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INTRODUÇÃO
A estrutura das cidades, sua expansão urbana, o avanço da economia e das relações sociais são
resultados inerentes ao seu desenvolvimento. Este processo está diretamente relacionado à emissão de
Gases de Efeito Estufa (GEE), consequência do desenvolvimento econômico, da escolha de fontes
energéticas utilizadas, da geração e do tratamento de resíduos, do uso dos recursos naturais, dos hábitos
da população, entre outros fatores. Estima-se que, atualmente, metade da população mundial viva nas
cidades e que, até 2050, este valor deve atingir 70%. É nas cidades que cerca 80% da energia
produzida no mundo é consumida, resultando em uma proporção semelhante das emissões de GEE
liberadas (WORLD BANK, 2010).
Sendo o local em que se concentram as atividades econômicas e a população, as cidades se constituem
não somente como grandes responsáveis pelas emissões de GEE, mas também como importantes vítimas
das consequências da mudança do clima. Neste sentido, é suficiente observar a ocorrência, cada vez
mais frequente, de eventos climáticos extremos, tais como chuvas intensas, ondas de calor, temperaturas
extremas, secas prologadas, dentre muitos outros, que provocam danos econômicos e à vida humana.
Somente no ano de 2020, Belo Horizonte registrou o mês de janeiro mais chuvoso de sua história, com
consequências drásticas em perdas materiais e humanas (G1, 2020b), e apresentou a temperatura mais
alta desde o início da série histórica em 1910 (G1, 2020a). Este contexto torna cada vez mais urgente
orientar o desenvolvimento de cidades ao gerenciamento e redução de suas emissões, buscando aliar o
desenvolvimento econômico à criação de uma infraestrutura resiliente e capaz de garantir a qualidade
de vida de sua população.
Nos últimos anos, a cidade de Belo Horizonte vem se mostrando ciente quanto à sua responsabilidade
neste cenário de mudança climática e desenvolvimento sustentável, promovendo diversas iniciativas
relacionadas à ação climática, dentre elas a elaboração do Plano de Redução de Emissões dos Gases
de Efeito Estufa (PREGEE) em 2013. Por meio deste plano, além da atualização do inventário municipal
de GEE, foram propostas medidas para a mitigação das emissões e para a adaptação da cidade ao
cenário de mudança do clima. Além disso, em 2017 a cidade se tornou signatária do Pacto Global de
Prefeitos pelo Clima e Energia1, iniciativa que visa auxiliar as cidades e os governos locais em sua
transição para uma economia de baixo carbono e demonstrar seu impacto global. Por sua vez, no Plano
Estratégico BH 2030 foi estabelecida a meta de “reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa
em relação ao valor projetado para 2030, resultando em um índice máximo de 1,97 toneladas de CO2
por habitante/ano”. Apesar de este plano já não se encontrar mais em vigor, o Plano Diretor de Belo
Horizonte - Lei nº 11.181, de 8 de Agosto de 2019 (BELO HORIZONTE, 2019) reafirmou esse
compromisso da cidade para o setor de transportes. Meta semelhante para este setor foi estabelecida
no Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob). O presente relatório compõe a Segunda
1 Saiba mais em: https://www.globalcovenantofmayors.org/
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Etapa da Revisão do Plano de Redução de Emissões de GEE (PREGEE) de Belo Horizonte, e tem por
objetivo explicitar a metodologia utilizada para a estimativa de emissões de GEE e de custo associado
às ações propostas no PREGEE.
O trabalho de Revisão do 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; e 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 8 seções. A primeira seção “Avaliação estratégica das ações para
atualização do PREGEE” apresenta as ações de mitigação propostas para os três Eixos contemplados
(Energia Estacionária, Mobilidade e Saneamento). A segunda seção “Estimativa de redução de emissões”
está dividida em outras 2 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 terceira seção, “Estimativa de Custo das Ações de Mitigação”, traz uma
estimativa do custo necessário para a realização das ações de mitigação. A seção 5 traz uma análise
do custo de abatimento, relacionando o impacto potencial das ações para a redução das emissões da
cidade e o seu custo estimado. A seção 6 informações sobre fontes de financiamento para realização
das ações. A seção 7 traz recomendações baseadas nas análises desenvolvidas nas outras seções. Por
fim, a última seção traz a estimativa de geração de emprego de cada uma das ações.
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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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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.

As instituições que constituem o CMMCE são

apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Instituições que constituem o Comitê Municipal Sobre Mudanças do Clima e Ecoeficiência
Fonte: Elaboração Própria

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 já em desenvolvimento pela PBH, com o
objetivo de entender, dentro daquelas já em progresso, quais poderiam contribuir de alguma forma
para a redução das emissões da cidade e como elas poderiam ser continuadas e/ou melhoradas visando
este objetivo. A partir de então, realizou-se uma série de oficinas dos diferentes setores (Transportes,
Saneamento e Energia) para a consolidação das ações que integrariam o 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 de atores da sociedade.
Após esse extenso processo de discussão e consolidação, as ações foram organizadas conforme a
estrutura apresentada na Figura 2. Cada um desses elementos será posteriormente detalhado nas
próximas seções.
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Figura 2 - Estrutura de organização das ações de mitigação
Fonte: Elaboração própria.

O campo de resultado indica qual é o objetivo geral daquele grupo específico de ações. No caso do
eixo de energia, as ações foram agrupadas em 4 campos de resultado:
1. Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas Municipais
2. Geração Municipal de Energia Limpa
3. Iluminação Limpa e Eficiente das Construções comerciais e residenciais
4. Comunicação e Educação
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 3.
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Figura 3 - Campos de Resultado, Linhas de Ação e Objetivos das ações de Energia Estacionária
Fonte: Elaboração própria.

Os quadros a seguir apresentam as ações de mitigação propostas para o eixo de Energia Estacionária
por campo de resultado.
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Quadro 1 – Ações do Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas Municipais
Linha de
Ação

Eficiência
Energética

Eficiência
Energética

Eficiência
Energética

Ação

Implantar um
Programa de
Modernização e
Adaptação das
instalações elétricas e
de Ecoeficiência dos
edifícios municipais

Promover a
modernização e
adaptação das
instalações elétricas
dos edifícios públicos
municipais alugados

Implementar medidas
de eficiência
energética nas
escolas municipais

Eficiência
Energética

Implementar medidas
de eficiência
energética nos
centros municipais de
saúde

Eficiência
Energética

Designar uma
estrutura que
centralize as ações

Detalhamento da Ação
A implementação deste programa
visa consolidar e agrupar as
demais ações propostas para o
campo de resultado de "Eficiência
Energética dos Prédios Públicos"
do PREGEE e outras que a cidade
já estiver desenvolvendo neste
mesmo tema, de forma a
desenvolver uma estratégia
voltada para o consumo e a
geração de energia nos prédios
públicos da cidade
A ação busca promover um
processo de melhoria de
instalações antigas de modo a
atualizar o espaço para as
tecnologias atuais, corrigir
problemas e torná-lo mais seguro
e confortável para os usuários.
Além disso, contribui para a
sustentabilidade do edifício,
reduzindo o consumo de energia
elétrica. Esta modernização pode
ser incentivada, por exemplo, pelo
condicionamento da renovação do
contrato desses edifícios à adoção
de medidas de eficiência
energética.
Esta ação visa reduzir o consumo
de energia nas escolas municipais,
por meio da adoção de medidas
de eficiência energética, como a
atualização da iluminação e de
equipamentos, e a instalação de
sensores de presença, controle
automático do ar condicionado,
entre outras medidas, conforme
necessidade do local.2.
Esta ação visa reduzir o consumo
de energia nos centros municipais
de saúde, por meio da adoção de
medidas de eficiência energética,
como a atualização da iluminação
e de equipamentos, e a instalação
de sensores de presença, controle
automático de ar-condicionado,
entre outras medidas, conforme
necessidade do local.
Essa estrutura deve ser
responsável por coordenar as
ações da cidade neste tema,

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2022

01 Programa
desenvolvido e
implementado

Até 2030

Não há meta
definida para
número de prédios
atendidos e para
a
Redução do
consumo de
energia elétrica
em Mwh

Até 2040

2022: 1 escola
2025: 31 escolas
(+30)
2030: 81 escolas
(+50)
2040: 181 escolas
(+100)

Até 2040

2022: 1 centro de
saúde
2025: 12 centros
de saúde (+11)
2030: 32 centros
de saúde (+20)
2040: 72 centros
de saúde (+40)

Até 2025

01 Estrutura
designada.

Já existe um estudo acerca do potencial de economia de energia nas escolas municipais da cidade (World Bank –Energy &
Water Efficiency & Rooftop Solar PV for Schools in Belo Horizonte - 2016) que pode ser utilizado como referência para a
implementação das medidas. Além disso, Belo Horizonte conta também com a iniciativa LEDS LAB, laboratório de financiamento
climático com o principal objetivo de aprimorar a capacidade instalada das prefeituras na elaboração de projetos financiáveis,
considerando os aspectos de mitigação e adaptação à mudança do clima, que poderia ser utilizado para a obtenção de
recursos para a execução da ação.

2
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Linha de
Ação

Eficiência
Energética

Eficiência
Energética

Ação

Detalhamento da Ação

voltadas para a
eficiência energética
de Belo Horizonte

verificar o andamento das
propostas do PREGEE, garantir a
interlocução da prefeitura com as
iniciativas já existentes em
empresas privadas, nas
universidades, ONGs, entre outros.
Ela pode ser, por exemplo, um
departamento, gerência, agência,
comitê ou outra mais adequada.
Sugere-se também que,
inicialmente, essas funções sejam
articuladas por um grupo de
trabalho do Comitê de Mudanças
Climáticas de Belo Horizonte,
envolvendo diversas secretarias
(SMOBI, SUDECAP, SMMA,
Fazenda, Planejamento).

Prazo de
Execução

Meta Específica

Elaborar uma diretriz
central de compras
sustentáveis que
oriente as diversas
secretarias da
administração
municipal na adoção
de padrões mais
energeticamente
eficientes e
sustentáveis quando
da troca de
materiais, aquisição
de bens, contratação
de serviços ou obras

A diretriz deve ser elaborada com
base nas melhores práticas,
diretrizes e normas técnicas
disponíveis no mercado. A
implementação de uma diretriz de
compras sustentável resultará em
conservação de energia, redução
de custos e diminuição das
emissões de GEE, além de
favorecer a constituição de uma
cultura de eficiência energética
pelo uso do poder de compra da
PBH3.

Até 2025

01 Diretriz
desenvolvida

Dar ciência à
sociedade dos
resultados dos
relatórios de
monitoramento do
contrato de concessão
de iluminação publica

A assinatura do contrato de
concessão de iluminação pública
de Belo Horizonte foi realizada
em 2016 e tem prazo de 20 anos.
Cabe à PBH garantir que os
prazos estão sendo cumpridos e as
medidas de eficientização da
iluminação pública da cidade
estão sendo realizadas, visando
garantir a melhoria de eficiência
energética do parque de
iluminação pública da cidade (e
dos sistemas de telegestão) e a
divulgação dessa informação
para a sociedade no geral.

Anualment
e

01 relatório
disponibilizado

A CNI está elaborando uma cartilha que facilita a aplicação da Norma ISO 20400 Compras Sustentáveis, a qual poderá ser
consultada. Esta e outras cartilhas e normas disponíveis podem ser utilizadas como referência para a elaboração da diretriz
de compras sustentáveis pela PBH.

3
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Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável
pelas
instalações
públicas
municipais

Desenvolver um Plano
de Investimentos para
a instalação de usinas
fotovoltaicas nos
prédios públicos
municipais

A ação busca desenvolver um
Plano de Investimento que irá
trazer as orientações em relação
a fonte de recursos, escala de
desembolso, entre outros aspectos
financeiros, para promover a
instalação das usinas fotovoltaicas
nos prédios públicos municipais
(ações propostas na linha de ação
"Geração Distribuída de Energia"
no campo de resultado
"Iluminação dos Prédios Públicos")

Até 2030

01 Plano
Elaborado

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável
pelas
instalações
públicas
municipais

Atualizar o
mapeamento dos
estabelecimentos
públicos municipais
que possuem
estrutura para a
instalação de fontes
renováveis de
energia e apresentar
cronograma físico de
implantação.

A ação visa reforçar as iniciativas
já existentes na cidade em
relação à energia solar em
prédios municipais4, propondo
uma atualização do mapeamento
da estrutura dos prédios públicos
e a instalação de usinas solares
naqueles em que for viável.

Até 2025

2022: 01 Estudo
de atualização
realizado
2025: Cronograma
de implementação
aprovado

Contratar/aderir à
energia solar no
momento da compra
de eletricidade nos
prédios públicos
municipais nos quais
não for possível a
instalação de usina
fotovoltaica

Esta ação visa maximizar a
utilização de energia limpa e
renovável pelos prédios públicos
municipais. A contratação de
energia solar no momento da
compra de eletricidade além de
incentivar e promover essa fonte
renovável de energia, pode ainda
contribuir para uma redução no
valor da conta de luz. Destaca-se
que o mapeamento proposto na
ação anterior poderá subsidiar a
identificação dos prédios nos
quais não é viável a instalação de
usinas fotovoltaicas. Nesses casos,
a ação propõe a
contratação/adesão à energia
solar no momento da compra.

Até 2040

Até 2030: 20%
prédios públicos
municipais que não
apresentam
condições técnicas
para instalação de
usina fotovoltaica,
com energia solar
contratada
Até 2040: 40%
dos prédios
públicos municipais,
que não
apresentam
condições técnicas
para instalação de
usina fotovoltaica,
com energia solar
contratada.

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável
pelas
instalações
públicas
municipais

O edifício-sede da PBH conta, desde maio de 2020, com uma usina fotovoltaica com potência instalada de 65 kWp, uma
área de 400 m2 e com o potencial de economizar cerca de 8 mil reais por mês aos cofres públicos. Além disso, existe a proposta
de instalação de outra usina fotovoltaica no Parque das Mangabeiras, cuja previsão de entrega deve ser ainda no final de
2020. Belo Horizonte conta também com a Lei Municipal nº 10.958, de 11 de agosto de 2016, que trata da instalação do
sistema de energia solar nos prédios públicos quando da sua construção, ampliação ou reforma, sempre que viável e precedido
de estudos de viabilidade técnica e econômica aprovados pelos órgãos competentes.

4
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Linha de
Ação

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável
pelas
instalações
públicas
municipais

Ação

Detalhamento da Ação

Implementar o Projeto
Escolas Solares nas
escolas da rede
pública municipal

O projeto "Escolas Solares" visa a
melhoria da Eficiência Energética
das edificações da rede municipal
de ensino, por meio da realização
de uma "Análise Pós-Ocupação" e,
por meio dessa, o retrofit das
instalações elétricas; a troca de
equipamentos elétricos, luminárias
e lâmpadas por modelos mais
eficientes em acordo com o selo
PROCEL e a instalação de usinas
fotovoltaicas no telhado dessas
edificações. É importante destacar
a participação ativa da
comunidade escolar na execução
do projeto5.

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2040

2022: 1 escola
2025: 31 escolas
(+30)
2030: 50 escolas
(+81)
2040: 181 escolas
(+100)

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2 – Ações do Campo de Resultado: Geração Municipal de Energia Limpa
Linha de
Ação

Ação

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável

Implementar Central
Geradora de
energia renovável
na CTRS-BR-040

Geração
Distribuída
de Energia
Renovável

Aproveitar
energeticamente o
biogás gerado no
aterro em Macaúbas

Detalhamento da Ação
A ação apresentada aqui no
PREGEE visa apoiar a
implementação desta central
geradora de energias renováveis
na CTRS BR-0406.
Em agosto de 2017, entrou em
operação o sistema implantado
para exploração do biogás
gerado no aterro sanitário da
Central de Resíduos de Macaúbas,
localizado em Sabará, com
capacidade média instalada de
5,5 MW e atualmente possui
capacidade de 7,0 MW. A
energia elétrica gerada é
comercializada junto a Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig) e distribuída por sua rede.

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2025

01 Central
Instalada

Até 2033

Geração de
energia depende
de diversos fatores
inerentes ao setor
de resíduos e, por
isso, não há meta
aqui.

Fonte: Elaboração própria.

Já existe um estudo acerca do potencial de instalação de sistemas fotovoltaicos nas escolas municipais da cidade (World Bank
–Energy & Water Efficiency & Rooftop Solar PV for Schools in Belo Horizonte - 2016) que pode ser utilizado como referência
para a implementação da medida.
6 Em 2018, a PBH lançou o edital do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI Energias Renováveis. O PMI visa
"orientar a participação de interessados na estruturação de projetos de concessão de uso ou serviço ou outro modelo que seja
economicamente viável (exceto PPP) para instalação, operação e manutenção de central(is) geradora(s) de energia por meio
de células fotovoltaicas e por meio do aproveitamento energético da biomassa oriunda dos resíduos da poda, supressão,
secção de raízes e destoca de árvores nas vias públicas municipais, incluindo a execução destes serviços (poda, supressão,
secção de raízes e destoca), bem como o transporte destes resíduos até à CTRS BR-040, tudo isto a ser operacionalizado na
área da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-040), com a previsão de contrapartida em
investimentos em infraestrutura e financeira ao Município".
5
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Quadro 3 - Ações do Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Construções Comerciais e
Residenciais
Linha de
Ação

Ação

Geração
Distribuída
de Energia
Solar

Desenvolver estudo
para avaliar o
potencial de instalação
de sistemas de geração
de energia fotovoltaica
com base na área
disponível nos telhados
da cidade e
disponibilizar os
resultados para a
população, de forma a
incentivar a adoção
desta tecnologia.

Geração
Distribuída
de Energia
Solar

Incentivar a geração
distribuída de energia
nos edifícios comerciais
e residenciais

Geração
Distribuída
de Energia
Solar

Realizar estudo para
avaliar a possibilidade
da adesão coletiva a
consórcios de fazendas
solares para as famílias
de baixa renda.

Detalhamento da Ação
Esta ação visa promover a
utilização de painéis fotovoltaicos
pelas residências e edifícios na
cidade, por meio da divulgação
do potencial de economia de
gastos com energia em relação a
área disponível para a
implementação destes painéis.
Existe uma plataforma online
elaborada pelo Google7, que
apresenta o potencial de geração
de energia solar em Belo
Horizonte e pode ser utilizada
como referência para a
realização desses estudos.
Esta ação visa estabelecer metas
de aproveitamento do potencial
de geração de energia solar pela
cidade, com base nos dados
apresentados pela plataforma
online elaborada pelo Google,
como forma de nortear as ações
da cidade no incentivo à geração
distribuída de energia. As metas
aqui apresentadas podem ser
revistas, a depender dos
resultados da ação anterior.
Esta ação visa maximizar a
utilização de energia limpa e
renovável na cidade, com foco em
trazer benefícios e incluir a
população de baixa renda nos
avanços que a cidade está
propondo. A contratação de
energia solar no momento da
compra de eletricidade além de
incentivar e promover essa fonte
renovável de energia, pode
ainda contribuir para uma
redução no valor da conta de luz.

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2022

01 Estudo realizado
e divulgado

Até 2040

Alcançar 33% do
potencial de
geração de energia
solar na cidade

01 Estudo realizado
Até 2025

Google Environmental Insights Explorer:
https://insights.sustainability.google/places/ChIJMyzPysqQpgARlznSOl55NVs/solar

7
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Linha de
Ação

Ação

Eficiência
energética

Realizar estudos para
a viabilização do IPTU
Verde ou outro
instrumento fiscal de
incentivo à adoção de
medidas de redução do
consumo de
eletricidade e de
eficiência energética.

Eficiência
energética

Incluir na análise dos
processos do
licenciamento
urbanístico e ambiental,
a análise do impacto
da adoção de medidas
de eficiência
energética.

Eficiência
energética

Elaborar uma
estratégia de redução

Detalhamento da Ação
A realização de um estudo para
viabilização do IPTU Verde na
cidade, entre outras iniciativas
voltadas para adequação de
edificações às medidas de
sustentabilidade e resiliência8,
tem por objetivo contribuir com
informações/dados para a
tomada de decisão da
Administração Municipal sobre a
viabilidade de implementação
deste instrumento no contexto da
cidade9. Portanto, para além de
avaliar a estrutura necessária
para operação do instrumento
(p.e arcabouço jurídico), o estudo
deverá apresentar as
modalidades de concessão do
benefício, as barreiras
técnicas/financeiras e
oportunidades de implementação
conjunta com outros instrumentos.
O licenciamento de instalação,
construção, ampliação ou
funcionamento de
empreendimentos ou intervenção
urbanística de impacto deve
contar com a previsão de
medidas de eficiência energética.
O objetivo desta ação consiste,
portanto, em promover uma maior
sinergia entre o uso e ocupação
do espaço urbano e o meio
ambiente, incentivando a
utilização racional de energia
pela sociedade. A avaliação das
medidas de eficiência energética
a partir dos critérios de eficiência
energética propostos pelo
Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL) pode contribuir para a
análise dos padrões de eficiência
energética adotados pelos
projetos submetidos ao
licenciamento.
Essa estratégia deve ser
elaborada a partir do
mapeamento e sistematização dos

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2030

01 Estudo realizado

Ação
Contínua

Não há meta10.

Até 2025

01 Estratégia
elaborada e
aprovada.

Em dezembro de 2020, está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei 1.013/2020, que institui Programa de
Certificação de Crédito Verde, que visa incentivar edificações regulares a adotar medidas de sustentabilidade.
9 Durante as oficinas temáticas para a discussão das ações de mitigação para o setor de energia, foi feita a observação de
que uma grande barreira à implementação do IPTU verde é a perda de receita que este instrumento pode proporcionar à
administração municipal. Para viabilizar sua implementação é necessário, portanto, estudar e avaliar como a redução da
receita advinda desse instrumento será compensada para a administração municipal ou se existe outro instrumento que pode
ser mais eficiente para o mesmo objetivo.
10 Não foram obtidas informações suficientes para subsidiar a definição de uma meta para essa ação. Apesar disso, sugerese o acompanhamento da quantidade de projetos registrados anualmente com a análise e adoção de medidas de eficiência
energética.
8
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Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

do consumo energético
na cidade

resultados dos diferentes estudos
sobre consumo de energia e
eficiência energética disponíveis
em Belo Horizonte (UFMG, Cemig,
etc). O resultado destes estudos
acerca dos padrões do consumo
energético propiciará que a
gestão municipal adote medidas
gerais para fomentar a eficiência
energética, contribuindo para a
diminuição das emissões de GEE.
Além disso, é importante
considerar a participação da PBH
em chamadas públicas junto à
CEMIG ou à ANEEL para o
financiamento das ações
relacionadas à eficiência
energética na cidade.

Prazo de
Execução

Meta Específica

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4 - Ações do Campo de Resultado: Comunicação e Educação
Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Informação
para a
população

Realizar campanhas de
informação para a
população acerca dos
benefícios (econômicos,
ambientais, entre outros)
da adoção de medidas
de eficiência energética e
da utilização de fontes
renováveis de energia
para o suprimento da
eletricidade.

Esta ação visa fornecer à
população informação e
ferramentas para que ela
possa gerir e otimizar seu
próprio consumo de
eletricidade.

Anual

02 campanhas por
ano.

Informação
para a
população

Disponibilizar um canal de
divulgação de
informações e orientações
sobre medidas de
eficiência energética,
energias limpas e
renováveis, seus
benefícios, possíveis
formas de
aquisição/adoção, entre
outros.

Até 2025

01 canal ativo

Informação
para a
população

Incluir nos programas de
educação existentes (ex:
EcoEscola, Biofábrica de
Joaninhas) a temática da
mudança do clima, das
fontes renováveis de
energia, das medidas de
eficiência energética,
entre outros.

Anual

02 programas
atualizados
anualmente.

www.waycarbon.com

Este canal visa facilitar o
acesso da população às
informações sobre eficiência
energética. Não é
necessário criar uma
plataforma para isso, os
canais/plataformas já
existentes podem ser
aproveitados. Cabe
destacar que o canal
deverá ser atualizado e
monitorado.
A incorporação da temática
sustentabilidade no âmbito
dos programas de educação
atuais busca otimizar os
recursos existentes (equipe
envolvida, cronogramas,
entre outros) e promover a
integração da agenda de
mudança do clima (seus
impactos, benefícios e
medidas de mitigação e
adaptação) com a saúde,
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Linha de
Ação

Informação
para a
população

Realização e
consolidação
de parcerias

Realização e
consolidação
de parcerias

Ação

Promover uma campanha
para a divulgação do
Selo BH Sustentável (bem
como dos
empreendimentos já
certificados) e dos
incentivos promovidos
pelo Plano Diretor às
edificações que adotem
medidas de
sustentabilidade e
resiliência (Art.88 do
Decreto nº 17.273/2020).
Desenvolver um programa
municipal para a
interlocução entre a PBH e
concessionária de energia
(CEMIG) e/ou outras
instituições/entidades/org
anizações de forma a
potencializar as ações
voltadas para a adoção
de tecnologias limpas e
renováveis de geração de
energia e eficiência
energética que já estão
em andamento,
identificando possíveis
lacunas.

Criar programa de
desenvolvimento de
bairros sustentáveis

www.waycarbon.com

Prazo de
Execução

Meta Específica

Anual

02 campanhas de
divulgação por ano.

A CEMIG (atual
concessionária de energia
de Belo Horizonte) realiza
diversos programas com
foco na promoção de
medidas de eficiência
energética. A medida aqui
proposta visa identificar
estas ações e outras que já
estejam em desenvolvimento
na cidade para avaliar
como elas podem ser
potencializadas para
alcançar os objetivos da
prefeitura.

Até 2022

01 Programa
Desenvolvido

A criação de bairros
sustentáveis é uma ação que
já vem sendo desenvolvida
por diversas cidades ao
redor do mundo. A ideia é
que esses espaços sejam
locais de experimentação,
envolvendo os moradores na
sua construção e trazendo
uma visão holística sobre as
diversas possibilidades de
melhoria e integração entre
o sistema de eletricidade,
transporte e resíduos.

Até 2022

01 Programa
Desenvolvido

Detalhamento da Ação
educação, entre outros
temas relevantes para a
sociedade.
Esta ação visa divulgar os
instrumentos existentes que
incentivam a adoção de
medidas de eficiência
energética, para que eles
sejam conhecidos e
utilizados pela população.
Divulgar inclusive a
possibilidade da Outorga
Onerosa do Direito de
Construir como forma de
incentivo para a obtenção
do Selo BH Sustentável
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Linha de
Ação

Realização e
consolidação
de parcerias

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Desenvolver e
implementar projeto piloto
de um bairro sustentável
na cidade

A criação de um bairro
sustentável de forma piloto
visa permitir que a cidade
possa testar soluções e
entender como o projeto
pode contribuir de fato
para a redução do impacto
ambiental (local e da
cidade) e para a melhoria
da qualidade de vida de
seus moradores. A ação
propõe, com isso, a
implementação de um
Território carbono Zero,
pensando na atuação junto
ao setor privado e a
sociedade civil para
realizar estudos e
diagnósticos. Além disso, é
importante a atuação junto
à secretaria de Política
Urbana, Meio Ambiente e
Desenvolvimento econômico
na proposta que já está em
desenvolvimento pela PBH.

Até
2021:
elaborar
Até
2022:
executar

01 plano
elaborado e
executado

Fonte: Elaboração própria.

As ações do Eixo de Mobilidade e sua organização na estrutura apresentada são orientadas pelo
princípio do A-S-I, sigla em inglês referente “Avoid, Shift, Improve”, ou “Evitar, Mudar e Melhorar”.
Segundo esse princípio, a adoção de medidas para a sustentabilidade na mobilidade urbana deve se
orientar por uma lógica integrada entre a diminuição de viagens - em especial, as motorizadas, a
transferência modal para modos mais limpos e a melhoria dos sistemas e tecnologias existentes (GIZ,
2019). Assim, os Campos de Resultado foram organizados de forma a fazerem referência a medidas
de cada um dos elementos do ASI e à necessária articulação institucional para a gestão das medidas,
que têm caráter multisetorial.
São apresentados os quatro Campos de Resultado abaixo:
1. Gestão Urbana [Avoid/Evitar]
2. Gestão da Demanda [Shift/Mudar]
3. Eficiência Energética [Improve/Melhorar]
4. 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 4.
www.waycarbon.com
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Figura 4 - Campos de Resultado, Linhas de Ação e Objetivos das ações de Mobilidade
Fonte: Elaboração própria.

Os quadros a seguir apresentam as ações de mitigação propostas para o eixo de Mobilidade por campo
de resultado.

www.waycarbon.com
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Quadro 5 – Ações do Campo de Resultado: Gestão Urbana
Linha de
Ação
Centralidades

Adensamento

Operações
Urbanas

Ação

Detalhamento da Ação

Promover a qualificação
das centralidades do
município, com
diversidade de usos,
incluindo habitação de
interesse social nessas
áreas
Promover o adensamento
e a diversidade de usos
de forma compatível com
a disponibilidade de
equipamentos urbanos,
áreas verdes e com as
infraestruturas e serviços
de mobilidade urbana
Implementar Operações
Urbanas de forma a
incentivar o
Desenvolvimento
Orientado ao Transporte
Sustentável

O estímulo à consolidação de
centros e centralidades visa
reduzir a necessidade de
deslocamentos da população. A
redução das distâncias
percorridas e a qualificação
urbanística incentiva os modos a
pé e bicicleta, neutros em
emissões, busca aproximar as
pessoas das oportunidades de
emprego e educação, além de
diminuir a demanda de
deslocamentos no transporte
coletivo e individual motorizado,
provocando redução das emissões
GEE.

Prazo de
Execução
Ação
contínua.

Meta Específica

Ação
contínua.

Não há meta
física.

Ação
contínua.

Não há meta
física.

Não há meta
física.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 6 – Ações do Campo de Resultado: Gestão da Demanda
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Mobilidade
Ativa

Ampliar/requalificar
as calçadas na cidade,
considerando
ampliação/manejo da
arborização pública
nas vias e a
acessibilidade
universal

Esta ação visa a melhoria da
qualidade e a ampliação das
calçadas como forma de
aumentar a segurança e conforto
da circulação de pedestres,
incentivando a mobilidade ativa.

Mobilidade
Ativa

Implementar rede
cicloviária

www.waycarbon.com

A infraestrutura cicloviária da
cidade, que abrange as ciclovias
e ciclofaixas, é essencial para
proporcionar segurança à
circulação dos ciclistas,
principalmente nas vias com maior
limite de velocidade, sendo muito
importante na transição para uma
cidade ciclável. O processo de
implantação deve seguir um
planejamento bem elaborado e
direcionado para a formação de
uma rede cicloviária integrada,
que conecte os bairros aos polos
de trabalho/estudo e às estações
de transporte coletivo.

Prazo de
Execução
Até 2030

Até 2030

Meta Específica
Até 2025: 169
km de calçadas
da rede
estruturante e
710 km de
calçadas das
centralidades
regionais
Até 2030: 236
km de calçadas
da rede
estruturante e
990 km das
centralidades
regionais
Até 2022:
+340 km de
infraestrutura
cicloviária
implantada na
cidade;
Até 2025:
+350 km de
infraestrutura
cicloviária;
Até 2030:
+250 km de
infraestrutura
cicloviária
(totalizando
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica
1000 km de
infraestrutura
cicloviária na
cidade)
(Existente em
2017: 60 km)

Mobilidade
Ativa

Mobilidade
Ativa

Implantar paraciclos
dentro das escolas
municipais

Além de proporcionar a
segurança no trajeto dos ciclistas,
é preciso garantir um espaço
adequado e seguro para que
estacionem seu veículo ao chegar
ao seu destino. Implantar
paraciclos em regiões escolares e
bicicletários dentro das escolas é
um grande incentivo aos alunos e
funcionários do setor de
educação.

Até 2030

Implementar
bicicletários seguros
junto às estações de
integração de ônibus e
nas estações do metrô

Nem sempre é possível a todos os
cidadãos realizarem todo o seu
trajeto por bicicleta. Contudo,
propiciar condições para que as
pessoas se desloquem até as
estações de integração e de
metrô pode evitar a necessidade
de se deslocar até elas de ônibus
ou transporte individual
motorizado. Aliados à
infraestrutura cicloviária,
bicicletários seguros nesses pontos
incentivam a intermodalidade.

Até 2030

Paraciclos
implantados em:
40 escolas até
2022, 100
escolas até
2025 200
escolas até
2030,
completando
100% das
escolas
municipais.
Bicicletários
seguros
implantados em
pelo menos 2
estações de
integração de
ônibus por ano
a partir de
2021,
abrangendo 4
estações que
ainda não
possuem
bicicletários até
2022.
Bicicletários
seguros
implantados em
pelo menos 10
estações de
metrô das 19
existentes na
cidade, até
2025 e em
todas até 2030.

Mobilidade
Ativa

Associar, à
implementação das
faixas exclusivas de
ônibus na cidade, a
implementação de
ciclofaixas e ciclovias,
bem como a
arborização pública
das vias

Esta é uma ação prevista no Art.
305 do Plano Diretor (Lei nº
11.181, de 8 de agosto de 2019)
e visa garantir que as obras de
implantação de faixas exclusivas
de ônibus contemplem a
instalação de infraestrutura
cicloviária.

Até 2030

Implantar até
2022 nos 63km
previstos de
faixas
exclusivas, até
2025 mais
118km e até
2030, mais
55km. (Existente
em 2017:
46km)

Mobilidade
Ativa

Fornecer incentivos
para a aquisição de
bicicletas pela

Esta ação visa promover a
inclusão social e o
desenvolvimento urbano

Até 2025

Plano de
incentivos
elaborado até

www.waycarbon.com
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Linha de Ação

Mobilidade
Ativa

Mobilidade
Ativa

Mobilidade
Coletiva

Ação

Detalhamento da Ação

população de baixa
renda

equitativo por meio do incentivo e
apoio às famílias de baixa renda
para a aquisição de bicicletas.

Atuar junto às
empresas para
elaboração de "Planos
de Gestão da
Mobilidade Local",
envolvendo como
chegar ao trabalho de
forma mais sustentável
(bicicleta, carona,
transporte coletivo) e
no desenvolvimento de
incentivos aos
funcionários
Regulamentar a
bicicleta nos
estacionamentos
privados abertos ao
público, tornando
obrigatória a oferta
de vagas para
bicicletas nesses locais

Esta ação visa apresentar aos
funcionários das empresas
instruções para que possam se
locomover para o trabalho de
bicicleta em segurança e
incentivá-los nesse processo.

Até 2022

Programa de
atuação junto
às empresas
para gestão da
mobilidade
local
estruturado.

A disponibilidade de
estacionamentos e vagas para
carros na cidade está diretamente
relacionada à circulação
excessiva de automóveis. Os
estacionamentos privados devem
assumir, portanto, parte da
responsabilidade na transição
ciclável, oferecendo vagas
também para bicicletas, a um
preço acessível.
Esta ação visa priorizar a
circulação de ônibus em todas as
vias em que há circulação
significativa desse tipo de
transporte, contribuindo assim
para o aumento da sua
velocidade média e redução dos
tempos de deslocamento para os
usuários.

Até 2025

Estrutura
legislativa/jurídi
ca necessária
estabelecida
até 2025.

Até 2030

Implantar:

Ampliar a extensão de
faixas exclusivas para
ônibus na Rede
Estruturante e nas vias
em que for
identificada a
necessidade.

Prazo de
Execução

Meta Específica
2022 e
estruturado até
2025.

até 2022 mais
63 km;
até 2025 mais
118 km;
até 2030, mais
55km.
(Existente:
46km)

Mobilidade
Coletiva

Implementar o Fundo
de Subsídio ao
Transporte Coletivo
(FSTC), visando à
redução da tarifa e
ao estímulo ao uso de
transporte coletivo
pela população.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Instituir uma política de
estacionamento nas
vias públicas que
estabeleça coerência
entre os preços
cobrados e a tarifa do
transporte público,
para estimular modos
ativos e coletivos de
deslocamento, em
detrimento dos modos
individuais
motorizados (destinar

www.waycarbon.com

O FSTC foi criado pelo art. 325
do Plano Diretor (Lei nº 11.181,
de 8 de agosto de 2019) e visa a
destinação de recursos para a
manutenção e ampliação da
infraestrutura, e redução das
tarifas cobradas. Entretanto,
ainda é necessária sua
estruturação.
Conforme o Art. 326 do Plano
Diretor (Lei nº 11.181, de 8 de
agosto de 2019), a política de
estacionamento abrange a
redução progressiva do número
de vagas de estacionamento
rotativo na área central,
estabelecimento de
estacionamentos públicos ou
privado dissuasórios no entorno
das estações de transporte
público associado à redução das
vagas na rua e o estímulo à

Até 2022

Fundo
estruturado até
2022.

Até 2025

- Redução na
inadimplência
do
estacionamento
rotativo para
menos de 10%
dos usuários
- Congelamento
do número de
vagas físicas de
estacionamento
rotativo
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

o montante
arrecadado para o
FSTC).

substituição de vagas por espaços
de lazer (parklets). Além disso, o
PlanMob também contempla a
regulação do preço de
estacionamento para o
disciplinamento do uso da via.
Associada à melhoria das
condições para a transição para
os modos coletivos e ativos, o
congestionamento em Belo
Horizonte já atingiu níveis que
tornam necessárias políticas
direcionadas de forma direta à
restrição da circulação de veículos
motorizados. A adoção do rodízio
de placas e/ou taxa de
congestionamento o está prevista
como instrumento do PlanMob,
mas envolvem questões
complexas, tanto sociais, como
econômicas e políticas, tornando
necessário um estudo profundo e
cuidadoso para a sua
implantação.
-

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estudar a instituição de
uma taxa de
congestionamento
e/ou rodízio de placas
para veículos leves em
áreas e horários
saturados

Mobilidade
Individual
Motorizada

Avaliar aplicação de
instrumentos (como o
IPTU progressivo ou
restrição de uso) que
possam ser utilizados
para aumentar as
restrições para o
estabelecimento de
empreendimentos
privados de
estacionamentos e de
estacionamento público
em áreas saturadas.
Regulamentar o "preço
público" do transporte
por aplicativo (previsto
na Lei 11.185, de 13
de agosto de 2019),
instituindo a
destinação ao FSTC e
à infraestrutura de
mobilidade ativa da
cidade

Mobilidade
Individual
Motorizada

Circulação
Calma

Ampliar a extensão de
vias em áreas de
velocidade reduzida
na cidade (Zonas 30
ou zonas de
velocidade reduzida)

www.waycarbon.com

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2022

Estudo
realizado

Até 2025

Até 2022:
Estudo
realizado
Até 2025:
Implementação
do instrumento

O transporte individual
remunerado de passageiros por
aplicativo implica a utilização e
exploração econômica intensiva
do espaço viário do município.
Esta ação visa implementar um
mecanismo de contrapartida por
esse uso intenso, de forma a
compensar financeiramente os
impactos diretos e indiretos da
atividade. A cobrança de taxa
porcentual sobre o valor das
corridas pode alimentar um fundo
para investimentos em mobilidade
ativa na cidade.
A implementação de Zonas 30
visa a adoção de medidas de
Circulação Calma (Traffic
Calming), que forçam os
motoristas a reduzir a velocidade
por meio do desenho das vias,
com desvios e obstáculos
planejados para forçar a redução
de velocidade (como canteiros,

Até 2022

Ter, até 2022,
100% das
viagens
realizadas por
transporte por
aplicativo
adimplentes
com a taxa
estabelecida.

Até 2030

Até 2022:
Implantar 5 km
por ano,
acrescentando
10 km até
2022;
Até 2025:
Implantar 5 km
por ano,
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação
floreiras, estreitamentos,
prolongamentos de calçada em
esquinas, entre outros). Estas
medidas visam dar mais
segurança para as pessoas
transitando por meios ativos, além
de desestimular o uso de carros
pelo aumento do tempo de trajeto
e obstaculização do percurso.

Prazo de
Execução

Meta Específica
acrescentando
15 km até
2025;
Até 2030:
Implantar 5 km
por ano,
acrescentando
25 km até
2030;

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 7 - Ações do Campo de Resultado: Eficiência Energética
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Frota Pública
Limpa

Incluir veículos de
menor emissão de GEE
no sistema de
transporte público
(coletivo suplementar,
táxi e escolar).

-

Promover a
substituição da frota
contratada pelo
município por veículos
movidos a combustíveis
não fósseis.

-

Frota Pública
Limpa

Prazo de
Execução
Até 2030

Meta Específica
Até 2030: 40% da
frota com veículos de
menor emissão de
GEE
Até 2040: 100% da
frota com veículos de
menor emissão de
GEE

Até 2030

Até 2022: 20% da
frota municipal
movida a
combustíveis não
fósseis.
Até 2025: 50% da
frota municipal
movida a
combustíveis não
fósseis;
Até 2030: 100% da
frota municipal
movida a
combustíveis não
fósseis.

Frota Pública
Limpa

Frota Privada
Limpa

Frota Privada
Limpa

Frota Privada
Limpa

Promover a
permanente
substituição de frota
de transporte coletivo
por veículos menos
emissores, garantindo
que ao final da
atual/início da
próxima concessão do
transporte público
municipal, sejam
incluídos mecanismos
que garantam o
cumprimento das
metas estabelecidas.

O encerramento de uma
concessão e o início de uma
nova é uma grande
oportunidade para alterar
as diretrizes do transporte
público na cidade. É
essencial que o momento
seja aproveitado para
instituir normas para a
substituição da frota por
veículos de baixa emissão.

Até 2030

Avaliar, planejar e
implementar áreas
restritas à circulação
de veículos na cidade,
associando-as à
implantação de Zonas
de Baixas Emissões.
Regulamentar a
infraestrutura para
recarga de veículos
elétricos

-

Até 2025

Implementação de
uma região piloto de
circulação restrita de
veículos até 2025.

-

Até 2030

Estudo para
implantação de
infraestrutura de
recarga realizado

Implementar
infraestrutura para
recarga de veículos
elétricos integrada

-

Até 2040

7 estações de
integração com
infraestrutura para
recarga de veículos

www.waycarbon.com

Até 2030: pelo
menos 40% da frota
de ônibus da cidade
seja de veículos
elétricos ou movidos
à combustíveis de
baixa emissão de
GEE.
Meta indicativa para
2050 de 100% da
frota composta por
veículos de baixa
emissão de GEE ou
movida por
combustíveis de
baixa emissão de
GEE.
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

com estacionamentos
dissuasórios
Operação
Eficiente

Avaliar a implantação
de estacionamentos
dissuasórios para
veículos automotivos
junto às estações de
Integração do
transporte coletivo

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Implantar novos
Centros de Distribuição
(CD) de pequenas
cargas na cidade,
estimulando o seu uso
pelas empresas

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Estimular que as
entregas na cidade
sejam feitas por
bicicletas e veículos de
menor emissão de GEE

Estabelecer "Zonas de
Cargas Limpas", nas
quais a carga e
descarga de bens
deve ser feita por
veículos de baixas
emissões
Estimular medidas de
última milha
(containers sobre
rodas, pontos de
entrega e coleta,

www.waycarbon.com

Meta Específica
elétricos implantadas
até 2040.

O objetivo desta ação é
incentivar o uso do
transporte público, de
forma que as pessoas se
desloquem até as estações
de integração de ônibus
de carro e realizem o
restante da viagem de
transporte coletivo.
Esta ação está prevista no
Art. 328 do Plano Diretor
(Lei nº 11.181, de 8 de
agosto de 2019) e visa
estimular a criação de
centros de distribuição de
pequenas cargas nos
centros comerciais, com
objetivo de facilitar as
operações de carga e
descarga e racionalizar a
logística urbana,
minimizando os impactos
das atividades de
abastecimento nos outros
modos de transporte
Esta ação visa estimular a
adoção de modos ativos ou
menos emissores, como
bicicletas e triciclos
elétricos, na logística
urbana, principalmente na
etapa final da entrega
(também chamada "última
milha"). A ação de criação
dos centros de distribuição
regionalizados é essencial
para permitir a
organização dessa política
de logística urbana. A
redução da circulação dos
veículos pesados nos
centros comerciais diminui
os conflitos com os outros
modos, reduz a geração
de material particulado,
emissões de GEE e risco de
acidentes.
-

Até 2025

Realização dos
estudos necessários
até 2025

Até 2030

Até 2022: ter 67
CDs

Até 2030

Não há meta

-

Até 2030

Porcentagem de
entregas urbanas em
sistemas de última
milha:

Até 2025: ter 134
CDs
Até 2030: ter 162
CDs
(Existente em 2015:
58 CDs)

Até 2025

Aumentar
gradativamente
acompanhando o uso
de bicicletas na
cidade:
2% até 2022
4% até 2025
6% até 2030
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Linha de Ação

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE
Logística
Urbana de
Baixas Emissões
de GEE

Ação
microcentros de
distribuição nas
centralidades, OUC's e
estacionamentos
subterrâneos)
Prever incentivos
financeiros ou isenção
de impostos para
promover a adesão
dos envolvidos, tanto
dos transportadores
quanto dos varejistas,
as medidas de
logística urbana
propostas (entrega
noturna, utilização de
centros de distribuição
de carga, estímulo ao
transporte não
motorizado para
entrega de
mercadorias, uso dos
pontos de pontos de
entrega e coleta de
pequenas
mercadorias, entre
outras).
Racionalizar sistema
de logística urbana a
partir de dados da
Pesquisa de
movimentação de
carga
Melhorar a
efetividade das
operações de carga e
descarga por meio da
criação de um manual
de melhores práticas,
modernização de
equipamentos e
veículos, selo verde
(uma certificação para
empresas e
autônomos),
participação em fóruns
(que possuam como
tema a Logística
Urbana), treinamentos,
padronização de
embalagens entre
outras.

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica
35,0% em 2025
49,9% em 2030

-

Até 2025

Não há meta.

-

Até 2025

Não há meta.

-

Até 2022

Manual de melhores
práticas elaborado e
programas de
treinamento e selo
verde estruturados.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 8 - Ações do Campo de Resultado: Articulação Institucional
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Gestão
Democrática

Promover fóruns
(presenciais e online)
de discussão sobre o
uso da bicicleta na
cidade, visando dar
maior visibilidade
para esse meio de
transporte, atrair
usuários e discutir
melhorias e
desafios.

Anual

Realização de três
fóruns por ano a
partir de 2021.

Gestão
Democrática

Disponibilizar e
divulgar um canal
de comunicação
entre a prefeitura e
a população para
receber demandas
relativas à
mobilidade

Até 2022

Canal disponibilizado
e divulgado.

Gestão
Democrática

Promover
tecnologias de
gestão e
gerenciamento de
tráfego de forma
que o usuário tenha
acesso a
informações
integradas como
qualidade das vias,
congestionamento,
qualidade do ar,
entre outros.
(plataforma online
de divulgação
dessas informações
para fácil acesso
aos cidadãos).

A mudança de
comportamento necessária
para a adoção da bicicleta
como meio de transporte é
complexa e vai muito além
da implantação de
infraestrutura. Essa ação
visa colocar o assunto em
pauta, divulgando e
educando sobre o
transporte por bicicleta.
Além de atrair novos
usuários, os fóruns permitem
a participação ativa e
democrática da população
nos processos decisórios
ligados à política de
mobilidade por bicicleta da
cidade, contribuindo para a
sua representatividade e
efetividade.
Ressalta-se que já existem
diversos canais de
comunicação entre a
prefeitura e os cidadãos. A
ação não envolve
necessariamente a criação
de um novo canal, os canais
existentes podem ser
utilizados/aproveitados,
mas devem ser
principalmente divulgados,
para que a população
saiba da sua existência e
função.
Essa ação visa capacitar o
Centro Integrado de
Operações de Belo
Horizonte (COP-BH) para
uma divulgação integrada
de informações, de forma
ampla e acessível para
toda a população. O
objetivo é possibilitar uma
circulação segura e eficiente
das pessoas nas vias
urbanas, além de subsidiar
políticas de
sustentabilidade.

Até 2022

Plataforma
desenvolvida e
disponibilizada.

www.waycarbon.com
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Gestão
Democrática

Regulamentar o
Conselho Municipal
de Mobilidade
Urbana, o qual fará
a interface junto ao
CMCCE e outras
instâncias, para o
acompanhamento e
implementação do
PREGEE
Utilizar as redes
sociais e os diversos
meios de
comunicação para
promover
campanhas de
visibilidade ao Dia
Mundial sem Carro
(22 de setembro)

-

Até 2022

12 reuniões ao ano

Em 1997, foi celebrado na
França pela primeira vez o
Dia Mundial sem Carro, que
visa chamar a atenção para
os problemas ambientais,
sociais e econômicos
acarretados pelo uso
automóvel e destacar outras
formas de locomoção.
Desde 2001, movimentos
ambientalistas e
cicloativistas no Brasil
celebram a data com
inciativas para promover a
utilização dos modos
coletivos e ativos de
transporte. Esta ação visa
incentivar a promoção de
ações também por parte do
poder público, para
potencializar o alcance da
discussão.
Esta ação visa conscientizar
os motoristas sobre os
benefícios econômicos,
sociais e ambientais da
adoção de combustíveis
menos emissores,
incentivando a redução das
emissões de GEE dos
veículos.

Anual

Realização de uma
campanha por ano a
partir de 2021.

Anual

Realização de uma
campanha por ano a
partir de 2021.

A utilização do transporte
público ou modos ativos,
bem como a combinação de
ambos, pode ter grandes
vantagens, tanto para a
coletividade (redução de
poluição, emissões de GEE e
acidentes) como para o
indivíduo (economia
financeira, independência e
melhoria da saúde e bemestar). Esta ação visa
conscientizar a população
sobre esses assuntos,
colaborando para uma
transição modal estruturada
e sustentável.

Anual

Realização de uma
campanha por ano a
partir de 2021.

Comunicação e
Conscientização

Comunicação e
Conscientização

Comunicação e
Conscientização

Realizar campanhas
para a educação
ambiental dos
motoristas, com foco
nos benefícios do
consumo dos
combustíveis menos
emissores (etanol,
biocombustível,
GNV, eletricidade,
entre outros)
Realizar campanhas
para a educação
ambiental dos
motoristas, com foco
nos benefícios da
utilização dos meios
de transporte ativos
e coletivos

www.waycarbon.com
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Articulação
Governamental e
Intersetorial

Articulação
Governamental pela
implantação das
linhas 2 e 3 do
metrô

Esta ação visa promover a
articulação da
administração pública de
Belo Horizonte com o
Governo Estadual e o
Governo Federal para a
obtenção de recursos e a
viabilização de um projeto
de implantação das linhas 2
e 3 do metrô.

Até 2040

"Operação dos
seguintes trechos do
metrô:
Até 2030, dos
trechos:
- Linha 2 (trecho
Barreiro/Nova Suíça)
- Linha 3 (trecho
Lagoinha/Savassi)
Até 2040, dos
trechos:
- Linha 2 – Nova
Suíça/Praça
Raul Soares/Estação
Santa Efigênia
- Linha 3 –
Savassi/Olhos d’Água
e
Pampulha/Lagoinha"

Articulação
Governamental e
Intersetorial

Participar
ativamente da
proposição e
implantação de
grandes projetos de
âmbito
metropolitano (BRTs,
Corredor Amazonas)

Articulação
Governamental e
Intersetorial

Criar e manter um
banco de dados
para subsidiar o
planejamento da
logística urbana
(pesquisas, rede de
circulação, malha
ferroviária)
Integração física,
operacional e
tarifária dos
sistemas de
transporte público,
municipais e
metropolitanos,
inclusive metrô.

Articulação
Governamental e
Intersetorial

Conforme prevê o Art. 328
do Plano Diretor (Lei nº
11.181, de 8 de agosto de
2019), o município deve
ampliar a rede de
transporte estruturante de
alta e média capacidade,
tronco-alimentada, para
aumentar a velocidade e o
conforto no transporte dos
usuários.
-

Ação
contínua

Sem meta física.

Anual

Atualização anual do
banco de dados

-

Até 2025

Sistemas municipais e
metropolitano
integrados

Fonte: Elaboração própria.

No caso do Eixo de Saneamento, as ações foram agrupadas em 5 campos de resultado:
1. Gestão dos Resíduos Orgânicos
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2. Gestão dos Resíduos Recicláveis Secos
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 5.

Figura 5 - 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 de resultado.

www.waycarbon.com
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Quadro 9 – Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Orgânicos
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

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

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

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.
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.

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

Gestão Sustentável dos
Resíduos Orgânicos e seus
subprodutos

www.waycarbon.com

Ampliar o Programa de
Compostagem

Prazo de
Execução
Até 2025

01 Plano elaborado.

Até 2025

Estudo finalizado.

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

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
Compostagem já existente na cidade, por meio do
qual a SLU realiza a coleta diferenciada de resíduos
orgânicos em feiras, sacolões e estabelecimentos

Até 2036

Redução de 0,5% ao ano
da geração per capita da
fração orgânica do RDO
(resultando em uma redução
acumulada de 8% para o
período de 2021 a 2036).
Aumentar progressivamente
a destinação de orgânicos
para compostagem a partir
de 2022, alcançando 80
t/dia.

38

Meta Específica

Etapa 2 – Descrição Metodológica – Modelo de Redução de Emissões
Prefeitura de Belo Horizonte
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)14

Responsabilidade
Compartilhada pelos
Resíduos orgânicos gerados

Formalizar uma "Carta de
Compromisso" com médios e
grandes geradores15 de resíduos
orgânicos na cidade para
definição e implementação de um
Plano de Ações, com metas para

Detalhamento da Ação
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
gerado11, 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
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

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2036

Até 203312

0,5% dos resíduos orgânicos
domiciliares destinados
para a biodigestão em
2025, alcançando 3% em
2036.
Não há meta13

Até 2025

Centro implantado

Até 2025

01 (uma) carta compromisso
(modelo elaborado e
formalizado)

11Destaca-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.
12De acordo com a duração do contrato de concessão da exploração do biogás no aterro de Macaúbas.
13Em ambos os aterros, os quantitativos de gases gerados e evitados já são mensurados.
14 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.
15Neste 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

Ação

Detalhamento da Ação

gestão, redução e destinação
adequada dos resíduos.

(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
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

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
compostagem

Agricultura Urbana e
Agroecologia

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.
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Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2025

01 sistema desenvolvido

Anual

Cadastro atualizado.

Até 2030

01 estudo realizado
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

ambiental, esta ação também pode gerar bem-estar
social, favorecendo a comunidade do seu entorno16.
Fonte: Elaboração própria.

Quadro 10 – Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Recicláveis Secos
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da 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
secos

Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos
do ensino público municipal

Gestão
Sustentável
dos Resíduos
secos

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

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 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,

Prazo de
Execução
Até 2036

Meta Específica
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,
totalizando 75 escolas
adicionais até 2025.

Até 2025

01 projeto
desenvolvido

16Já 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. Pode-se citar também o Projeto de Lei 1.013/2020, atualmente em trâmite na Câmara Municipal, que tem como objetivo a concessão de incentivos a adoção de
medidas de sustentabilidade em imóveis através do Programa de Certificação de Crédito Verde (PCCV).
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Linha de Ação

Logística
Reversa

Ação

Detalhamento da Ação

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.

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 Específica

Até 2025

01 programa
desenvolvido

Prazo de
Execução
Até 2030

Meta Específica

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 11 - Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos da Construção Civil
Linha de
Ação
Obra
sustentável

Descarte
Adequado
dos Resíduos

Ação

Detalhamento da Ação

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

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 (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

Formalizar os GTs regionais de
mobilização e fiscalização de áreas de
deposição clandestina de Resíduos da
Construção Civil e Volumosos (RCCV).
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Até 2025

Regulamentar a
inclusão da análise de
padrões sustentáveis
nos planos até 2030.

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

Ação

Detalhamento da Ação

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.

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 podem ainda reintroduzir material a ser reciclado na cadeia
da construção civil.

Prazo de
Execução

Meta Específica

Até 2025

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

Até 2025

4 URPVs adicionais
implantadas.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 12 - Ações do Campo de Resultado: Gestão de Efluentes
Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

Meta Específica

Redução das
Emissões de
GEE do

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

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

Até 2025

Definir metas até
2025.
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Linha de Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Tratamento de
Efluentes

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

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 Específica

Até 2025

Adoção de medidas
até 2025.

Até 2030

Realizar avaliação até
2030.
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Quadro 13 - Ações do Campo de Resultado: Articulação Institucional17
Linha de
Ação
Economia
Ambiental

Capacitação
de Agentes
para o clima

Capacitação
de Agentes
para o clima

Educação
Ambiental

Ação

Detalhamento da Ação

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.
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.

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.

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

Prazo de
Execução
Até 2025

Meta Específica
01 estudo desenvolvido

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.
A criação de um programa de multiplicadores ambientais visa
engajar e envolver a sociedade com o tema da gestão ambiental
na cidade.18

Até 2025

01 programa
desenvolvido e
implementado

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

Até 2025

01programadesenvolvido

17Destaca-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.
18 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
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Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

gestão dos resíduos sólidos e à
mudança do clima.

executados pela cidade, como o EcoEscola19. 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.

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

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.

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

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

Reduzir,
Reciclar e
Reutilizar

Incluir, na revisão do Selo BH
Sustentável, critérios voltados para o
incentivo à redução da geração de
resíduos, à reutilização, à reciclagem e

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 recicláveis20.
O Selo BH Sustentável visa incentivar a adoção de práticas
ambientalmente sustentáveis pelos empreendimentos públicos e
privados na cidade. Por isso, a ação propõe que sejam incluídos no
selo o incentivo a medidas de gestão de resíduos.

Prazo de
Execução

Meta Específica

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

-

O programa EcoEscola já realiza um trabalho similar no formado de Ensino a Distância. Mais informações em: https://www.ecoescolabh.com/ead
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.
19
20
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Linha de
Ação

Ação

Detalhamento da Ação

Prazo de
Execução

à adoção de medidas de logística
reversa.
Fonte: Elaboração própria.
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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. 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.
O objetivo, portanto, é estimar o nível de emissões que ocorreriam 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 nos
fatores que geram as emissões em relação ao cenário tendencial.

3.1.1

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. ANTONAKAKIS et 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 de crescimento populacional da cidade
Cabe destacar que as projeções de crescimento econômico e de emissões de GEE para Belo Horizonte
possuem incertezas inerentes ao processo de modelagem. O modelo, enquanto esquema abstrato e
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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 6 - Esquema da metodologia utilizada para as estimativas apresentadas
Fonte: Elaboração Própria.

O modelo utiliza, portanto, projeções da economia brasileira, que combinadas com 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.
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 1.
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Tabela 1 - Projeções econômicas para o PIB do Brasil
Fonte
BCB
Bradesco
EPE
FBMC
IPEA
FMI
Itaú
Santander
TCB
ONU

201821

201922

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, 2020a; 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

21
22

Valores reais do crescimento do PIB brasileiro em 2018.
Valores reais do crescimento do PIB brasileiro em 2019.
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Figura 7 - Relação entre o índice de variação23do 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 7 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 1,
resultando agora em valores estimados para o crescimento do PIB para Belo Horizonte, apresentados
na Tabela 2.
Tabela 2 - Projeções econômicas para o PIB de Belo Horizonte
Fonte

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BCB
Bradesco
EPE

1,24
1,24
-

1,05
1,05
-

-3,50
-3,81
-

3,27
3,33
2,00

2,34
2,86
2,00

2,32
2,86
2,00

20242029
2,24

20302040
3,33

20412060
2,86

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.

23
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Fonte

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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
-

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

2,86
2,67
-

2,57
2,48
-

20242029
3,05
2,09
1,33
-

20302040
1,90
2,09
-

20412060
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 2 e um valor médio para cada período é apresentado na tabela a seguir.
Tabela 3 - 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.

3.1.2

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 8 existe uma relação direta, com forte correlação, entre
as emissões de gases de efeito estufa e a dinâmica econômica no Brasil.
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Figura 8 - 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 9.

www.waycarbon.com

53

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

Figura 9 - 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 3) e, com isso, obtemos a estimativa de emissões
futuras no cenário tendencial para Belo Horizonte, conforme apresentado na Figura 10 abaixo. Para a
construção das estimativas setoriais24, foi utilizada a mesma taxa de crescimento das emissões totais.,

24A

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

8.0
6.67

Emissões (MtCO2e)

7.0

5.81

5.80

6.0

5.08

5.0

4.50

5.06

4.45

4.40
3.83

4.0
2.58

3.0
2.0

1.20

2.56
1.19

2.92

1.36

3.33

1.79

1.55

1.0
0.0
2005

0.71
2010

2015

0.70

0.80

0.91

1.05

2020

2025

2030

2035

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)

2.71

1.59

2050

Figura 10 - 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 4 seguir apresenta os valores intermediários da emissão projetada para o cenário BAU por
setor.
Tabela 4 - Emissões de Belo Horizonte projetadas para o cenário BAU, por setor e total (tCO2e)

2017

Ano

Fontes Estacionárias de Energia
708.520,27

Transporte
2.582.610,11

Resíduos
1.204.561,40

Total
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
2045

1.207.289,18

4.400.660,59

2.052.522,71

7.660.472,48

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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Para o eixo da Energia Estacionária, as emissões correspondem àquelas resultantes do consumo de
eletricidade ou da queima de combustíveis (GLP, Diesel, Óleo, Gás Natural, etc) em edifícios comerciais,
residenciais e institucionais, em indústrias e nas usinas geradoras de energia. Em 2017, as emissões do
Consumo de Eletricidade correspondiam a 56% do total do setor, e essa proporção foi mantida nos anos
subsequentes.
1.8
1.6

1.59
1.4

Emissões (MtCO2e)

1.39
1.2

1.21
1.0

1.05
0.91

0.8

0.74
0.64

0.80

0.56

0.6

0.71 0.70

0.4

0.33

0.33

0.2

0.24

0.24

0.14

0.13

0.15

0.18

0.20

0.23

2020

2025

2030

2035

2040

0.0
2005

2010

2015

0.37

0.42
0.32

0.49
0.36

0.55
0.48

0.42

0.28

0.31

0.27

2045

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 11 - Projeção das Emissões de Belo Horizonte no cenário BAU para o período de 2018 a 2050 – Setor:
Fontes de Energia Estacionária25 (H – dados históricos até 2017. P – dados projetados a partir de 2018)
Fonte: Elaboração própria.

Variação das emissões no período de 2008 a 2017 se deve basicamente a oscilações no fator de emissão de CO2 do grid
nacional.

25
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7.0

5.81

6.0

5.06

Emissões (MtCO2e)

5.0

4.40
3.83

4.0

3.33
2.92

3.0

2.58 2.56
1.96

2.0

1.0

0.0
2005

0.62

2010

2015

4.41
3.84

3.34
2.91

2.53
2.22

1.94

0.62

0.70

0.80

2020

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 12 - 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
0.0
2005

2010

2015

0.14

0.15

0.18

2020

2025

2030

0.20

0.23

0.27

0.31

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 13 - 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. Destacase 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 11, apresentada anteriormente.
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
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salientar que o 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.
3.1.3

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, 2020a) . Os valores são apresentados abaixo.
Tabela 5 - 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.

3.1.4

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
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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 Climas26.

3.2.1

EIXO: ENERGIA ESTACIONÁRIA

As emissões relacionadas ao eixo de energia estacionária correspondem àquelas resultantes do uso de
eletricidade ou da queima de combustíveis em edifícios comerciais, residenciais e institucionais, em
indústrias e nas usinas geradoras de energia. Em Belo Horizonte, as emissões do setor de energia
estacionária correspondem à cerca de 16% do total e, são influenciadas principalmente pelas emissões
associadas ao consumo de eletricidade. Sendo assim, entende-se que as ações de mitigação das emissões
para este setor devem estimular, de forma direta ou indireta, a redução do consumo de eletricidade e
a promoção das fontes renováveis de energia.
Já existem na cidade iniciativas voltadas para a adoção de medidas de eficiência energética e o
incentivo às fontes mais renováveis de energia. Belo Horizonte possui, por exemplo, o Observatório do
Milênio, que deu continuidade às ações de monitoramento local das metas da Agenda dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), com vistas a colaborar com o planejamento e monitoramento das
políticas públicas locais . O Decreto Municipal 17.135/2019, estabeleceu a Agenda 2030 dos ODS
como referência de planejamento. Especificamente em relação ao setor, um dos ODS da Agenda 2030
é o de "Energia Limpa e Acessível", por meio do qual a cidade deve buscar a garantia de acesso à
energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos, abordando em suas metas questões tais
como o acesso universal à energia a preços acessíveis, uso de energias renováveis e aumento da
eficiência energética. Outras iniciativas incluem a implantação de Usina Fotovoltaica no prédio sede da
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em maio de 2020 e a proposta de instalação de outra usina
fotovoltaica no Parque das Mangabeiras, cuja previsão de entrega deve ser ainda no final de 2020.
Além disso, a cidade participa da iniciativa LEDS LAB - laboratório de financiamento climático, com o
principal objetivo de aprimorar a capacidade instalada das prefeituras na elaboração de projetos

26O

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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financiáveis, considerando os aspectos de mitigação e adaptação à mudança do clima. Belo Horizonte
foi uma das duas cidades do Urban LEDS Brasil selecionadas para receber o apoio direto de um
consórcio de consultorias especializadas com vistas à execução do projeto "Escolas Solares" em sua fase
piloto. Assim, o LEDS Lab de Belo Horizonte tem como objetivo implementar um projeto piloto de
eficiência energética a partir de análise de ocupação e de utilização de energia fotovoltaica na Escola
Municipal Herbert José de Souza, na região norte, como primeiro passo para implementação do Projeto
Escolas Solares.
Por fim, destaca-se a Parceria Público-Privada de Iluminação Pública, cujo contrato prevê o
desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a eficientização energética, a operação e a
manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública. Por meio deste contrato em 2017 iniciou-se a
substituição de todos os 182 mil pontos de luz da cidade por luminárias de LED (PBH ATIVOS, 2020).
Em 2020, 99% do Parque de Iluminação Pública do Município de Belo Horizonte já se encontra
modernizado, levando a uma redução de 33,8% de na média diária do consumo de energia e uma
redução estimada de emissões de GEE de 1.615.963 tCO2, segundo dados do Departamento de
Iluminação Pública e da Superintendência de Desenvolvimento da Capital.

3.2.1.1 Informações de Referência
As emissões associadas ao consumo de eletricidade dependem diretamente de dois fatores, a saber:


a quantidade de energia consumida;



o fator de emissão da rede de distribuição nacional de energia elétrica (grid)

A quantidade de energia consumida depende, por exemplo, da adoção de medidas de eficiência
energética, como a troca de equipamentos de iluminação e refrigeração por outros, mais novos e
eficientes, e da redução dos desperdícios no consumo, por meio da implementação de tecnologias de
automação e da conscientização dos usuários. Por sua vez, o fator de emissão do grid depende das
fontes de energia utilizadas no país. Cada fonte geradora de energia possui um determinado fator de
emissão. Fontes limpas e renováveis, por exemplo, a energia solar ou eólica, possuem um fator de
emissão menor do que os combustíveis fósseis, como o carvão, o óleo diesel e o gás natural. Portanto,
medidas que promovam as fontes limpas e renováveis de energia terão um impacto positivo para a
redução das emissões da cidade.


Fator de Emissão considerado para o cenário BAU

A construção do cenário BAU, conforme apresentada na seção 3.1.2, foi realizada com base em uma
metodologia top-down, ou seja, primeiramente são estimadas as emissões a partir de premissas
econômicas e, a partir dos valores obtidos, são estimadas as quantidades dos precursores relacionados,
neste caso, o consumo de eletricidade. Para fazer essa estimativa, foi preciso, inicialmente, estabelecer
qual seria o fator de emissão do grid no cenário BAU. Utilizou-se o valor médio do fator entre o 2008
e 2017, 0,075 tCO2e/MWh, conforme apresentado abaixo.
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Tabela 6 – Fator de Emissão do Grid nacional
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Média

Fator de Emissão do Grid (tCO2e/MWh)
0,048
0,025
0,051
0,029
0,065
0,096
0,135
0,124
0,082
0,093
0,075

Fonte: Elaboração própria a partir de MCTI (2020).



Estimativas do Consumo de Eletricidade

A partir do fator de emissão do grid e das emissões estimadas no cenário BAU, foi possível obter a
estimativa do consumo de eletricidade para o setor de energia estacionária e seus subsetores,
apresentados abaixo.
Tabela 7 – Consumo de Eletricidade (MWh) estimado para o cenário BAU
Subsetor

2017

2025

2030

2040

I.1 Construções residenciais

1.595.241,22

2.232.372,32

2.549.387,47

3.365.187,84

I.2 Construções comerciais e institucionais

2.114.324,39

2.958.774,63

3.378.944,86

4.460.202,41

I.3 Indústria de manufatura e construção

570.059,23

797.737,95

911.023,27

1.202.549,42

Total

4.279.624,84

5.988.884,90

6.839.355,59

9.027.939,66

Fonte: Elaboração própria.

3.2.1.2 Estimativa de Redução de Emissões das ações
A estimativa do cenário de redução de emissões foi realizada para um total de 5 (cinco) 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 metas claras
e quantificáveis em termos do potencial de impacto de redução das emissões de GEE para a cidade.
O impacto estimado das ações apresentado a seguir é resultado do desvio provocado pela ação em
relação ao cenário tendencial. Por exemplo, se a ação possui um potencial de redução das emissões
estimado em 5% em relação às emissões do consumo de eletricidade do cenário BAU em 2040, isso
significa que, com esta ação, é possível que as emissões do consumo de eletricidade sejam desviadas
em 5% em relação ao que elas seriam sem a sua adoção, ou seja, no cenário BAU, no ano em questão.
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3.2.1.2.1 Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas
Municipais – Linha de Ação: Eficiência Energética
A. Ação: Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais

Esta ação possui como meta a implementação de medidas de eficiência energética em 1 escola piloto
até 2022, mais 30 escolas até 2025, outras 50 escolas até 2030 e outras 100 escolas até 2040,
totalizando 181 escolas.
A estimativa de redução das emissões desta ação consiste em estimar a economia de energia provocada
pela adoção de medidas de eficiência energética nas escolas da cidade. Já existe um estudo acerca
do potencial de economia de energia nas escolas municipais da cidade: World Bank –Energy & Water
Efficiency & Rooftop Solar PV for Schools in Belo Horizonte – 2016 (WORLD BANK; ACCENTURE, 2016).
Por meio dos dados disponíveis neste estudo, foi possível estimar que o consumo médio das escolas na
cidade é cerca de 54,79 MWh/ano e que, por meio da adoção de medidas de eficiência energética,
seria possível alcançar uma economia de, em média, 46% no consumo de energia das escolas.
Considerando que o consumo médio por escola seria constante ao longo dos anos, foi possível fazer uma
estimativa de qual seria a redução do consumo e, consequentemente, das emissões associadas à
implementação da ação, conforme as metas apresentadas. As tabelas 8 e 9 abaixo apresentam os
resultados obtidos.
Tabela 8 – Estimativa de impacto no consumo de eletricidade e nas emissões associadas devido à
implementação da ação

Ano

Número
de escolas

2022
2025
2030
2040

1
31
81
181

Consumo de
eletricidade
estimado no
cenário BAU
(MWh)
54,79
1.698,50
4.438,01
9.917,03

Consumo de
eletricidade
estimado no
cenário da ação
(MWh)
29,86
925,68
2.418,71
5.404,78

Estimativa de
emissões
associado às
escolas no cenário
BAU (tCO2e)
4,10
127,24
332,46
742,90

Estimativa de
emissões
associado às
escolas no cenário
da ação (tCO2e)
2,24
69,34
181,19
404,88

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do consumo de eletricidade na
cidade no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (tCO2e)
396.863,88
414.244,15
448.598,60
512.303,28
676.239,60

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
1,87
57,89
151,26
337,99

Redução em relação às emissões
do Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (%)
Ano Base
0,0005%
0,0129%
0,0295%
0,0500%

Fonte: Elaboração própria.

www.waycarbon.com

63

Etapa 2 – Descrição Metodológica – Modelo de Redução de Emissões
Prefeitura de Belo Horizonte
Portanto, a implementação de medidas de eficiência energética nas escolas possui o potencial de reduzir
as emissões em 0,0295% do consumo de eletricidade em 2030 em relação às emissões do cenário BAU,
chegando a 0,05% em 2040. O potencial de redução das emissões desta ação é relativamente baixo
porque o consumo de eletricidade estimado para as 181 escolas a serem cobertas pela ação
correspondem à 0,1% do consumo total estimado para a cidade.
B. Ação: Implementar medidas de eficiência energética nos centros municipais de saúde
Esta ação possui como meta a implementação de medidas de eficiência energética em 1 centro de saúde
(CS) até 2022, mais 11 centros até 2025, outros 20 centros até 2030 e outros 72 até 2040, totalizando
72 CS.
Para a estimativa do impacto desta ação foi necessário primeiro definir uma estimativa de consumo
médio de energia elétrica por CS. Para isso, foram utilizados os valores apresentados nos documentos
de referência do “Projeto de Qualificação da Infraestrutura da Atenção Primária à Saúde de Belo
Horizonte” (PBH, 2011a). Este documento considera que os centros de saúde possuem um consumo médio
de 62 W/m2. Além disso, utiliza dois valores de referência para a área de um CS: 970 m2 ou 1085 m2,
a depender do projeto. Considerando, portanto, uma área média de 1.027,50 m2 por centro, é possível
estimar a potência consumida em 61,65 kW. Sendo o funcionamento dos CSs cerca de 12h por dia, 5
dias por semana, chega-se em uma estimativa de consumo médio por centro de saúde em 177,55
MWh/ano.
O próximo passo da estimativa consiste em entender qual o perfil de consumo de eletricidade nos centros
de saúde e o quanto as medidas de eficiência energética podem impactar na quantidade de energia
consumida. Para isso, utilizou-se como referência o estudo de VARGAS JR (2006), segundo o qual, em
hospitais públicos de pequeno porte em Minas Gerais, o consumo direcionado à iluminação corresponde
à 33% do total e o direcionado à climatização corresponde a 37%. Além disso, o estudo aponta que a
adoção de medidas como a troca de simples de equipamentos por outros mais eficientes ou ajustes na
posição/local destes com uma possível redução do número de equipamentos podem promover uma
redução de cerca de 40,3% do consumo de energia elétrica do sistema de iluminação e 41,3% do
sistema de climatização, valores que correspondem a, respectivamente, 23,40 MWh e 26,98 MWh por
CS.
Considerando que o consumo médio por CS seria constante ao longo dos anos, e com os valores
apresentados foi possível fazer uma estimativa de qual seria a redução do consumo e,
consequentemente, das emissões associadas à implementação da ação, conforme as metas
apresentadas. As tabelas 10 e 11, a seguir apresentam os resultados obtidos.
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Tabela 10 – Estimativa de impacto no consumo de eletricidade e nas emissões associadas devido à
implementação da ação

Ano

Número
de CS

2022
2025
2030
2040

1
31
81
181

Consumo de
eletricidade
estimado no
cenário BAU
(MWh)
123,71
1.484,51
3.958,70
8.907,08

Consumo de
eletricidade
estimado no
cenário da ação
(MWh)
73,25
878,97
2.929,90
5.273,82

Estimativa de
emissões
associado aos CSs
no cenário BAU
(tCO2e)
9,27
111,21
370,69
667,24

Estimativa de
emissões
associado aos CSs
no cenário da
ação (tCO2e)
5,49
65,85
219,48
395,07

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 11 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do consumo de eletricidade da
cidade no cenário BAU
Ano

Estimativa de Emissão do
Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (tCO2e)

Estimativa de Redução das
Emissões com a ação (tCO2e)

2017
2022
2025
2030
2040

396.863,88
414.244,15
448.598,60
512.303,28
676.239,60

Ano Base
3,78
45,36
120,96
272,15

Redução em relação às
emissões do Consumo de
Eletricidade no cenário BAU
(%)
Ano Base
0,001%
0,010%
0,024%
0,040%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a implementação de medidas de eficiência energética nos centros de saúde possui o potencial
de reduzir as emissões em 0,024% do consumo de eletricidade na cidade em 2030 em relação às
emissões do cenário BAU, chegando a 0,040% em 2040.

3.2.1.2.2 Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas
Municipais – Linha de Ação: Geração Distribuída de Energia
A. Ação: Contratar/aderir à energia solar no momento da compra de eletricidade nos prédios
públicos municipais nos quais não for possível a instalação de usina fotovoltaica
A ação propõe que, naqueles edifícios em que forem identificadas limitações para a instalação de
painéis fotovoltaicos, seja feita a adesão a um sistema de energia solar compartilhada. Neste sistema,
ao invés do usuário investir em uma usina fotovoltaica para a sua propriedade, ele opta por contratar
a energia solar gerada por uma cooperativa ou um consórcio. Este modelo permite que a cidade
manifeste o seu incentivo às fontes renováveis de energia e, ainda, diminua os gastos com eletricidade.
Para a estimativa do impacto dessa ação, foi possível obter com a Prefeitura de Belo Horizonte os dados
de consumo de eletricidade dos diversos prédios relacionados à administração municipal. As informações
foram consolidadas e apresentadas na tabela abaixo.
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Tabela 12 – Consumo médio de eletricidade dos prédios da administração municipal
Unidade
Urbel
Sudecap
SLU
Prodabel
Odilon
Fundação de Parques
Cultura
BeloTour
Geral PBH27
(instalações com consumo acima de 100 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 70 e 100 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 40 e 70 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 10 e 40 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 1 e 10 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo abaixo de 1 mil KWh)
Total

Número de
prédios da
PBH
14
59
106
5
1
118
35
3

Consumo
Médio por
prédio (MWh)
7,57
19,14
4,80
20,14
7,70
14,42
18,87
4,36

18

311,82

5.612,80

30

79,41

2.382,18

129

52,93

6.827,99

489

19,40

9.486,35

357

4,67

1.665,73

180

0,32

58,04

1544

-

30.261,10

Consumo
Total (MWh)
106,01
1.129,15
509,28
100,69
7,70
1.701,67
660,43
13,08

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

Sugere-se como meta que, a partir de 2025 até 2030, 20% dos prédios, que não apresentam condições
técnicas para instalação de usina fotovoltaica, possuam a energia solar contratada, chegando a 30%
em 2035, e 40% em 2040. O número de prédios alcançados pela meta é apresentado abaixo.
Tabela 13 - Número de prédios a aderirem à energia solar para o alcance da meta
Unidade
Urbel
Sudecap
SLU
Prodabel
Hospital Municipal Odilon Behrens
Fundação de Parques
Cultura
BeloTour
Geral PBH
(instalações com consumo acima de 100 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 70 e 100 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 40 e 70 mil KWh)
Geral PBH
(instalações com consumo entre 10 e 40 mil KWh)
Geral PBH (prédios com consumo entre 1 e 10 mil KWh)
Geral PBH (prédios com consumo abaixo de 1 mil KWh)
Total

2025
1
2
4
1
1
4
2
1

2030
3
12
22
1
1
24
7
1

2035
5
18
32
2
1
36
11
1

2040
6
24
43
2
1
48
14
2

1

4

6

8

1

6

9

12

5

26

39

52

17

98

147

196

12
6
58

72
36
313

108
54
469

143
72
623

Fonte: Elaboração própria.

Geral PBH envolve a energia consumida em praças, centros de saúdes, academias a céu aberto, prédios administrativos,
câmeras de segurança, entre outros, exceto o prédio sede da prefeitura, que já conta com uma usina fotovoltaica instalada.

27
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A estimativa de redução das emissões desta ação consiste em estimar o quanto de energia consumida
pelos edifícios públicos municipais poderia ser fornecida pela fonte solar em detrimento daquela
fornecida pela rede elétrica28. Portanto, o total de eletricidade cuja fonte passaria a ser solar e os
impactos em termos de redução das emissões de GEE são apresentados a seguir.
Tabela 14 – Consumo de eletricidade total a ser fornecido por fonte solar com o alcance da meta (MWh)
Unidade

2025

2030

2035

2040

Urbel

7,57

22,72

37,86

45,43

Sudecap

38,28

229,66

344,49

459,32

SLU

19,22

105,70

153,74

206,59

Prodabel

20,14

20,14

40,28

40,28

Hospital Municipal Odilon Behrens

7,70

7,70

7,70

7,70

Fundação de Parques

57,68

346,10

519,15

692,20

Cultura

37,74

132,09

207,56

264,17

BeloTour
Geral PBH (prédios com consumo acima de 100 mil
KWh)
Geral PBH (prédios com consumo entre 70 e 100 mil
KWh)
Geral PBH (prédios com consumo entre 40 e 70 mil
KWh)
Geral PBH (prédios com consumo entre 10 e 40 mil
KWh)
Geral PBH (prédios com consumo entre 1 e 10 mil
KWh)
Geral PBH (prédios com consumo abaixo de 1 mil
KWh)
Total

4,36

4,36

4,36

8,72

311,82

1.247,29

1.870,93

2.494,58

79,41

476,44

714,66

952,87

264,65

1.376,18

2.064,28

2.752,37

329,79

1.901,15

2.851,73

3.802,30

55,99

335,95

503,92

667,23

1,93

11,61

17,41

23,21

1.236,28

6.217,07

9.338,06

12.416,97

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 15 - Estimativa do impacto da ação nas emissões associadas ao consumo de eletricidade no cenário BAU
Ano
2017
2025
2030
2035
2040

Estimativa de Emissão do
Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (tCO2e)
396.863,88
448.598,60
512.303,28
588.591,34
676.239,60

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
92,60
465,69
699,47
930,10

Redução em relação às emissões do
Consumo de Eletricidade no cenário
BAU (%)
Ano Base
0,021%
0,091%
0,119%
0,138%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, ao aderir pela energia solar na compra de energia dos prédios públicos municipais, conforme
a meta estabelecida, é possível que a ação proporcione uma redução de 0,091% nas emissões
associadas ao consumo de eletricidade em relação ao cenário BAU em 2030, chegando a 0,138% em
2040.

Entende-se que a contratação de energia solar não significa que a energia gerada pela cooperativa ou consórcio iria
diretamente para a unidade contratante. Esta unidade continuaria consumindo diretamente da rede, sem necessariamente estar
consumindo a energia solar produzida. Entretanto, a fim de estimar o potencial de redução desta ação, assume-se aqui que a
energia consumida pelos prédios públicos municipais seria fornecida pela cooperativa/consórcio de energia solar e isso
representaria uma redução nas emissões do consumo de eletricidade.

28
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B. Ação: Implementar o Projeto Escolas Solares nas escolas da rede pública municipal
Esta ação possui como meta a implementação do Projeto Escolas Solares em 1 escola piloto até 2022,
mais 30 escolas até 2025, outras 50 escolas até 2030 e outras 100 escolas até 2040, totalizando 181
escolas.
A estimativa de redução das emissões desta ação consiste em estimar o quanto de energia consumida
pelas escolas poderia ser fornecida pela fonte solar em detrimento daquela fornecida pela rede
elétrica29. Já existe um estudo acerca do potencial de economia de energia nas escolas municipais da
cidade: World Bank –Energy & Water Efficiency & Rooftop Solar PV for Schools in Belo Horizonte – 2016
(WORLD BANK; ACCENTURE, 2016). Por meio dos dados disponíveis neste estudo, foi possível estimar
que o consumo médio das escolas na cidade é cerca de 54,79 MWh/ano e que o potencial médio de
geração de energia solar nas escolas é de 178 MWh/ano.
Considerando que o consumo médio e a geração média de energia solar por escola seriam constantes
ao longo dos anos, e com os valores apresentados foi possível fazer uma estimativa de qual seria a
“redução do consumo de energia da rede elétrica” e, consequentemente, das emissões reduzidas com a
implementação da ação, conforme as metas apresentadas. As tabelas 16 e 17 a seguir apresentam os
resultados obtidos.
Tabela 16 – Estimativa de impacto no consumo de eletricidade da rede e nas emissões associadas devido à
implementação da ação

Ano

Número
de escolas

2022
2025
2030
2040

1
31
81
181

Consumo de
eletricidade da
rede estimado no
cenário BAU
(MWh)
54,79
1.698,50
4.438,01
9.917,03

Potencial de
geração de
energia solar no
cenário da ação
(MWh)
178,0
5.518,0
14.418,00
32.218,00

Estimativa de
emissões
associado às
escolas no cenário
BAU (tCO2e)
4,1
127,2
332,5
742,9

Estimativa de
emissões
associado às
escolas no cenário
da ação (tCO2e)
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Elaboração própria.

Os valores nulos apresentados na última coluna da tabela acima significam que o potencial de geração
solar nas escolas supera o consumo. Portanto, no cenário trabalhado, não haveria consumo de
eletricidade diretamente da rede, e, com isso, não haveria emissão associada, pois, toda a energia
consumida seria renovável.

Entende-se que a instalação de painéis fotovoltaicos nas escolas geraria uma energia que seria fornecida para a rede
elétrica e seria distribuída para toda a rede, ou seja, ela não seria distribuída para um local em específico. A escola, por sua
vez, continuaria consumindo diretamente da rede, sem necessariamente estar consumindo a energia produzida pelos seus painéis
solares. Entretanto, a fim de estimar o potencial de redução desta ação, assume-se aqui que a energia consumida pela escola
seria fornecida pelos painéis solares e isso representaria uma redução nas emissões do consumo de eletricidade.

29
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Tabela 17 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do consumo de eletricidade da
cidade no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (tCO2e)
396.863,88
414.244,15
448.598,60
512.303,28
676.239,60

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
4,10
127,23
332,43
742,84

Redução em relação às emissões
do Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (%)
Ano Base
0,001%
0,028%
0,065%
0,110%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a implementação de painéis solares nas escolas municipais possui o potencial de reduzir as
emissões em 0,065% do consumo de eletricidade em 2030 em relação às emissões do cenário BAU,
chegando a 0,11% em 2040.

3.2.1.2.3 Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Construções Comerciais e
Residenciais – Linha de Ação: Geração Distribuída de Energia Solar
A. Ação: Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos edifícios comerciais e
residenciais
A meta dessa ação é alcançar 33% do potencial de capacidade instalada para a geração de energia
solar na cidade até 2040.
O valor sugerido para a meta dessa ação foi inicialmente baseado nas expectativas de crescimento da
energia solar no país, conforme o Plano Decenal de Energia (PDE) 2019-2029 (EPE, 2020). De acordo
com o documento, a capacidade instalada de geração elétrica por meio da fonte solar no Sistema
Interligado Nacional (SIN) deve crescer, em média, 244% no período de 2019 a 2029, uma média de
22,2%. A partir de 2030, considerou-se como meta a mesma taxa de crescimento anual. Sabendo que
a cidade já possui uma quantidade de potência instalada, o crescimento foi considerado a partir de
2021. Os valores são apresentados abaixo.
Tabela 18 - Potência Instalada para a geração de energia solar em Belo Horizonte
Ano
2017
2018
2019
2020
2022
2025
2030
2040

Potência Instalada (MW)
2,63
5,66
14,59
24,20
36,12
65,88
179,40
1.333,10

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL (2020).

Existe uma plataforma online elaborada pelo Google chamada “Environmental Insights Explorer”30, que
apresenta uma série de estimativas relacionadas às emissões de edifícios e de transportes, e ao potencial

30

Saiba mais em: https://insights.sustainability.google/
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de geração solar em diferentes cidades (GOOGLE, 2020). De acordo com as informações apresentadas
nesta plataforma, na cidade de Belo Horizonte estima-se um potencial de capacidade instalada para
a geração de energia solar de 4.078 MW. Portanto, com os valores apresentados, a cidade estaria
alcançando 32,62% do seu potencial de capacidade instalada. Além disso, a plataforma apresenta um
potencial médio de geração por telhado na cidade, de 8 kW, para um telhado médio de 49 m2.
Portanto, a meta da cidade alcançaria cerca de 166.262 telhados.
Assim como na ação anterior, a estimativa de redução das emissões desta ação consiste em estimar o
quanto de energia consumida pela cidade poderia ser fornecida pela fonte solar em detrimento
daquela fornecida pela rede elétrica31. Com os valores apresentados foi possível fazer uma estimativa
de qual seria a “redução do consumo de energia da rede elétrica” e, consequentemente, das emissões
reduzidas com a implementação da ação, conforme as metas apresentadas. As tabelas 19 e 20, a
seguir, apresentam os resultados obtidos.
Tabela 19 – Estimativa de impacto no consumo de eletricidade da rede e nas emissões associadas devido à
implementação da ação

Ano

Estimativa do
consumo de
eletricidade total
da cidade
estimado no
cenário BAU
(MWh)

Capacidade
Instalada (MW)

Potencial de
geração de
energia solar no
cenário da ação
(MWh)32

2017
2020
2022
2025
2030
2040

4.279.624,84
5.244.169,84
5.530.245,81
5.988.884,90
6.839.355,59
9.027.939,66

2,63
24,20
36,12
65,88
179,40
1.330,10

3.168,07
29.133,02
43.490,93
79.326,53
215.998,83
1.601.464,20

Estimativa de
emissões
associada ao
consumo de
eletricidade da
cidade no
cenário BAU
(tCO2e)
396.863,88
392.815,57
414.244,15
448.598,60
512.303,28
676.239,60

Estimativa de
emissões
associada ao
consumo de
eletricidade da
cidade no
cenário da ação
(tCO2e)
396.863,88
392.815,57
410.986,45
442.656,63
496.123,84
556.281,61

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 20 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do consumo de eletricidade da
cidade no cenário BAU
Ano
2017
2020
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (tCO2e)
396.863,88
392.815,57
414.244,15
448.598,60
512.303,28
676.239,60

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
3.257,70
5.941,97
16.179,43
119.957,99

Redução em relação às emissões
do Consumo de Eletricidade no
cenário BAU (%)
Ano Base
0,79%
1,32%
3,16%
17,74%

Entende-se que a instalação de painéis fotovoltaicos na cidade geraria uma energia que seria fornecida para a rede elétrica
e seria distribuída para toda a rede, ou seja, ela não seria distribuída para um local em específico. Os edifícios, por sua vez,
continuariam consumindo diretamente da rede, sem necessariamente estar consumindo a energia produzida pelos seus painéis
solares. Entretanto, a fim de estimar o potencial de redução desta ação, assume-se aqui que a energia consumida pela cidade
seria fornecida pelos painéis solares e isso representaria uma redução nas emissões do consumo de eletricidade.
32 Considerando, a partir dos dados obtidos pela plataforma, um valor médio de operação dos painéis solares de 1.416,50
horas por ano, e uma conversão de Potencial de Geração= 0,85*Capacidade Instalada.
31
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Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a meta de ampliação da geração solar na cidade possui o potencial de reduzir as emissões
em 3,16% do consumo de eletricidade em 2030 em relação às emissões do cenário BAU, chegando a
17,74% em 2040.
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3.2.1.3 Impacto das demais ações propostas no PREGEE nas emissões de GEE: análise qualitativa
As demais ações propostas para a mitigação das emissões do eixo de Energia Estacionária envolvem
ações de educação, articulação institucional, alterações na infraestrutura da cidade e outros fatores que
tornam o processo de estimativa de redução de emissões muito complexo e ainda mais impreciso. Sendo
assim, o Quadro 14 apresenta uma breve descrição qualitativa do possível impacto dessas ações para
as emissões do setor.
Quadro 14 -Impacto das demais ações do eixo de Energia Estacionária
Ação
Implantar um Programa de Modernização e Adaptação das instalações
elétricas e de Ecoeficiência dos edifícios municipais
Promover a modernização e adaptação das instalações elétricas dos
edifícios públicos municipais alugados
Designar uma estrutura que centralize as ações voltadas para a eficiência
energética de Belo Horizonte
Elaborar uma diretriz central de compras sustentáveis que oriente as
diversas secretarias da administração municipal na adoção de padrões
mais energeticamente eficientes e sustentáveis quando da troca de
materiais, aquisição de bens, contratação de serviços ou obras.
Dar ciência à sociedade dos resultados dos relatórios de monitoramento
do contrato de concessão de iluminação publica
Desenvolver um Plano de Investimentos para a instalação de usinas
fotovoltaicas nos prédios públicos municipais
Atualizar o mapeamento dos estabelecimentos públicos municipais que
possuem estrutura para a instalação de fontes renováveis de energia e
apresentar cronograma físico de implantação.
Implementar Central Geradora de energia renovável na CTRS-BR-040
Aproveitar energeticamente o biogás gerado no aterro em Macaúbas
Desenvolver estudo para avaliar o potencial de instalação de sistemas de
geração de energia fotovoltaica com base na área disponível nos
telhados da cidade e disponibilizar os resultados para a população, de
forma a incentivar a adoção desta tecnologia.
Realizar estudo para avaliar a possibilidade da adesão coletiva a
consórcios de fazendas solares para as famílias de baixa renda.
Realizar estudos para a viabilização do IPTU Verde ou outro instrumento
fiscal de incentivo à adoção de medidas de redução do consumo de
eletricidade e de eficiência energética.
Incluir na análise dos processos do licenciamento urbanístico e ambiental,
a análise do impacto da adoção de medidas de eficiência energética.
Elaborar uma estratégia de redução do consumo energético na cidade
Realizar campanhas de informação para a população acerca dos
benefícios (econômicos, ambientais, entre outros) da adoção de medidas

www.waycarbon.com

Impacto nos fatores de emissão
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade.
Fortalecimento da gestão e da
otimização do consumo de
eletricidade.
Viabilização de informação e
ferramentas para a redução na
demanda energética.
Gestão e otimização do consumo
de eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade,
promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade.
Conscientização e o
empoderamento do cidadão
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Ação
de eficiência energética e da utilização de fontes renováveis de energia
para o suprimento da eletricidade.
Disponibilizar um canal de divulgação de informações e orientações
sobre medidas de eficiência energética, energias limpas e renováveis,
seus benefícios, possíveis formas de aquisição/adoção, entre outros.
Incluir nos programas de educação existentes (ex: EcoEscola, Biofábrica
de Joaninhas) a temática da mudança do clima, das fontes renováveis de
energia, das medidas de eficiência energética, entre outros.
Promover uma campanha para a divulgação do Selo BH Sustentável (bem
como dos empreendimentos já certificados) e dos incentivos promovidos
pelo Plano Diretor às edificações que adotem medidas de
sustentabilidade
Desenvolver um programa municipal para a interlocução entre a PBH e
concessionária de energia (CEMIG) e/ou outras
instituições/entidades/organizações de forma a potencializar as ações
voltadas para a adoção de tecnologias limpas e renováveis de geração
de energia e eficiência energética que já estão em andamento,
identificando possíveis lacunas.

Criar programa de desenvolvimento de bairros sustentáveis

Desenvolver e implementar projeto piloto de um bairro sustentável na
cidade

Impacto nos fatores de emissão
para a mudança de hábitos e o
consumo cada vez mais eficiente.
Conscientização e o
empoderamento do cidadão
para a mudança de hábitos e o
consumo cada vez mais eficiente.
Conscientização e o
empoderamento do cidadão
para a mudança de hábitos e o
consumo cada vez mais eficiente.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade,
promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade,
promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade,
promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.
Redução na demanda
energética, otimização do
consumo de eletricidade,
promoção de fontes renováveis e
redução do fator de emissão
associado à eletricidade.

Fonte: Elaboração própria.

www.waycarbon.com

73

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

3.2.1.4 Análise Final das Estimativas de Redução de Emissões das Ações do Eixo de Energia
Estacionária
A Tabela 21 a seguir apresenta o resumo das estimativas de redução das emissões para as ações do
Eixo de Energia Estacionária no período entre 2021 a 2040. Como explicado anteriormente, os
resultados são apresentados de acordo com o total de emissões Energia Estacionária (total), e de acordo
com o subsetor do Consumo de Energia Elétrica, cujas emissões correspondem a aproximadamente 56%
do total do setor para os anos estimados.
A tabela é composta por 4 blocos: os 3 primeiros blocos se referem à estimativa do impacto das ações
agrupadas por campo de resultado e linha de ação; o último bloco traz uma consolidação dos valores
apresentados. Em cada um dos blocos é feito a somatória do impacto das ações naquele campo de
resultado e este valor é analisado com relação às emissões do consumo de eletricidade, do setor de
energia estacionária, e às emissões totais da cidade.
É possível observar que a ação com o maior potencial de redução das emissões é a “Incentivar a geração
distribuída de energia renovável nos edifícios comerciais e residenciais”, do campo de resultado Campo
de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Construções Comerciais e Residenciais – Linha de Ação:
Geração Distribuída de Energia Solar. Esta ação tem o potencial de reduzir em 17,74% as emissões
associadas ao consumo de eletricidade na cidade em 2040 em relação ao cenário BAU pois considera
que a cidade ampliaria sua geração distribuída de energia solar em mais de 5.000% entre 2020 e
2040.
Conforme observado nas três últimas linhas da tabela, as ações estimadas possuem o potencial de
reduzir as emissões do consumo de eletricidade em 1,40% em 2022, 3,37% em 2030 e 18,08% em
2040, em relação às emissões deste consumo no cenário BAU. Já em relação às emissões da cidade, o
impacto observado das ações é significativamente menor, chegando a 1,59% de redução das emissões
totais em relação ao cenário BAU. Isso se deve ao fato de que o setor de Energia Estacionária, no qual
o consumo de eletricidade está incluído, responde pela menor fração das emissões da cidade, cerca de
16% do total (sendo 57% atribuído ao setor de transportes e 27% ao setor de resíduos)33.

33

Desconsiderando as emissões evitadas devido à queima do biogás gerado em aterro.
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Tabela 21 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o setor de Energia Estacionária
Ano
2022
2025
2030
2040
Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas Municipais – Linha de Ação: Eficiência Energética
Implementar medidas de eficiência energética nas escolas
Redução das emissões (tCO2e)
1,87
57,89
151,26
337,99
municipais
Implementar medidas de eficiência energética nos centros
Redução das emissões (tCO2e)
3,78
45,36
120,96
272,15
municipais de saúde
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 1
5,65
103,25
272,21
610,14
% em relação às emissões totais do Consumo de Eletricidade no cenário BAU
0,0014%
0,0230%
0,0531%
0,0902%
% em relação às emissões totais do setor de Energia Estacionária no cenário BAU
0,0008%
0,0129%
0,0298%
0,0505%
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
0,0001%
0,0020%
0,0047%
0,0080%
Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas Municipais – Linha de Ação: Geração Distribuída de Energia
Contratar/aderir à energia solar no momento da compra
de eletricidade nos prédios públicos municipais nos quais
Redução das emissões (tCO2e)
0,00
92,60
465,61
930,10
não for possível a instalação de usina fotovoltaica
Implementar o Projeto Escolas Solares nas escolas da rede
Redução das emissões (tCO2e)
4,10
127,23
332,43
742,84
pública municipal
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 2
4,10
219,83
798,12
1.672,93
% em relação às emissões totais do Consumo de Eletricidade no cenário BAU
0,0010%
0,0490%
0,1558%
0,2474%
% em relação às emissões totais do setor de Energia Estacionária no cenário BAU
0,0006%
0,0274%
0,0873%
0,1386%
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
0,0001%
0,0043%
0,0138%
0,0218%
Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Construções Comerciais e Residenciais – Linha de Ação: Geração Distribuída de Energia Solar
Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos
Redução das emissões (tCO2e)
3.257,70
5.941,97
16.179,43
119.957,99
edifícios comerciais e residenciais
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 3
3.257,70
5.941,97
16.179,43
119.957,99
% em relação às emissões totais do Consumo de Eletricidade no cenário BAU
0,7864%
1,3246%
3,1582%
17,7390%
% em relação às emissões totais do setor de Energia Estacionária no cenário BAU
0,4405%
0,7419%
1,7690%
9,9361%
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
0,0694%
0,1169%
0,2788%
1,5659%
Resultado Consolidado
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Total
3.267,45
6.265,05
17.249,77
122.241,06
% em relação às emissões totais do Consumo de Eletricidade no cenário BAU
0,79%
1,40%
3,37%
18,08%
% em relação às emissões totais do setor de Energia Estacionária no cenário BAU
0,44%
0,78%
1,89%
10,13%
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
0,07%
0,12%
0,30%
1,60%
Ação

Aspecto Analisado

Fonte: Elaboração própria.
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A seguir, a estimativa do impacto das ações propostas para a redução das emissões associadas ao consumo de eletricidade na cidade é apresentada em termos
da redução em relação às emissões do consumo de eletricidade em Belo Horizonte, em relação às emissões do setor de Energia Estacionária e em relação às
emissões totais da cidade. Na Figura 15, os valores de emissão de GEE do “cenário de redução” podem ser obtidos ao subtrair o total de redução de emissões
presente na Tabela 21 das emissões totais do eixo de Energia Estacionária, no cenário BAU (Tabela 4). No caso da Figura 14, que traz o Consumo de Eletricidade,
os valores da Tabela 4 devem ser multiplicados por 56% para se obter o Cenário BAU.
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Figura 14 - Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação às
emissões do consumo de eletricidade no cenário BAU

Figura 15 - Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação às
emissões do setor de Fontes Estacionárias de Energia no cenário BAU

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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3.2.2

EIXO: MOBILIDADE

As emissões associadas ao eixo de Mobilidade se referem àquelas do setor de Transporte no
inventário de GEE. Este setor é composto por dois subsetores: Transporte Terrestre e Aviação.
Em Belo Horizonte, as emissões desses subsetores são resultantes do uso de combustíveis no
transporte terrestre urbano e no transporte aéreo, respectivamente, e, conforme os dados do
inventário de GEE, as emissões do setor correspondem a 56% do total na cidade. Ainda, as
emissões do transporte terrestre equivalem a 76% das emissões do setor, sendo os 24%
restantes associados à Aviação. Por isso, este é um setor de extrema relevância para se atuar
com o objetivo de reduzir as emissões de GEE de Belo Horizonte.
As emissões deste setor são resultado principalmente da queima de combustíveis fósseis, como
a gasolina e o diesel. Logo, entende-se que as ações de mitigação das emissões devem
estimular, de forma direta ou indireta, a redução do consumo de combustíveis fósseis nos
diversos modos de transporte utilizados na cidade. Essas medidas podem envolver aspectos
como a promoção do transporte público e coletivo, os deslocamentos realizados de forma ativa
(a pé, de bicicleta e outros), a redução da necessidade de se locomover pela cidade, a
substituição do uso de combustíveis fósseis por outros menos emissores, entre diversas outras
ações. Como mencionado anteriormente, as Linhas de Ação do Eixo Mobilidade estão
orientadas pelo A-S-I (“Avoid, Shift, Improve” ou “Evitar, Mudar, Melhorar”). No primeiro, a
proposta de Evitar viagens parte do princípio de que o desenvolvimento orientado pelo
transporte e a promoção de centralidades pode ter um impacto positivo na redução das
distâncias percorridas e a diminuição do uso dos modos motorizados. As medidas voltadas para
o Mudar buscam estimular as pessoas a alterar seus modos de transporte, dos mais poluentes
para os menos poluentes ou que não poluem. Medidas como a promoção da bicicleta e do
andar a pé e do uso do transporte público estão presentes aqui. No terceiro, as medidas para
Melhorar são focadas no aprimoramento da operação e da tecnologia dos sistemas de
mobilidade.
O Plano Diretor de Belo Horizonte - Lei Municipal nº 11.181, de 8 de agosto de 2019 (CMBH,
2019) - traz diversas diretrizes e princípios que incentivam a implementação de estratégias
eficientes para a mobilidade urbana e que priorizem a sustentabilidade ambiental. Por
exemplo, o art. 25 traz como princípio da Política Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) a
“sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos”, o art. 297 traz como meta associada à
mobilidade urbana a redução em 20% das emissões de GEE per capita em relação à linha de
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tendência, e o art. 298 trata especificamente da redução do impacto ambiental associado à
mobilidade urbana, incluindo a adoção de ações que objetivem:
●
●
●
●
●

I - tornar mais curtas as viagens por modos motorizados de transporte,
por meio de ações de política urbana que diminuam a necessidade de
deslocamentos no Município;
II - estimular modos de transporte coletivos e modos de transporte não
motorizados e desestimular modos de transporte individuais motorizados;
III - mudar a matriz energética tanto do transporte público quanto do
privado, priorizando a utilização de fontes de energia de menor impacto
ambiental;
IV - monitorar os impactos da circulação de veículos na qualidade do ar;
V - substituir gradativamente a frota de ônibus do serviço de transporte
público coletivo por veículos acessíveis e movidos a combustíveis não
derivados do petróleo. (CMBH, 2019).

Integrado ao Plano Diretor, o principal plano orientador das ações para o setor de transportes
na cidade é o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH), cuja
revisão, publicada em agosto de 2017 (PBH, 2017), traz uma análise da situação da
mobilidade urbana na cidade e uma proposta de revisão das ações da cidade para o
horizonte de 2030. Os objetivos estratégicos deste documento são apresentados a seguir:
●
●
●
●
●
●

Tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual,
tendo como meta ampliar o percentual de viagens em modos de transporte
coletivos em relação ao total de viagens em modos motorizados;
Promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações
relacionados à mobilidade;
Promover a segurança no trânsito;
Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana
contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e estimulem o uso de
modos não motorizados;
Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de
negócios da cidade;
Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. (PBH, 2017, p.
6).

Sendo assim, observa-se por meio dos dois documentos apresentados que a cidade já possui
um conjunto de metas, diretrizes, planos e ações que orientam a redução de suas emissões de
GEE, principalmente aquelas associadas à mobilidade urbana.
Durante a estruturação das ações de mitigação propostas nesta revisão do PREGEE buscou-se
considerar como as ações vigentes poderiam ser potencializadas para cumprir o objetivo de
redução de emissões. Além disso, a partir das ações previamente levantadas também foram
identificadas possíveis lacunas, que deram origem à proposta de novas medidas a serem
adotadas pela cidade.
Ressalta-se aqui que o foco das ações propostas se deu sobre o subsetor de Transporte
Terrestre, uma vez que a cidade não possui governança sobre as emissões associadas ao
subsetor de Aviação.
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3.2.2.1 Informações de Referência
As emissões associadas ao setor de transportes dependem diretamente de dois fatores, a saber:
●

o tipo de combustível utilizado

●

a quantidade de combustível consumida.

Na metodologia utilizada, adota-se um fator de emissão para cada tipo de combustível. Cada
combustível possui um fator de emissão característico o que implica em uma determinada
quantidade de emissão de GEE por quantidade de combustível consumida. Biocombustíveis e
combustíveis renováveis, por exemplo, o etanol ou a energia solar, possuem um fator de emissão
menor do que os combustíveis fósseis, como a gasolina ou o gás natural. Portanto, medidas que
promovam a troca de combustíveis provavelmente terão um impacto para a redução das
emissões da cidade. Por sua vez, a quantidade de combustível consumida pode ser influenciada
por outros fatores. Por exemplo, a mudança modal, de veículos motorizados individuais, como
automóveis e motocicletas, para os meios ativos, como a pé ou por bicicleta, pode levar à
redução da necessidade dos combustíveis e, consequentemente, à redução das emissões. Outro
exemplo é a redução da necessidade de viagens, pela reorganização do espaço urbano da
cidade, que pode reduzir a necessidade da utilização de veículos motorizados. Com isso,
espera-se uma redução no consumo de combustíveis associado, e, consequentemente, uma
redução das emissões. Dessa forma, foi realizado o levantamento de informações sobre o
conjunto de elementos descritos acima para possibilitar uma estimativa de redução de emissões
mais coerente e condizente à realidade da cidade.

3.2.2.1.1 Dados da divisão modal de Belo Horizonte
A divisão modal das viagens na cidade no cenário BAU foi considerada conforme dados
obtidos com a BHTrans para a projeção do número de viagens no cenário tendencial, a partir
dos dados da Pesquisa Origem-Destino, realizada em 2012, e é apresentada na Tabela 22 a
seguir.
Tabela 22 - Número de Viagens estimado por modo de transporte para Belo Horizonte no cenário
tendencial
Modo

2012

2025

2030

A pé

2.200.975

3.637.501

4.190.011

Ônibus coletivo

1.317.852

1.054.223

952.827

Moto

252.992

534.656

642.988

Metrô

110.862

203.235

238.763

Ônibus Fretado

65.926

104.205

118.928

Automóvel

1.986.821

3.341.212

3.862.132
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Modo

2012

2025

2030

Bicicleta

26.257

28.449

29.292

Escolar

279.739

520.205

612.692

Táxi

76.105

144.476

170.772

Total

6.317.529

9.568.162

10.818.405

Fonte: Dados obtidos com a BHTrans.

A partir desses valores, considerando o crescimento médio anual do número de viagens na
cidade entre 2012 e 2025 para cada modo, estimou-se a divisão modal para Belo Horizonte
em 2017, conforme apresentado na Tabela 23 abaixo.
Tabela 23 - Estimativa do número de viagens por modo de transporte em Belo Horizonte para 2017
Modo
A pé

2017
Número de viagens
2.753.485

Participação
36,83%

Bicicleta

27.100

0,36%

Metrô

146.390

1,96%

Ônibus - Coletivo Urbano

1.216.456

16,27%

Ônibus - Fretado

80.649

1,08%

Transporte Escolar

279.739

3,74%

Automóvel

2.507.741

33,55%

Motocicleta

361.324

4,83%

Táxi

102.402

1,37%

Total

7.475.286

100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos com a BHTrans.

3.2.2.1.2 Estimativa do consumo de combustível por tipo de combustível no cenário
BAU
Para a estimativa do consumo de cada combustível na cidade foi adotada uma metodologia
de análise top-down, conforme explicado a seguir. A partir das emissões do cenário BAU
estimadas para o subsetor de Transporte Terrestre (conforme apresentado na seção 3.1.2) e
do fator de emissão de cada combustível (em tCO2e/m3) foi possível estimar o consumo de
cada um no cenário BAU, conforme apresentado na Tabela 24 a seguir.
Tabela 24 - Estimativa da quantidade de combustíveis associada ao Transporte Terrestre no cenário
BAU
Ano

Diesel (L)

Gasolina (L)

GNV (m3)

Etanol (L)

2017

221.704.343,0

783.614.436,0

17.392.282,8

268.884.300,0

2020

219.837.630,7

775.634.124,2

17.214.851,6

265.033.084,6

2022

231.830.046,3

817.945.928,5

18.153.943,1

279.490.968,3

2025

251.056.374,5

885.780.521,5

19.659.501,5

302.669.952,9

2030

286.708.435,6

1.011.568.609,2

22.451.311,7

345.651.564,8
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Ano

Diesel (L)

Gasolina (L)

GNV (m3)

Etanol (L)

2035

329.402.736,5

1.162.203.223,5

25.794.579,4

397.123.199,7

2040

378.454.727,3

1.335.269.126,0

29.635.699,5

456.259.574,1

Fonte: Elaboração Própria.

3.2.2.1.3 Estimativa do Consumo de Combustível por tipo de veículo34
A distribuição da quantidade de combustível consumida por cada tipo de veículo no cenário
BAU considerou valores de consumo médio obtidos com a BHTrans e a divisão modal das
viagens na cidade para distribuir o total de combustível estimado.
A Tabela 25 apresenta o resultado dessa distribuição. Ela indica, por exemplo, que do total de
gasolina consumido no cenário BAU, 87,37% seria consumido pela frota de automóveis, 0,04%
pela frota de Táxis e 12,59% pela frota de motocicletas. A explicação de como chegou-se
nesses valores é feita após a apresentação da tabela.

Como a metodologia para a estimativa do cenário BAU parte das emissões para estimar o consumo de combustível
associado, não foram considerados fatores como ganhos de eficiência ou melhorias tecnológicas da frota de veículos
da cidade.

34
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Tabela 25 - Participação de cada tipo de veículo no consumo de cada combustível
Tipo de Veículo

Diesel

Gasolina

Etanol

Automóveis

21,01%

87,37%

87,30%

GNV
100%

Táxi

0%

0,04%

0,12%

0%

Motocicletas

0%

12,59%

12,58%

0%

Caminhões

47,65%

0%

0%

0%

Transporte Escolar

0,05%

0%

0%

0%

Ônibus - Transporte Coletivo

27,68%

0%

0%

0%

Ônibus - Outros
Micro-ônibus - Transporte Coletivo
(Suplementar)
Total

1,95%

0%

0%

0%

1,67%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Elaboração própria.

Inicialmente, foram obtidos junto à BHTrans dados sobre o consumo médio de combustível para
os Táxis, Ônibus e Veículos Escolares em 2019, conforme apresentado abaixo.
Tabela 26 - Estimativa do consumo anual de combustível por tipo de veículo (dados de 2019)
Veículo

Distância
percorrida anual
(Km)

Coeficiente de
consumo médio
(L/km)

L/ano

Táxi

7.249.792

0,0926

671.331

Escolar

545.400

0,2105

114.807

Ônibus Convencional
Ônibus - Suplementar

154.236.499
14.579.141

0,3979
0,2534

61.370.703
3.694.354

Combustível
Gasolina,
Etanol, GNV
Diesel,
Gasolina
Diesel
Diesel

Fonte: Dados obtidos com a BHTrans.

Táxis
Em relação aos táxis, foi possível obter também dados com relação à frota por tipo de
combustível. Realizou-se uma estimativa da proporção dos veículos por tipo de combustível,
razão esta considerada como proxy para a divisão do consumo de combustível por esses
veículos. Além disso, foi possível estimar quanto esse consumo representa do total de cada
combustível estimado para 2017. Os valores são apresentados Tabela 27 a seguir.
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Tabela 27 – Estimativa da quantidade de Táxis por tipo de combustível e do consumo associado
Tipo de
Combustível

Número de
Veículos

Fração dos veículos
(%)

Combustível
(L)

Fração do
combustível
em 2017 (%)
0,12%

Etanol

3.091

48%

318.996

Gasolina

3.121

48%

322.093

0,04%

GNV

293

5%

30.241

0,0002%

Total

6.504

100%

671.331

-

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos com a BHTrans.

Dado que o consumo de GNV pelos táxis foi estimado em menos de 1% do total, este valor foi
arredondado para zero, a fim de simplificar as estimativas posteriores.
A fração do consumo de combustível pelos táxis foi considerada como constante para o período
de 2017 a 2040 e, com isso, foi possível obter o consumo anual atribuído a esses veículos.
Transporte Escolar
Os transportes escolares, conforme observado na Tabela 26, consomem diesel e gasolina.
Entretanto, a maioria da frota consome apenas o diesel, por isso foi considerado que o volume
apresentado seria somente deste combustível. Logo, o consumo de diesel associado aos veículos
escolares corresponde à 0,05% do total em 2017 e esse valor foi utilizado para a participação
do transporte escolar no consumo desse combustível até o ano de 2040.
Ônibus – Convencional e Suplementar
O consumo dos ônibus convencionais e suplementares correspondem à, respectivamente,
27,68% e 1,67% do consumo de diesel em 2017 e esse valor foi utilizado para a participação
desses veículos no consumo nos anos seguintes até 2040.
Automóveis e Motocicletas
Em relação ao GNV, apenas os Táxis e Automóveis consomem este combustível. Dado que para
os táxis o consumo de GNV foi considerado como nulo, atribuiu-se 100% do consumo de GNV
aos automóveis.
Já a gasolina e o etanol são consumidos, além dos Táxis, pelos Automóveis e as Motocicletas.
Segundo a estimativa realizada, os táxis consomem 0,12% de todo o etanol e 0,04% da
gasolina. Portanto, o restante é distribuído entre os automóveis e motocicletas, de acordo com
a proporção destes modos na divisão modal da cidade.
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Conforme apresentado na Tabela 23, as viagens em automóveis correspondem à 33,55% do
total e as viagens em motocicletas correspondem à 4,83% do total. Portanto, as viagens em
automóveis são 6,94 vezes mais frequentes do que as realizadas em motocicletas e essa foi a
proporção utilizada para distribuir o restante do consumo do etanol e da gasolina entre esses
dois modos. Os resultados dessa distribuição são apresentados abaixo.
Tabela 28 -Estimativa do consumo e participação dos combustíveis em Automóveis e Motocicletas

Veículo
Automóveis
Motocicletas
Total

Fração do
Consumo total
de Etanol em
2017 (%)
87,303%
12,579%
99,881%

Consumo de
Etanol estimado
em 2017 (L)
234.742.725
33.822.578
268.565.304

Fração do
Consumo total de
Gasolina em
2017 (%)
87,370%
12,589%
99,959%

Consumo de
Gasolina estimado
em 2017 (L)
684.646.069
98.646.274
783.292.343

Fonte: Elaboração própria.

Já em relação ao consumo de Diesel em Automóveis, de acordo com ITCC (2016), no Brasil,
cerca de 6% das vendas de veículos leves são de carros a diesel. Portanto, considerou-se que
a energia fornecida pelo consumo de etanol, gasolina e GNV nos automóveis corresponde à
94% do total, sendo os outros 6% fornecidos pelo diesel. Com isso, estima-se que o consumo
do diesel pelos automóveis em 2017 seja de 46.574,66 m3, equivalente a 21,01% do total
desse combustível.
Ônibus - Outros
Os veículos do tipo Ônibus classificados como “Outros” na Tabela 25 incluem todos aqueles
que não são destinados ao transporte coletivo ou ao transporte escolar, como alguns ônibus
pertencentes à própria administração da prefeitura ou da guarda-municipal da cidade, por
exemplo, ou até mesmo de entidades privadas. Para estes, considerou-se que o consumo de
diesel seria proporcional à relação entre o número de viagens dos veículos do transporte
coletivo e o número de viagens dos Ônibus Fretados. Conforme a Tabela 23, em 2017, estimase que 16,27% das viagens sejam feitas pelo transporte coletivo e 1,08% sejam atribuídas aos
Ônibus Fretados, uma razão de 0,066, utilizada para a estimativa do consumo de combustível.
Portanto, se o consumo total de combustível estimado para os ônibus do transporte coletivo
(convencional e suplementar) foi de 65.065.057 L de diesel, estimou-se que o consumo atribuído
à categoria de Ônibus classificado como “Outros“ tenha sido de 0,066 vezes esse valor,
resultando em 4.313.687 L de diesel, uma fração de 1,95% do total consumido em 2017 deste
combustível.
Caminhões
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Por fim, o restante do diesel consumido em 2017, 105.636.135 L (47,65% do total) foi
atribuído aos caminhões.
A partir dessas premissas, foi possível atribuir uma determinada quantidade de combustível a
cada tipo de veículo da frota da cidade, conforme as proporções apresentadas na Tabela 25.
O consumo estimado para cada tipo de veículo de acordo com essas proporções é apresentado
na Tabela 29 abaixo.
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Tabela 29 - Estimativa do consumo de combustível por tipo de veículo no cenário BAU
Tipo de Veículo

Combustível (L)

2017

2022

2025

2030

2040

Automóveis

Gasolina

684.646.069

714.641.588

773.908.857

883.810.252

1.166.628.276

Automóveis

Etanol

234.742.725

244.002.612

264.238.446

301.762.469

398.326.031

Automóveis

GNV

17.392.282.800

18.153.943.085

19.659.501.457

22.451.311.655

29.635.699.466

Automóveis

Diesel

46.574.657

48.701.820

52.740.801

60.230.426

79.504.077

Táxi

Gasolina

322.093

336.204

364.087

415.790

548.842

Táxi

Etanol

318.996

331.580

359.079

410.071

541.293

Motocicletas

Gasolina

98.646.274

102.968.136

111.507.578

127.342.567

168.092.007

Motocicletas

Etanol

33.822.578

35.156.776

38.072.428

43.479.024

57.392.250

Ônibus - Transporte Coletivo

Diesel

105.636.135

110.460.759

119.621.585

136.608.830

180.323.461

Ônibus - Transporte Escolar

Diesel

61.370.703

64.173.632

69.495.735

79.364.698

104.761.289

Ônibus - Outros
Micro-ônibus - Transporte
Coletivo (Suplementar)

Diesel

114.807

120.050

130.006

148.468

195.978

Diesel

4.313.687

4.510.702

4.884.788

5.578.468

7.363.570

Fonte: Elaboração própria.
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3.2.2.2 Estimativa de redução de emissões das ações
A estimativa do cenário de redução de emissões foi realizada para um total de 11 (onze)
ações. Considerando que o Plano incorpora um conjunto de ações/medidas que possuem um
caráter de gestão e/ou de processo, não foram elaborados métodos específicos para sua
estimativa. 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 metas claras e
quantificáveis em termos do potencial de impacto de redução das emissões de GEE para a
cidade.
O impacto estimado das ações apresentado a seguir é resultado do desvio provocado pela
ação em relação ao cenário tendencial. Por exemplo, se a ação possui um potencial de redução
das emissões estimado em 5% em relação às emissões do consumo de transporte terrestre do
cenário BAU em 2040, isso significa que, com esta ação, é possível que as emissões do
transporte terrestre sejam desviadas em 5% em relação ao que elas seriam sem a sua adoção,
ou seja, no cenário BAU, no ano em questão.

3.2.2.2.1 Campo de Resultado: Gestão Urbana – Linhas de Ação: Centralidades,
Adensamento e Operações Urbanas
Ações:


Promover a qualificação das centralidades do município, com diversidade de usos,
incluindo habitação de interesse social nessas áreas



Promover o adensamento e a diversidade de usos de forma compatível com a
disponibilidade de equipamentos urbanos, áreas verdes e com as infraestruturas e
serviços de mobilidade urbana



Implementar Operações Urbanas de forma a incentivar o Desenvolvimento Orientado
ao Transporte Sustentável

As mudanças introduzidas na legislação urbana pelo Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei
Municipal nº 11.181, de 8 de agosto de 2019), apontam no sentido de se construir uma cidade
mais inclusiva e mais sustentável, o que fica patente ao incorporar em seu texto o ODS-11:
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Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Com
relação à mobilidade urbana, as diretrizes de descentralização de atividades econômicas e
sua mescla com o uso residencial, o adensamento dos corredores de transporte dentro dos
princípios do Transit-Oriented-Development (TOD) e a previsão das operações urbanas
consorciadas ou simplificadas indicam que deve haver, a longo prazo, uma significativa
redução do número de viagens motorizadas e de sua extensão e de aumento da mobilidade
ativa, com a consequente redução da emissão de gases de efeito estufa.
O Plano de Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob-BH, fez projeções de viagens para o
horizonte de 2025 e 2030, estimando o número de viagens conforme as tendências observadas
e a sua redução com a implementação das ações nele previstas. As viagens conforme as
tendências foram apresentadas na Tabela 22.
Tabela 30 - Meta do número de viagens a ser alcançado com as medidas propostas no PlanMob para
Belo Horizonte
Modo

2012

2020

2025

2030

A pé

2.200.975

2.548.852

2.754.611

2.971.106

Ônibus coletivo

1.317.852

1.486.831

1.637.877

1.485.553

Moto

252.992

269.046

275.461

312.748

Metrô

110.862

127.443

223.347

625.496

Ônibus Fretado

65.926

70.801

74.449

78.187

Automóvel

1.986.821

2.053.242

1.801.664

1.485.553

Bicicleta

26.257

141.603

297.796

469.122

Escolar

279.739

297.366

297.796

312.748

Táxi

76.105

84.962

81.894

78.187

Total

6.317.529

7.080.146

7.444.895

7.818.700

Fonte: Dados obtidos com a BHTrans.
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Tabela 31 – Meta da participação modal a ser alcançada com as medidas propostas no PlanMob
para Belo Horizonte
Modo

2012

2020

2025

2030

A pé

34,84%

36,0%

37,0%

38,0%

Ônibus
coletivo
Moto

20,86%

21,0%

22,0%

19,0%

4,00%

3,8%

3,7%

4,0%

Metrô

1,75%

1,8%

3,0%

8,0%

Ônibus
Fretado
Automóvel

1,04%

1,0%

1,0%

1,0%

31,45%

29,0%

24,2%

19,0%

Bicicleta

0,42%

2,0%

4,0%

6,0%

Escolar

4,43%

4,2%

4,0%

4,0%

Táxi

1,20%

1,2%

1,1%

1,0%

Total

100%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Dados obtidos com a BHTrans.

A partir dos valores apresentados, considerando o crescimento médio anual do número de
viagens na cidade entre os períodos apresentados, estimou-se o número de viagens para os
anos intermediários. Com isso, foi possível calcular a relação entre o número de viagens no
cenário de realização das medidas propostas no PlanMob e no cenário tendencial, conforme
apresentado na Error! Reference source not found. abaixo.
Tabela 32 -Relação entre o número de viagens no cenário da meta e no cenário tendencial
Modo
A pé
Ônibus coletivo
Moto
Metrô
Ônibus Fretado
Automóvel
Bicicleta
Escolar
Táxi
Total

2022
0,89
1,21
0,78
1,04
0,88
0,80
4,86
0,81
0,81
0,90

2025
0,76
1,55
0,52
1,10
0,71
0,54
10,47
0,57
0,57
0,78

2030
0,71
1,56
0,49
2,62
0,66
0,38
16,02
0,51
0,46
0,72

Fonte: Elaboração própria.

Esses valores foram utilizados como proxy para estimar a variação do consumo de combustível
associado aos respectivos modos de transportes devido ao alcance das metas de mudança
modal. Por exemplo, se o número de viagens realizadas em automóveis em 2022 com o alcance
da meta equivale à 0,80 do número de automóveis no cenário tendencial, então o combustível
consumido pelos automóveis apresenta essa mesma relação.
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Além disso, como as metas de mudança modal se limitam a 2030, mas a estimativa do cenário
BAU foi realizada até 2040, a partir de 2031 considerou-se que o consumo de combustível no
cenário da meta teria a mesma taxa de variação do cenário BAU.
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Tabela 33 – Estimativa da diferença de consumo de combustível por tipo de veículo entre o cenário de alcance das metas de mudança modal e o cenário BAU35
Tipo de Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Táxi
Táxi
Caminhonete
Motocicletas
Motocicletas
Ônibus
Transporte
Coletivo
Transporte Escolar
Ônibus - Outros
Micro-ônibus - Transporte
Coletivo (Suplementar)

Combustível (L)
Gasolina
Etanol
GNV
Diesel
Gasolina
Etanol
Diesel
Gasolina
Etanol
Diesel

2022
145.308.479
49.613.189
3.691.251.529
9.902.569
65.394
64.495
9.902.569
22.730.502
7.760.956
-13.436.113

2025
356.598.095
121.754.552
9.058.612.907
24.301.659
157.710
155.541
24.301.659
54.057.575
18.457.069
-38.475.222

2030
543.856.317
185.690.792
13.815.508.067
37.063.044
225.423
222.322
37.063.044
65.403.412
22.330.919
-44.372.838

2040
717.889.565
245.111.581
18.236.451.007
48.923.165
297.558
293.465
48.923.165
86.332.411
29.476.781
-58.572.083

Diesel
Diesel
Diesel

22.982
562.938
-808.819

55.583
1.394.863
-2.316.107

72.683
1.911.008
-2.671.128

95.941
2.522.528
-3.525.885

Fonte: Elaboração própria.

35 Valores positivos indicam que houve uma redução do consumo de combustível no cenário da meta, em consequência de uma redução do número de viagens em relação ao cenário tendencial, e
valores negativos indicam que houve um aumento.

www.waycarbon.com

92

Essa diferença no consumo de combustível se reflete em uma variação das emissões associadas a cada tipo
de veículo. Os valores consolidados e o impacto das metas de mudança modal são apresentados abaixo.
Tabela 34 - Estimativa de redução das emissões com o alcance das metas de mudança modal em relação às
emissões do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
Ano

2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
Subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
(tCO2e)
1.960.728,46
2.046.596,69
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução das
Emissões com a ação (tCO2e)
Ano Base
316.053,29
758.026,15
1.163.796,46
1.536.209,67

Redução em relação às
emissões do subsetor de
Transportes Terrestres no
cenário BAU (%)
Ano Base
15,44%
34,20%
45,98%
45,98%

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados demonstram que, em 2030, as metas de mudança modal estabelecidas pela cidade possuem
o potencial de reduzir em 45,98% as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em relação ao cenário
BAU.
Conforme estabelecido no Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 11.181, de 8 de agosto de
2019), a meta de redução das emissões de GEE relativa à mobilidade urbana é a redução em 20% das
emissões per capita em relação à linha de tendência (CMBH, 2019). Considerando que as projeções de
população conforme apresentado na seção 3, é possível estimar as emissões per capita do setor no cenário
BAU e no cenário de alcance da meta.
Tabela 35 - Estimativa de emissões per capita do subsetor de Transporte Terrestre.
Ano
2017
2022
2023
2024
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão per capita do
subsetor de Transporte Terrestre no
cenário BAU (tCO2e/hab)
0,785
0,803
0,820
0,836
0,854
0,953
1,245

Estimativa de Emissão per
capita no cenário da meta
(tCO2e/hab)
Ano Base
0,679
0,637
0,598
0,562
0,515
0,672

Redução das emissões per
capita do subsetor de
Transporte Terrestre (%)
Ano Base
15,44%
22,23%
28,46%
34,20%
45,98%
45,98%

Fonte: Elaboração própria.

A partir das informações apresentadas, pode-se concluir que, caso as metas de mudança modal
estabelecidas pela cidade sejam alcançadas, a meta de redução de 20% das emissões per capita em
relação à linha de tendência das emissões associadas à mobilidade na cidade seria alcançada em 2024,
tendo ainda o potencial de reduzir em 45,98% as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 2030
em relação ao cenário BAU.
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3.2.2.2.2 Campo de Resultado: Gestão da Demanda – Linha de Ação: Mobilidade Coletiva
a) Ação: Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e nas vias em
que for identificada a necessidade.
Esta ação possui como meta a implementação de 63 km adicionais36 de faixas exclusivas para o transporte
coletivo na cidade até 2022, mais 118 km até 2025 e outros 55 km até 2030.
Um dos possíveis efeitos da implementação de faixas exclusivas de ônibus é o aumento da velocidade
média desses veículos e uma consequente redução do consumo de combustível. Por isso, a estimativa aqui
proposta visa avaliar o potencial de redução do consumo de combustíveis para o total de faixas exclusivas
a serem implementadas na cidade.
Em 2017, o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) publicou um estudo sobre a avaliação da eficiência
da implantação de faixas exclusivas em relação à velocidade média dos ônibus, ao consumo de combustíveis
e emissão de poluentes na cidade de São Paulo (IEMA, 2017). De acordo com o estudo, quanto maior a
velocidade operacional média do veículo, melhor tende a ser o seu desempenho. Em decorrência da
implantação de 255,7 km de faixas exclusivas para os ônibus na cidade em 2013, houve uma redução
média de 5,01% no consumo de combustível desses veículos em 2014 quando comparado à 2012.
A relação entre a extensão e a redução no consumo (0,02% por km) foi utilizada para estimar a redução
das emissões associadas à implantação de faixas exclusivas para ônibus em Belo Horizonte. Vale ressaltar
que esta é uma estimativa e, como tal, possui limitações e não considera fatores importantes tais como o
tipo de veículo, características topográficas da cidade, condições de trânsito, magnitude da aceleração e
das frenagens, tempo médio gasto nas paradas e distância média entre elas, dentre outros aspectos que
podem influenciar na velocidade e, consequentemente, no uso de combustível pelos veículos do transporte
coletivo.
Com esse fator de redução de 0,02% no consumo de combustível por km de faixa implantada, sendo a
meta da cidade a implantação de 236 km de faixas adicionais até 2030 estima-se uma redução de 4,71%
acumulada para o período, distribuída da seguinte forma:

36



2022: 63 km - redução de 1,26%;



2025: 118 km – redução de 2,35%;



2030: 55 km – redução de 1,10%.

Extensão existente das vias estruturantes em 2017: 76 km, das quais 46 km são de faixas exclusivas.
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Com isso, foi possível estimar o consumo de combustível associado ao transporte coletivo com a implantação
da ação, a diferença em relação ao consumo no cenário BAU e a estimativa de redução das emissões,
conforme apresentado abaixo.
Tabela 36 - Estimativa de redução no consumo de combustível dos veículos do transporte coletivo no cenário da ação
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Consumo de Diesel no cenário
BAU (L)
163.012,29
170.457,40
184.593,92
210.807,77
278.265,96

Redução no consumo
(%)
Ano Base
1,26%
3,61%
4,71%
4,71%

Consumo de combustível no cenário da
ação (L)
Ano Base
168.315,52
177.929,91
200.884,88
265.167,76

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 37 - Estimativa do impacto da ação nas emissões do subsetor de transporte terrestre com a adoção da ação
Ano

Estimativa de Emissão do Subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)

Estimativa de Redução
das Emissões com a
ação (tCO2e)

Redução em relação às emissões do
subsetor de Transportes Terrestres
no cenário BAU (%)

2017
2022
2025
2030
2040

1.960.728,46
2.046.596,69
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Ano Base
5,37
16,70
24,86
32,82

Ano Base
0,00026%
0,00075%
0,00098%
0,00098%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, pela metodologia adotada, a implantação dos 236 km de faixas exclusivas para adicionais em
Belo Horizonte possui o potencial de reduzir as emissões em 0,00098% em relação às emissões do cenário
BAU em 2030. Este é um valor relativamente baixo, entretanto, deve-se notar que as emissões associadas
ao transporte coletivo na cidade correspondem à menos de 9% das emissões do subsetor de Transporte
Terrestre. Além disso, existem impactos que não foram estimados aqui, tal como o incentivo à mudança de
modal dos meios individuais motorizados para o transporte público devido à melhoria em sua eficiência.
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3.2.2.2.3 Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Frota Pública Limpa
a) Ação: Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público (coletivo
suplementar, táxi e escolar).
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE nos modos de transportes citados, de forma que a frota seja
40% composta por veículos de menor emissão de GEE até 2030 e, 100% até 2040.
Esta ação trata de uma alteração nos aspectos da frota de veículos da cidade quanto ao impacto ambiental,
no caso, emissões de GEE. Isso passaria por entender os tipos e as características dos veículos que compõem
a frota atualmente, a sua tendência de modernização, bem como a tendência de evolução de alguns
parâmetros específicos, como a eficiência no consumo e queima de combustível. Entretanto, devido a
limitações do processo, como a disponibilidade de tempo e dados suficientes para esta análise, optou-se
por avaliar o resultado da ação em termos do tipo de combustível que estes veículos consumiriam no cenário
da ação.
O objetivo final da análise é entender como varia a demanda energética de cada um desses sistemas de
acordo com a variação do tipo de combustível e quais os resultados dessa variação na emissão de GEE
associada. Para isso, a estimativa foi dividida nas seguintes etapas:
i.

Consumo de combustível no cenário BAU;

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU;

iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU;

iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação;

v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação;

vi.

Consumo de combustíveis no cenário da ação;

vii.

Emissões no cenário da ação
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A seguir, é feita uma breve descrição de como cada uma dessas etapas foi desenvolvida.
i.

Consumo de combustível no cenário BAU

No cenário tendencial, os ônibus e micro-ônibus do transporte escolar e os micro-ônibus do transporte
suplementar consomem apenas diesel e os táxis consomem gasolina e etanol (conforme Tabela 29), e o valor
associado a cada um destes é apresentado novamente abaixo.
Tabela 38 - Consumo de combustíveis (L) da frota total de veículos de cada sistema no cenário BAU
Sistema
Coletivo
Suplementar
Escolar

Combustível

2017

2030

2040

Diesel

3.694.354,33

4.777.545,34

6.306.353,05

Diesel

114.806,70

148.468,22

195.977,84

Táxi

Gasolina

322.092,88

415.790,00

548.842,21

Táxi

Etanol

318.996,50

410.070,94

541.293,06

Fonte: Elaboração própria.

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU

Inicialmente obteve-se o total de veículos associados a cada um dos sistemas analisados.
Tabela 39 - Quantidade de veículos da frota analisada
Sistema

Número de veículos

Coletivo
Suplementar
Escolar

313

Táxi

6.504

1.515

Fonte: Dados obtidos com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Como a análise final se dá em termos da variação da fonte de energia (tipo de combustível) em relação
ao cenário tendencial, considerou-se aqui que a frota deveria ser constante ao longo do tempo37. Com isso,
a divisão do número de veículos por tipo de combustível no cenário BAU é apresentada abaixo.

37

Ressalta-se aqui que considerar a frota de veículos constante nesse caso não traz prejuízo à análise, uma vez que a estimativa
foi feita considerando que o aumento do consumo de combustível no cenário BAU reflete a evolução do número de veículos da
frota.
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Tabela 40 - Estimativa da quantidade de veículos por tipo de combustível no cenário BAU
Sistema

Combustível

Número de Veículos

Participação no total
da frota do sistema
(%)

Diesel

313

100%

Coletivo
Suplementar
Escolar

Diesel

1.515

100%

Táxi

Gasolina

3.268

50,24%

Táxi

Etanol

3.236

49,76%

Fonte: Elaboração própria.

iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU

Sabendo, portanto, o número de veículos de cada sistema por tipo de combustível e o consumo associado a
cada um dos sistemas, foi possível estimar o valor de consumo de combustível por veículo da frota em cada
ano do período de 2017 a 2040.
Tabela 41 - Estimativa do consumo de combustível (L) por veículo no cenário BAU
Sistema
Coletivo
Suplementar
Escolar

Combustível

2017

2030

2040

Diesel

11.803,05

15.263,72

20.148,09

Diesel

75,78

98,00

129,36

Táxi

Gasolina

49,52

63,93

84,38

Táxi

Etanol

49,04

63,05

83,22

Fonte: Elaboração própria.

Com isso, todos os parâmetros do cenário BAU foram definidos. Em seguida, foi necessário estimar como a
ação provoca mudanças em relação ao cenário BAU, seguindo um caminho quase inverso ao que foi feito
para determinar os parâmetros do cenário tendencial.
iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação

A meta da ação é ter 40% da frota com veículos de menor emissão de GEE até 2030 e 100% até 2040.
Sendo assim, para a frota abastecida inicialmente a diesel, foi considerado que parte da frota seria
substituída gradualmente por veículos elétricos, até alcançar 40% em 2030 e 100% em 2050.
Os táxis, por sua vez, consomem gasolina e etanol no cenário BAU. Como alternativa, seria possível
aumentar o consumo do etanol e a utilização da eletricidade no cenário da ação. Os veículos a gasolina já
compreendem menos de 60% do total da frota, conforme estimado acima. Por isso, considerou-se que a
fração de veículos abastecidos à gasolina e ao etanol deveria ser constante até 2030, a partir de quando
a fração de gasolina deveria reduzir, chegando à 0% em 2040, conforme definido pela meta.
Em relação à fração dos táxis movidos à eletricidade, considerou-se o resultado do Projeto Implicações
Econômicas e Sociais de Cenários de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Brasil até 2050 (Projeto IES)
(D’AGOSTO; GOES; SCHMITZ, 2018). Este estudo apresenta que, no cenário de redução das emissões do
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setor de transportes no Brasil de forma a alcançar a meta de limitar o aumento da temperatura global em
1,5 ºC, a frota circulante de automóveis híbridos elétricos e elétricos a bateria deve alcançar,
respectivamente, 44,71% e 46,86% do total de automóveis em 2050. Assumindo que, dos veículos híbridos,
apenas metade seria de fato abastecida com eletricidade, estima-se uma participação total de 69,21%
dos veículos movidos a eletricidade em 2050. Portanto, para Belo Horizonte, considerou-se que a frota de
táxis movidos a eletricidade deveria aumentar gradativamente a parir de 2030, até alcançar este valor
(69,21% da frota) em 2050.
Já para os táxis movidos à etanol, considerou-se que a sua participação deveria variar de forma a
completar o restante dos veículos da frota em relação ao total de 100%. Os resultados foram consolidados
na Tabela 42 abaixo.
Tabela 42 - Distribuição dos veículos do transporte escolar, do coletivo suplementar e dos táxis por tipo de
combustível no cenário da ação
Sistema

Combustível

2017

2030

2040

Coletivo
Suplementar
Coletivo
Suplementar
Escolar

Diesel

100%

60%

0%

Elétrico

0%

40%

100%

Diesel

100%

60%

0%

Escolar

Elétrico

0%

40%

100%

Táxi

Gasolina

50,24%

50,24%

0%

Táxi

Etanol

49,76%

49,76%

79,03%

Táxi

Elétrico

0%

0%

20,97%

Fonte: Elaboração própria.

v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação

Com a participação estimada na etapa anterior, e o número de veículos conforme a Tabela 39 , foi possível
obter o número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação, conforme a Tabela 43 abaixo.
Tabela 43 - Estimativa do número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação
Sistema
Coletivo
Suplementar
Coletivo
Suplementar
Escolar

Combustível

2017

2030

2040

Diesel

313

188

0

Elétrico

0

125

313

Diesel

1.515

909

0

Escolar

Elétrico

0

606

1.515

Táxi

Gasolina

3.268

3.268

0

Táxi

Etanol

3.236

3.236

5.140

Táxi

Elétrico

0

0

1.364

Fonte: Elaboração própria.

vi.

Consumo de combustíveis no cenário da ação
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No cenário da ação espera-se uma redução da quantidade de veículos a diesel, gasolina e GNV e,
consequentemente, uma redução no consumo destes combustíveis. A partir do consumo médio por veículo
para cada combustível no cenário BAU (Tabela 41), estimou-se o total consumido pela nova frota (número
de veículos) no cenário da ação e a diferença em relação ao cenário BAU (valores apresentados na Tabela
38). O resultado é apresentado na Tabela 44.
Tabela 44 - Diferença no consumo de combustíveis entre o cenário da ação e o cenário BAU

Sistema
Coletivo
Suplementar
Escolar

Combustível
Diesel

Consumo no cenário da Ação

Diferença (BAU – Cenário
da ação)
2030
2040

2030

2040

2.866.527,20

0,00

1.911.018,1

6.306.353,1

Diesel

89.080,93

0,00

59.387,3

195.977,8

Taxi

Gasolina

415.790,00

433.729,97

0,0

115.112,2

Taxi

Etanol

410.070,94

427.764,15

0,0

113.528,9

Fonte: Elaboração própria.

Os demais combustíveis no cenário da ação (etanol e eletricidade) foram estimados considerando-se que o
consumo total de energia associado a cada sistema será igual ao do cenário BAU. Ou seja, a diferença na
quantidade de combustíveis apresentada acima representa uma determinada quantidade de energia que
deve passar a ser fornecida pela eletricidade e o etanol (de acordo com o sistema) no cenário da ação.
Essa energia foi atribuída a cada um dos combustíveis, conforme a proporção dos veículos apresentada na
Tabela 42.
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vii.

Emissões no cenário da ação

Obteve-se então o consumo energético associado a cada combustível no cenário da ação, e, com isso, foi
possível obter a emissão total no cenário da ação. O impacto e os resultados em termos de emissão são
apresentados abaixo.
Tabela 45 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do setor de transportes e das
emissões totais da cidade no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)
1.960.728,5
2.046.596,7
2.216.326,8
2.531.063,4
3.341.000,0

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
560,4
1.517,3
3.465,5
11.515,5

% em relação às emissões do
subsetor de Transporte Terrestre
no cenário BAU
Ano Base
0,03%
0,07%
0,14%
0,34%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de “Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público (coletivo
suplementar, táxi e escolar)” e sua meta de alcançar 40% da frota composta por veículos de menor impacto
ambiental até 2030 e, 100% até 2040, possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Transporte
Terrestre em 0,14% em 2030 e 0,34% em 2040 em relação às emissões do subsetor no cenário tendencial.
b) Ação: Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos movidos a
combustíveis não fósseis.
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE na frota contratada pelo município, de forma que até 2022,
20% da frota municipal seja movida a combustíveis não fósseis, até 2025 essa proporção seja de 50% e,
até 2030, 100%.
Os veículos da Prefeitura de Belo Horizonte são geridos pelas próprias secretarias, o que dificulta a
obtenção da informação acerca da frota do município. Entretanto, foi possível obter os dados relativos à
frota e ao consumo de combustíveis dos veículos da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
(BHTrans) e da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme apresentado abaixo.
Tabela 46 - Dados relativos à frota de veículos da BHTrans para o período de 18 de março de 2019 a 17 de
março de 2020
Tipo de Veículo

Combustível

Quantidade de
veículos

Caminhonete

Diesel

4

Caminhão

Diesel

2

Automóveis

Flex

55

Caminhonete

Flex

15

Motocicleta

Flex

7

Consumo Diário
(todos os veículos)
(L)
45,96

496,07

Fonte: Dados obtidos com a PBH.
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Tabela 47 - Dados relativos à frota de veículos da Secretaria Municipal da Fazenda
Combustível

Quantidade de
veículos

Van

Diesel

5

Consumo Mensal
(todos os veículos)
(L)
240

Van

Gasolina

1

30

Ônibus

Diesel

1

190

Automóveis

Gasolina

1

50

Caminhão

Diesel

1

200

Picape

Diesel

1

160

Tipo de Veículo

Fonte: Dados obtidos com a PBH.

Dada a indisponibilidade de dados, considerou-se como premissa nesse modelo que, as demais secretarias,
empresas e fundações da administração municipal (24 unidades) deveriam ter a mesma média de veículos
de acordo com os dados fornecidos de frota da BHTrans e da Secretaria Municipal da Fazenda. Com isso,
estimou-se o total de veículos da frota da administração municipal (1.197 veículos) e o respectivo consumo
de combustível, conforme a Tabela 48 a seguir.
Tabela 48 - Estimativa do total de veículos da frota da administração municipal
Categoria
Automóveis
Automóveis
Ônibus-Outros
Ônibus-Outros
Caminhões
Motocicletas
-

Tipo de Veículo
Automóveis
Picape/Caminhonete
Van/Micro-Ônibus
Ônibus
Caminhão
Motocicletas
Total

Número de veículos
936
65
53
13
39
91
1197

Tipo de combustível
Flex
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Flex
-

Consumo médio (L)
1.103,8
2.358,0
576,0
2.280,0
2.598,0
2.351,5
-

Fonte: Elaboração própria.

Para as estimativas, considerou-se que caminhonetes e picapes estariam inseridas na categoria de
Automóveis que consomem diesel, conforme apresentado na Error! Reference source not found.. Ainda, as
caminhonetes abastecidas com combustível flex foram consideradas dentro da categoria de Automóveis que
consomem etanol e gasolina. Vans e Micro-ônibus foram considerados na categoria de Ônibus-Outros.
Desta etapa em diante, segue-se basicamente a mesma sequência de passos da ação anterior, apresentada
novamente a seguir. O objetivo final da análise é entender como varia a demanda energética de cada um
dos tipos de veículos de acordo com a variação do tipo de combustível e quais os resultados dessa variação
na emissão de GEE associada. Para isso, a estimativa foi dividida nas seguintes etapas:
i.

Consumo de combustíveis no cenário BAU;

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU;

iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU;

iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação;
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v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação;

vi.

Consumo de combustíveis no cenário da ação;

vii.

Emissões no cenário da ação

A seguir, é feita uma breve descrição de como cada uma dessas etapas foi desenvolvida.
i.

Consumo de combustíveis no cenário BAU

Conforme apresentado na Tabela 48, estimou-se uma média do consumo por tipo de veículo. Multiplicando
o consumo médio pelo número de veículos, foi possível obter o consumo total por tipo de veículo.
Para os veículos do tipo Flex (Automóveis e Motocicletas), considerou-se que o consumo médio teria uma
proporção de 74% do consumo em gasolina e 26% do consumo em etanol, de acordo com os valores
obtidos de consumo de combustível a partir da divisão apresentada Tabela 29.
A Tabela 49 abaixo apresenta os resultados e o quanto esse consumo representaria do total daquele
combustível por categoria de veículo no cenário BAU em 2017 (Tabela 29).
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Tabela 49 - Estimativa da participação no consumo de cada combustível por tipo de veículo da frota da
administração municipal da PBH

Categoria

Tipo de Veículo

Combustível

Fração dos
veículos que
consomem esse
combustível (%)

Automóveis
Automóveis
Automóveis

Automóveis
Automóveis
Picape/Caminh
onete
Van/Microônibus
Ônibus

Gasolina
Etanol
Diesel

74%
26%
100%

769.389,67
263.798,53
153.266,75

Diesel

100%

30.528,00

Diesel

100%

29.640,00

Caminhão
Motocicletas
Motocicletas

Diesel
Gasolina
Etanol

100%
74%
26%

101.320,05
159.350,49
54.636,07

Ônibus Outros
Ônibus Outros
Caminhões
Motocicletas
Motocicletas

Consumo
Estimado
em 2017 (L)

Fração do
Consumo Total
do combustível
na categoria em
2017 (%)
0,11%
0,11%
0,33%
0,71%
0,69%
0,10%
0,16%
0,16%

Fonte: Elaboração própria.

A fração do consumo de combustível por categoria de veículo foi considerada como constante ao longo dos
anos para a estimativa do consumo de combustível desses veículos para o período de 2017 a 2040. Os
valores são apresentados abaixo.
Tabela 50 - Estimativa do consumo (L) de combustíveis por cada tipo de veículo da frota da administração municipal
da PBH no cenário BAU
Categoria do
Tipo de Veículo Combustível
Veículo
Automóveis
Automóveis
Gasolina
Automóveis
Automóveis
Etanol
Picape/
Automóveis
Diesel
Caminhonete
Ônibus Van/MicroDiesel
Outros
ônibus
Ônibus Ônibus
Diesel
Outros
Caminhões
Caminhão
Diesel
Motocicletas
Motocicleta
Gasolina
Motocicletas
Motocicleta
Etanol

2022

2025

2030

2040

803.098,0
274.204,6

869.701,2
296.945,2

993.205,8
339.113,8

1.311.030,3
447.629,7

160.266,8

173.558,1

198.204,8

261.630,1

31.922,3

34.569,7

39.478,9

52.112,0

30.993,7

33.564,1

38.330,5

50.596,2

105.947,5
166.331,9
56.791,3

114.734,1
180.126,3
61.501,2

131.027,3
205.705,7
70.234,8

172.955,8
271.531,2
92.709,9

Fonte: Elaboração própria.

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU

Valores apresentados na Tabela 49.
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iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU

A divisão dos valores de consumo apresentados na Tabela 50 pelo número de veículos da frota (Tabela 48),
resulta nos valores apresentados abaixo.
Tabela 51 - Estimativa do consumo (L) de combustível por veículo da frota no cenário BAU
Categoria do
Tipo de
Tipo de Veículo
Veículo
Combustível

2017

2022

2025

2030

2040

Automóveis

Automóveis

Gasolina

1.103,83 1.152,19 1.247,75

1.424,94

1.880,92

Automóveis

Automóveis
Picape/
Caminhonete
Van/Microônibus

Etanol

1.103,83 1.147,38 1.242,53

1.418,98

1.873,05

Diesel

2.357,95 2.465,64 2.670,13

3.049,30

4.025,08

602,31

744,88

983,25

Ônibus

Diesel

2.280,00 2.384,13 2.581,86

2.948,50

3.892,02

Automóveis
Ônibus Outros
Ônibus Outros
Caminhões

Diesel

576,00

652,26

Caminhão

Diesel

2.597,95 2.716,60 2.941,90

3.359,67

4.434,76

Motocicletas

Motocicleta

Gasolina

2.351,50 2.454,52 2.658,08

3.035,55

4.006,93

Motocicletas

Motocicleta

Etanol

2.351,50 2.444,26 2.646,97

3.022,86

3.990,17

Fonte: Elaboração própria.

iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação

De forma semelhante ao que foi realizado para a ação anterior, foi preciso definir quais seriam os
combustíveis alternativos possivelmente utilizados nesses veículos movidos a combustíveis não fósseis,
conforme proposto na ação. Para os veículos que consomem apenas diesel no cenário tendencial, estima-se
que estes poderiam ser substituídos por veículos a eletricidade. Já para os veículos do tipo flex, como
alternativa tem-se a possibilidade de aumentar o consumo do etanol e a utilização da eletricidade.
A meta da ação estabelece que, até 2022, 20% da frota municipal seria movida a combustíveis não fósseis,
ou seja, os veículos movidos à etanol e elétricos devem corresponder à 20% do total da frota neste ano.
De forma semelhante, conforme estabelecido pela meta da ação, em 2025, a participação destes veículos
alcança 50% do total e, em 2030, 100%.
Para os veículos a diesel, a mudança em elétricos foi considerada como gradual, até alcançar a
participação proposta pela meta da ação. Já para os automóveis e motocicletas, como no cenário BAU, a
participação de etanol já é maior do que 20%, conforme apresentado na Tabela 49, por isso a participação
desses combustíveis foi considerada constante até 2022. A partir de então, foi considerado um aumento
gradual dos veículos elétricos, até alcançar o resultado do Projeto Implicações Econômicas e Sociais de
Cenários de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Brasil até 2050 (Projeto IES) para a participação dos
veículos elétricos na frota (D’AGOSTO; GOES; SCHMITZ, 2018). Este estudo apresenta que, no cenário de
redução das emissões do setor de transportes no Brasil de forma a alcançar a meta de limitar o aumento
da temperatura global em 1,5ºC, a frota circulante de automóveis híbridos elétricos e elétricos a bateria

www.waycarbon.com

105

deve alcançar, respectivamente, 44,71% e 46,86% do total de automóveis em 2050. Assumindo que, dos
automóveis híbridos, apenas metade seria de fato abastecido com eletricidade, estima-se uma participação
total de 69,21% dos automóveis movidos à eletricidade em 2050. Portanto, considerou-se que a frota de
automóveis movidos à eletricidade deveria aumentar gradativamente a partir de 2023, até alcançar este
valor (69,21% da frota) em 2050. Já para a frota de motocicletas, o estudo apresenta a proporção de
9,2% dos veículos movidos à eletricidade no cenário de 1,5º em 2050 e considerou-se o aumento gradual
da frota de motocicletas movidas à eletricidade a partir de 2023 até alcançar este valor em 2050. Para
o etanol, foi considerado que a proporção de veículos deveria aumentar gradativamente até que o
montante destes veículos e dos movidos à eletricidade alcançasse a meta de 50% em 2025 e 100% em
2030, e, de forma oposta, reduziu-se gradativamente o consumo de gasolina até os valores da meta. Os
resultados foram consolidados na Tabela 52 abaixo.
Tabela 52 - Estimativa da distribuição dos veículos da administração pública municipal por tipo de combustível no
cenário da ação
Categoria do Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Caminhões
Caminhões
Motocicletas
Motocicletas
Motocicletas

Tipo de Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Picape/Caminhonete
Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Ônibus
Caminhão
Caminhão
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta

Combustível
Gasolina
Etanol
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Gasolina
Etanol
Eletricidade

2022
74%
26%
0,00%
80%
20%
80%
20%
80%
20%
80%
20%
74%
26%
0%

2025
50,00%
43,71%
6,29%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50,00%
49,17%
0,83%

2030
0%
83,22%
16,78%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0,00%
97,77%
2,23%

2040
0%
62,25%
37,75%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0,00%
94,99%
5,01%

Fonte: Elaboração própria.
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v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação

Com a participação estimada na etapa anterior, e o número de veículos conforme a Tabela 48, foi possível
obter o número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação, conforme a Tabela 53 abaixo.
Tabela 53 - Estimativa do número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação
Categoria do Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Ônibus - Outros
Caminhões
Caminhões
Motocicletas
Motocicletas
Motocicletas

Tipo de Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Picape/Caminhonete
Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Ônibus
Caminhão
Caminhão
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta

Combustível
Gasolina
Etanol
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Gasolina
Etanol
Eletricidade

2022
697
239
0
52
13
42
11
10
3
31
8
68
23
0

2025
468
409
59
33
33
27
27
7
7
20
20
46
45
1

2030
0
779
157
0
65
0
53
0
13
0
39
0
89
2

2040
0
583
353
0
65
0
53
0
13
0
39
0
86
5

Fonte: Elaboração própria.

vi.

Consumo de combustíveis no cenário da ação

No cenário da ação espera-se uma redução da quantidade de veículos a diesel e gasolina e,
consequentemente, uma redução no consumo destes combustíveis. Sabendo o consumo médio por veículo
para cada combustível no cenário BAU (Tabela 51), estimou-se o total consumido com a nova quantidade
de veículos no cenário da ação e a diferença em relação ao cenário BAU (valores apresentados na Tabela
50). Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo.
Tabela 54 - Consumo (L) de combustíveis no cenário da ação
Categoria do
Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Ônibus Outros
Ônibus Outros
Caminhões
Motocicletas
Motocicletas

Tipo de
Veículo
Automóveis
Automóveis
Picape/
Caminhonete
Van/Microônibus

Combustível
Gasolina
Etanol

2022

2025

803.097,95 583.946,61
274.204,58 508.327,14

2030

2040

0,00
1.105.314,52

0,00
1.091.308,22

Diesel

128.213,41

86.779,07

0,00

0,00

Diesel

25.537,82

17.284,84

0,00

0,00

Ônibus

Diesel

24.794,98

16.782,06

0,00

0,00

Caminhão
Motocicleta
Motocicleta

Diesel
Gasolina
Etanol

0,00
0,00
268.958,11

0,00
0,00
344.922,63

84.758,04 57.367,04
166.331,91 120.942,85
56.791,29 118.426,77

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 55 - Diferença no consumo (L) de combustíveis entre o cenário BAU e o cenário da ação
Categoria do
Tipo de Veículo Combustível
Veículo
Automóveis
Automóveis
Gasolina
Automóveis
Automóveis
Etanol
Picape/
Automóveis
Diesel
Caminhonete
Ônibus Van/MicroDiesel
Outros
ônibus
Ônibus Ônibus
Diesel
Outros
Caminhões
Caminhão
Diesel
Motocicletas
Motocicleta
Gasolina
Motocicletas
Motocicleta
Etanol

2022

2025

0,00
0,00

2030

2040

285.754,55 993.205,85 1.311.030,30
-211.381,99 -766.200,72 -643.678,49

32.053,35

86.779,07

198.204,82

261.630,08

6.384,46

17.284,84

39.478,86

52.112,04

6.198,74

16.782,06

38.330,50

50.596,20

21.189,51
0,00
0,00

57.367,04
59.183,44
-56.925,61

131.027,26 172.955,80
205.705,70 271.531,23
-198.723,28 -252.212,76

Fonte: Elaboração própria.

Já para o consumo de eletricidade, considerou-se que o consumo energético associado a cada tipo de
veículo será igual ao do cenário BAU. Ou seja, a diferença na quantidade de combustíveis apresentada
acima representa uma determinada quantidade de energia que deve passar a ser fornecida pela
eletricidade no cenário da ação.
vii.

Emissões no cenário da ação

Então, a partir do consumo energético atribuído a cada combustível no cenário de ação foi possível obter
as emissões a eles associadas e, com isso, estimar o impacto da ação, conforme apresentado abaixo.
Tabela 56 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do setor de transportes e das
emissões totais da cidade no cenário BAU

Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
(tCO2e)
1.960.728,5
2.046.596,7
2.216.326,8
2.531.063,4
3.341.000,0

Estimativa de Redução das
Emissões com a ação (tCO2e)

% em relação às emissões do
subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU

Ano Base
115,8
812,4
2.464,9
3.091,1

Ano Base
0,006%
0,037%
0,097%
0,093%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de “Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos movidos a
combustíveis não fósseis” e suas metas de alcançar 20% da frota movida por combustíveis não fósseis até
2022, 50% até 2025 e 100% até 2030, possuem o potencial de reduzir as emissões do subsetor de
Transporte Terrestre em 0,097% em 2030 e 0,093% em 2040 em relação às emissões do subsetor no
cenário tendencial. Os valores observados para o impacto desta ação nas emissões do subsetor de
Transporte Terrestre na cidade são relativamente baixos e isso pode ser explicado pelo fato de que a
frota contratada pelo município foi estimada em cerca de 1.197 veículos, que equivale a menos de 0,1%
da frota total de veículos da cidade.
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c) Ação: Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por veículos de menor
emissão de GEE, garantindo que ao final da atual/início da próxima concessão do transporte
público municipal, sejam incluídos mecanismos que garantam o cumprimento das metas
estabelecidas.
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE na frota de veículos do transporte coletivo da cidade, de forma
que, até 2030, pelo menos 40% da frota seja de veículos elétricos ou movidos à combustíveis de baixa
emissão de GEE, com meta indicativa de alcançar 100% da frota movida a combustíveis de baixa emissão
de GEE até 2050.
As etapas desenvolvidas para a estimativa do impacto dessa ação nas emissões da cidade foram
semelhantes àquelas apresentadas para as ações anteriores, a saber:
i.

Consumo de combustíveis no cenário BAU;

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU;

iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU;

iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação;

v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação;

vi.

Consumo de combustível no cenário da ação;

vii.

Emissões no cenário da ação

A seguir, é feita uma breve descrição de como cada uma dessas etapas foi desenvolvida.
i.

Consumo de combustíveis no cenário BAU

O consumo de combustíveis do transporte coletivo no cenário BAU foi estimado conforme explicado na
Tabela 29 e apresentado em mais detalhes abaixo.
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Tabela 57 - Estimativa de consumo de combustível dos Ônibus do transporte coletivo em Belo Horizonte
Ano
2017

Consumo de Diesel
(L)
61.370.702,95

2025

69.495.734,61

2030

79.364.698,02

2040

104.761.288,56

Fonte: Elaboração própria.

ii.

Quantidade e proporção de veículo da frota por tipo de combustível no cenário BAU

O número de veículos do transporte coletivo foi obtido diretamente junto à PBH: 2.644 ônibus no transporte
convencional, consumindo exclusivamente o diesel.
iii.

Consumo de combustível por veículo da frota no cenário BAU

Os valores de consumo de combustível no cenário BAU (apresentados na Tabela 57) foram divididos pelo
número de veículos da frota, considerado constante ao longo do tempo38. Os resultados são apresentados
abaixo.
Tabela 58 - Estimativa de consumo de combustível por Ônibus do transporte coletivo em Belo Horizonte
Ano
2017

Consumo por veículo
(L)
23.211,31

2025

26.284,32

2030

30.016,91

2040

39.622,27

Fonte: Elaboração própria.

iv.

Proporção de veículos abastecidos com cada tipo de combustível no cenário da ação

Como combustível menos emissor em alternativa ao diesel, considerou-se o consumo de eletricidade. Para a
estimativa da proporção de veículo abastecido com cada combustível no cenário da ação, estimou-se que
os veículos a diesel seriam gradualmente substituídos por veículos elétricos a partir de 2021, até o alcance
da meta almejada pela ação, ou seja, 40% de veículos elétricos até 2040, conforme apresentado abaixo.
Tabela 59 - Estimativa da distribuição dos ônibus do transporte público em Belo Horizonte por tipo de combustível
no cenário da ação
Combustível

2017

2025

2030

2040

Diesel

100%

90%

80%

60%

Eletricidade

0%

10%

20%

40%

Fonte: Elaboração própria.

38

Ressalta-se aqui que considerar a frota de veículos constante nesse caso não traz prejuízo à análise, uma vez que a estimativa
foi feita considerando que o aumento do consumo de combustível no cenário BAU reflete a evolução do número de veículos da
frota
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v.

Quantidade de veículo da frota por tipo de combustível no cenário da ação

Com a participação estimada na etapa anterior, e o número de veículos, foi possível obter o número de
veículos por tipo de combustível no cenário da ação, conforme a Tabela 60 abaixo.
Tabela 60 - Estimativa do número de ônibus do transporte público em Belo Horizonte por tipo de combustível no
cenário da ação
Combustível

2017

2025

2030

2040

Diesel

2.644

2.380

2.115

1.586

Eletricidade

0

264

529

1.058

Fonte: Elaboração própria.

vi.

Consumo de combustível no cenário da ação

No cenário da ação espera-se uma redução da quantidade de veículos a diesel e, consequentemente, uma
redução no consumo desse combustível. Sabendo o consumo médio por veículo para cada combustível no
cenário BAU (Tabela 58), estimou-se o total consumido com a nova quantidade de veículos no cenário da
ação e a diferença em relação ao cenário BAU. Os resultados são apresentados na tabela abaixo.
Tabela 61 - Diferença no consumo de Diesel entre o cenário BAU e o cenário da ação
Combustível

Diesel

Consumo (L) no cenário da Ação
2025

2030

2040

62.546.161,
15

63.491.758,
42

62.856.773,
14

Diferença no consumo (L)
(BAU - Cenário da Ação)
2025
2030
2040
6.949.573,4
6

15.872.939,
60

41.904.515,
42

Fonte: Elaboração própria.

Já para o consumo de eletricidade, considerou-se que o consumo energético associado aos ônibus do
transporte coletivo será igual ao do cenário BAU. Ou seja, a diferença na quantidade de combustível
apresentada acima representa uma determinada quantidade de energia que deve passar a ser fornecida
pela eletricidade no cenário da ação.
vii.

Emissões no cenário da ação

Então, a partir do consumo energético atribuído a cada combustível no cenário de ação foi possível obter
as emissões a eles associadas e, com isso estimar o impacto da ação, conforme apresentado abaixo.
Tabela 62 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
Ano
2017
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do
subsetor de Transporte Terrestre
no cenário BAU (tCO2e)
1.960.728,46
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução das
Emissões com a ação (tCO2e)
Ano Base
12.222,84
27.917,17
73.701,24

% em relação às emissões do
subsetor de Transporte Terrestre
no cenário BAU
Ano Base
0,55%
1,10%
2,21%

Fonte: Elaboração própria.
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Portanto, a ação de “Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por veículos de
menor emissão de GEE, garantindo que ao final da atual/início da próxima concessão do transporte público
municipal, sejam incluídos mecanismos que garantam o cumprimento das metas estabelecidas” e sua meta
de alcançar 40% da frota movida por combustíveis não fósseis até 2040, possui o potencial de reduzir as
emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 1,10% em 2030 e 2,21 % em 2040 em relação às
emissões do subsetor no cenário tendencial

3.2.2.2.4 Campo de Resultado: Eficiência Energética – Frota Privada Limpa
a) Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na cidade, associandoas à implantação de Zonas de Baixas Emissões.
Esta ação possui como meta a implementação de uma região piloto de circulação restrita de veículos até
2025.
A implementação de medidas como áreas de circulação restrita a veículos e zonas de baixas emissões
influenciam principalmente o local em que são aplicadas, com a redução do fluxo de veículos e a melhoria
da qualidade do ar por exemplo. Entretanto, estas medidas podem também promover a redução das
emissões de GEE da cidade como um todo, ao desencorajar as viagens realizadas por veículos individuais
motorizados e incentivar a mobilidade ativa e coletiva na cidade.
Para a estimativa da redução das emissões na cidade de Belo Horizonte a partir da adoção desta medida
utilizou-se como referência os casos de Londres, no Reino Unido, e de Milão, na Itália. Em Londres, foi
implantada em abril de 2019 a Zona de Emissão Ultra Baixa (Ultra Low Emission Zone – ULEZ), uma região
na qual os veículos precisam atender determinados critérios tecnológicos e de emissão ou pagar uma taxa
para ter acesso ao local. Esta medida promoveu uma redução de 4% das emissões de CO2 na região após
seis meses de implantação, e até o final de 2019, era esperado que a redução chegasse à 13% quando
comparado aos valores de 2016 (GREATER LONDON AUTHORITY, 2019). Estima-se que, até 2021, a
região cubra uma área contendo 3,8 milhões de pessoas (cerca de 42% da população da cidade)
(EDWARDS, 2019).
Em Milão, em janeiro de 2012, de forma semelhante ao sistema instalado em Londres, foi estabelecida uma
taxa de congestionamento em determinada área, chamada Área C, a qual os veículos precisam pagar uma
taxa para ter acesso e determinados veículos tem sua entrada proibida, a depender da tecnologia nele
empregada. Estima-se que a Área C cubra uma região de, aproximadamente 77.950 habitantes (cerca de
60% da população da cidade) e que essa medida tenha reduzido em 22% as emissões na região no
período de janeiro a junho de 2012 (ELTIS, 2015).
Apesar de as fontes referenciadas não explicitarem uma causa direta que explique a variação nas
emissões, as zonas de baixa emissão podem ter diversos efeitos que contribuem para essa variação. Por
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exemplo, elas podem fomentar uma mudança nos meios de locomoção pela cidade para formas mais
sustentáveis, como a bicicleta, a pé ou o transporte público; promover a modernização dos veículos que
circulam pela cidade por outros mais eficientes e menos emissores; reduzir os níveis de tráfego na cidade e
os tempos de deslocamento, entre outras. Todos esses são fatores que contribuem para a redução das
emissões verificada nessas cidades e que podem ser associados às zonas de baixa emissão.
Para a estimativa, utilizou-se o valor médio de 18% para a redução das emissões locais (na região da
zona de baixa emissão) em consequência da implantação de uma zona de baixa emissão na cidade a
partir de 2026, quando a área teoricamente já estará em operação, até 2040. Entretanto, a redução da
emissão local pode ser consequência tanto da redução de fato da utilização de veículos motorizados
individuais na cidade, quanto de apenas uma mudança do local onde essas emissões ocorrem, sem
necessariamente reduzir o uso de combustíveis e a emissão associada a eles. Portanto, considerou-se que o
impacto desta medida na cidade como um todo seria progressivo, alcançando 10% do impacto local em
2040, ou seja, uma redução de 1,8% das emissões totais associadas ao uso de automóveis na cidade. As
tabelas abaixo apresentam o resultado obtido.
Tabela 63 - Estimativa da variação das emissões associadas ao consumo de combustíveis em “Automóveis”
promovida pela ação em relação ao cenário BAU
Ano

Emissão associada ao consumo de
combustível no cenário BAU (tCO2e)

2017
2022
2026
2030
2040

1.346.156,3
1.405.336,3
1.562.844,0
1.738.005,0
2.294.164,1

Emissão associada ao consumo
de combustível no cenário da
Ação (tCO2e)
1.346.156,3
1.405.336,3
1.561.020,7
1.727.866,6
2.254.016,2

% de variação
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,6%
-1,8%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 64 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
Ano
2017
2022
2026
2030
2040

Estimativa de Emissão do Subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)
1.960.728,46
2.046.596,69
2.275.975,81
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução
das Emissões com a
ação (tCO2e)
Ano Base
0,0
1.823,3
10.138,4
40.147,9

Redução em relação às emissões
do subsetor de Transporte Terrestre
no cenário BAU (%)
Ano Base
0,00%
0,08%
0,40%
1,20%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de “Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na cidade,
associando-as à implantação de Zonas de Baixas Emissões” e sua meta de implementação de uma região
piloto até 2025, possui o potencial de reduzir as emissões do setor de transportes em 0,40% em 2030 e
1,20% em 2040 em relação às emissões do subsetor no cenário tendencial.
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3.2.2.2.5 Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Logística Urbana de Baixas
Emissões
a) Ação: Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade, estimulando
o seu uso pelas empresas
Esta ação tem o objetivo de facilitar as operações de carga e descarga e racionalizar a logística urbana
e, estabelece como meta a criação de novos centros de distribuição de pequenas cargas na cidade, de
acordo com o seguinte planejamento:
●

Situação Atual (2015): 58 pontos

●

Curto Prazo (2022): 67 pontos

●

Médio Prazo (2025): 134 pontos

●

Longo Prazo (2030): 162 pontos

Para a estimativa de redução de emissões promovida por esta ação, foi necessário definir o consumo de
combustível atribuído ao transporte de carga na cidade no cenário BAU. Para isso, considerou-se que todo
o diesel consumido por “Caminhões”, conforme a Tabela 29, estaria relacionado ao transporte de carga.
Além disso, de acordo com CNT (2018), em 2018, cerca de 3,36% dos veículos leves do país foram
utilizados para o transporte de carga. Portanto, além dos caminhões, considerou-se que 3,36% do consumo
de combustível em automóveis e motocicletas seriam destinados ao transporte de carga.
Apesar de esta ser uma ação prevista no art. 328 do Plano Diretor (Lei nº 11.181, de 8 de agosto de
2019), as metas só foram definidas no PREGEE e, entende-se que seus efeitos devem ser avaliados a partir
de 2021. Logo, considerou-se como ponto de partida que, até 2020, existam na cidade 58 centros de
distribuição. Em 2021, considerou-se a implementação de 5 novos pontos e, em 2022, sejam incorporados
outros 4, completando assim, os 67 pontos previstos para este ano, conforme determina a meta. A Tabela
65 apresenta o número de centros de distribuição na cidade considerados por ano.
Tabela 65 - Número de Centros de Distribuição total e adicional por ano
Ano
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2040
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Número de CD adicionais
0
0
0
0
5
4
22
23
22
6
5
6
5
6
0

Número total de CD
58
58
58
58
63
67
89
112
134
140
145
151
156
162
162
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Fonte: Elaboração própria.

De acordo com o Guia de Excelência em Sustentabilidade: Boas Práticas para o Transporte de Carga
(PLVB, 2019), a adoção de medidas voltadas para a sustentabilidade com o objetivo de reduzir a
intensidade de emissões de GEE no transporte de cargas pode reduzir em até 30% as emissões associadas
ao setor de logística no país. Portanto, utilizou-se esse valor (30%) como o potencial de redução máximo a
ser alcançado com a medida proposta. Logo, a variação nas emissões é proporcional ao consumo de
combustível e deve variar conforme o número de centros de distribuição instalados, até a redução total de
30% em relação ao consumo de combustíveis do transporte de carga no cenário BAU em 2030. Os
resultados são apresentados nas tabelas abaixo.
Tabela 66 - Estimativa do consumo de combustível no cenário da ação
Tipo de
Veículo
Automóveis

Combustível
(L)
Gasolina

Automóveis

Etanol

7.981.521,05

6.928.413,16

7.093.790,30

9.363.793,11

Automóveis

GNV

593.830.030,60

515.478.161,97

527.782.322,00

696.671.914,68

Automóveis

Diesel

1.593.075,63

1.382.880,04

1.415.888,57

1.868.970,90

Motocicletas

Gasolina

3.368.170,27

2.923.762,92

2.993.551,41

3.951.483,61

Motocicletas

Etanol

1.150.006,32

998.270,74

1.022.098,88

1.349.169,07

93.396.851,34

95.626.179,15

126.226.420,53

21,92%

30,00%

30,00%

2022

2025

2030

2040

23.376.499,21

20.292.127,75

20.776.488,89

27.424.935,79

Caminhões
Diesel
107.593.025,62
% de redução em relação ao
2,60%
cenário BAU
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 67 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do Subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)
1.960.728,46
2.046.596,69
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
8.566,40
78.337,72
122.422,12
161.597,03

Redução em relação às emissões do
subsetor de Transportes Terrestres
no cenário BAU (%)
Ano Base
0,42%
3,53%
4,84%
4,84%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de “Identificar áreas para possíveis Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na
cidade, estimulando o seu uso pelas empresas” e suas respectivas metas de implementação de novos pontos
de distribuição possuem o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 3,53%
em 2025 e 4,84% a partir de 2030 em relação às emissões do subsetor no cenário tendencial.
b) Ação: Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE.
Esta ação visa reduzir as emissões ao promover a utilização de meios limpos e menos emissores de GEE
para as entregas na cidade. Como meta deseja-se que, até 2022, 2% das entregas sejam feitas por estes
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modos, até 2025 este valor deve chegar a 4% e, até 2030, a 6%. Conforme apresentado na Tabela 22,
no ano base a participação das bicicletas nas viagens já correspondia a 0,41% do total. Sendo assim, foi
considerado que, para se alcançar as metas estabelecidas, seria necessário aumentar as viagens em 1,6
pontos percentuais até 2022, e um aumento total de 5,6 pontos percentuais até 2030.
Considera-se para esta ação que as viagens mais prováveis de serem substituídas por veículos de menor
emissão de GEE são aquelas atualmente feitas em motocicletas.
Portanto, foi considerado que estes veículos seriam substituídos pelas bicicletas e, com isso, espera-se uma
redução no consumo do combustível associado a ele. Estimou-se que essa redução no consumo de combustível
deveria ser equivalente ao aumento da participação das bicicletas na cidade. Os resultados são
apresentados nas tabelas abaixo.
Tabela 68 - Estimativa da variação do consumo (L) de combustível em “Motocicletas” promovida pela ação em
relação ao cenário BAU
Tipo de Veículo
Combustível (L)
Motocicleta
Gasolina (L)
Motocicleta
Etanol (L)
% de redução no consumo de
combustíveis

2022
3.402.616,71
1.161.767,49

2025
3.609.911,02
1.232.544,72

2030
4.037.017,91
1.378.373,34

2040
5.328.857,90
1.819.450,85

1,60%

3,60%

5,60%

5,60%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 69 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do Subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)
1.960.728,46
2.046.596,69
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução
das Emissões com a
ação (tCO2e)
Ano Base
96,39
234,87
417,24
550,76

Redução em relação às emissões do
subsetor de Transportes Terrestres
no cenário BAU (%)
Ano Base
0,005%
0,011%
0,016%
0,016%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE” e suas respectivas metas de aumento gradual das entregas feitas por bicicleta na cidade,
2% até 2022, 4% até 2025 e 6% até 2030, possuem o potencial de reduzir as emissões do subsetor de
Transporte Terrestre 0,011% em 2025 e 0,016% a partir de 2030 em relação às emissões do subsetor no
cenário tendencial.
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c) Ação: Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens deve ser
feita por veículos de menor emissão de GEE.
Sugere-se como meta para esta ação a implantação de Zonas Limpas que alcancem 10% das entregas na
cidade até 2030 a partir de 2021, e 20% até 2040.
De forma semelhante ao que foi realizado anteriormente, considerou-se que todo o diesel consumido por
“Caminhões”, e 3,36% do consumo de combustível em automóveis e motocicletas estaria relacionado ao
transporte de carga. Portanto, a implementação de “Zonas de Cargas Limpas” promoveria uma substituição
destes veículos por outros menos emissores, e, com isso, espera-se uma redução no consumo do combustível
associado. Ainda, conforme apresentado na Tabela 6, no ano base a participação das bicicletas nas
viagens já correspondia a 0,4% do total. Sendo assim, foi considerado que, para se alcançar as metas
estabelecidas, seria necessário aumentar as entregas por veículos de baixas emissões em 9,6 pontos
percentuais até 2030 e 19,6 pontos percentuais até 2040.
Sendo assim, considerando que a definição de zonas de cargas limpas resultaria em um impacto
proporcional no consumo de combustível associado, tem-se que haveria uma redução de 9,6% no consumo
de combustível associado ao transporte de carga na cidade até 2030 e de 19,6% até 2040. Com isso,
haveria uma redução nas emissões, cujo resultado é apresentado abaixo.
Tabela 70 - Estimativa de redução das emissões da ação em relação às emissões do subsetor de Transporte
Terrestre no cenário BAU
Ano
2017
2022
2025
2030
2040

Estimativa de Emissão do Subsetor
de Transporte Terrestre no cenário
BAU (tCO2e)
1.960.728,46
2.046.596,69
2.216.326,80
2.531.063,35
3.341.000,03

Estimativa de Redução
das Emissões com a ação
(tCO2e)
Ano Base
5.279,44
16.437,18
39.175,08
105.576,73

Redução em relação às emissões do
subsetor de Transportes Terrestres
no cenário BAU (%)
Ano Base
0,26%
0,74%
1,55%
3,16%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação de Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens deve
ser feita por veículos de baixas emissões” e a meta sugerida de que a implantação de Zonas Limpas que
alcancem 10% das entregas na cidade até 2030 a partir de 2021, e 20% até 2040, possuem o potencial
de reduzir as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 0,74% em 2025, 1,55% em 2030 e 3,16%
em 2040 em relação às emissões do subsetor no cenário tendencial.

3.2.2.3 Impacto das demais ações propostas no PREGEE nas emissões de GEE: análise qualitativa
As demais ações propostas para a mitigação das emissões do eixo de Mobilidade envolvem ações de
educação, articulação institucional, alterações na infraestrutura da cidade e outros fatores que, por não
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fornecerem dados suficientes para a análise quantitativa, foram analisadas a seguir de forma qualitativa,
em termos do possível impacto dessas ações para as emissões do setor.
Quadro 15 - Impacto das demais ações do eixo de Mobilidade
Ação
Ampliar/requalificar as calçadas na cidade, considerando
ampliação/ manejo da arborização pública nas vias e a
acessibilidade universal
Implementar rede cicloviária
Implantar paraciclos dentro das escolas municipais
Implementar bicicletários seguros junto às estações de
integração de ônibus e nas estações do metrô
Associar, à implementação das faixas exclusivas de ônibus
na cidade, a implementação de ciclofaixas e ciclovias,
bem como a arborização pública das vias
Fornecer incentivos para a aquisição de bicicletas pela
população de baixa renda
Atuar junto às empresas para elaboração de "Planos de
Gestão da Mobilidade Local", envolvendo como chegar
ao trabalho de bicicleta e no desenvolvimento de
incentivos aos funcionários
Regulamentar a bicicleta nos estacionamentos privados,
tornando obrigatório oferecer vagas para bicicletas
Implementar o Fundo de Subsídio ao Transporte Coletivo
(FSTC), visando à redução da tarifa e ao estímulo ao uso
de transporte coletivo pela população.
Instituir uma política de estacionamento nas vias públicas
que estabeleça coerência entre os preços e oferta de
vagas de estacionamento para estimular modos ativos e
coletivos de deslocamento, em detrimento dos modos
individuais motorizados (destinar o montante arrecadado
para o FSTC).
Estudar a instituição de uma taxa de congestionamento
e/ou rodízio de placas para veículos leves em áreas e
horários saturados [Instituir taxa de utilização do espaço
viário]
Avaliar aplicação de instrumentos (como o IPTU
progressivo ou restrição de uso) que possam ser utilizados
para aumentar as restrições para o estabelecimento de
empreendimentos privados de estacionamentos em áreas
saturadas.
Regulamentar o "preço público" do transporte por
aplicativo (previsto na Lei 11.185, de 13 de agosto de
2019), instituindo a destinação ao FSTC e à infraestrutura
de mobilidade ativa da cidade
Ampliar a extensão de vias em áreas de velocidade
reduzida na cidade (Zonas 30 ou zonas de velocidade
reduzida)
Reduzir limites de velocidade na cidade, implementando
Projeto Velocidade Segura do PlanMob-BH
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Impacto nos fatores de emissão
Ampliação das viagens a pé e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens a pé e por bicicleta e
consequente redução do consumo de combustíveis
por veículos motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados
Ampliação das viagens em transporte coletivo e
consequente redução do consumo de combustíveis
por veículos individuais motorizados
Redução no uso de veículos individuais motorizados
e no consumo de combustível associado

Redução no uso de veículos individuais motorizados
e no consumo de combustível associado
Redução no uso de veículos individuais motorizados
e no consumo de combustível associado

Ampliação das viagens pelo transporte coletivo,
redução no uso e no consumo de combustível de
veículos individuais motorizados
Ampliação das viagens pelos modos ativos de
locomoção, a redução no uso de veículos individuais
motorizados e no consumo de combustível
associado.
Ampliação das viagens pelos modos ativos de
locomoção, a redução na utilização de veículos
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Ação
Regulamentar a infraestrutura para recarga de veículos
elétricos
Implementar infraestrutura para recarga de veículos
elétricos integrada com estacionamentos dissuasórios
Avaliar a implantação de estacionamentos dissuasórios
para veículos automotivos junto às estações de Integração
do transporte coletivo
Estimular medidas de última milha (containers sobre rodas,
pontos de entrega e coleta, microcentros de distribuição
nas centralidades, OUC's e estacionamentos subterrâneos)
Prever incentivos financeiros ou isenção de impostos para
promover a adesão dos envolvidos, tanto dos
transportadores quanto dos varejistas, às medidas de
logística urbana propostas (entrega noturna, utilização de
centros de distribuição de carga, estímulo ao transporte
não motorizado para entrega de mercadorias, uso dos
pontos de pontos de entrega e coleta de pequenas
mercadorias, entre outras).
Racionalizar sistema de logística urbana a partir de dados
da Pesquisa de movimentação de carga
Melhorar a efetividade das operações de carga e
descarga por meio da criação de um manual de melhores
práticas, modernização de equipamentos e veículos, selo
verde (uma certificação para empresas e autônomos),
participação em fóruns (que possuam como tema a
Logística Urbana), treinamentos, padronização de
embalagens entre outras.
Promover fóruns (presenciais e online) de discussão sobre o
uso da bicicleta na cidade, visando dar maior visibilidade
para esse meio de transporte, atrair usuários e discutir
melhorias e desafios.
Disponibilizar e divulgar um canal de comunicação entre a
prefeitura e a população para receber demandas
relativas à mobilidade (tipo Colab)
Promover tecnologias de gestão e gerenciamento de
tráfego de forma que o usuário tenha acesso a
informações integradas como qualidade das vias,
congestionamento, qualidade do ar, entre outros.
(plataforma online de divulgação dessas informações
para fácil acesso aos cidadãos).
Regulamentar o Conselho Municipal de Mobilidade
Urbana, o qual fará a interface junto ao CMCCE e outras
instâncias, para o acompanhamento e implementação do
PREGEE
Utilizar as redes sociais e os diversos meios de
comunicação para promover campanhas de visibilidade
ao Dia Mundial sem Carro (22 de setembro)
Realizar campanhas para a educação ambiental dos
motoristas, com foco nos benefícios do consumo dos
combustíveis menos emissores (etanol, biocombustível,
GNV, eletricidade, entre outros)
Realizar campanhas para a educação ambiental dos
motoristas, com foco nos benefícios da utilização dos meios
de transporte ativos e coletivos
Articulação Governamental pela implantação das linhas 2
e 3 do metrô

www.waycarbon.com

Impacto nos fatores de emissão
individuais motorizados e no consumo de
combustível associado.
Ampliação do consumo de combustíveis menos
emissores de GEE
Ampliação do consumo de combustíveis menos
emissores de GEE
Ampliação das viagens em transporte coletivo,
redução do uso e do consumo de combustível por
veículos individuais motorizados
Redução do consumo de combustíveis pelo
transporte de carga.
Redução do consumo de combustíveis pelo
transporte de carga.

Redução do consumo de combustíveis pelo
transporte de carga.
Redução do consumo de combustíveis pelo
transporte de carga.

Ampliação das viagens por bicicleta e consequente
redução do consumo de combustíveis por veículos
motorizados.
Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente,
reduzindo o consumo de combustíveis.
Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente,
reduzindo o consumo de combustíveis.

Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente,
reduzindo o consumo de combustíveis.
Redução no uso de veículos individuais motorizados
e no consumo de combustível associado
Ampliação do consumo de combustíveis menos
emissores de GEE
Ampliação das viagens pelos modos ativos de
locomoção, a redução na utilização de veículos
individuais motorizados e no consumo de
combustível associado.
Ampliação das viagens em transporte coletivo,
redução do uso e do consumo de combustível por
veículos individuais motorizados
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Ação
Participar ativamente da proposição e implantação de
grandes projetos de âmbito metropolitano (BRTs, Corredor
Amazonas)
Criar e manter um banco de dados para subsidiar o
planejamento da logística urbana (pesquisas, rede de
circulação, malha ferroviária)
Integração física, operacional e tarifária dos sistemas de
transporte público, municipais e metropolitanos, inclusive
metrô.

Impacto nos fatores de emissão
Ampliação das viagens em transporte coletivo,
redução do uso e do consumo de combustível por
veículos individuais motorizados
Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente,
reduzindo o consumo de combustíveis.
Ampliação das viagens em transporte coletivo,
redução do uso e do consumo de combustível por
veículos individuais motorizados

Fonte: Elaboração própria.
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3.2.2.4 Análise Final das Estimativas de redução de emissões das ações do Setor de Transportes
A Tabela 71 a seguir apresenta o resumo das estimativas de redução das emissões para as ações do Eixo
Mobilidade no período entre 2021 a 2040.
A tabela é composta por 6 blocos: os primeiros 5 blocos se referem à estimativa do impacto das ações
agrupadas pelos 5 campos de resultado e linha de ação, e o último é uma consolidação dos valores
apresentados. Em cada um dos blocos é feita a soma do impacto das ações naquele campo de resultado e
linha de ação, e este valor é analisado com relação às emissões do subsetor de transporte terrestre, às
emissões do setor de transporte e às emissões totais da cidade.
É possível observar que as ações com o maior potencial de redução das emissões são aquelas inseridas no
Campo de Resultado: Gestão Urbana. O impacto das ações deste campo se refere essencialmente à
mudança modal prevista no PlanMob e incorporada no Plano Diretor, contemplando, com isso, os eixos
“Evitar” e “Mudar” da metodologia ASI apresentada previamente.
Já o Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Logística Urbana de Baixas Emissões, é o
segundo maior responsável pela redução das emissões da cidade, conforme as estimativas apresentadas.
Este resultado demonstra a importância das ações destinadas à redução dos impactos do transporte de
carga na cidade.
De forma agregada, a soma dos valores apresentados para o Campo de Resultado: Eficiência Energética,
possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 4,94% em 2025, 8,14%
em 2030 e 11,86% em 2040. As ações neste campo promovem, sobretudo, a troca dos veículos por outros
menos emissores de GEE, contemplando, com isso, o eixo “Melhorar” da metodologia ASI apresentada
previamente.
Ao todo, conforme observado nas três últimas linhas da tabela, as ações estimadas possuem o potencial de
reduzir as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 39,85% em 2025, 54,12% em 2030 e 57,84%
em 2040 em relação às emissões desse subsetor no cenário BAU. Já em relação às emissões totais da
cidade, as ações possuem o potencial de reduzir as emissões em 17,38% em 2025, 23,60% em 2030 e
25,23% em 2040.
Além disso, a Tabela 69 demonstra que, as ações estimadas possuem o potencial de reduzir as emissões do
subsetor de Transporte Terrestre per capita em 39,15% já em 2025, e, por isso, são suficientes para o
alcance de redução de 20% das emissões per capita de GEE em relação à linha de tendência do cenário
BAU.
Tabela 71 - Estimativa do impacto em termos das emissões do subsetor de Transporte Terrestre per capita
Aspecto Analisado
População (hab)
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2021
2.533.730

2022
2.549.099

2025
2.595.770

2030
2.654.837

2040
2.683.713
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Aspecto Analisado
Emissão do subsetor
de Transporte Terrestre
no cenário BAU
(tCO2e)
Emissão do subsetor
de Transporte Terrestre
no cenário das ações
(tCO2e)
Emissão per capita no
cenário BAU
(tCO2e/hab)
Emissão per capita no
cenário das ações
(tCO2e/hab)
% de redução

2021

2022

2025

2030

2040

1.992.959,27

2.046.596,69

2.216.326,80

2.531.063,35

3.341.000,03

1.823.100,58

1.711.404,86

1.348.721,30

1.161.241,26

1.408.576,80

0,787

0,803

0,854

0,953

1,245

0,720

0,671

0,520

0,437

0,525

8,52%

16,38%

39,15%

54,12%

57,84%

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 72 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo de Mobilidade

Aspecto
Analisado

Ação

2021

2022

Ano
2025

2030

2040

Campo de Resultado: Gestão Urbana – Linhas de Ação: Centralidades, Adensamento e Operações Urbanas

Promover a qualificação das centralidades do município, com diversidade de
usos, incluindo habitação de interesse social nessas áreas
Promover o adensamento e a diversidade de usos de forma compatível com a
disponibilidade de equipamentos urbanos, áreas verdes e com as
infraestruturas e serviços de mobilidade urbana
Implementar Operações Urbanas de forma a incentivar o Desenvolvimento
Orientado ao Transporte Sustentável

Redução
das
160.540,22 316.053,29 758.026,15 1.163.796,46 1.536.209,67
emissões
(tCO2e)

Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 1

160.540,22 316.053,29 758.026,15 1.163.796,46 1.536.209,67

% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

8,06%
6,12%
3,51%

15,44%
11,72%
6,74%

34,20%
25,97%
14,92%

45,98%
34,91%
20,05%

45,98%
34,91%
20,05%

Campo de Resultado: Gestão da Demanda – Linha de Ação: Mobilidade Coletiva

Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e
nas vias em que for identificada a necessidade

Redução
das
emissões
(tCO2e)

Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 2
% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

2,61

5,37

16,70

24,86

32,82

2,61
0,0001%
0,0001%
0,0001%

5,37
0,0003%
0,0002%
0,0001%

16,70
0,0008%
0,0006%
0,0003%

24,86
0,0010%
0,0007%
0,0004%

32,82
0,0010%
0,0007%
0,0004%

1.517,30

3.465,53

11.515,50

Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Frota Pública Limpa

Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público
(coletivo suplementar, táxi e escolar).
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Redução
das

272,88
123

560,44

Aspecto
Analisado
emissões
(tCO2e)
Redução
Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos
das
movidos a combustíveis não fósseis
emissões
(tCO2e)
Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por
Redução
veículos de menor emissão de GEE, garantindo que ao final da atual/início da
das
próxima concessão do transporte público municipal, sejam incluídos
emissões
mecanismos que garantam o cumprimento das metas estabelecidas
(tCO2e)
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 3
% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
Ação

% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

2021

2022

Ano
2025

2030

2040

56,37

115,77

812,75

2.465,28

3.091,62

2.198,20

4.514,72

12.222,84

27.917,17

73.701,24

2.527,44
0,13%
0,10%

5.190,93
0,25%
0,19%

14.552,88
0,66%
0,50%

33.847,97
1,34%
1,02%

88.308,35
2,64%
2,01%

0,06%

0,11%

0,29%

0,58%

1,15%

Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Frota Privada Limpa

Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na
cidade, associando-as à implantação de Zonas de Baixas Emissões

Redução
das
emissões
(tCO2e)

Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 4
% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

0,00

0,00

0,00

10.138,36

40.147,87

0,00
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00%
0,00%
0,00%

10.138,36
0,40%
0,30%
0,17%

40.147,87
1,20%
0,91%
0,52%

122.422,12

161.597,03

Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Logística Urbana de Baixas Emissões

Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas
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Redução
das

4.170,95
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8.566,40

78.337,72

Aspecto
Analisado
emissões
(tCO2e)
Redução
Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de
das
menor emissão de GEE
emissões
(tCO2e)
Redução
Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens
das
deve ser feita por veículos de menor emissão de GEE
emissões
(tCO2e)
Redução das emissões (tCO2e) - Soma Parcial 5
% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU
Ação

2021

2022

Ano
2025

2030

2040

46,93

96,39

234,87

417,24

550,76

2.570,54

5.279,44

16.437,18

39.175,08

105.576,73

6.788,42
0,34%
0,26%
0,15%

13.942,23
0,68%
0,52%
0,30%

95.009,77
4,29%
3,25%
1,87%

162.014,44
6,40%
4,86%
2,79%

267.724,51
8,01%
6,08%
3,49%

Resultado

Redução das emissões (tCO2e) – Soma Total
% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU
% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU

169.858,69 335.191,82 867.605,50 1.369.822,10 1.932.423,22
8,52%
16,38%
39,15%
54,12%
57,84%
6,47%
12,43%
29,72%
41,09%
43,91%
3,72%
7,14%
17,07%
23,60%
25,23%

Fonte: Elaboração própria.
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A seguir, a estimativa do impacto das ações propostas para o subsetor de Transporte Terrestre é
apresentada em termos do impacto para o próprio subsetor. Os valores de emissão “Cenário de
Redução” podem ser obtidos ao se subtrair o total de emissões evitadas da Tabela 72 do total de
emissões do subsetor do Transporte Terrestre para o cenário BAU, presente tanto na Figura 16 quanto
na Figura 12.
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II.1 Transporte terrestre - Cenário de redução
II.1 Transporte terrestre - Cenário BAU

Figura 16 - Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao subsetor de Transporte
Terrestre
Fonte: Elaboração própria.

3.2.3

EIXO: SANEAMENTO

As emissões do Eixo Saneamento se referem àquelas do setor de Resíduos39no 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:


Tratamento e Disposição de Efluentes: considera as emissões do tratamento de esgotos de forma
aeróbica ou anaeróbica;

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-standard-cities
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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)40 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.


Aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário



Programa Municipal de Coleta Seletiva

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.
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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.

3.2.3.1 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 73 apresenta a quantidade de resíduos destinada à disposição em aterro e a Tabela 74
apresenta a composição média dos resíduos domiciliares41, conforme dados do inventário da cidade.
Tabela 73 - Quantidade (t) histórica de resíduos destinados à disposição em aterro sanitário
Ano

RSU – Resíduos
de Poda (t)43

2008

Resíduos de
Serviços de Saúde
(t)42
15.222,66

0,00

2009

12.219,20

12.420,29

RSU - Resíduos
Públicos (t)44
0,00

RSU - Resíduos
Sólidos Domiciliares
(t)45
574.171,22

Total (t)
589.393,88

378.070,90

624.803,39

1.027.513,78

A Tabela 7 não considera resíduos de madeira, resíduos de jardins e parques e resíduos clínicos, que são reportados
separadamente.
42Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos clínicos.
43Nomenclatura utilizada no inventário: Madeira.
44Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos de jardins e parques.
45Nomenclatura utilizada no inventário: Resíduos não separados.
41
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Ano

RSU – Resíduos
de Poda (t)43

RSU - Resíduos
Públicos (t)44

2010

Resíduos de
Serviços de Saúde
(t)42
11.803,76

426.857,72

RSU - Resíduos
Sólidos Domiciliares
(t)45
636.002,50

0,00

2011

10.613,66

2012
2013

Total (t)
1.074.663,98

0,00

416.428,64

646.899,03

1.073.941,34

10.904,77

0,00

335.504,74

672.704,09

1.019.113,61

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

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Climas.

Tabela 74 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares destinados ao aterro sanitário em
201746
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 Climas47.

3.2.3.2 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 metas claras e
quantificáveis em termos do potencial de impacto de redução das emissões de GEE para a cidade.

46A

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.
47O 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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3.2.3.2.1 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 anos48,
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)49. Os valores em termos da quantidade de resíduos são apresentados na Tabela 75 e
o impacto nas emissões é apresentado na Tabela 76.
Tabela 75 – Estimativas referentes à redução da quantidade per capita de orgânicos presentes em RDO para o
alcance da meta
Ano

População

2017
2020
2021
2026
2030
2036

2.498.600
2.518.452
2.533.730
2.607.478
2.654.837
2.674.187

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

Fonte: Elaboração própria.

O cálculo da redução anual foi realizado considerando redução de 10% na geração de resíduos domiciliares de 2017 a
2036.
49A 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.
48
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Tabela 76 – 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 SLU50) 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.

50Destaca-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 77 apresenta a proposição de aumento da quantidade de resíduos destinada à compostagem
na cidade.
Tabela 77–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 78 – 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.
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Tabela 79 - 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
2030
2036

1.067.407,68
1.114.153,78
1.239.026,27
1.377.894,25
1.627.646,04

Ano Base
1.529,88
6.949,30
12.757,64
21.391,92

Ano Base
0,14%
0,56%
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%51(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 80 – 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.

51Não

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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Tabela 81 - Estimativa de redução das emissões associada à destinação dos resíduos orgânicos para a
biodigestão anaeróbica
Ano
2017
2025
2030
2036

Estimativa de Emissão da
Disposição de Resíduos Sólidos
no cenário BAU (tCO2e)
1.067.407,68
1.206.553,74
1.377.894,25
1.627.646,04

Estimativa de Redução de
Emissões com a
biodigestão (tCO2e)
Ano Base
2.078,08
7.766,79
16.820,03

%redução em relação às
emissões da disposição de
resíduos sólidos no cenário BAU
Ano Base
0,17%
0,56%
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 82.
Tabela 82 – 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 17 - 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 83.
Tabela 83 – Estimativa de redução das emissões a partir do aproveitamento do biogás gerado no aterro da
CTR-Macaúbas
Ano
2017
2021
2026
2030
2036

Emissões do Subsetor de 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

Emissões
evitadas (tCO2e)
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.

3.2.3.2.2 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/ano52. Considerando a composição gravimétrica apresentada na Tabela 74, 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, 2020a).
Tabela 84 - Estimativa de população do Bairro Estoril (2017 a 2036)
Ano

População Estimada no Bairro
Estoril (hab)
4.689
4.878
4.982
5.014

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 85 - Massa de matéria orgânica a ser desviada do aterro em relação ao cenário BAU pela
operacionalização do CEMAR
Ano

População Impactada
(hab)

2017

Massa total de Matéria
Orgânica53 no cenário
BAU (t)
294.831,88

Ano Base

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

% a ser desviado em
relação ao cenário
BAU
Ano Base

2026
2030

342.235,38

2.927

318,02

0,093%

380.592,54

2.989

324,80

0,085%

2036

449.577,28

3.009

326,91

0,073%

Fonte: Elaboração própria.

52De

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.
53Resíduos Alimentares destinados ao aterro como parte dos resíduos sólidos domiciliares.
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Tabela 86 - 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
orgânicos54 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 87 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 87– 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
Acima de 1500
Total

48%
21%
21%
5%
5%
100%

1.914
837
837
199
199
3.988

150
400
750
1.250
1.500
-

Estimativa
de geração
total de
resíduos
(L/dia)
287.136
334.992
628.110
249.250
299.100
1.798.588

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”.

54
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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 88a seguir.
Tabela 88 - 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

14455

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 89 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 89 - Estimativas de redução em termos de massa total de matéria orgânica
Ano

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

Massa de matéria
orgânica a ser
reduzida (t)

2017

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

Ano Base

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

2026

342.235,38

27.807,26

278,07

1.112,29

2030

380.592,54

30.923,85

309,24

1.236,95

2036

449.577,28

36.528,99

365,29

1.461,16

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 90 e na Tabela 91.

55Considerando

3 dias de coleta por semana, 4 semanas por mês, 12 semanas por ano.
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Tabela 90 – Estimativa de redução das emissões pela gestão dos grandes geradores
Ano

Estimativa de Redução da
Emissão a partir da
destinação para a
compostagem (tCO2e)
1.199,58

Estimativa de Redução total das
Emissões total (tCO2e)

2026

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

2030

386,55

1.334,03

1.720,58

2036

456,6

1.575,8

2.032,44

1.547,17

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 91 - Estimativas de redução das emissões pela gestão dos grandes geradores em relação às emissões do
cenário BAU
Ano

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

Estimativa de
Redução total das
Emissões coma ação
(tCO2e)
Ano Base

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

2017
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%

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, a ação possui o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos
em 0,12%56 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.

3.2.3.2.3 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 (PMGIRS –
BH), o qual apresenta metas para a ampliação da quantidade de resíduos recicláveis57 coletadas na
cidade, conforme apresentado na Tabela 92 abaixo, e também da taxa de recuperação dos resíduos
recicláveis coletados, conforme a Tabela 93. A estimativa da redução das emissões a partir destas metas

56A

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.
57Entende-se aqui por resíduos recicláveis: Papel, Plástico, Metal e Vidro.
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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 92 – Metas de Ampliação da quantidade de resíduos recicláveis coletados
Ano
2017

Massa total de resíduos
recicláveis (t/ano)
8.316

2021

16.998

2026

29.057

2030

44.583

2036

76.814

Fonte: PBH; SLU (2017).

Tabela 93 – 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 92 e Tabela 93 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 recicláveis,
em termos absolutos, publicados em 2017 no PMGIRS e apresentados na Tabela 92 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
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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 94 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 92 e a taxa de recuperação
apresentada na Tabela 93.
Tabela 94 – 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 95 apresenta
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 95 - Meta de redução de recicláveis destinados ao aterro em relação ao cenário BAU
Ano
2017
2021
58

Estimativa de Resíduos
Recicláveis58 destinados ao aterro
no cenário BAU (t)
223.914,64
227.595,53

Resíduos Recicláveis desviados
do aterro no cenário de redução
para atingimento da meta (t)
Ano Base
13.598,40

% de desvio de
resíduos em relação ao
cenário BAU
Ano Base
5,97%

Resíduos recicláveis (p, p, m, v) presentes nos resíduos sólidos domiciliares destinados ao aterro.
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2026
2030
2036

259.915,95
289.046,90
341.438,42

24.214,17
38.341,38
69.132,60

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 96. 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 96 – 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 97.
Tabela 97– 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.
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 98.
Tabela 98 - 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
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Estimativa de Emissão
da Disposição de
Resíduos Sólidos no
cenário BAU (tCO2e)
1.067.407,68

Estimativa de Redução
de Emissões com a meta
de recicláveis (tCO2e)
Ano Base

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

2021
2026
2030
2036

Estimativa de Emissão
da Disposição de
Resíduos Sólidos no
cenário BAU (tCO2e)
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)
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
3,97%
6,18%
8,81%
13,44%

Fonte: Elaboração própria.

A partir dos resultados da Tabela 98, 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 99 abaixo.
Tabela 99 -Média mensal de coleta seletiva nas escolas municipais de Belo Horizonte
Ano

Mês

Valor (t)

Média por escola
(t)

1,82

Quantidade de
escolas no
programa
16

2017

Setembro

2017

Outubro

2,76

16

0,173

2017
2017

Novembro

2,53

16

0,158

Dezembro

2,51

16

0,157

2018

Janeiro

0,54

30

0,018

2018

Fevereiro

2,08

30

0,069

2018

Março

2,02

30

0,067
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Ano

Mês

Valor (t)

Média por escola
(t)

1,11

Quantidade de
escolas no
programa
30

2018

Abril59

2018

Maio59

2018

Junho59

1,12

30

0,037

2018

Julho

0,33

30

0,011

3,3

30

0,110

2018

Agosto60

1,43

30

0,048

2018

Setembro

1,01

30

0,034

2018
2018

Outubro
Novembro

2,6
1,7

30
30

0,087
0,057

2018

Dezembro

2,08

30

0,069

2019

Fevereiro61

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

0,037

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, obtevese 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 93. Com isso, é possível estimar a proporção de resíduos recicláveis desviados do aterro por
escola (Tabela 100).
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;



Em 2024: 45 escolas;



Em 2025: 60 escolas;



A partir de 2026: 75 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.
60A partir de agosto/2018, a frequência de coleta seletiva nas Escolas Municipais foi alterada de semanal para quinzenal.
61Os 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.
59
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Tabela 100 – 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 96) e os fatores de
redução de emissão em decorrência da reciclagem de cada tipo de material (apresentados na Tabela
97) foi possível estimar então a redução das emissões advindas da coleta seletiva e reciclagem
propostas por esta ação.
Tabela 101 -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 102 -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
Ano

201
7
202
2
202
6
203
0
203
6

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

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

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

Ano Base

Ano Base

1.114.153,78

47

0,004%

1.239.026,27

237

0,019%

1.377.894,25

237

0,017%

1.627.646,04

237

0,015%

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 sociedade em que está
inserida, incentivando o consumo consciente e o descarte ambientalmente correto dos resíduos.
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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.

3.2.3.2.4 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 Macaúbas62. O PMGIRS também apresenta a proporção destes resíduos que
seriam destinados ao aterro ou às ERE, conforme a Tabela 103 abaixo.
Tabela 103 – 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
Triagem (ATT) e direcionados à CTR-Macaúbas. O valor médio para o período de maio de 2018 a
junho de 2020está apresentado abaixo.

62Essas

informações estão inseridas no Quadro 38 do PMGIRS (PBH; SLU, 2017).
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Tabela 104–Composição gravimétrica dos resíduos provenientes da ATT (2018 a 2020)
Classe do
Resíduo
Classe A
Recicláveis
– Classe B
(P, P, M, V)
Cavaco
Classe D

Classe C,
Rejeitos e
Pneus
Poda
Total

Principais componentes
Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto.
Papel, Plástico, Metal e Vidro
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
-

Quantidade total
do período (t)
348.423,16

Proporção
(%)
67,8%

1.593,14

0,3%

7.990,86
140,67

1,6%
0,0%

55.050,21

10,7%

100.494,51
513.692,55

19,6%
100%

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 105 – 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
Plástico

518,02
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 106 – Estimativa de redução das emissões pela implementação das URPVs em relação ao cenário BAU
do subsetor de disposição de resíduos sólidos.
Ano

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

2026

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

13.226,93

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

2030

1.377.894,25

13.226,93

0,960%

2036

1.627.646,04

13.226,93

0,813%

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.

3.2.3.3 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 16 apresenta uma breve descrição do
possível impacto dessas ações para as emissões do setor.
Quadro 16 -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

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.
Desenvolver o Sistema de Gestão de Grandes Geradores de
Resíduos Orgânicos
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.
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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.
Redução da deposição de orgânicos em
aterro e aumento de outras formas de
tratamento menos emissoras de GEE.
Redução da geração de resíduos
orgânicos, redução da deposição de
orgânicos em aterro, aumento da
compostagem.
Redução da deposição de orgânicos em
aterro, aumento da compostagem.
Redução da deposição de orgânicos em
aterro, aumento da compostagem.
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Ação
Desenvolver projeto específico para viabilização de coleta
seletiva em Zonas/Áreas Especiais de Interesse Social (ZEIS/AEIS)
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.
Formalizar os GTs regionais de mobilização e fiscalização de
áreas de deposição clandestina de Resíduos da Construção Civil e
Volumosos (RCCV).
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 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.
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Impacto nos fatores de emissão
Aumento da coleta e aproveitamento dos
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.
Aumento no uso de reciclados, aumento
da coleta e aproveitamento de
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.
Aumento no uso de reciclados, aumento
da coleta e aproveitamento de
recicláveis, redução da deposição de
recicláveis em aterro.
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
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.
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Ação
Elaborar o Plano de Redução e Gestão dos Resíduos Orgânicos
de Belo Horizonte

Impacto nos fatores de emissão
Redução da geração de resíduos em
geral, redução da deposição de resíduos
em aterro, aumento da reciclagem e
compostagem.

Fonte: Elaboração própria.

3.2.3.4 Análise Final das Estimativas de redução de emissões das ações do Eixo Saneamento
A Tabela 107 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.
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 75), enquanto a ampliação da compostagem e a
biodigestão impactam apenas 5% e 3% desses resíduos, respectivamente (ver

Tabela 78 e Tabela 80).
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 107 - 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

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%

Resultado Consolidado
470.358,84 492.396,45 606.748,19 755.255,28
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%

1.040.430,15
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.

www.waycarbon.com

152

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 107 do “Cenário BAU” presentes nas figuras.

www.waycarbon.com

153

2050
2,709,327

3,000,000
3,000,000

2050
2,400,838
2036
1,627,646

2,000,000

2021
1,084,954

1,500,000

2,500,000

Emissões (tCO2e)

Emissões (tCO2e)

2,500,000

2026
1,239,026

2036
1,836,786

2,000,000

2026
1,398,232

2021
1,224,362

1,500,000

1,000,000

1,000,000

2021
754,003

500,000
500,000

0
2005

2021
614,595
2015

2026
632,278
2025

2036
587,216
2035

0
2005
2045

2055

Figura 18–Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao
subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos

2015
2025
2035
III. Resíduos - Cenário de Redução

2045

2055

Figura 19 -Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação
ao setor de Resíduos
Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.
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II.1 Disposição de resíduos sólidos - Cenário de redução
III.1 Disposição de resíduos sólidos - Cenário BAU
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Redução
Emissões Totais de Belo Horizonte - Cenário BAU

Figura 20 – 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

O custo de determinado projeto pode variar de acordo com diversos fatores, tais como a sua
complexidade, a habilidade e disponibilidade de pessoal técnico para desenvolvê-lo, as ferramentas
disponíveis, entre outros. A estimativa do custo das ações de mitigação propostas foi realizada tendo
como base a metodologia conhecida por “Estimativa por analogia”. Por meio desta metodologia,
também chamada de “estimativa top-down”, 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. Trata-se 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.
4.1.1

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 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (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
serem realizadas até o ano 2036. Reitera-se que os investimentos anuais terão que ser revistos para a
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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.

4.2.1

CAMPO DE RESULTADO: ILUMINAÇÃO LIMPA E EFICIENTE DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS – LINHA
DE AÇÃO: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

4.2.1.1 Ação: Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais
Esta ação possui como meta a implementação de medidas de eficiência energética em 1 escola piloto
até 2022, mais 30 escolas até 2025, outras 50 escolas até 2030 e outras 100 escolas até 2040,
totalizando 181 escolas.
A estimativa de custo para esta ação partiu dos resultados do estudo acerca do potencial de economia
de energia nas escolas municipais da cidade: World Bank –Energy & Water Efficiency & Rooftop Solar
PV for Schools in Belo Horizonte – 2016 (WORLD BANK; ACCENTURE, 2016). Por meio dos dados
disponíveis nesse estudo, foi possível estimar que, para a instalação das medidas de eficiência
energética propostas, com uma economia de, em média, 46% no consumo de energia das escolas, seria
necessário um investimento de, aproximadamente, 63 mil reais por escola. A meta proposta pela ação
é implementar essas medidas em uma escola piloto até 2022 e, a partir daí, ampliar a ação para
outras 10 escolas anualmente até 2040. Com isso, tem-se um custo estimado de 63 mil reais em 2022
e, a partir de 2023 até 2040 um custo anual de 630 mil reais, resultando em um custo acumulado de
11,403 milhões de reais para o período de 2022 a 2040.

4.2.1.2 Ação: Implementar medidas de eficiência energética nos centros municipais de saúde
Esta ação possui como meta a implementação de medidas de eficiência energética em 1 centro de
saúde (CS) até 2022, mais 11 centros até 2025, outros 20 centros até 2030 e outros 72 até 2040,
totalizando 72 CS.
A estimativa de custo desta ação considerou os resultados do estudo de VARGAS JR (2006) para as
medidas de eficiência energética em hospitais de pequeno porte em Minas Gerais. Por meio dos dados
apresentados neste estudo, foi possível estimar que, para as medidas de eficiência energética
implementadas no sistema de iluminação é necessário um investimento de 460 reais por MWh
economizado ao ano. Já para as medidas de eficiência energética implementadas no sistema de
climatização o investimento é de 287 reais por MWh economizado ao ano.
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Conforme apresentado na seção 3.2.1.2.1, as medidas de eficiência energética podem proporcionar
uma economia de 23,48 MWh por CS no sistema de iluminação e 26,98 MWh por CS no sistema de
climatização. Portanto, esses valores correspondem a 10,80 mil reais e 7,75 mil reais, respectivamente,
totalizando um investimento de 18,55 mil reais por CS. A partir desses valores, foi possível estimar o
custo anual e total da ação, conforme apresentado na Tabela 108 a seguir.
Tabela 108 - Estimativa de custo anual da implementação de medidas de eficiência energética em CS

Ano

Número de CS
adicionais por ano

2022
2023 - 2024
2025
2026 - 2040

1
3
5
4

Custo Anual com a
implementação de
medidas – Sistema
de Iluminação
(R$ mil)
10,80
32,39
53,98
43,18

Custo Anual com a
implementação de
medidas – Sistema
de Climatização
(R$ mil)
7,75
23,26
38,76
31,01

Custo Anual total
(R$ mil)
18,55
55,65
92,74
74,19

Fonte: Elaboração Própria

Sendo assim, o custo acumulado desta ação é estimado em:


Até 2025: 0,22 milhões de reais



Até 2030: 0,59 milhões de reais



Até 2040: 1,335 milhões de reais.
4.2.2

CAMPO DE RESULTADO: ILUMINAÇÃO LIMPA E EFICIENTE DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS – LINHA
DE AÇÃO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA

4.2.2.1 Contratar energia solar para o fornecimento de eletricidade nos prédios públicos
municipais nos quais não for possível a instalação de usina fotovoltaica
Esta ação possui como meta a contratação de energia solar para 20% dos prédios públicos municipais
até 2030 e 40% até 2040. Para estimar o custo utilizou-se a média do preço da energia solar
fotovoltaica em leilões no mercado regulado no período de 2017 a 2019, um valor de US$
28,88/MWh contratada (ABSOLAR, 2020). Considerando o valor médio da taxa de câmbio para o
período de janeiro a setembro de 2020 igual a R$ 5,05/US$ (IPEA, 2020b) o custo de contratação
da energia solar é estimado em R$ 145,95/MWh.
É interessante avaliar também o custo atualmente gasto com a energia elétrica consumida pelas
instalações da prefeitura, um valor médio de R$ 730,00/MWh, conforme dados obtidos com a PBH.
Isso significa uma economia de R$ 584,04/MWh no cenário da ação.
A seguir são apresentados os valores de consumo, custo e economia associados à esta ação.
Tabela 109 - Estimativa de custo e economia com a ação
Ano

Energia consumida
acumulada - (MWh)
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até 2025
até 2030
até 2035
até 2040

1.236,28
22.360,05
63.109,12
118.988,88

0,18
3,26
9,21
17,37

0,72
13,06
36,86
69,50

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, estima-se que a contratação de energia solar para o fornecimento de eletricidade nas
instalações da prefeitura conforme estabelecido pela meta dessa ação pode ter um custo acumulado
de 17,37 milhões de reais até 2040, e ainda promover uma economia acumulada de 69,50 milhões
de reais nos gastos com o consumo de energia elétrica.

4.2.2.2 Ação: Implementar o Projeto Escolas Solares nas escolas da rede pública municipal
Esta ação possui como meta a implementação do Projeto Escolas Solares em 1 escola piloto até 2022,
mais 30 escolas até 2025, outras 50 escolas até 2030 e outras 100 escolas até 2040, totalizando 181
escolas.
A estimativa de custo para esta ação partiu dos resultados do estudo acerca do potencial de economia
de energia nas escolas municipais da cidade: World Bank –Energy & Water Efficiency & Rooftop Solar
PV for Schools in Belo Horizonte – 2016 (WORLD BANK; ACCENTURE, 2016). Por meio dos dados
disponíveis nesse estudo, foi possível estimar que, para a instalação dos painéis fotovoltaicos nas escolas
da cidade seria necessário um investimento de, aproximadamente, 23,99 mil reais por escola.
A meta proposta pela ação é implementar essa medida em uma escola piloto até 2022 e, a partir daí,
ampliar a ação para outras 10 escolas anualmente até 2040. Com isso, tem-se um custo estimado de
23,99 mil reais em 2022 e, a partir de 2023 até 2040 um custo anual de 239,92 mil reais, resultando
em um custo acumulado de 4,343 milhões de reais para o período de 2022 a 2040.
4.2.3

CAMPO DE RESULTADO: ILUMINAÇÃO LIMPA E EFICIENTE DAS CONSTRUÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS –
LINHA DE AÇÃO: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR

4.2.3.1 Ação: Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos edifícios comerciais e
residenciais
A meta dessa ação é alcançar 33% do potencial de capacidade instalada para a geração de energia
solar na cidade até 2040.
A estimativa de custo dessa ação foi realizada tendo como parâmetro o custo médio de implementação
de um sistema fotovoltaico (FV) por energia gerada. De acordo com os valores apresentados em IPEA
(2018), o custo unitário por energia gerada de um sistema FV em Minas Gerais é de:


Sistema de 6 placas: R$ 0,53/kWh



Sistema de 10 placas: R$ 0,47/kWh
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Sistema de 8 placas: R$ 0,42/kWh

A partir da média desses valores (R$ 0,47/kWh ou R$ 473,33/MWh) e sabendo que para alcançar
a meta da ação é necessário gerar, adicionalmente aos valores de 2020, 1.572.331,18 MWh até
2040, foi possível estimar o custo acumulado da ação em 744,24 milhões de reais, o que equivale à
uma média de 4,6 mil reais por telhado.
Destaca-se aqui que o custo estimado se refere ao valor necessário para que a ação seja realizada,
mas não significa que ele é um gasto público, que deverá ser de responsabilidade da prefeitura. Nesse
caso, por exemplo, a ação está associada à implantação de painéis fotovoltaicos em empreendimentos
privados, logo o custo (ou a maior parte dele) deve também ser de responsabilidade desses
empreendimentos, cabendo à prefeitura incentivar e apoiar o desenvolvimento da ação.
4.2.4

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS ÀS AÇÕES DO SETOR DE ENERGIA

A Tabela 110 apresenta um resumo das estimativas realizadas para o custo das ações de mitigação
do setor de energia.
Tabela 110 - Consolidação das estimativas de custos das ações de mitigação propostas para o setor de
energia
Campo de Resultado
Iluminação Limpa e
Eficiente das Instalações
Públicas Municipais
Iluminação Limpa e
Eficiente das Instalações
Públicas Municipais

Linha de Ação

Ação

Custo estimado
(Milhões de Reais)

Eficiência
Energética

Implementar medidas de eficiência
energética nas escolas municipais

11,4

Eficiência
Energética

Iluminação Limpa e
Eficiente das Instalações
Públicas Municipais

Geração
Distribuída de
Energia

Iluminação Limpa e
Eficiente das Instalações
Públicas Municipais
Iluminação Limpa e
Eficiente das Construções
Comerciais e Residenciais

Geração
Distribuída de
Energia
Geração
Distribuída de
Energia Solar
Total

Implementar medidas de eficiência
energética nos centros municipais de
saúde
Contratar energia solar para o
fornecimento de eletricidade nos
prédios públicos municipais nos
quais não for possível a instalação
de usina fotovoltaica
Implementar o Projeto Escolas
Solares nas escolas da rede pública
municipal
Incentivar a geração distribuída de
energia renovável nos edifícios
comerciais e residenciais

1,3

17,4

4,3
744,24
778,68

Fonte: Elaboração própria.
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4.3.1

CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DA DEMANDA – LINHA DE AÇÃO: MOBILIDADE COLETIVA

4.3.1.1 Ação: Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e
nas vias em que for identificada a necessidade.
Esta ação possui como meta a implementação de 63 km adicionais63 de faixas exclusivas para o
transporte coletivo na cidade até 2022, mais 118 km até 2025 e outros 55 km até 2030.
As faixas exclusivas são uma medida de priorização do transporte público por meio de separação
parcial do fluxo de tráfego, com o principal impacto de aumentar a velocidade média operacional
dos ônibus e reduzir tempo de duração das viagens. Essa solução é reconhecida como de baixo custo
em comparação com outras alternativas, além da vantagem de utilizar o sistema de ônibus já em
operação na cidade e não necessitar de grandes intervenções, como desapropriações.
O relatório da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos sobre Faixas Exclusivas de
Ônibus Urbanos – Experiências de Sucesso traz como referência uma faixa entre 100 mil a 500 mil
reais por quilômetro (NTU, 2013). Uma vez que o custo pode variar conforme a via em que é aplicada,
foi adotado o valor médio de 300 mil reais por quilômetro para a estimativa de custo da implantação
de faixas exclusivas.
Na Tabela 111 a seguir, é apresentado o investimento necessário para cumprir as metas associadas a
esta ação:
Tabela 111 - Estimativa de custo de implantação da ação de ampliação das faixas exclusivas de ônibus
Ano
até 2022
até 2025
até 2030
Total

Meta (km)
63
118
55
236

Custo (Milhões de Reais)
18,9
35,4
16,5
70,8

Fonte: Elaboração própria.

4.3.1.2 Campo de Resultado: Eficiência Energética – Linha de Ação: Frota Pública Limpa
Os custos associados à implementação das ações do Campo de Resultado Eficiência Energética – Linha
de Ação: Frota Pública Limpa, se baseiam no investimento necessário para a aquisição de veículos
elétricos de diversos tipos. Portanto, o primeiro passo, comum para 3 ações listadas abaixo, foi estimar
o custo unitário de um, de acordo com os valores de mercado atuais.

63

Extensão existente das vias estruturantes em 2017: 76 km, das quais 46 km são de faixas exclusivas.
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O estudo Barriers to Adopting Eletric Buses apresenta um valor estimado de 300 mil dólares para
aquisição de ônibus elétrico em Belo Horizonte (SCLAR et al., 2019). Já o custo do micro-ônibus foi
extraído do estudo Electric Buses in America, que apresenta o valor médio de 230 mil dólares para o
micro-ônibus elétrico (HORROX; CASALE, 2019). Quanto aos automóveis, a estimativa foi baseada em
uma comparação recente dos valores de modelos de carro elétrico disponíveis para venda no Brasil.
Os modelos mais acessíveis apresentam preços que variam numa faixa de 140 a 160 mil reais, sendo
adotado o valor médio de 150 mil reais (BRIGATO, 2020).
De acordo com levantamento da Revista iCarros realizado em 2020, atualmente há apenas um modelo
de picape elétrica a venda no Brasil, cujo custo é de cerca de 280 mil reais (BRIGATO, 2020). Os
valores de motocicletas elétricas disponíveis no país varia entre 9 e 20 mil reais, sendo adotado o valor
médio de referência de 15 mil reais (IG CARROS, 2020). O primeiro caminhão elétrico disponível no
mercado brasileiro foi lançado e este ano, com custo de 350 mil reais, sendo adotado este valor para
as estimativas (PAIXÃO, 2020).
Para os valores em dólar, foi adotada a taxa de câmbio de 5,05 reais/dólar, que representa a média
das cotações de 02/01/2020 a 15/09/2020 (IPEA, 2020b). A Tabela 112 abaixo apresenta o
resumo dos custos unitários adotados:
Tabela 112 - Custo unitário estimado dos tipos de veículos elétricos
Tipo de Veículo
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Automóvel
Picape/Caminhonete
Motocicleta
Caminhão

Custo unitário
(dólares)
230 mil
300 mil

Custo unitário
(reais)
1,16 milhão
1,52 milhão
150 mil
280 mil
15 mil
305 mil

Fonte: Elaboração própria.

Como o mercado de veículos elétricos é relativamente recente e tem apresentado evolução tecnológica
e expansão comercial significativa nos últimos anos, prevê-se uma queda significativa dos custos de
aquisição na próxima década, por conta dos ganhos de escala com o aumento da demanda e a
redução dos preços das baterias, que são a parte mais cara desse tipo de veículo. A fim de retratar
esse fator na estimativa de custos das ações, foi utilizado como referência o estudo Update on electric
vehicle costs in the United States through 2030, realizado pelo Conselho Internacional de Transporte
Limpo - ICCT (GERT BERCKMANS et al., 2017). A projeção é de que, até 2030, o custo de um veículo
elétrico de autonomia intermediária reduza de 39 mil dólares para 26 mil dólares. Um outro estudo,
da Bloomberg New Energy Finance (BNEF), aponta que este valor deve chegar até menos de 22 mil
dólares em 2040 (RANDALL, 2016). A partir desses valores, foi estimada a queda percentual do custo
de aquisição de automóveis elétricos de 33,3% entre 2020 e 2030 e de 15,4% entre 2030 e 2040.
Sem projeções específicas para outros tipos de veículos elétricos, estes valores foram utilizados como
proxy para a redução de custos de todos eles. Ressalva-se que o estudo foi realizado para o mercado
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norte-americano, mas foi adotado como referência na ausência de projeções mais elaboradas para o
mercado brasileiro.
Para estimar a variação de preço ao longo dos anos, foi utilizado o método de interpolação linear,
distribuindo a redução dos custos de aquisição dentro dos intervalos. A Tabela 113 abaixo apresenta
uma estimativa dos custos ano a ano para cada tipo de veículo, a partir do preço inicial pesquisado e
utilizando as taxas de redução referenciadas acima:
Tabela 113 - Custo estimado de aquisição dos tipos de veículos elétricos ano a ano
Ano
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Micro-ônibus
1.162.430
1.119.377
1.076.324
1.033.271
990.218
947.165
904.112
861.059
818.006
774.953
763.031
751.108
739.186
727.264
715.341
703.419
691.497
679.574
667.652
655.730

Ônibus
1.516.213
1.460.057
1.403.901
1.347.745
1.291.589
1.235.433
1.179.277
1.123.121
1.066.965
1.010.808
995.258
979.707
964.156
948.605
933.054
917.503
901.952
886.401
870.850
855.299

Automóvel
150.000
144.444
138.889
133.333
127.778
122.222
116.667
111.111
105.556
100.000
98.462
96.923
95.385
93.846
92.308
90.769
89.231
87.692
86.154
84.615

Caminhonete
280.000
269.630
259.259
248.889
238.519
228.148
217.778
207.407
197.037
186.667
183.795
180.923
178.051
175.179
172.308
169.436
166.564
163.692
160.821
157.949

Motocicleta
15.000
14.444
13.889
13.333
12.778
12.222
11.667
11.111
10.556
10.000
9.846
9.692
9.538
9.385
9.231
9.077
8.923
8.769
8.615
8.462

Caminhão
305.000
293.704
282.407
271.111
259.815
248.519
237.222
225.926
214.630
203.333
200.205
197.077
193.949
190.821
187.692
184.564
181.436
178.308
175.179
172.051

Fonte: Elaboração própria.

4.3.1.3 Ação: Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público (coletivo
suplementar, táxi e escolar).
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE nos modos de transportes citados, de forma que a frota seja
40% composta por veículos de menor impacto ambiental até 2030 e, 100% até 2040. Sendo assim,
para a frota abastecida inicialmente a diesel, foi considerado que parte da frota seria substituída
gradualmente por veículos elétricos, até alcançar 40% em 2030 e 100% em 2040.
Os táxis, por sua vez, consomem gasolina, etanol e GNV no cenário BAU. Como alternativa, seria
possível aumentar o consumo do etanol e a utilização da eletricidade no cenário da ação. A distribuição
do tipo de combustível entre os táxis para o alcance da meta no cenário da ação considerou que a
soma da participação de veículos a gasolina e GNV deveria chegar 60% em 2030, mantendo a
proporção entre eles constante. Ou seja, se no ano base 62,27% do consumo dos táxis corresponde à
gasolina e 16,37% corresponde ao GNV (uma relação de 3,8 para 1), a proporção entre eles deveria
ser mantida, chegando a 47,51% de veículos a gasolina em 2030 e 12,49% de veículos à GNV em
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2030. Já para 2040, considerou-se a redução gradual da participação desses veículos até chegar a
0%.
A partir dos dados de frota obtidos junto da prefeitura de Belo Horizonte, considerando que a
quantidade total de veículos se manterá constante, e do cenário de ação proposto, foi possível fazer
uma estimativa do número de veículos por tipo de combustível nos anos de 2030 e 2040, comparados
à situação atual, conforme a Tabela 114 abaixo.
Tabela 114 - Estimativa do número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação
Sistema
Coletivo Suplementar
Coletivo Suplementar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Táxi
Táxi
Táxi
Táxi

Tipo de Veículo
Micro-ônibus
Micro-ônibus
Micro-ônibus
Micro-ônibus
Ônibus
Ônibus
Táxi
Táxi
Táxi
Táxi

Combustível
Diesel
Elétrico
Diesel
Elétrico
Diesel
Elétrico
Gasolina
Etanol
GNV
Elétrico

2017
313
0
1.504
0
441
0
4.356
1.495
1.145
0

2030
188
125
902
602
265
176
3.324
891
874
1.908

2040
0
313
0
1.504
0
441
0
3.621
0
3.375

Fonte: Elaboração própria.

Considerando que o custo desta ação está diretamente atrelado ao investimento na compra de veículos
elétricos, foi calculada a quantidade a ser adquirida até 2030 e a partir de 2031 até 2040 para
atingir as metas estipuladas, incluindo o valor total do período. Estes dados estão apresentados na
Tabela 115 a seguir:
Tabela 115 - Estimativa veículos adquiridos nos intervalos de tempo do cenário da ação
Sistema
Coletivo
Suplementar
Escolar
Escolar
Táxi

Tipo de Veículo
Micro-ônibus

Até 2030
125

2031-2040
188

Total
313

Micro-ônibus
Ônibus
Táxi

602
176
1908

902
265
1467

1504
441
3375

Fonte: Elaboração própria.

De forma a considerar a estimativa de variação dos preços ano a ano, considerou-se que a aquisição
dos veículos elétricos durante cada um dos intervalos se distribuiria igualmente ano a ano:
Tabela 116 - Estimativa veículos adquiridos a cada ano nos intervalos de tempo do cenário da ação
Sistema
Coletivo
Suplementar
Escolar
Escolar
Táxi

Tipo de Veículo
Micro-ônibus

Até 2030
13 / ano

2031-2040
19 / ano

Micro-ônibus
Ônibus
Táxi

60 / ano
18 / ano
191 / ano

90 / ano
27 / ano
147 / ano

Fonte: Elaboração própria.
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A partir dos dados da Tabela 113 e da Tabela 116 apresentadas anteriormente, é possível estimar
os custos do investimento total em cada tipo de veículo nos períodos determinados para o cenário de
ação, que são apresentados na Tabela 117 a seguir:
Tabela 117 - Estimativa do investimento necessário para a aquisição dos veículos elétricos
Sistema

Tipo de Veículo

Investimento até
2030 (milhões de
reais)

Coletivo
Suplementar
Escolar
Escolar
Táxi

Micro-ônibus
Micro-ônibus
Ônibus
Táxi
Total

121,09

Investimento
2031-2040
(milhões de
reais)
133,36

Investimento
Total
(milhões de
reais)
254,45

583,15
222,38
238,50
1165,12

639,86
245,20
134,29
1152,71

1223,01
467,58
372,79
2317,83

Fonte: Elaboração própria.

Vale destacar que são responsabilidade direta da prefeitura apenas os investimentos na renovação
da frota de ônibus e micro-ônibus escolares, estimados em 805,53 milhões de reais entre 2021 e 2030
e mais 885,06 milhões de reais entre 2031 e 2040, totalizando 1,69 bilhão de reais. Além disso, é
necessário desenvolver estudos para implementação de infraestrutura de recarga.
Com relação aos táxis e coletivos suplementares, cujos investimentos são responsabilidade dos
concessionários/permissionários, a administração municipal também possui um papel essencial na
elaboração e implementação de mecanismos de incentivo e financiamento, incluindo articulação com
outras esferas governamentais, agências internacionais de fomento etc. É consenso que o rendimento e
os custos de manutenção de veículos elétricos no geral são muito vantajosos, porém o investimento inicial,
muito superior em relação aos veículos movidos por combustíveis fósseis, é uma grande barreira (SCLAR
et al., 2019).

4.3.1.4 Ação: Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos movidos
a combustíveis não fósseis.
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE na frota contratada pelo município, de forma que até 2022,
20% da frota municipal seja movida a combustíveis não fósseis, até 2025 essa proporção seja de 50%
e, até 2030, 100%. A partir dos dados de frota obtidos junto da prefeitura de Belo Horizonte,
considerando que a quantidade total de veículos se manterá constante, e do cenário de ação proposto,
foi possível fazer uma estimativa do número de veículos por tipo de combustível nos anos de 2030 e
2040, comparados à situação atual, conforme a Tabela 118 a seguir.
Tabela 118 - Estimativa do número de veículos por tipo de combustível no cenário da ação
Tipo de Veículo
Automóveis
Automóveis
Automóveis
Picape/Caminhonete
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Combustível
Gasolina
Etanol
Eletricidade
Diesel

2022
697
239
0
52

2025
468
409
59
33

2030
0
779
157
0

2040
0
583
353
0
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Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Ônibus
Caminhão
Caminhão
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta

Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Diesel
Eletricidade
Gasolina
Etanol
Eletricidade

13
42
11
10
3
31
8
68
23
0

33
27
27
7
7
20
20
46
45
1

65
0
53
0
13
0
39
0
89
2

65
0
53
0
13
0
39
0
86
5

Fonte: Elaboração própria.

Considerando que o custo desta ação está diretamente atrelado ao investimento na compra de veículos
elétricos, foi calculada a quantidade a ser adquirida até 2022, de 2023 até 2025, de 2026 até 2030
e de 2031 até 2040 para atingir as metas estipuladas, incluindo o valor total do período. Estes dados
estão apresentados na Tabela 119 a seguir:
Tabela 119 - Estimativa veículos adquiridos nos intervalos de tempo do cenário da ação
Tipo de Veículo
Automóveis
Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Caminhão
Motocicleta

Até 2022
13
11
3
8
-

2023-2025
59
20
16
4
12
1

2026-2030
98
33
27
7
20
1

2031-2040
196
3

Total
353
65
53
13
39
5

Fonte: Elaboração própria.

De forma a considerar a estimativa de variação dos preços ano a ano, considerou-se que a aquisição
dos veículos elétricos durante cada um dos intervalos se distribuiria igualmente ano a ano:
Tabela 120 - Estimativa veículos adquiridos a cada ano nos intervalos de tempo do cenário da ação
Tipo de Veículo
Automóveis
Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Caminhão
Motocicleta64

Até 2022
7 / ano
5 / ano
1 / ano
4 / ano
-

2023-2025
20 / ano
7 / ano
5 / ano
1 / ano
4 / ano
-

2026-2030
20 / ano
7 / ano
5 / ano
1 / ano
4 / ano
-

2031-2040
20 / ano
-

Fonte: Elaboração própria.
A partir dos dados da Tabela 113 e da Tabela 120 acima, é possível estimar os custos do investimento
total em cada tipo de veículo nos períodos determinados para o cenário de ação, que são apresentados
na Tabela 121 a seguir:

Dado o baixo número de motocicletas a serem adquiridas em um intervalo grande de tempo, não possível estimar o número
inteiro de motocicletas que seriam adquiridas a cada ano. A estimativa de custos se baseou no valor exato proporcional
obtido através da interpolação linear, de forma a manter a mesma metodologia dos outros veículos.

64
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Tabela 121 - Estimativa do investimento necessário para a aquisição dos veículos elétricos
Tipo de Veículo

Automóveis
Picape/Caminhonete
Van/Micro-ônibus
Ônibus
Caminhão
Motocicleta
Total

Investimento
até 2022
(milhões de
reais)
3,57
12,09
3,87
2,33
21,87

Investimento
2023-2025
(milhões de
reais)
7,85
4,85
16,43
5,26
3,17
0,01
37,57

Investimento
2026-2030
(milhões de
reais)
10,91
6,74
22,82
7,30
4,41
0,01
52,19

Investimento
2031-2040
(milhões de
reais)
17,97
0,02
17,99

Investimento
Total
(milhões de
reais)
36,73
15,17
51,34
16,43
9,91
0,05
129,62

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, para cumprir as metas relacionadas a esta ação, é necessário um investimento de 21,87
milhões de reais até 2022, 37,57 milhões a partir de 2023 até 2025, 52,19 milhões entre 2026 e
2030 e mais 17,99 milhões a partir de 2031 até 2040. O custo de implementação da ação de
substituição da frota contratada pelo município por veículos de menor emissão de GEE totaliza,
portanto, 129,62 milhões de reais.

4.3.1.5 Ação: Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por
veículos de menor emissão de GEE, garantindo que ao final da atual/início da
próxima concessão do transporte público municipal, sejam incluídos mecanismos
que garantam o cumprimento das metas estabelecidas.
Esta ação visa reduzir as emissões de GEE na frota de veículos do transporte coletivo da cidade, de
forma que, até 2030, pelo menos 40% da frota seja de veículos elétricos ou movidos à combustíveis
de baixa emissão de GEE, com meta indicativa de alcançar 100% da frota movida a combustíveis de
baixa emissão de GEE até 2050. Dado que os coletivos suplementares já foram abordados na ação
MOB33 - Incluir veículos de menor impacto ambiental, sobretudo quanto a emissão de GEE, no sistema de
transporte público (coletivo suplementar, táxi e escolar), esta ação trata apenas dos ônibus do sistema
de transporte coletivo convencional, não incluindo os micro-ônibus.
Atualmente, a frota é composta por 2.644 veículos movidos a diesel e, considerando uma quantidade
total constante, o cenário proposto para ação é de que até 2025 sejam adquiridos 368 ônibus elétricos,
mais 230 entre 2026 e 2030 e outros 460 no último período estimado, entre 2031 e 2040. De forma
a considerar a estimativa de variação dos preços ano a ano, considerou-se que a aquisição dos veículos
elétricos durante cada um dos intervalos se distribuiria igualmente ano a ano:


Até 2025: 123 veículos adquiridos / ano



2026-2030: 46 veículos adquiridos / ano



2031-2040: 46 veículos adquiridos / ano
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A partir dos dados acima e do custo unitário estimado ano a ano (Tabela 113), é possível estimar os
custos do investimento total nos períodos determinados para o cenário de ação. Desta forma, o
investimento necessário para a concretização das metas propostas para esta ação será de 495,97
milhões de reais até 2025, mais 258,32 milhões a partir de 2026 até 2030 e, por fim, outros 425,63
milhões entre 2031 e 2040. O valor total a ser investido para atingir as metas de substituição da frota
do transporte coletivo municipal é de 1,18 bilhão de reais.
É importante destacar que este não é um investimento a ser realizado diretamente pela prefeitura, já
que o sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte é operado por um regime de empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos. De todo modo, a administração municipal tem
um papel muito importante na definição de diretrizes e regulamentações, principalmente na renovação
das concessões atuais, além de desenvolver e articular com outros atores mecanismos de incentivo e
financiamento para a aquisição de veículos elétricos, dado que o custo inicial é uma grande barreira
(SCLAR et al., 2019). Além disso, o setor público deve atuar para viabilizar a instalação de pontos de
recarga pela cidade.
4.3.2

CAMPO DE RESULTADO: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – FROTA PRIVADA LIMPA

4.3.2.1 Ação: Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na cidade,
associando-as à implantação de Zonas de Baixas Emissões
Esta ação possui como meta a implementação de uma região piloto de circulação restrita de veículos
até 2025. A ação envolve principalmente medidas regulatórias, como a restrição à circulação de
veículos, o estabelecimento de padrões mínimos tecnológicos para que os veículos tenham acesso à
região e o pagamento de taxas de congestionamento. Os custos associados à esta ação estão ligados
principalmente ao redesenho urbano para redução das velocidades, melhoria da segurança para
pedestres e ciclistas e incentivo a esses modais de transporte (DE BORGER; PROOST, 2013). Ou seja,
o investimento financeiro para a implementação de um projeto-piloto de Zona de Baixa Emissão consiste
principalmente em medidas de acalmamento de tráfego e, para efeito desta estimativa, foi
considerado equivalente ao gasto com a implementação de Zonas 30.
Dada a ausência de informações mais detalhadas sobre os custos das Zonas 30, foram utilizados os
valores apresentados no Orçamento Temático da Prefeitura de Belo Horizonte. Desta forma, o custo
desta ação foi estimado em 1 milhão de reais, que é o valor médio para a implantação de uma Zona
30 no município (PBH, 2020a).
A cobrança de uma taxa de congestionamento, além de desincentivar a utilização dos veículos
individuais motorizados na região, pode ser uma fonte de recursos para implementação de
infraestrutura para redução de velocidade e promoção da segurança para os modos ativos, na própria
região do projeto-piloto ou mesmo na implantação de outras Zonas de Baixa Emissão.
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4.3.3

CAMPO DE RESULTADO: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – LINHA DE AÇÃO: LOGÍSTICA URBANA DE BAIXAS
EMISSÕES

4.3.3.1 Ação: Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas
Esta ação tem o objetivo de facilitar as operações de carga e descarga e racionalizar a logística
urbana e, estabelece como meta a criação de novos centros de distribuição de pequenas cargas na
cidade, de acordo com o seguinte planejamento:


Situação Atual (2015): 58 pontos



Curto Prazo (2022): 67 pontos



Médio Prazo (2025): 134 pontos



Longo Prazo (2030): 162 pontos

De acordo com o planejamento, devem ser construídos 9 Centros de Distribuição (CD’s) até 2022, mais
67 outros até 2025 e, por fim mais 28 até 2030, totalizando 104 centros de distribuição de pequenas
cargas construídos para o atingimento das metas. De acordo com o estudo Design de Centros de
Distribuição e Modelagem de Custos, o investimento médio necessário para a construção de um centro
de distribuição é de aproximadamente R$ 600,00/m2 (SILVA, RAFAEL HENRIQUE DA, 2014), sem
considerar o investimento na aquisição do terreno.
Na ausência de informações sobre a área construída de Centros de Distribuição Urbanos com essa
finalidade, foi utilizado o Estudo Urban Distribution Centers: A Means to Reducing Freight Vehicle Miles
Traveled, que traz exemplos de CD’s com esse propósito de racionalização logística com áreas entre
500 e 1300 m2 (PANERO; SHIN; LOPEZ, 2011). Uma vez que esses valores podem variar conforme o
contexto de cada um dos CD’s, foi empregada para esta estimativa o valor intermediário de 1.000 m2
de área construída. A estimativa do custo unitário da construção de cada um, portanto, é de 600.000
reais.
Uma vez que a ação não detalha a localização dos CDs, não há dados suficientes para a estimativa
do custo de aquisição dos terrenos. Além disso, existe também a possibilidade de operação de Centros
de Distribuição Urbanos em galpões alugados.
De acordo com as metas de construção de Centros de Distribuição, serão investidos 5,4 milhões de reais
até 2022, mais 40,2 milhões entre 2023 e 2025 e, por fim, outros 16,8 milhões a partir de 2026 até
2030, totalizando um investimento de 62,4 milhões de reais nesta ação.
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4.3.3.2 Ação: Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE
Esta ação visa reduzir as emissões ao promover a utilização de meios limpos e menos emissores de GEE
para as entregas na cidade. Como meta deseja-se que, até 2022, 2% das entregas sejam feitas por
estes modos, até 2025 este valor deve chegar a 4% e, até 2030, a 6%. De acordo com dados da
Pesquisa Origem-Destino realizada em 2012, obtidos junto à BHTrans, no ano base a participação das
bicicletas nas viagens já correspondia a 0,41% do total. Sendo assim, foi considerado que, para se
alcançar as metas estabelecidas, seria necessário aumentar as viagens em 1,6 pontos percentuais até
2022, e um aumento total de 5,6 pontos percentuais até 2030.
Para esta estimativa, não foram considerados investimentos referentes ao fomento da bicicleta como
meio de transporte de forma geral na cidade, como infraestrutura cicloviária. Entende-se que o
principal custo direto para viabilização desta ação é a implantação dos Centros de Distribuição
Urbanos, já que uma de suas principais funções é permitir a transferência modal (ABREU, 2015).
Desta forma, é empregada a mesma estimativa de custo realizada para a ação MOB40 – Implantar
novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade, estimulando o seu uso pelas empresas.
Para atingir as metas de construção de Centros de Distribuição (67 até 2022, 134 até 2025 e 162
até 2030), serão investidos 5,4 milhões de reais até 2022, mais 40,2 milhões entre 2023 e 2025 e,
por fim, outros 16,8 milhões a partir de 2026 até 2030, totalizando um investimento de 62,4 milhões
de reais nesta ação.
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4.3.4

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS

A Tabela 122 apresenta um resumo das estimativas realizadas para o custo das ações de mitigação
do eixo Mobilidade.
Tabela 122 - Consolidação das estimativas de custos das ações de mitigação propostas para o Eixo
Mobilidade
Campo de Resultado

Linha de Ação

Gestão da Demanda

Mobilidade
Coletiva

Eficiência Energética
Eficiência Energética
Eficiência Energética

Eficiência Energética

Eficiência Energética
Eficiência Energética

Ação

Ampliar a extensão de faixas exclusivas
para ônibus na Rede Estruturante e nas
vias em que for identificada a necessidade
Frota Pública Limpa
Incluir veículos de menor emissão de GEE
no sistema de transporte público (coletivo
suplementar, táxi e escolar)
Frota Pública Limpa
Promover a substituição da frota
contratada pelo município por veículos
movidos a combustíveis não fósseis
Frota Pública Limpa
Promover a permanente substituição de
frota de transporte coletivo por veículos de
menor emissão de GEE, garantindo que ao
final da atual/início da próxima concessão
do transporte público municipal, sejam
incluídos mecanismos que garantam o
cumprimento das metas estabelecidas
Frota Privada
Avaliar, planejar e implementar áreas
Limpa
restritas à circulação de veículos na
cidade, associando-as à implantação de
Zonas de Baixas Emissões
Logística Urbana de
Implantar novos Centros de Distribuição
Baixas Emissões
(CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas
Logística Urbana de Estimular que as entregas na cidade sejam
Baixas Emissões
feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE
Total

Custo estimado
(Milhões de Reais)
70,80
2317,83
129,6
1179,9

1,00

62,4065

3.761,56

Fonte: Elaboração própria.

Conforme metodologias apresentadas na seção Error! Reference source not found., o custo de implantação dos Centros de
Distribuição é compartilhado pelas ações “Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas” e “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE”

65
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4.4.1

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

4.4.1.1 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 17 - Ações utilizadas como referência

Número
do
Programa
73

307

73

Programa

Ação

Aspecto Analisado

Unidade
da Meta

2019

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

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

Público atendido

Pessoa

120.000

Público atendido

Pessoa

60.000

Pessoa capacitada

Unidade

8.000

Evento realizado

Unidade

1

Material produzido

Unidade

60.012

Sustentabilidade e
Educação Ambiental

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

De acordo com as informações disponíveis no painel do Orçamento Temático ODS, os valores
apresentados a seguir foram orçados para essas ações.
Tabela 123 - Orçamento estimado para as ações de referência

Ação
Desenvolvimento de projetos, atividades educativas continuadas, atendimentos
especiais
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Valor Orçado
(R$)
2019
80.200
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Ação

Valor Orçado
(R$)
2019
Eventos, Campanhas Educativas, Culturais e de Lazer
11.300
Capacitação de Pessoas - Oficina Verde
10.000
Realização de Eventos Técnicos
5.000
Desenvolvimento de material educativo e de comunicação
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 124 - 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
Fonte: Elaboração própria.



Custo médio em
2019
0,67

Unidade
R$/pessoa

0,19
1,25
5.000
2,86

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

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.

4.4.1.2 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 77.
RENKOW et al. (1994) estima que, para uma planta com capacidade de 25.000 toneladas de resíduos
por ano, o custo de operação 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/t66, a
operacionalização desta planta teria um custo acumulado de 7,74 milhões de reais para o período
de 2022 a 2036.

4.4.1.3 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 80, a um custo médio de € 16/t, equivalentes a R$ 90,80/t67, a
operacionalização desta planta teria um custo acumulado de 7,71 milhões de reais para o período
de 2025 a 2036.

4.4.1.4 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 de Belo Horizonte. 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, 2011b).
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 (Sabará, MG), 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.

66Considerando a taxa cambial média para o período de 01-jan-2020 a 15-set-2020, igual a R$ 5,05/US$.
67Considerando a taxa cambial média para o período de 01-jan-2020 a 15-set-2020, igual a R$ 5,67/€.
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4.4.2

CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS – LINHA DE AÇÃO: RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA PELOS RESÍDUOS ORGÂNICOS GERADOS

4.4.2.1 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 18 - Ações utilizadas como referência

Número do
Programa
308

Programa

Ação

Aspecto
Analisado
Centro
Implantado
mantido

Unidade
da Meta
Unidade

2020

BH Cidade Sustentável:
Implantação e Manutenção
Mobilizar, Educar e
do Centro de Agroecologia
Cultivar Alimentação
e Educação Ambiental para
Saudável
Resíduos Orgânicos
Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

1

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.

4.4.2.2

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 19 - Ações utilizadas como referência

Número do
Programa

307

Programa

Sustentabilidade
Educação Ambiental

Ação

Aspecto
Analisado

e Realização de Eventos Evento
Técnicos

Unidade
da Meta

Unidade

2019

1

realizado

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

Conforme apresentado anteriormente na Tabela 124, 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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4.4.3

CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS – LINHA DE AÇÃO: GESTÃO SUSTENTÁVEL
DOS RESÍDUOS SECOS

4.4.3.1 Ação: Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico e
vidro (p,m,p,v)
Conforme explicado na seção 3.2.3.2.3, 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.
Tabela 125 - Ações utilizadas como referência
Número
do
Program
a
228

Programa

Ação

Aspecto
Analisado

Unidade
da Meta

2018

2019

2020

Coleta,
Destinação e
Tratamento de
Resíduos Sólidos

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

Obra
realizada

Unidade

0

2

2

Obra
realizada

Percentual
de
execução

0

1

100

Locais de
entrega
voluntária
instalados
Bairro
atendido

Unidade

70

200

400

60

47

0

10

Serviços de Coleta
Unidade
36
Seletiva na modalidade
porta a porta
307
Sustentabilidade Implantação de plano de
Plano
Unidade
0
e Educação
coleta seletiva de
implantado
Ambiental
materiais recicláveis nas
secretarias e órgãos do
município
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 126 – Custo das Ações (em R$) utilizadas como referência

Ação
Reforma e readequação das usinas de reciclagem de
entulho

2018
-

2019
591.200

2020 - 1º Quad
591.000

Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação
de Reciclagem de Entulho) Estoril

-

419.080

-

Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto

1.760.000

10.000

-

Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta

1.890.000

274.470

3.280.000

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

-

-

100.000
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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.

4.4.3.2 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 20 - Ações utilizadas como referência

Número do
Programa
307

Programa

Ação

Sustentabilidade e
Educação Ambiental

Aspecto
Analisado
Plano
implantado

Unidade da
Meta
Unidade

2020

Implantação de plano de
coleta seletiva de materiais
recicláveis nas secretarias e
órgãos do município
Fonte: PPAG 2018-2021, Revisão 2020-2021, Relatório 7 – Metas físicas por programa e Ação.

10

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.
4.4.4

CAMPO DE RESULTADO: GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ADEQUADO DE RESÍDUOS

– LINHA DE AÇÃO: DESCARTE

4.4.4.1 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.
Quadro 21 - Ações utilizadas como referência

Núm Progr Ação Aspe Unid 2018 2019 2020
ero ama
cto ade
do
Anali da
Progr
sado Meta
ama
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177

46

Operacionalização e
Modernização da
Limpeza Pública

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

Obra
realizada

Unidade

0

368

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 22 - Orçamento estimado para as ações de referência

Ação

Valor Orçado (Reais)
2018

2019

Obras para Construção de Unidades de Recebimento de
1.460.000 3.850.000
Pequenos Volumes - URPV´s
Fonte: Painel do Orçamento Temático ODS, última atualização em 18 de maio de 2020.

2020 - 1º Quad
4.700.000

Tendo como base o valor de 2020, o valor total estimado para a construção das 4 URPV’s, totaliza
6,3 milhões de reais.
4.4.5

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS

O Quadro 23 apresenta um resumo das estimativas realizadas para o custo das ações de mitigação
do eixo Saneamento.
Quadro 23 - Consolidação das estimativas de custos das ações de mitigação propostas para o Eixo Saneamento

Campo de Resultado

Linha de Ação

Ação

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 sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Atuar de modo a contribuir
para uma redução na geração
de resíduos orgânicos
domiciliares
Ampliar o Programa de
Compostagem

Gestão de Resíduos
Orgânicos
Gestão de Resíduos
Orgânicos

Gestão sustentável dos
resíduos orgânicos e seus
subprodutos

Gestão de Resíduos
Orgânicos

Responsabilidade
compartilhada pelos
resíduos orgânicos gerados

68 Ainda

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
Orgânicos (CEMAR)

Custo estimado
(Milhões de Reais)
4,20

7,74
7,71

20,00+

0,996

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

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

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.

Total

Custo estimado
(Milhões de Reais)
0,01

32,51

0,75
6,3

80,20

Fonte: Elaboração própria.
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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.

A tabela abaixo demonstra que, para o setor de energia, a ação com menor custo por emissão evitada
é “Implementar medidas de eficiência energética nos centros municipais de saúde”, com uma estimativa
de R$ 516,55/tCO2e. Já aquela com maior custo é “Implementar medidas de eficiência energética nas
escolas municipais”, com um custo cerca de 7 vezes maior, de R$ 3.531,81/tCO2e. Vale destacar
também que a ação com o maior potencial de redução das emissões e o maior custo total, “Incentivar
a geração distribuída de energia renovável nos edifícios comerciais e residenciais”, possui um custo por
emissão evitada intermediário, de R$ 1.147,22/tCO2e evitada.
Tabela 127 – Relação entre o custo e as emissões evitadas estimada para as ações do setor de Energia
Campo de
Resultado
Iluminação
Limpa e
Eficiente das
Instalações
Públicas
Municipais
Iluminação
Limpa e
Eficiente das
Instalações
Públicas
Municipais
Iluminação
Limpa e
Eficiente das
Construções
Comerciais e
Residenciais
Iluminação
Limpa e
Eficiente das
Instalações
Públicas
Municipais

Ação

Custo Estimado
(R$)

Emissões
evitadas69
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)

Eficiência
Energética

Implementar medidas
de eficiência
energética nos centros
municipais de saúde

1.335.493,95

2.585,42

516,55

Geração
Distribuída
de Energia

Implementar o Projeto
Escolas Solares nas
escolas da rede
pública municipal

4.342.639,54

7.095,94

611,99

Geração
Distribuída
de Energia
Solar

Incentivar a geração
distribuída de
energia renovável nos
edifícios comerciais e
residenciais

744.236.758,56

648.732,15

1.147,22

Geração
Distribuída
de Energia

Contratar energia
solar para o
fornecimento de
eletricidade nos
prédios públicos
municipais nos quais
não for possível a
instalação de usina
fotovoltaica

17.366.201,78

8.912,89

1.948,44

Linha de
Ação

Este valor se refere ao acumulado para o período de 2021 a 2040, ou seja, se todos os anos do período de 2021 a 2040
fossem representados na Tabela 21, a soma da linha “Redução das emissões (tCO2e)” em cada ação resultaria nos valores
apresentados nessa coluna.

69
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Campo de
Resultado

Linha de
Ação

Ação

Custo Estimado
(R$)

Emissões
evitadas69
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)

Iluminação
Limpa e
Eficiente das
Instalações
Públicas
Municipais

Eficiência
Energética

Implementar medidas
de eficiência
energética nas
escolas municipais

11.403.000,00

3.228,65

3.531,81

778.684.093,83

670.555,05

1.161,25

Total
Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 128 abaixo demonstra que, para o Eixo Mobilidade, a ação com menor custo por emissão
evitada é a que propõe a restrição à circulação de veículos em determinadas áreas da cidade,
implantando Zonas de Baixas Emissões. Já a ação com o maior custo por emissão evitada é a que
propõe “Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e nas vias em que
for identificada a necessidade”, com um custo de R$ 159.408,13/tCO2e.
Vale destacar também que as ações “Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas
na cidade, estimulando o seu uso pelas empresas” e “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas
por bicicletas e veículos de menor emissão de GEE”, que apresentam o maior potencial de redução de
emissões dentre as ações aqui analisadas, possuem um custo relativamente baixo por emissão evitada,
de R$ 29,25/tCO2e.
Tabela 128 - Relação entre o custo e as emissões evitadas estimada para as ações do Eixo Mobilidade
Campo de
Resultado
Gestão
Urbana

Gestão
Urbana

Gestão
Urbana

Linha de Ação

Ação

Centralidades,
Promover a qualificação das
Adensamento e centralidades do município, com
Operações
diversidade de usos, incluindo
Urbanas71
habitação de interesse social
nessas áreas
Promover o adensamento e a
diversidade de usos de forma
compatível com a
disponibilidade de
equipamentos urbanos, áreas
verdes e com as infraestruturas
e serviços de mobilidade
urbana
Implementar Operações
Urbanas de forma a incentivar

Custo Estimado (R$)

-

Emissões
evitadas70
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)
20.920.913,00
-

-

-

-

-

Este valor se refere ao acumulado para o período de 2021 a 2040, ou seja, se todos os anos do período de 2021 a 2040
fossem representados na Error! Reference source not found., a soma da linha “Redução das emissões (tCO2e)” em cada ação
resultaria nos valores apresentados nessa coluna.
71 As três ações dessa Linha de Ação representam a essência da implantação do PlanMob e Plano Diretor. O cálculo da
redução de emissões foi baseado na estimativa de mudança modal preconizada no PlanMob, onde ocorre a redução das
distâncias percorridas e a diminuição do uso dos modos motorizados e, consequentemente, do consumo de combustíveis. Sendo
assim, não foram associados custos ou geração de empregos a estas ações.
70
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Campo de
Resultado

Eficiência
Energética

Eficiência
Energética
Eficiência
Energética
Eficiência
Energética

Eficiência
Energética

Eficiência
Energética
Eficiência
Energética
Gestão da
Demanda

Linha de Ação

Ação

Custo Estimado (R$)

Emissões
evitadas70
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2e)

o Desenvolvimento Orientado
ao Transporte Sustentável
Frota Privada Avaliar, planejar e implementar
1.000.000,00
283.611,96
3,53
Limpa
áreas restritas à circulação de
veículos na cidade, associandoas à implantação de Zonas de
Baixas Emissões
Logística
Implantar novos Centros de
62.400.000,00
2.133.539,62
29,2572
Urbana de
Distribuição (CD) de pequenas
Baixas Emissões cargas na cidade, estimulando
o seu uso pelas empresas
Logística
Estimular que as entregas na
Urbana de
cidade sejam feitas por
Baixas Emissões bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE
Logística
Estabelecer "Zonas de Cargas
924.841,44
Urbana de
Limpas", nas quais a carga e
Baixas Emissões
descarga de bens deve ser
feita por veículos de menor
emissão de GEE73
Frota Pública
Promover a permanente
1.179.915.868,43 655.251,77
1.800,71
Limpa
substituição de frota de
transporte coletivo por veículos
de menor emissão de GEE,
garantindo que ao final da
atual/início da próxima
concessão do transporte público
municipal, sejam incluídos
mecanismos que garantam o
cumprimento das metas
estabelecidas
Frota Pública
Promover a substituição da
129.619.451,11
38.733,31
3.346,46
Limpa
frota contratada pelo município
por veículos movidos a
combustíveis não fósseis
Frota Pública
Incluir veículos de menor
2.317.826.706,88
93.343,43
24.831,17
Limpa
emissão de GEE no sistema de
transporte público (coletivo
suplementar, táxi e escolar)
Mobilidade
Ampliar a extensão de faixas
70.800.000,00
444,14
159.408,13
Coletiva
exclusivas para ônibus na Rede
Estruturante e nas vias em que
for identificada a necessidade
Total
150,16
3.761.562.026,42 25.050.678,67

Conforme metodologias apresentadas na seção Error! Reference source not found., o custo de implantação dos Centros de
Distribuição é compartilhado pelas ações “Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas” e “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de menor
emissão de GEE”. Desta forma, a redução de emissões de ambas as ações foi somada para calcular o custo por emissão
evitada.
73 Consiste na criação de Zonas Limpas na cidade, nas quais a carga e descarga de bens deve ser feita por veículos de
baixas emissões, ao invés dos “Caminhões”. O cálculo da redução de emissões foi, portanto, realizado com base na estimativa
de redução/substituição de consumo de combustível associada com a substituição dos veículos. Dessa forma, não foram
associados custos específicos ou empregos gerados pela medida.
72
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A Tabela 129 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 129 - Relação entre o custo e as emissões evitadas estimada para as ações do Eixo Saneamento

Campo de
Resultado

Linha de Ação

Gestão de
Resíduos
Orgânicos

Responsabilidade
compartilhada
pelos resíduos
orgânicos gerados

Gestão de
Resíduos
Orgânicos

Ação

Custo Estimado
(R$)

Emissões
evitadas74
(tCO2e)

Formalizar uma "Carta de
10.000,00
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
Gestão sustentável Garantir o aproveitamento 20.000.000,00
dos resíduos
energético do biogás
orgânicos e seus
proveniente do aterro
subprodutos
sanitário

19.553,38

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2
e)
0,51

8.171.929,22

2,45

74 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 107, a soma da linha “Redução das emissões (tCO2e)” em cada ação resultaria nos valores
apresentados nessa coluna.
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Campo de
Resultado

Linha de Ação

Gestão de
Resíduos
Orgânicos

Ação

Custo Estimado
(R$)

Emissões
evitadas74
(tCO2e)

Custo por
Emissão
Evitada
(R$/tCO2
e)
1.183.691,30
3,55

Gestão sustentável Atuar de modo a contribuir
4.204.891,18
dos resíduos
para uma redução na
orgânicos e seus
geração de resíduos
subprodutos
orgânicos domiciliares
Gestão dos
Gestão Sustentável
Ampliar o Programa
32.508.453,33 1.816.813,13
17,89
Resíduos
dos Resíduos Secos Municipal de Coleta Seletiva
Recicláveis
para papel, metal, plástico e
vidro (p,m,p,v)
Gestão de
Gestão sustentável
Ampliar o Programa de
7.739.788,36
169.713,47
45,61
Resíduos
dos resíduos
Compostagem
Orgânicos
orgânicos e seus
subprodutos
Gestão de
Gestão sustentável Fomentar formas alternativas 7.713.853,82
105.949,38
72,81
Resíduos
dos resíduos
para o tratamento
Orgânicos
orgânicos e seus
ambientalmente sustentável
subprodutos
de resíduos
Gestão dos
Gestão Sustentável Ampliar a coleta seletiva nos
750.000,00
3.085,64
243,06
Resíduos
dos Resíduos Secos estabelecimentos do ensino
Recicláveis
público municipal
Gestão de
Responsabilidade
Implantar o Centro de
996.000,00
3.842,82
259,18
Resíduos
compartilhada
Agroecologia e Educação
Orgânicos
pelos resíduos
Ambiental para Resíduos
orgânicos gerados
Orgânicos (CEMAR)
Gestão de
Descarte
Garantir a implantação das
6.226.667
11.108,87
560,51
Resíduos da
adequado de
04 Unidades de Recebimento
Construção Civil
resíduos
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.
Total
80.149.653,69 11.485.687,21 1.202,02
Fonte: Elaboração própria.
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FONTES DE FINANCIAMENTO
O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência de Belo Horizonte discute há dois anos
a revisão da Lei Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, Lei nº 10.175, de 6 de maio de
2011. A proposta de construção de políticas públicas do clima traz inovações que podem ajudar na
execução do plano em diversos pontos. Nesse sentido, a nova Política Municipal de Enfrentamento às
Mudanças Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar de Belo Horizonte busca ampliar as diretrizes
do que constituem fontes de financiamento para as ações previstas. O Art. 16 qualifica como fontes de
financiamento e instrumentos econômicos para enfrentamento às mudanças climáticas:
I – os mecanismos econômicos e financeiros referentes à mitigação e à adaptação no âmbito da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris,
especialmente o MDL, Redd e Redd+, além de mercados de crédito de carbono e outros que venham
a ser criados;
II – o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III – os mecanismos preconizados pelo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, de que trata o
art. 9º da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009;
IV – as medidas fiscais, tributarias e creditícias, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, tanto
públicas como privadas, destinadas a estimular a mitigação e a adaptação à mudança do clima,
incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e demais incentivos;
V – as dotações orçamentárias especifícas para as ações relacionadas às mudanças climáticas;
VI –as captações realizadas junto a outras fontes de recursos nacionais e internacionais
relacionadas à mudança do clima;

Ademais, o Art. 42 da mesma Política traz o que constituem as fontes de financiamento e instrumentos
econômicos para a realização de programas e ações de comunicação e educação ambiental:
I – as dotações orçamentárias específicas para as ações relacionadas à comunicação e educação
ambiental;
II – as captações realizadas junto a fontes de recursos nacionais e internacionais relacionadas à
comunicação e educação ambiental;
III – os recursos advindos de compensações ambientais, de acordo com deliberações normativas
publicadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
IV – os recursos advindos dos programas de assistência técnica e financeira relativos a meio
ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, conforme preconiza o Art. 19 da
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795, de 27/04/1999).

Com base nestas definições, é apresentada uma lista não exaustiva de fontes de financiamento para
ações climáticas. Algumas das fontes de financiamento apresentadas podem ter seus critérios alterados,
a depender das prioridades dos financiadores, por isso, faz-se necessário que a PBH avalie os critérios
de elegibilidade de cada um dos fundos listados para compreender como obter recursos para
determinada iniciativa.
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Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) - O FNMC ou Fundo Clima, é um dos
instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (MMA, 2020). Vinculado ao
Ministério do Meio Ambiente, o Fundo tem como objetivo financiar projetos, estudos e
empreendimentos relacionados à mitigação das emissões de GEE e à adaptação aos efeitos
da mudança climática. O Fundo Clima foi criado pela Lei 12.114 em 09/12/2009 e
regulamentado pelo Decreto 9.578, de 22/11/2018, alterado pelo Decreto 10.143 de
28/11/2019.



Fundo Socioambiental Caixa (FSA) – O FSA é um fundo financeiro específico com o objetivo
de apoiar projetos socioambientais voltados prioritariamente para a população de baixa
renda. O valor do fundo é de até 2% do lucro líquido anual da empresa e pode incluir repasses
de fundos externos, públicos e privados, nacionais e internacionais. Em 2016, o Fundo
Socioambiental adotou a linha temática de “Incentivo à Promoção da Economia Verde e
Inclusiva”, e o apoio a políticas públicas voltadas para a mudança do clima virou um de seus
focos (CAIXA, 2020).



Parcerias Público Privada (PPP) – A PPP é um contrato de prestação de obras ou serviços não
inferior a R$ 10 milhões, com duração mínima de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre
empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal (BRASIL, 2004). A PPP é um
instrumento utilizado para a viabilização de projetos de infraestrutura e permitem à
administração pública a realização de projetos de grande impacto social em menores prazos
e menor comprometimento de orçamento (PBHATIVOS, 2020).



Green Climate Fund (GCF) – Estabelecido por 194 países, o GCF é uma iniciativa global com o
objetivo de mitigar as emissões de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento e
auxiliar sociedades vulneráveis na adaptação às mudanças climáticas, por meio do
investimento em desenvolvimento de baixo carbono e resiliência climática. É uma entidade que
opera no âmbito do mecanismo financeiro da UNFCCC e serve ao Acordo de Paris (GCF,
2020).



Global Environmental Facility (GEF) – Um dos maiores financiadores de projetos ambientais do
mundo, o GEF disponibiliza fundos para auxiliar países em desenvolvimento e países com
economias em transição a cumprirem os objetivos das convenções e acordos ambientais
internacionais. Desde sua fundação, em 1992, o GEF já apoiou mais de 4.800 projetos em 170
países. Dentre as entidades elegíveis para o apoio do GEF estão agências governamentais,
organizações da sociedade civil, companhias do setor privado e instituições de pesquisa (GEF,
2020).
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Development Bank of Latin America (CAF) – O CAF é uma instituição financeira multilateral,
composta pela Espanha, Portugal e 17 países da América Latina e Caribe, além de 14 bancos
privados da região. Financia projetos dos setores público e privado da América Latina em uma
gama de temas, incluindo transporte, saneamento e geração de energia, bem como projetos
que visam a integração entre os países acionistas. Os atores que podem obter financiamento
são os governos dos países acionistas e empresas do setor privado ou mistas (CAF, 2020).



Inter-American Development Bank (BID) – O BID é o mais antigo banco de desenvolvimento
multilateral regional do mundo, classificado como a principal fonte de financiamento para o
desenvolvimento da América Latina e no Caribe. Possui sede nos Estados Unidos e conta com
representações em todos os 26 países membros da América Latina e do Caribe. Atualmente,
as áreas de intervenção do BID correspondem a três temas de desenvolvimento e três temas
transversais, são eles, respectivamente: inclusão social e equidade, produtividade e inovação,
integração econômica, igualdade de gênero e diversidade, mudança climática e
sustentabilidade do meio ambiente e capacidade institucional do Estado e Estado de direito.
Governos e instituições governamentais, organizações sub-regionais, sociedade civil e
intermediários financeiros são elegíveis para financiamento do BID(BID, 2020).



European Investment Bank (BEI) – O BEI é o banco europeu de investimento pertencente aos
países da União Europeia, possui como um dos seus principais objetivos o apoio à transição a
uma economia de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas. No contexto do atual
mandato regional do banco, o Brasil é um dos países latino-americanos elegíveis para
financiamento. Na Ásia e América Latina, projetos com foco nos temas de mitigação e
adaptação às mudanças do clima, bem como água e saneamento, e que possuam potencial de
contribuírem para o desenvolvimento econômico do país beneficiário, são considerados
prioritários para o BEI (BEI, 2020).



Clean Technology Fund (CTF) – O fundo, estabelecido em 2008, conta com a doação de países
para o desenvolvimento de ações de mitigação e adaptação à mudança do clima em países
em desenvolvimento. O CTF conta com um recurso de 8,1 bilhões de dólares, busca promover
a mitigação da mudança do clima por meio da promoção de tecnologias de baixo carbono,
ampliação do acesso à energia, preservação e recuperação das florestas, entre outros. Além
desse montante, o CTF espera alavancar em torno de 47 bilhões de dólares em cofinanciamento
com outras fontes de recurso. Cerca de 75% do recurso já foi aprovado para implementação
de 87 projetos nos eixos de transporte limpo, eficiência energética e energia renovável. 491
milhões de dólares do fundo são dedicados ao setor privado (CTF, 2020).



Global Climate Partnership Fund (GCPF) – O Fundo investe em economias em desenvolvimento e
emergentes com altas emissões de GEE e grande potencial de melhoria da eficiência
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energética, com o objetivo de mitigar as mudanças do clima. O GCPF disponibiliza recursos
principalmente para instituições financeiras, mas também financia projetos de eficiência
energética e energia renovável diretamente (GCPF, 2020).


Internationale Klimaschutzinitiative (IKI)– Por meio da Iniciativa Internacional do Clima, o
Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU, sigla em
alemão) da Alemanha financia a mitigação das mudanças climáticas e conservação da
natureza em países em desenvolvimento, emergentes e em transição. Uma das quatro áreas de
financiamento é a de mitigação de gases de efeito estufa. Até 2019, a IKI aprovou mais de
730 projetos em mais de 60 países por um valor de investimento de 3,9 bilhões de euros (IKI,
2020).



Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF) – Em parceria com o Banco Mundial, o Fundo foi criado
Pelo Ministério de Estratégia e Finanças da Coréia do Sul em 2011, com o objetivo de utilizar
a experiência sul coreana em crescimento verde global para auxiliar economias de renda
baixa ou média-baixa na superação de desafios de desenvolvimento, por meio de soluções
inovadoras e operacionais. Até o momento, o Fundo já aprovou subsídios para 144 projetos
que combinam desenvolvimento sustentável com sustentabilidade socioeconômica e ambiental,
em setores como energia e transporte. O Brasil é um dos países elegíveis para o financiamento
(KGGTF, 2020).



UK Sustainable Infrastructure Programme (SIP) in Latin America – O UK SIP América Latina é um
programa bilateral de 177,5 milhões de libras esterlinas. Seu principal objetivo é apoiar países
da América Latina na mitigação das mudanças climáticas, por meio da mobilização de
investimento privado em infraestrutura de baixo carbono. O Brasil é um dos países prioritários
para financiamento pelo programa e projetos do setor público e privado são elegíveis (UKSIP,
2020).



Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) – Desde 1994, o FFEM busca promover o
desenvolvimento sustentável econômico e social e a conservação do meio ambiente em países
emergentes e em desenvolvimento. Concede subsídios para projetos de desenvolvimento em 6
áreas relacionadas aos principais acordos e convenções ambientais internacionais, sendo uma
delas o clima. Dentre os atores que podem se beneficiar do apoio do FFEM estão governos,
órgãos públicos, companhias privadas e organizações não governamentais. Um dos grandes
objetivos do fundo é promover ações inovadoras que respondam aos grandes desafios
ambientais atuais (FFEM, 2020).



BNDES Finem - O BNDES Finem concede financiamentos acima de R$ 10 milhões para projetos
de investimento que geram benefícios à sociedade, associados às prioridades de apoio do
BNDES. Dentre as linhas temáticas do Finem, há algumas para as quais entidades e órgãos
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públicos são elegíveis, como por exemplo a linha de desenvolvimento integrado dos municípios
e mobilidade urbana, para projetos de investimentos de interesse público voltados à
mobilidade urbana, e a de eficiência energética, focada em projetos relacionados à redução
do consumo de energia e aumento da eficiência do sistema energético nacional (BNDES, 2020).


Japan Bank for International Cooperation (JBIC) – O JBIC é uma instituição financeira japonesa
que possui, como uma de suas missões, a proteção do meio ambiente global, com foco na
prevenção dos efeitos das mudanças climáticas. Para tanto, em 2010 o banco iniciou as
operações da GREEN (Global action for Reconciling Economic growth and ENvironmental
preservation), que apoia projetos que promovem a conservação do meio ambiente em países
em desenvolvimento, incluindo aqueles que reduzem as emissões de gases de efeito estufa,
como a instalação de equipamentos com maior eficiência energética. Para esses projetos, o
banco disponibiliza financiamento na forma de empréstimos, participação acionária e
garantias (JBIC, 2020).



Latin America Investment Facility (LAIF) – Com o propósito de mobilizar financiamento para
auxiliar países latino-americanos a atingirem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o
LAIF combina subsídios da EU com recursos financeiros de governos, instituições financeiras e do
setor privado da Europa. Financia projetos em setores como transporte, água e saneamento,
gestão de resíduos, educação e desenvolvimento urbano e tem como um de seus objetivos
estratégicos apoiar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Atualmente, o LAIF
financia projetos no Brasil. (LAIF, 2020).



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – A Agência Alemã de Cooperação
Internacional (GIZ, sigla em alemão) apoia o Governo Federal da Alemanha em seus objetivos
na área de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável. Dentre as diversas
áreas de atuação da GIZ, seu foco de trabalho no Brasil são as energias renováveis e a
eficiência energética, a proteção e o uso sustentável da floresta tropical, o desenvolvimento
urbano sustentável e oportunidades de financiamento para investimentos em prol do clima.
Esses dois últimos itens têm adquirido uma relevância crescente nas atividades da GIZ. Com
muitos anos de experiência em aconselhamento sobre mudanças climáticas, a Agência auxilia
seus parceiros na obtenção de fontes de financiamento climático, bem como na utilização desses
fundos de forma mais efetiva e transparente. Além disso, a GIZ também concede financiamento,
a fim de implementar determinadas medidas de desenvolvimento. Os atores elegíveis para
esse financiamento incluem os parceiros de implementação de projetos GIZ em países parceiros
e organizações e instituições alemãs e internacionais de benefício público (GIZ, 2020).



KfW Development Bank – O Banco apoia o Governo Federal Alemão em seu objetivo de
cooperação para o desenvolvimento internacional. Para tanto, financia projetos e programas
que envolvem principalmente atores do setor público em países em desenvolvimento e
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economias emergentes. As áreas prioritárias de financiamento do KfW são: redução de
pobreza, desenvolvimento econômico, boa governança, educação, saúde e proteção do clima
e do meio ambiente. O KfW Development Bank considera a América Latina um parceiro
importante em questões de política climática internacional e por isso promove na região o uso
de energia renovável, a proteção de florestas e financia meios de transporte que emitem menos
gases de efeito estufa nas cidades. Em 2019, assumiu novos compromissos com a região, por
um valor de cerca 8,6 milhões de euros (KFW, 2020).


Banco Mundial – O Banco Mundial fornece apoio aos países de desenvolvimento com serviços
de consultoria, pesquisa, análises de políticas e assistência técnica. Além disso, o banco possui
diferentes instrumentos de financiamento, visando o investimento em projetos do setor público
e privado (WORLD BANK, 2020b). Para o Brasil, o Banco Mundial possui uma estratégia para
o período de 2018 a 2023, focada em apoiar o país em seus aspectos de sustentabilidade
fiscal, sustentabilidade ambiental, fortalecimento institucional e resolução de desafios de
desenvolvimento (WORLD BANK, 2020a).



Compensações Ambientais – A compensação ambiental é prevista no art. 36 da Lei nº
9.9885/2000 e funciona como um instrumento financeiro para a reparação dos impactos
ambientais ocorridos ou previstos no licenciamento ambiental de uma determinada atividade
ou empreendimento realizado voluntariamente pelos responsáveis por esses impactos (FARIA,
2008). Nesses casos, os recursos destinados pelo empreendedor não podem ser inferiores a
meio por centos dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, cabendo
ao órgão licenciador competente, a definição das unidades de conservação a serem
beneficiadas (BRASIL, 2000) 75.



Assistência Técnica e Financeira – Os recursos advindos dos programas de assistência técnica
e financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal,
conforme preconiza o Art. 19 da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795, de
27/04/1999) (BRASIL, 1999).

Além dos fundos citados, existem também fundos específicos para o setor privado que podem ser de
interesse para o Município, já que há no PREGEE uma interface público-privada. O Clean Technology
Fund, por exemplo, possui um montante dedicado exclusivamente a projetos do setor privado dentro
do tema de tecnologia limpa, o que pode ser uma alternativa para o munícipio em termos de
investimento em ações relacionadas a eficiência energética. Mais opções de fontes de financiamento
para ações climáticas podem ser encontradas na base de dados Climate Fund Inventory da OECD28
Em Belo Horizonte, a compensação ambiental é regida pelas Deliberações Normativas (DN) COMAM n.° 67/2010, DN
COMAM n.° 73/2012, DN COMAM n.° 73/2012, DN COMAM n.° 76/2012, DN COMAM n.° 95/2019 e Portaria SMMA
n.° 26/2019

75
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(OECD, 2020) e no relatório publicado pelo Instituo Ethos e WWF-Brasil com um mapeamento de fundos
de financiamento climático (Instituto Ethos e WWF-Brasil, 2017)

ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
A Matriz de Insumo-Produto (MIP) é uma ferramenta utilizada para expressar as relações entre os
setores da economia. Nela, são registrados os fluxos de bens e serviços e apresentadas as relações
intersetoriais na economia de um país ou estado. A MIP pode ser utilizada para estimar o impacto de
projetos realizados pela iniciativa pública ou privada sobre a economia local e nacional (IPARDES,
2010). Esse impacto é calculado por meio dos multiplicadores, sendo o multiplicador de emprego
aquele que permite a mensuração do impacto em termos do número de empregos para cada unidade
monetária adicional na demanda final em cada setor da economia.

A estimativa do multiplicador começa com a elaboração da matriz de Leontief. Essa matriz retrata as
relações intersetoriais de uma economia. A partir dela é possível mensurar o impacto de mudanças na
demanda final, ou em cada um de seus componentes, sobre a produção total, o emprego e os salários.
Esses impactos são apresentados na forma de coeficientes Técnicos Diretos, que são utilizados para
estimar a geração direta de empregos para cada unidade monetária adicional na demanda final em
cada setor (DE SOUZA et al., 2017).
A matriz de Leontief e a matriz dos coeficientes técnicos diretos são disponibilizadas para a economia
de Minas Gerais por meio de estudos publicados pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2019). Essas
informações são utilizadas para calcular o multiplicador de emprego direto e indireto, conforme
equação apresentada abaixo (DE SOUZA et al., 2017).
Multiplicador de Emprego Direto e Indireto:
𝑒 =

𝑒 = e×A
𝑒

= e × (I − A)

Em que:
ej = multiplicador inicial do setor j
Ej = total de pessoal ocupado no setor j
Xj = valor da produção total do setor j
eD = multiplicador direto
e = vetor dos efeitos iniciais
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A = matriz de coeficientes técnicos diretos
I = matriz identidade
Desta forma, considerando que os custos estimados para as ações do PREGEE representam um aumento
do investimento (na demanda final) no setor, por meio desse multiplicador, é possível obter a estimativa
do número de empregos diretos e indiretos gerado por determinada ação. O multiplicador considera
os impactos totais a partir do acréscimo de uma demanda de R$1.000.000,00 considerando a relação
entre o fator de ocupação (postos de trabalho) e o valor de produção no ano da Matriz Insumo-Produto
de 2016, a mais recente disponível (FJP, 2020b). A implementação das ações do PREGEE se estende
por um longo período e não é possível determinar o seu ritmo de implementação e agregar outras
projeções variáveis de mercado na análise. Logo, a estimativa de empregos aqui presente representa
a quantidade potencial de empregos que podem ser gerados a partir do investimento do custo
estimado total para a ação.
É importante ressaltar que a estimativa de empregos se baseia nos custos estimados para a
implementação de cada uma destas ações. Este cálculo foi feito por método de analogia, ou seja, a
partir da análise de ações similares já implementadas em Belo Horizonte ou em outras cidades e
referências de preços de mercado para aquisição de bens. No escopo deste projeto, não é possível
incluir de forma aprofundada projeções de possíveis variações de preços de mercado, indicadores
econômicos e até mesmo do ritmo de implementação das metas, que podem interferir nas estimativas
de custos e, consequentemente, dos empregos.

Para a estimativa de empregos, cada ação foi relacionada a um setor, conforme as classificações da
MIP. Essa equivalência, os respectivos multiplicadores e os empregos estimados são apresentados a
seguir.
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Quadro 24 - Estimativas de geração de Empregos

Eixo

Ação

Energia

Implementar medidas de eficiência
energética nas escolas municipais

Energia

Implementar medidas de eficiência
energética nos centros municipais de
saúde

Energia

Contratar energia solar para o
fornecimento de eletricidade nos
prédios públicos municipais nos quais
não for possível a instalação de usina
fotovoltaica

Código
do Setor

Descrição

Multiplicador
(empregos/R$
Milhões)

Empregos Diretos e
Indiretos Gerados

2700

Fabricação de
máquinas e
equipamentos
elétricos

7,4

85

1,3

2700

Fabricação de
máquinas e
equipamentos
elétricos

7,4

10

17,4

3500

Energia elétrica,
gás natural e
outras utilidades

3,1

53

4680

Comércio por
atacado e a
varejo, exceto
veículos
automotores

22,5

98

22,5

16.732

12,2

51

Custo Estimado
(R$ Milhões)

11,4

Energia

Implementar o Projeto Escolas Solares
nas escolas da rede pública municipal

Energia

Incentivar a geração distribuída de
energia renovável nos edifícios
comerciais e residenciais

744,2

4680

Comércio por
atacado e a
varejo, exceto
veículos
automotores

Saneamento

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

3,9

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

www.waycarbon.com

4,3

193

Eixo

Ação

Custo Estimado
(R$ Milhões)

Código
do Setor

Descrição

Multiplicador
(empregos/R$
Milhões)

Empregos Diretos e
Indiretos Gerados

Saneamento

Ampliar o Programa de Compostagem

7,7

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

95

Saneamento

Fomentar formas alternativas para o
tratamento ambientalmente sustentável
de resíduos

7,7

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

94

Saneamento

Garantir o aproveitamento energético
do biogás proveniente do aterro
sanitário

20,0

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

244

Saneamento

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

0191

Agricultura,
inclusive o apoio
à agricultura e a
pós-colheita

21,1

28

Saneamento

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

0,0

4680

Comércio por
atacado e a
varejo, exceto
veículos
automotores

22,5

0

Saneamento

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

32,5

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

397

Saneamento

Ampliar a coleta seletiva nos
estabelecimentos do ensino público
municipal

0,8

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

9
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Eixo

Ação

Custo Estimado
(R$ Milhões)

Código
do Setor

Descrição

Multiplicador
(empregos/R$
Milhões)

Empregos Diretos e
Indiretos Gerados

Saneamento

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.

12,3

3680

Água, esgoto e
gestão de
resíduos

12,2

77

Mobilidade

Ampliar a extensão de faixas
exclusivas para ônibus na Rede
Estruturante e nas vias em que for
identificada a necessidade

70,8

4180

Construção

10,0

707

Mobilidade

Incluir veículos de menor emissão de
GEE no sistema de transporte público
(coletivo suplementar, táxi e escolar)

4500

Comércio e
reparação de
veículos
automotores e
motocicletas

72,2

167.345

Mobilidade

Promover a substituição da frota
contratada pelo município por veículos
movidos a combustíveis não fósseis

4500

Comércio e
reparação de
veículos
automotores e
motocicletas

72,2

9.357

Mobilidade

Promover a permanente substituição de
frota de transporte coletivo por
veículos de menor emissão de GEE,
garantindo que ao final da atual/início
da próxima concessão do transporte
público municipal, sejam incluídos

4500

Comércio e
reparação de
veículos
automotores e
motocicletas

72,2

85.188
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Eixo

Ação

Custo Estimado
(R$ Milhões)

Código
do Setor

Descrição

Multiplicador
(empregos/R$
Milhões)

Empregos Diretos e
Indiretos Gerados

1,0

4180

Construção

10,0

10

62,476

4180

Construção

10,0

623

mecanismos que garantam o
cumprimento das metas estabelecidas

Mobilidade

Avaliar, planejar e implementar áreas
restritas à circulação de veículos na
cidade, associando-as à implantação
de Zonas de Baixas Emissões

Mobilidade

Implantar novos Centros de Distribuição
(CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas

Mobilidade

Estimular que as entregas na cidade
sejam feitas por bicicletas e veículos de
menor emissão de GEE

76 Conforme metodologia apresentada previamente na Seção 3.2.2, o custo de implantação dos Centros de
Distribuição é compartilhado pelas ações “Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na
cidade, estimulando o seu uso pelas empresas” e “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e
veículos de menor emissão de GEE”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das informações apresentadas nesse documento, é possível perceber que o setor de energia,
apesar de responder pela menor fração das emissões da cidade (cerca de 16% do total), possui
oportunidades de mitigação importantes, para as quais o custo e impacto de redução devem ser
avaliados pela cidade.
A oportunidade com a menor relação entre o custo e o potencial de mitigação das emissões é aquela
que sugere a implementação de medidas de eficiência energética nos centros municipais de saúde, a
um custo de R$ 516,55/tCO2e evitada. Entretanto, o potencial de redução das emissões dessa ação
resulta em um desvio do cenário BAU de apenas 0,04% das emissões associadas ao consumo de energia
elétrica (conforme apresentado na Tabela 11).
A oportunidade com a maior relação entre o custo e o potencial de mitigação das emissões é
“Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais”, a um custo de R$
3.531,81/tCO2e evitada e resultando em apenas 0,05% de desvio das emissões associadas ao consumo
de energia elétrica em 2040 em relação ao cenário BAU (conforme apresentado na Tabela 9). Apesar
de menos atrativa economicamente, os impactos desta ação para a redução das emissões da cidade
tem potencial de ser muito maiores, reduzindo a relação Custo x Emissões, se associada a medidas
consistentes de educação ambiental e consumo consciente no ambiente escolar. Tais medidas estão
associadas ao consumo de eletricidade e podem também ser irradiadas para outros setores e áreas da
cidade, tornando sua implantação mais atrativa para a cidade.
Por sua vez, é interessante notar que a oportunidade com o maior potencial de redução das emissões,
aquela que propõe “Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos edifícios comerciais e
residenciais”, não é a que apresenta um maior custo por emissão evitada. Esta ação poderia reduzir em
até 17,74% as emissões do consumo de eletricidade em relação ao cenário BAU em 2040 (conforme
apresentado na Tabela 20), a um custo de R$ 1.147,22/tCO2e evitada. Entretanto, destaca-se aqui
mais uma vez que esta é uma ação que depende principalmente da iniciativa privada e, dada a sua
relevância, caberia aos tomadores de decisão da cidade incentivar sua implantação tendo em vista o
cumprimento dos objetivos e compromissos municipais com o meio ambiente e a redução das emissões
de GEE.
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A partir das informações apresentadas nesse documento é possível perceber que as ações do Eixo de
Mobilidade 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 ação “Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na cidade, associandoas à implantação de Zonas de Baixas Emissões” apresenta a menor relação entre o custo e o potencial
de mitigação das emissões e possui um impacto significativo nas emissões do subsetor de Transporte
Terrestre, atingindo 1,20% de redução em relação ao cenário BAU em 2040 (Tabela 58).
Destaca-se as ações “Implantar novos Centros de Distribuição (CD) de pequenas cargas na cidade,
estimulando o seu uso pelas empresas” e “Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas
e veículos de menor emissão de GEE” como muito relevantes para a mitigação das emissões do município,
já que possuem o potencial de desviar em até 4,86% as emissões do subsetor de transportes terrestres
em relação ao cenário BAU. Além disso, possuem uma relação de custo por emissão evitada atraente,
de R$ 29,25/tCO2e.
No geral, as ações de Eficiência Energética ligadas à substituição da frota por veículos elétricos possuem
um alto custo por emissão evitadas. Isso se deve principalmente ao custo de aquisição desses veículos,
que ainda é muito alto principalmente por conta das baterias. É importante destacar, porém, que o seu
custo de manutenção e operação é muito menor se comparado aos movidos a combustíveis fósseis, sendo
uma alternativa interessante para investimento a longo prazo. Este fator torna essencial o papel da
administração pública na concessão de incentivos e articulação para financiamento subsidiados, de
forma a viabilizar esse tipo de ação. Além disso, trata-se de um mercado recente e em expansão, que
já apresenta uma tendência de redução dos custos nos últimos anos. Espera-se essa tendência prossiga
com o aumento da demanda e as inovações tecnológicas, tornando esse tipo de investimento cada vez
mais viável.
Apesar do baixo custo de implantação em relação a outras intervenções viárias ligadas ao transporte
coletivo, a ação “Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e nas vias
em que for identificada a necessidade” foi a que apresentou a relação mais desfavorável entre custo
de implantação e as emissões evitadas, de R$ 159.408,13/tCO2e. Vale destacar, porém, que a
metodologia adotada permite o cálculo da redução de emissões relacionadas especificamente à
diminuição do consumo de combustível em função do aumento da velocidade operacional média. A
implantação de faixas exclusivas continua sendo uma medida importante para o aumento da
atratividade do transporte coletivo e pode incentivar a transferência de modos individuais para
coletivos.
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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 91). Além disso, conforme já abordado anteriormente, a gestão dos resíduos
com características de resíduos domiciliares desses grandes geradores é de responsabilidade dos
próprios geradores77. Entretanto, devido ao baixo custo estimado, esta ação poderia ser utilizada 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.
Os custos estimados para as ações do PREGEE representam um aumento do investimento (na demanda
final) nos eixos de energia, mobilidade e saneamento. Assim, é esperado que esse acréscimo de
demanda para os três eixos também implique em aumento do número de empregos diretos e indiretos

77Conforme

artigo 37 da Lei Municipal nº 10.534/2012
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gerados. Nesse estudo, foi realizado um exercício exploratório de estimar o potencial de geração de
empregos com base nos custos/investimentos estimados para cada ação. A metodologia parte de um
multiplicador que considera os impactos totais decorrentes

do acréscimo de uma demanda de

R$1.000.000,00 bem como da relação entre o fator de ocupação (postos de trabalho) e o valor de
produção no ano da Matriz Insumo-Produto, neste caso a de 2016, a mais recente disponível (FJP,
2020b). Apesar das incertezas dessas estimativas, descritas na Seção 7 desse relatório, a estimativa de
empregos aqui presente representa a quantidade potencial de empregos que podem ser gerados a
partir do investimento do custo estimado total para a ação. Foi estimada a geração de
aproximadamente 280 mil empregos diretos e indiretos a partir das ações do PREGEE, sendo mais de
90% desses empregos no eixo de mobilidade e mais de 5% no eixo de energia.
Cabe destacar ainda que para promover uma estratégia de implementação das ações mais assertiva
que vise a redução de emissões de GEE para a cidade, será fundamental buscar continuamente por
instrumentos de financiamento. Assim sendo, as fontes de financiamento devem ser constantemente
analisadas com intuito de viabilizar tais ações. A proposta de construção de políticas públicas do clima
traz inovações que podem ajudar na execução do plano em diversos pontos. Nesse sentido, a nova
Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar de Belo
Horizonte busca ampliar as diretrizes do que constituem fontes de financiamento para as ações previstas.
Na Seção 6 deste relatório foi apresentada uma lista não exaustiva de fontes de financiamento para
ações climáticas. Além dos fundos citados, existem também fundos específicos para o setor privado que
podem ser de interesse para o Município, já que há no PREGEE uma interface público-privada. O Clean
Technology Fund, por exemplo, possui um montante dedicado exclusivamente a projetos do setor privado
dentro do tema de tecnologia limpa, o que pode ser uma alternativa para o munícipio em termos de
investimento em ações relacionadas a eficiência energética. Mais opções de fontes de financiamento
para ações climáticas podem ser encontradas na base de dados Climate Fund Inventory da OECD28
(OECD, 2020) e no relatório publicado pelo Instituo Ethos e WWF-Brasil com um mapeamento de fundos
de financiamento climático (Instituto Ethos e WWF-Brasil, 2017).
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