo de
Resultado
Orgânicos

Linha de Ação

Ação

Custo Estimado
(R$)

Emissões
evitadas43
(tCO2e)

geração de resíduos
orgânicos domiciliares
Ampliar o Programa
Gestão dos
Gestão Sustentável
Municipal de Coleta
Resíduos
32.508.453,33 1.816.813,13
dos Resíduos Secos Seletiva para papel, metal,
Recicláveis
plástico e vidro (p,m,p,v)
Gestão sustentável
Gestão de
dos resíduos
Ampliar o Programa de
Resíduos
7.739.788,36
169.713,47
orgânicos e seus
Compostagem
Orgânicos
subprodutos
Gestão sustentável
Fomentar formas
Gestão de
dos resíduos
alternativas para o
Resíduos
7.713.853,82
105.949,38
orgânicos e seus tratamento ambientalmente
Orgânicos
subprodutos
sustentável de resíduos
Gestão dos
Ampliar a coleta seletiva
Gestão Sustentável
Resíduos
nos estabelecimentos do
750.000,00
3.085,64
dos Resíduos Secos
Recicláveis
ensino público municipal
Responsabilidade
Implantar o Centro de
Gestão de
compartilhada
Agroecologia e Educação
Resíduos
996.000,00
3.842,82
pelos resíduos
Ambiental para Resíduos
Orgânicos
orgânicos gerados
Orgânicos (CEMAR)
Garantir a implantação das
04 Unidades de
Recebimento de Pequenos
Gestão de
Descarte
Volumes (URPVs): Bonsucesso
Resíduos da
adequado de
(Barreiro), COPASA e Boa
6.226.667
11.108,87
Construção
resíduos
Vista (Leste) e Edgar Torres
Civil
(Venda Nova), e contribuir,
quando pertinente, para a
criação de novas.
Total
80.149.653,69 11.485.687,21

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)

orgânicos e seus
subprodutos

17,89

45,61

72,81

243,06

259,18

560,51

1.202,02

Fonte: Elaboração própria.

7

RECOMENDAÇÕES

A partir das informações apresentadas nesse documento é possível perceber que as ações do Eixo de
Saneamento possuem um importante impacto para a redução das emissões da cidade, cuja relação
entre o custo e o potencial benefício em termos das emissões deve ser avaliada pela cidade.
A oportunidade com a menor relação entre o custo e o potencial de mitigação das emissões propõe
“Formalizar uma "Carta de Compromisso" com médios e grandes geradores de resíduos orgânicos na
cidade”. Entretanto, o potencial de redução das emissões desta ação resulta em um desvio do cenário
BAU de apenas 0,12% das emissões associadas à Disposição dos Resíduos Sólidos (conforme
apresentado na Tabela 24). Além disso, conforme já abordado anteriormente, a gestão dos resíduos
com características de resíduos domiciliares desses grandes geradores é de responsabilidade dos
próprios geradores44. Entretanto, devido ao baixo custo estimado, esta ação poderia ser utilizada

44Conforme

artigo 37 da Lei Municipal nº 10.534/2012
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pela cidade como um meio de conscientizar grandes e médios geradores de orgânicos de sua
responsabilidade.
Destaca-se que a ação “Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico
e vidro (p,m,p,v)” é uma ação relevante para a mitigação das emissões da cidade, dado que possui o
potencial de desviar em até 13,44% as emissões do subsetor de disposição dos resíduos sólidos em
relação ao cenário BAU. Porém, deve-se atentar aqui novamente que, apesar do baixo custo por
emissão evitada (R$ 17,89/tCO2e), a redução estimada para essa ação pode não ocorrer na cidade
de Belo Horizonte.
Já a ação “Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário”, com a
segunda melhor relação entre o custo e as emissões (R$ 2,45/tCO2e), é aquela que promove a maior
redução das emissões, com um desvio aproximado de 38% das emissões do subsetor de disposição de
resíduos sólidos em relação ao cenário BAU a um baixo custo por emissão evitada. Esta se mostra,
portanto, como uma estratégia importante e custo-eficiente para a mitigação das emissões da cidade.
Por fim, a ação que propõe “Atuar de modo a contribuir para uma redução na geração de resíduos
orgânicos domiciliares” possui também grande relevância, pois à um custo relativamente baixo por
emissão evitada (R$ 3,55/tCO2e), se associada às demais ações de educação, informação e
conscientização da população da cidade quanto à hierarquia dos resíduos, à forma mais adequada
ambientalmente e menos emissoras de GEE de descarte e tratamento dos resíduos, pode ter um
impacto muito maior na redução das emissões de GEE do setor em Belo Horizonte.
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ANEXOS
ANEXO I – ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE OUTRAS AÇÕES
Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Recicláveis – Linha de Ação: Logística Reversa
Ação: Desenvolver um programa de incentivo à instalação de Ecopontos em supermercados,
visando o recolhimento de materiais recicláveis por estes estabelecimentos e a realização de
parcerias com a rede de cooperativas de catadores da cidade para a destinação adequada do
material coletado.
Esta ação está sendo apresentada em anexo dado que a responsabilidade de instalação de pontos
de entrega voluntária está sendo discutido a nível setorial, contemplando a cadeia produtiva do setor
de embalagens. É interesse do Poder Público incentivar esta reciclagem. No momento atual, a
Prefeitura instala e operacionaliza os Pontos de Entrega Voluntária na cidade, arcando com todos os
custos.
A proposta de criação deste Programa vai ao encontro de discussões recentes no âmbito do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) sobre a necessidade de estabelecer ações e medidas voltadas à economia
circular e logística reversa de embalagens em geral com vistas a reduzir resíduos e poluição, e manter
produtos e materiais em ciclos de uso. Na escala municipal, um GT de Logística Reversa foi instituído
para tratar do tema, o qual deverá atender às diretrizes do acordo setorial de embalagens vigente,
ao relatório da Coalizão, bem como com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Para além
de incentivar a indústria da embalagem, uma ação com foco na logística reversa influencia,
indiretamente, a formalização de um mercado mais sustentável, pois envolve desde fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores até cooperativas e associações de catadores
na coleta e reciclagem de materiais reutilizáveis e recicláveis, contribuindo com o incremento de renda
de todos os participantes da cadeia que antecedem, em especial, o reciclador.

No entanto, o impacto desta ação depende, dentre outros fatores, do tamanho do supermercado no
qual os ecopontos serão instalados e do número médio de clientes do local. Por isso, considera-se aqui
um supermercado cujo alcance médio é de 2.000 clientes por dia45.
De acordo com os dados estimados para a população e a geração de resíduos domiciliares na cidade
no cenário BAU, obteve-se uma estimativa da geração per capita de resíduos domiciliares para o

45

Valor considerado razoável a partir dos dados dos supermercados avaliados no estudo de BRAGA JR et al. (2009).
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período de 2018 a 2040. Considerando que esses resíduos teriam a composição gravimétrica
apresentada na Tabela 7 e que 20% dos clientes (400 clientes) depositem nesses ecopontos 60% do
total de seus resíduos recicláveis gerados diariamente, foi possível estimar a quantidade de resíduos
recicláveis entregues por ano e o impacto da ação em termos de redução das emissões.
Dado que a implementação desta ação está prevista para 2025, as estimativas a seguir serão
consideradas para o período a partir de 2026. Considerando que a partir de 2026, 3
supermercados por ano serão incluídos no programa até 2030, a Tabela 46 apresenta a estimativa
de redução para o período.
Tabela 45 – Dados da geração de resíduos
Ano
2017
2026
2027
2028
2029
2030
2036

Geração total de recicláveis per capita
(t/hab)
0,090
0,100
0,102
0,104
0,107
0,109
0,128

Quantidade de recicláveis entregue em 1 supermercado
(t)46
Ano Base
23,92
24,46
25,00
25,56
26,13
30,64

Fonte: Elaboraçãoprópria.

Tabela 46 – Estimativa de redução de emissão da instalação de ecopontos em supermercados
Ano

Número de
Supermercados

2026
2027
2028
2029
2030
2036

3
6
9
12
15
15

Potencial de
Redução de
Emissão (tCO2e)
214,03
437,60
671,04
914,67
1.168,84
1.370,71

Emissões do subsetor de
disposição de resíduos
no cenário BAU (tCO2e)
1.239.026,27
1.272.372,75
1.306.616,69
1.341.782,26
1.377.894,25
1.627.646,04

% em relação às emissões
do subsetor de disposição de
resíduos no cenário BAU
0,0173%
0,0344%
0,0514%
0,0682%
0,0848%
0,0842%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação possui o potencial de reduzir as emissões em 0,01% em 2026, chegando até
0,0842% em 2036 em relação às emissões do subsetor de Disposição de Resíduos no cenário BAU
para os anos apontados. Destaca-se aqui que a redução do impacto nas emissões do cenário BAU
entre 2030 e 2036 se devem ao fato de que, no cenário BAU as emissões continuam aumentando,
entretanto, o impacto da ação não aumenta proporcionalmente.

46

Quantidade de recicláveis = Geração total de recicláveis per capita x 0,6 x 400.
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