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 INTRODUÇÃO  

A estrutura da cidade, 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) nas cidades, 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 metade da população mundial vive nas 

cidades e que, até 2050, este valor deve atingir 70%. Além disso, é nas cidades que cerca 80% da 

energia produzida no mundo é consumida, resultando em uma proporção semelhante das emissões de 

GEE (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 

 
1 Saiba mais em: https://www.globalcovenantofmayors.org/ 
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compromisso da cidade para o setor de transporte. Meta semelhante para este setor foi estabelecida 

no Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH). 

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. 

O presente Relatório de Propostas de Planejamento compõe a Segunda Etapa da Revisão do Plano de 

Redução de Emissões de GEE (PREGEE) de Belo Horizonte e tem como objetivo principal apresentar 

políticas, programas, projetos e ações que visem ao atendimento da meta de redução das emissões de 

GEE no município de BH, além de trazer um breve resumo dos resultados obtidos na Etapa 1. 

 ANÁLISE DAS EMISSÕES DE GEE DE BELO HORIZONTE 

 

A elaboração do inventário de emissões de GEE de Belo Horizonte segue o método proposto pelo GPC 

(Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), um padrão internacional de 

melhores práticas para a elaboração de inventários2. Por meio desta metodologia as emissões da 

cidade são categorizadas em três escopos: 

 Escopo 1: Emissões que ocorrem exclusivamente dentro do limite geográfico da cidade; 

 Escopo 2: Emissões decorrentes do uso de eletricidade, calor, vapor e/ou resfriamento fornecidos 

pelo grid;  

 Escopo 3: Todas as outras emissões que ocorrem fora do limite geográfico da cidade, mas que 

são consequência das atividades que ocorrem dentro deste limite. 

 
2 Saiba mais em: https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities 
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Figura 1 - Escopos de Emissão de GEE de acordo com as fronteiras municipais 
Fonte: Adaptado de WORD RESOURCES INSTITUTE (2014). 

O inventário de Belo Horizonte foi elaborado de acordo com o nível BASIC, que abrange os seguintes 

setores apresentados na Figura 2: 

 

Figura 2 - Setores considerados no inventário de emissões de Belo Horizonte 
Fonte: Elaboração própria com base em WORD RESOURCES INSTITUTE (2014). 

 

Os resultados apresentados nesta seção, bem como na Seção 5 (Resultados das Estimativas) utilizam 

como base os dados dos inventários de emissão gases de efeito estufa dos anos anteriores, referente 

ao período de 2008 a 2013, bem como traz atualizações a partir de 2017, extraídas diretamente da 
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Plataforma de Reporte Climas3, utilizada para elaboração do inventário da cidade. Cabe salientar que 

em dezembro de 2020, foi divulgado o “4º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) – 

2009 a 20194” (PBH, 2020), que contém dados de emissão de GEE numa projeção temporal para todo 

o período. Porém, considerando que os dados de emissões de GEE de 2017 eram os mais recentes que 

se encontravam disponíveis durante a elaboração das estimativas de redução de emissões deste estudo, 

foram mantidos os cálculos e análises baseados no ano de 2017, visando o melhor entendimento do 

raciocínio desenvolvido.  

Nos últimos anos, observou-se em Belo Horizonte uma tendência crescente das emissões no período de 

2008 a 2014, quando estas começaram a reduzir, conforme pode ser observado na Figura 3. Segundo 

o inventário de emissões de 2017, o setor que mais contribui para as emissões da cidade é o setor de 

transporte, responsável por 56% das emissões em 2017, em seguida está o setor de resíduos (28%) e, 

por fim, o setor de energia estacionária (15%). 

 

Figura 3 - Evolução da emissão de GEE em Belo Horizonte, de 2008 a 2017, por setor 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Climas. 

A evolução das emissões de Belo Horizonte, assim como da maioria das cidades no mundo, possui uma 

relação direta com seu desenvolvimento econômico. A partir da Figura 4, percebe-se que, de forma 

semelhante às emissões, o PIB da cidade apresenta também uma tendência crescente no período de 

 
3 O Climas é um software de gestão de Sustentabilidade, Responsabilidade Social Corporativa e Compliance desenvolvido 
pela WayCarbon que auxilia tanto ao setor público quando ao privado no reporte de dados e controle de emissões de GEE, 
contribuindo para uma gestão estratégica para a sustentabilidade. 
4 Para maiores informações, acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/noticia/Meio%20Ambiente/4-edicao-
inventario-de-gee-_versao-ascom-smma.pdf 
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2008 a 2014, e uma reversão dessa tendência nos anos seguintes, impulsionada principalmente pela 

redução no Valor Adicionado (VA)5 do setor industrial na cidade. 

  

Figura 4 - Adicionado (VA) dos setores em Belo Horizonte (2008 a 2017) 
Fonte: Elaboração própria com base em (IBGE, 2019). 

Entretanto, essa relação entre as emissões não é linear. Conforme observa-se na Figura 5,  de 2015 a 

2017, a variação das emissões da cidade vem superando seu desenvolvimento econômico representado 

pela variação do PIB. Isto significa que a economia da cidade está se tornando menos eficiente em 

termos de emissão, dado que para a geração de uma mesma unidade do PIB emite-se uma maior 

quantidade de GEEs. 

 
5 Demonstra o valor criado por um setor na economia. É o valor adicional que adquirem bens e serviços a serem transformados 
por um processo produtivo.  
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Figura 5 - Evolução da relação Emissões/PIB de Belo Horizonte (2008 a 2017) 
Fonte: Elaboração própria com base em (IBGE, 2019). 

Além disso, há outros fatores que podem auxiliar a compreensão das variações em cada setor. No setor 

de Transporte, por exemplo, em que o consumo de gasolina representa cerca de 50% das emissões, um 

fator preponderante foi a oscilação de preços deste combustível e do etanol. Entre 2009 e 2014, a 

crise financeira e as variações do preço da gasolina no país levaram à diminuição da competitividade 

do etanol e ao fechamento de várias usinas produtoras do combustível (ESTADÃO, 2014), contribuindo 

para o aumento das emissões ligadas ao consumo de gasolina. Já entre 2014 e 2015, houve uma queda 

de cerca de 19% nas emissões de gasolina, que pode ser justificada pelo aumento do preço do 

combustível em função de uma alta na sua tributação (G1, 2015). É interessante ressaltar que ocorreu 

uma redução de 154 milhões de litros no consumo de gasolina no mesmo período em que houve uma 

alta de 212 milhões de litros no consumo de etanol hidratado e que esta substituição de combustível 

fóssil por renovável gerou uma redução de cerca de 6% em relação às emissões totais da cidade entre 

2014 e 2015. 

 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DAS AÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO PREGEE 

A partir das oficinas realizadas, iniciou-se o levantamento das ações em desenvolvimento pela PBH com 

o objetivo de entender, dentre aquelas 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. Realizou-se uma série de oficinas com representantes dos diferentes eixos de ação 

(Energia, Mobilidade e Saneamento) para a consolidação das propostas do novo Plano de Redução de 

Emissões de Belo Horizonte.  
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Em todos os eixos, as ações foram divididas por campo resultado, que representa o objetivo geral 

daquele grupo específico de ações. Em cada campo resultado, definiu-se objetivos específicos, que 

refletem o propósito específico das ações em cada subdivisão. Nas Figura 7, Figura 8 e Figura 9, estão 

representados os campos resultado (cor verde), objetivo específicos (cinza) e o propósito (amarelo) para 

cada eixo. Após esse processo de discussão e consolidação das ações, estas foram organizadas 

conforme a estrutura apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6 - 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 Energia, as ações foram agrupadas em 4 campos de resultado. 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 7. A tabela contendo todas as ações está no Anexo 1: 

Ações previstas para o Eixo Energia. 
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Figura 7 - Ações para o Eixo Energia 
Fonte: Elaboração própria 

As ações do Eixo 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 corresponderem aos elementos do ASI e à 

necessária articulação institucional para a gestão das medidas, que têm caráter multisetorial. 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 8. A tabela contendo todas as ações 

está no Anexo 2. 

No caso do Eixo Saneamento, as ações foram agrupadas em 5 campos de resultado. 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 9. A tabela contendo todas as ações deste 

Eixo está no Anexo 3. 
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Figura 8 - Ações para o Eixo Mobilidade 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 9 - Ações para o eixo Saneamento 
Fonte: Elaboração própria  
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 PREMISSAS METODOLÓGICAS 

 

Para cada um dos eixos – Mobilidade, Energia e Saneamento – foram realizados os cálculos de redução 

de emissões para um número específico de ações, buscando dedicar-se àquelas onde existem dados 

suficientes disponíveis para realizar as estimativas, bem como metas claras e quantificáveis em termos 

do potencial de impacto de redução das emissões de GEE para a cidade. 

De maneira geral, os cálculos se basearam em algumas fontes: dados fornecidos diretamente pela PBH, 

outros órgãos públicos e prestadoras de serviços; dados e estimativas publicados em planos e diretrizes 

da cidade, como o PlanMob-BH e PMGIRS; dados de literatura específicos para Belo Horizonte; e dados 

de literatura de outros locais, adaptados para Belo Horizonte. Para cada um dos eixos e ações, foi 

identificada a literatura especializada sobre o tema e desenvolvida a metodologia que melhor 

correspondia ao objetivo da ação. 

Foram também realizados os cálculos para um cenário Business-as-usual (BAU), onde se estimam as emissões de 
GEE para o cenário onde nenhuma ação é realizada. Esse cenário foi desenvolvido para possibilitar a 
comparação entre os cenários: um onde se segue a tendência atual de emissões (BAU), e outro onde há redução 
de emissões resultantes das ações. O modelo de estimativa do cenário BAU se baseia na relação existente entre 
emissões de gases de efeito estufa e o crescimento econômico. Desta forma, as emissões de GEE da cidade 
foram estimadas se baseando em dados históricos relacionados com as estimativas do crescimento futuro do PIB 
da economia de Belo Horizonte, calculado através de dados do crescimento da economia brasileira combinadas 
com os dados de crescimento da economia local. A taxa de crescimento das emissões totais foi replicada para 
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construção das estimativas setoriais (
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Figura 10). O resultado das estimativas de emissão de GEE para a cidade e para os setores estão em maiores 
detalhes na 

 
 

Figura 10.  

Cabe destacar que as projeções de crescimento econômico e de emissões de GEE para Belo Horizonte 
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limitado, busca representar a realidade ou aproximar-se de alguns de seus aspectos, a fim de torná-los 
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aspectos da realidade. 
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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 
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observado durante o processo de implementação da ação, tampouco deve ser visto como o valor 

específico a ser reservado ou previsto no orçamento por parte de Prefeitura de Belo Horizonte.  

Os valores utilizados como referência, acerca dos projetos similares aos propostos no PREGEE, foram 

retirados do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o período de 2018 a 2021 (PBH, 

2020b). O PPAG é um instrumento de planejamento de médio prazo, que apresenta os objetivos, 

programas, ações, metas e recursos necessários para as ações planejadas pela cidade. Além disso, o 

orçamento relativo à cada ação planejada pela prefeitura também está disponível em um painel online, 

o Orçamento Temático ODS, do qual o valor planejado por ação no período de 2018 ao primeiro 

quadrimestre de 2020 foi extraído (PBH, 2020a).  

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 

implementação das ações propostas e, por conseguinte, para garantir o atingimento das metas. Os 

valores atuais servem de base para a projeção estimada dos custos e dizem respeito apenas à 

capacidade financeira e técnica atual de implementação das ações no período corrente. 

 

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. 

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, 2020). 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 representa 

a quantidade potencial de empregos que podem ser gerados a partir do investimento do custo estimado 

total para a ação. É importante salientar que 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. 
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É necessário ressaltar que a estimativa de empregos se baseia nos custos estimados para a 

implementação de cada uma destas ações, assumindo que estes representem um aumento do investimento 

(na demanda final) no setor. Portanto, trata-se meramente de exercício de caráter exploratório com o 

intuito de expressar a relação entre o investimento realizado pela iniciativa pública ou privada em 

termos de número de empregos para cada unidade monetária adicional gerado por determinada ação. 

Esses resultados devem ser observados com parcimônia, uma vez que o cálculo de custos foi realizado 

através de analogias de projetos anteriores da cidade, dadas as informações limitadas sobre as ações 

propostas, e, desse modo, estão sujeitos a incertezas. 

 RESULTADOS DAS ESTIMATIVAS 

Nesta seção, são apresentados os resultados das estimativas de redução de emissão de GEE, custos e 

geração de empregos das ações preconizadas no PREGEE. Como explicado anteriormente, não foram 

realizados cálculos para todas as ações, sendo priorizadas aquelas para as quais havia disponibilidade 

de dados e clareza nos objetivos. Para as ações sobre as quais não foram realizadas estimativas, foi 

incluída uma análise qualitativa dos possíveis impactos destas, pois é esperado que todas as ações 

listadas produzam algum impacto positivo sobre a emissão de GEE de Belo Horizonte. Sendo assim, é 

necessário considerar que as estimativas de redução de emissões aqui apresentadas demonstram apenas 

uma parcela dos potenciais benefícios do PREGEE. 

 

5.1.1 ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DE EMISSÕES 

A Tabela 2 apresenta o resumo das estimativas de emissões evitadas para as ações do Eixo Energia no 

período entre 2021 a 2040. As emissões desse eixo 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. Os resultados são 

apresentados de acordo com o total de emissões de Energia Estacionária (total), e com o subsetor do 

Consumo de Eletricidade, que corresponde a aproximadamente 56% do total do setor. 

Pode-se observar que apesar de responder pela menor fração das emissões da cidade (cerca de 16% 

do total), esse eixo possui oportunidades de mitigação importantes. 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 119.958 tCO2e, que equivale a 17,74% as emissões associadas ao consumo 
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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.  

Em conjunto, 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 (

 
 

Figura 10). Já em relação às emissões da cidade, o impacto observado das ações é significativamente 

menor, chegando a 1,60% de redução das emissões totais em relação ao cenário BAU em 2040. 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. 

As demais ações propostas para a mitigação das emissões do Eixo Energia 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 Anexo 4 

- Impactos das demais ações do Eixo Energia apresenta uma breve descrição qualitativa do possível 

impacto dessas ações para as emissões do setor. 

4.50 4.45
5.08

5.80

6.67

7.66

8.80

10.11

0.71 0.70 0.80 0.91 1.05 1.21 1.39 1.59

2.58 2.56
2.92

3.33
3.83

4.40
5.06

5.81

1.20 1.19 1.36 1.55 1.79
2.05

2.36
2.71

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Em
is

sõ
es

 (M
tC

O
2e

)

Emissões Totais (H) Emissões Totais (P)

I. Fontes estacionárias de energia (H) I. Fontes estacionárias de energia (P)

II. Transporte (H) II. Transporte (P)

III. Resíduos (H) III. Resíduos (P)



 

www.waycarbon.com 
 

Tabela 1: Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo Energia 

Linha de ação Ação 

Redução de emissões (tCO2e) 

Ano 

2022 2025 2030 2040 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de eficiência 
energética nas escolas municipais 2 58 151 338 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de eficiência 
energética nos centros municipais de 

saúde 
4 45 121 272 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

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 

0 93 466 930 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

Implementar o Projeto Escolas Solares 
nas escolas da rede pública municipal 4 127 332 743 

Geração 
Distribuída de 
Energia Solar 

Incentivar a geração distribuída de 
energia renovável nos edifícios 

comerciais e residenciais 
3258 5942 16179 119958 

Resultado 

Redução das emissões (tCO2e) - Soma Total 3.267 6.265 17.250 122.241 
% 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% 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nas  Figura 11 e Figura 12 os valores de emissão de GEE do “Cenário de Redução” podem ser obtidos ao 
subtrair o total de redução de emissões presente na Tabela 1 das emissões totais do setor de Energia 
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Estacionária, no cenário BAU. No caso da Figura 11, que traz o Consumo de Eletricidade, os valores da 

 
 

Figura 10 devem ser multiplicados por 56% para se obter o Cenário BAU.

4.50 4.45
5.08

5.80

6.67

7.66

8.80

10.11

0.71 0.70 0.80 0.91 1.05 1.21 1.39 1.59

2.58 2.56
2.92

3.33
3.83

4.40
5.06

5.81

1.20 1.19 1.36 1.55 1.79 2.05
2.36

2.71

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Em
iss

õe
s 

(M
tC

O
2e

)

Emissões Totais (H) Emissões Totais (P)

I. Fontes estacionárias de energia (H) I. Fontes estacionárias de energia (P)

II. Transporte (H) II. Transporte (P)

III. Resíduos (H) III. Resíduos (P)



 

www.waycarbon.com 25 
 

 

Figura 11 - Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação 
às emissões do consumo de eletricidade no cenário BAU 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 12 - 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. 
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5.1.2 RELAÇÃO ENTRE CUSTOS E EMISSÕES EVITADAS 

A Tabela 2 traz um consolidado das estimativas feitas para o Eixo Energia, constando as metas de cada 

ação; os custos associados à realização desta; o potencial total de redução de emissões considerando 

todo o período; o custo por emissão e, por fim, o potencial de geração de empregos da ação. 

É interessante observar que embora a ação “Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos 

edifícios comerciais e residenciais” represente a oportunidade com o maior potencial de redução das 

emissões, não é a que apresenta um maior custo por emissão evitada. No entanto, necessário destacar 

que esta ação depende principalmente da iniciativa privada e, dada sua relevância, caberia aos 

tomadores de decisão da cidade incentivar sua implantação para o cumprimento dos compromissos 

municipais em relação à emissão de GEE. 

Por outro lado, 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. Apesar de menos atrativa economicamente, 

os impactos desta ação para a redução das emissões da cidade podem ser significativos e reduzir a 

relação Custo x Emissões ao se considerar sua associação a medidas consistentes de educação ambiental 

e consumo consciente no ambiente escolar. Deste modo, esta ação tem o potencial de gerar reduções 

futuras nas emissões associadas ao consumo de eletricidade e que podem também ser irradiadas para 

outros setores e áreas da cidade, tornando sua implantação mais atrativa para a cidade. 
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Tabela 2 - Estimativas realizadas para ações no Eixo Energia 

Linha de Ação Ação 
 

Prazo Meta física 

Custo 
estimado 
(Milhões 
de Reais) 

Emissões 
evitadas6 

(tCO2e) 
Custo por Emissão 
Evitada (R$/tCO2e) 

Empregos diretos 
e indiretos 
gerados 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de 
eficiência energética nas 

escolas municipais 
Até 2040 

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

2040: 181 escolas (+100) 

11,4 3.229 3.532 85 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de 
eficiência energética nos 

centros municipais de saúde 
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) 

1,3 2.585 517 10 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

Contratar energia solar para 
o fornecimento de eletricidade 
nos prédios públicos municipais 

nos quais não for possível a 
instalação de usina 

fotovoltaica 

Até 2040 

Até 2030: 20% prédios públicos 
municipais com energia solar 

contratada 
Até 2040: 40% dos prédios 

públicos municipais com energia 
solar contratada. 

17,4 8.913 1.948 53 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

Implementar o Projeto Escolas 
Solares nas escolas da rede 

pública municipal 
Até 2040 

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

2040: 181 escolas (+100) 

4,3 7.096 612 
98 

 

Geração 
Distribuída de 
Energia Solar 

Incentivar a geração 
distribuída de energia 
renovável nos edifícios 

comerciais e residenciais 

Até 2040 
Alcançar 33% do potencial de 
geração de energia solar na 

cidade 
744,24 648.732 1.147 16.732 

Total: 778,64 670.555 1161 16.978 

Fonte: Elaboração própria. 

 
6 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 1, a soma da linha “Redução das 
emissões (tCO2e)” em cada ação resultaria nos valores apresentados nessa coluna. 
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5.2.1 ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DE EMISSÕES 

As emissões associadas ao Eixo Mobilidade se referem àquelas do setor de Transporte no inventário de 

GEE. Este setor é composto por dois subsetores: Transporte Terrestre e Aviação, sendo que estas 

representam, respectivamente, 76% e 24% do total de emissões do setor. 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. 

Na Tabela 3 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo 

Mobilidade 

, é possível observar que as ações com o maior potencial de redução das emissões são as da Linha de 

Ação: Centralidades, Adensamento e Operações Urbanas, que se referem essencialmente à mudança 

modal prevista no PlanMob-BH e incorporada no Plano Diretor, contemplando, com isso, os eixos “Evitar” 

e “Mudar” da metodologia ASI apresentada previamente. As ações deste campo têm potencial de 

reduzir as emissões subsetor de Transporte Terrestre em 34% em 2025 e 46% em 2030. Por estarem 

ligadas ao PlanMob, cujo prazo final é 2030, a mudança modal foi estimada apenas até esse ano. 

Sendo assim, o potencial de redução de 4% foi mantido em 2040. Já a Linha de ação: Logística Urbana 

de Baixas Emissões, é o segundo maior responsável pela redução das emissões da cidade, conforme as 

estimativas apresentadas, chegando a 8% de redução em 2040, em relação ao subsetor de Transporte 

Terrestre. Este resultado demonstra a importância das ações destinadas à redução dos impactos do 

transporte de carga na cidade.  

No geral, as ações das Linhas de Ação: Frota Pública Limpa; Frota Privada Limpa; e Logística Urbana 

de Baixas Emissões possuem o potencial de reduzir as emissões do subsetor de Transporte Terrestre em 

5% em 2025, 8% em 2030 e 12% 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 40% em 2025, 54% em 2030 e 58% 

em 2040 em relação às emissões desse subsetor no cenário BAU, como apresentado na  Figura 13. Já 

em relação às emissões totais da cidade, as ações possuem o potencial de reduzir as emissões em 17% 

em 2025, 24% em 2030 e 25% em 2040. As demais ações propostas para a mitigação das emissões 

do Eixo Mobilidade envolvem medidas de educação, articulação institucional, alterações na 

infraestrutura da cidade e outros fatores que, por não fornecerem dados suficientes para a análise 
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quantitativa, foram analisadas no Anexo 5 - Impactos das demais ações do Eixo Mobilidade de forma 

qualitativa, em termos do possível impacto dessas ações para as emissões do setor. 
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Tabela 3 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo Mobilidade 

Linha de Ação Ação 
Ano 

2021 2022 2025 2030 2040 

Centralidades, 
Adensamento e 

Operações Urbanas 

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

160.540 316.053 758.026 1.163.796 1.536.210 
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 

Mobilidade 
Coletiva 

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

3 5 17 25 33 

Frota Pública Limpa 

Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público 
(coletivo suplementar, táxi e escolar). 273 560 1.517 3.466 11.516 

Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos 
movidos a combustíveis não fósseis 56 116 813 2.465 3.092 

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 

2.198 4.515 12.223 27.917 73.701 

Frota Privada 
Limpa 

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

0 0 0 10.138 40.148 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões 

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

4.171 8.566 78.338 122.422 161.597 

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

47 96 235 417 551 

Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens 
deve ser feita por veículos de menor emissão de GEE 2.571 5.279 16.437 39.175 105.577 

  Resultado 
Redução das emissões (tCO2e) – Soma Total 169.859 335.192 867.606 1.369.822 1.932.423 

% em relação às emissões totais do subsetor de Transporte Terrestre no cenário BAU 9% 16% 39% 54% 58% 
% em relação às emissões totais do setor de Transporte no cenário BAU 6% 12% 30% 41% 44% 

% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU 4% 7% 17% 24% 25% 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 13, os valores de emissão “Cenário de Redução” podem ser obtidos ao se subtrair o total de emissões 
evitadas da Tabela 3 do total de emissões do subsetor do Transporte Terrestre para o cenário BAU, presente na 
própria figura, que também pode ser obtido multiplicando o total de emissões do setor de Transporte no cenário 
BAU, presente na 

 
 

Figura 10, por 76%.   
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Figura 13 - Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao subsetor de Transporte 
Terrestre 
Fonte: Elaboração própria. 

5.2.2 RELAÇÃO ENTRE CUSTO E EMISSÕES EVITADAS 

A Tabela 4 traz um consolidado das estimativas feitas para o Eixo Mobilidade, constando as metas de 

cada ação; os custos associados à realização desta; o potencial total de redução de emissões 

considerando todo o período; o custo por emissão e, por fim, o potencial de geração de empregos da 

ação.  

Uma das Linhas de Ação com o maior potencial de redução, a “Logística Urbana de Baixas Emissões”, 

ligada a redução do transporte de carga na cidade, possuem uma relação de custo por emissão evitada 

atraente, de R$ 29/tCO2e. As ações relacionadas às Linhas de Ação: Frota Pública Limpa, Frota Privada 

Limpa e Logística Urbana de Baixas Emissões, voltadas para a troca dos veículos por outros menos 

emissores de GEE, também possuem alto potencial de redução de emissões, como demonstrado 

anteriormente. Estas, no entanto, 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 financiamentos 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 
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anos. Espera-se que 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/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. 

É possível perceber que não foram associados custos a algumas ações presentes na Tabela 4. Como 

explicado anteriormente, as três ações da Linha de Ação: Centralidades, Adensamento e Operações 

Urbanas representam a essência da implantação do PlanMob e do Plano Diretor. O cálculo da redução 

de emissões dessas ações 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. Isso vale para a ação “Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a 

carga e descarga de bens deve ser feita por veículos de menor emissão de GEE”, na qual o cálculo da 

redução de emissões foi 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. 
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Tabela 4 - Estimativas realizadas para ações no Eixo Mobilidade 

Linha de Ação Ação Prazo Meta física 
Custo estimado 

(Milhões de 
Reais) 

Emissões 
evitadas7 

(tCO2e) 

Custo por 
Emissão 
Evitada 

(R$/tCO2e) 
 

Empregos 
diretos e 
indiretos 
gerados 

Mobilidade 
Coletiva 

Ampliar a extensão de 
faixas exclusivas para 

ônibus na Rede Estruturante 
e nas vias em que for 

identificada a necessidade 

2030 

Implantar: 
até 2022 mais 63 km; 

até 2025 mais 118 km; 
até 2030, mais 55km. 

(Existente: 46km) 

70,80 444 159.408 707 

Frota Pública 
Limpa 

Incluir veículos de menor 
emissão de GEE no sistema 

de transporte público 
(coletivo suplementar, táxi e 

escolar) 

2030 

Até 2030: 40% da frota com 
veículos de menor emissão de GEE 

Até 2040: 100% da frota com 
veículos de menor emissão de GEE 

2317,83 93.343 
24.831 

 167.252 

Promover a substituição da 
frota contratada pelo 
município por veículos 

movidos a combustíveis não 
fósseis 

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 

129,62 38.733 3.346 9.353 

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 

2030 

Até 2030: pelo menos 40% dos 
ônibus elétricos ou movidos à 

combustíveis de baixa emissão de 
GEE. 

Meta indicativa para 2050 de 
100% dos ônibus elétricos ou 

movidos à combustíveis de baixa 
emissão de GEE.de GEE. 

1.179,9 655.252 1.801 85.142 

 
7 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 3 - Resumo das 
Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo Mobilidade 
, a soma da linha “Redução das emissões (tCO2e)” em cada ação resultaria nos valores apresentados nessa coluna. 



 

www.waycarbon.com 35 
 

Linha de Ação Ação Prazo Meta física 
Custo estimado 

(Milhões de 
Reais) 

Emissões 
evitadas7 

(tCO2e) 

Custo por 
Emissão 
Evitada 

(R$/tCO2e) 
 

Empregos 
diretos e 
indiretos 
gerados 

Frota Privada 
Limpa 

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

Baixas Emissões 

2025 Sem meta física 1,00 283.612 4 10 

Logística 
Urbana de 

Baixas 
Emissões 

 

Implantar novos Centros de 
Distribuição (CD) de 

pequenas cargas na cidade, 
estimulando o seu uso pelas 

empresas 

2030 

Até 2022: ter 67 CDs 
Até 2025: ter 134 CDs 
Até 2030: ter 162 CDs 

(Existente em 2015: 58 CDs) 

62,40 2.133.540 298 623 
Estimular que as entregas na 

cidade sejam feitas por 
bicicletas e veículos de 
menor emissão de GEE 

2025 

Aumentar gradativamente 
acompanhando o uso de bicicletas 

na cidade: 
2% até 2022 
4% até 2025 
6% até 2030 

Estabelecer "Zonas de 
Cargas Limpas", nas quais a 
carga e descarga de bens 
deve ser feita por veículos 
de menor emissão de GEE 

2030 
Zonas Limpas que alcancem 10% 

das entregas na cidade até 2030 e 
20% até 2040 

- 924.841 -  

Centralidades, 
Adensamento e 

Operações 
Urbanas 

Promover a qualificação das 
centralidades do município, 
com diversidade de usos, 
incluindo habitação de 

interesse social nessas áreas 

Ação 
contínua Sem meta física - 20.920.913 - - 

 
8 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. 
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Linha de Ação Ação Prazo Meta física 
Custo estimado 

(Milhões de 
Reais) 

Emissões 
evitadas7 

(tCO2e) 

Custo por 
Emissão 
Evitada 

(R$/tCO2e) 
 

Empregos 
diretos e 
indiretos 
gerados 

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 

Ação 
contínua 

Sem meta física - - - 

Implementar Operações 
Urbanas de forma a 

incentivar o Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte 

Sustentável 

Ação 
contínua Sem meta física - - - 

Total: 3.761,55 25.050.679 150 263.087 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3.1 ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DE EMISSÕES 

A Tabela 5 a seguir apresenta o resumo das estimativas de redução das emissões para as ações do 

Eixo Saneamento no período entre 2021 a 2040.   

É possível observar que as ações com o maior potencial de redução de emissões são aquelas inseridas 

na 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”, que se destaca como uma ação estratégica para a cidade no seu objetivo de redução das 

emissões. Entre as outras ações dessa Linha, pode-se notar que redução na geração de resíduos 

orgânicos domiciliares também se destaca como uma maneira de evitar emissões de GEE. 

Por fim, conforme observado nas três últimas linhas da tabela, as ações estimadas possuem o potencial 

de reduzir as emissões do setor de Resíduos em 39% em 2022, 43% em 2026 e 57% 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% em 2022, 12% em 2026 e 15% 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. A comparação 

entre as emissões dos cenários BAU e de redução pode ser observado nas Figura 14 e Figura 15. 

As demais ações propostas para a mitigação das emissões deste setor 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 Anexo 6 - Impactos das demais ações do Eixo Saneamento apresenta uma 

breve descrição do possível impacto dessas ações para as emissões do setor. 
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Tabela 5 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixo Saneamento 

Linha de ação Ação 

Redução das emissões (tCO2e) 

Ano 

2021 2022 2026 2030 2036 

Gestão sustentável 
dos resíduos 

orgânicos e seus 
subprodutos 

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

7.177 14.555 46.610 83.626 155.426 

Ampliar o Programa de Compostagem 0 1.530 6.949 12.758 21.392 

Fomentar formas alternativas para o tratamento ambientalmente 
sustentável de resíduos 

0 0 3.104 7.767 16.820 

Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do 
aterro sanitário 420.146 427.491 471.111 526.287 624.011 

Responsabilidade 
compartilhada 
pelos resíduos 

orgânicos gerados 

Implantar o Centro de Agroecologia e Educação Ambiental para 
Resíduos Orgânicos (CEMAR) 0 0 343 350 353 

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 1.547 1.721 2.032 

Gestão Sustentável 
dos Resíduos Secos 

Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, 
plástico e vidro (p, m, p, v) 43.036 48.773 76.632 121.341 218.788 

Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino público 
municipal 0 47 237 237 237 
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Linha de ação Ação 

Redução das emissões (tCO2e) 

Ano 

2021 2022 2026 2030 2036 

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 Nova), e contribuir, quando 

pertinente, para a criação de novas 

0 0 214 1.169 1.371 

Resultado 

Redução das emissões (tCO2e) – Soma Total 470.359 492.396 606.748 755.255 1.040.430 

% em relação às emissões totais do setor de Resíduos no cenário BAU 38% 39% 43% 49% 57% 

% em relação às emissões totais da cidade no cenário BAU 10% 10% 12% 13% 15% 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 12, os valores de emissão do “Cenário de Redução” podem ser obtidos subtraindo o total de redução de emissões presente na Tabela 5 das emissões totais do  
“Cenário BAU” para o setor de Resíduos, como apresentado na 
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Figura 10. Já para a Figura 15, o cenário de redução é comparado com as emissões totais da cidade estimadas para o cenário BAU, também presentes na 
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Figura 14 -Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação 
ao setor de Resíduos 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 15 – Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação 
às emissões totais da cidade 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.3.2 RELAÇÃO ENTRE CUSTO E EMISSÕES EVITADAS 

A Tabela 6 traz um consolidado das estimativas feitas para o Eixo Saneamento, constando as metas de 

cada ação; os custos associados à realização desta; o potencial total de redução de emissões 

considerando todo o período; o custo por emissão e, por fim, o potencial de geração de empregos da 

ação. A partir das informações apresentadas nesse documento é possível perceber que as ações do Eixo 

Saneamento possuem um importante impacto para a redução das emissões da cidade. Se comparadas 

com os outros Eixos, é possível perceber que as ações de Saneamento possuem um custo por emissão 

evitada inferior, e essa relação deve ser avaliada pela cidade no momento de tomada de decisão. 

A ação “Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro sanitário”, que é a que 

possui o maior potencial de redução de emissões, possui também a segunda melhor relação entre o custo 

e as emissões (R$ 2/tCO2e). Os dados a configuram como uma ação importante e custo-eficiente para 

a mitigação das emissões da cidade. 

As ações “Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico e vidro 

(p,m,p,v)” e “Atuar de modo a contribuir para uma redução na geração de resíduos orgânicos 

domiciliares” possuem também um custo relativamente baixo por emissão evitada. Quanto à primeira, 

apesar do baixo custo por emissão evitada (R$ 18/tCO2e), a redução estimada para essa ação pode 

não ocorrer na cidade de Belo Horizonte. Já a segunda, a um custo relativamente baixo por emissão 

evitada (R$ 4/tCO2e), pode-se ter um impacto muito maior na redução das emissões de GEE do setor 

em Belo Horizonte se for 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.
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Tabela 6 - Estimativas realizadas para ações no Eixo Saneamento 

Linha de Ação Ação Prazo Meta física 

Custo 
estimado 

(Milhões de 
Reais) 

Emissões 
evitadas com a 

ação até o fim do 
prazo (tCO2e) 9 

Custo por 
Emissão 
Evitada 

(R$/tCO2e) 
 

Empregos 
diretos e 
indiretos 
gerados 

Gestão 
sustentável dos 

resíduos 
orgânicos e 

seus 
subprodutos 

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

orgânicos domiciliares 
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) 

4,20 1.183.691 4 51  

Ampliar o Programa de 
Compostagem 

2036 

Aumentar 
progressivamente a 

destinação de orgânicos 
para compostagem a 

partir de 2022, 
alcançando 80 t/dia 

7,74 169.713 46 95 

Fomentar formas alternativas para o 
tratamento ambientalmente 

sustentável de resíduos 
2036 

0,5% dos resíduos 
orgânicos domiciliares 

destinados para a 
biodigestão em 2025, 

alcançando 3% em 2036 

7,71 105.949 73 94 

Garantir o aproveitamento 
energético do biogás proveniente do 

aterro sanitário 

203310 
 Não há meta11 20,00 8.171.929 2 244 

Responsabilida
de 

compartilhada 
pelos resíduos 

orgânicos 
gerados 

Implantar o Centro de Agroecologia 
e Educação Ambiental para Resíduos 

Orgânicos (CEMAR) 
2025 Centro implantado 1,00 3.843 259 28 

Formalizar uma "Carta de 
Compromisso" com médios e grandes 
geradores de resíduos orgânicos na 

cidade para definição e 

2025 
01 (uma) carta 

compromisso (modelo 
elaborado e formalizado) 

0,01 19.553 1 0 

 
9 Este valor se refere ao acumulado para o período de 2021 a 2040, ou seja, as somas das emissões evitadas em todos os anos do período. 
10De acordo com a duração do contrato de concessão da exploração do biogás no aterro de Macaúbas. 
11Em ambos os aterros, os quantitativos de gases gerados e evitados já são mensurados. 
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Linha de Ação Ação Prazo Meta física 

Custo 
estimado 

(Milhões de 
Reais) 

Emissões 
evitadas com a 

ação até o fim do 
prazo (tCO2e) 9 

Custo por 
Emissão 
Evitada 

(R$/tCO2e) 
 

Empregos 
diretos e 
indiretos 
gerados 

implementação de um Plano de 
Ações, com metas para gestão, 

redução e destinação adequada dos 
resíduos. 

Gestão 
Sustentável dos 
Resíduos Secos 

Ampliar o Programa Municipal de 
Coleta Seletiva para papel, metal, 

plástico e vidro (p, m, p, v) 
2036 

Ampliação da quantidade 
de resíduos recicláveis 

coletados: 
Até 2030: 44.583 t/ano  
Até 2036: 76.814 t/ano 

32,51 1.816.813 18 397 

Ampliar a coleta seletiva nos 
estabelecimentos do ensino público 

municipal 
2036 

15 escolas adicionais com 
coleta seletiva por ano, a 

partir de 2021, 
totalizando 75 escolas 
adicionais até 2025 

 

0,75 3.086 243 9 

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 

Nova), e contribuir, quando 
pertinente, para a criação de novas 

2025 4 URPVs adicionais 
implantadas 

6,3 11.109 561 77 

Total 80,22 11.485.687 1206 995 

Fonte: Elaboração própria. 
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 ESTIMATIVAS CONSOLIDADAS PARA O PLANO   

As estimativas de redução de emissões considerando as ações previstas para cada um dos eixos – 

Mobilidade, Energia e Saneamento – foram consolidadas na Tabela 7, que apresenta o potencial de 

redução de emissões de GEE em relação ao cenário BAU. Para ações cujo vencimento era anterior a 

2040, foi mantido o potencial de redução no vencimento para os anos subsequentes, até 2040. 

Tabela 7 - Resumo das Estimativas de Redução de Emissão das ações propostas para o Eixos Energia, 
Mobilidade e Saneamento 

Eixo 

Redução de emissões (tCO2e) 

Ano 

2022 2025 2030 2040 

Energia 3.267 6.265 17.250 122.241 

Mobilidade 335.192 867.605 1.369.822 1.932.423 

Saneamento 492.396 573.318 755.255 1.091.603 

Resultado 
Redução das emissões (tCO2e) - Soma 

Total 
830.856 1.447.188 2.142.327 3.146.267 

% em relação às emissões totais da 
cidade no cenário BAU 

-17,7% -28,5% -36,9% -41,1% 

Fonte: Elaboração própria. 

O comportamento do cenário de redução consolidado com os três eixos pode ser observado Figura 16, onde os 
valores de emissão de GEE do “Cenário de Redução” foram obtidos ao subtrair o total de redução de emissões 
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presente na Tabela 7 das emissões totais da cidade no cenário BAU (

 
 

Figura 10). 

 

Figura 16 – Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação às emissões totais da cidade 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para a estimativa de redução de emissão, foi considerada a proposta de revisão da Política Municipal 

de Mudanças Climáticas12, a qual vem sendo discutida nos últimos dois anos. No Art. 10. da proposta 

de lei, fica estabelecida uma meta de redução de 20% (vinte por cento) das emissões antrópicas 

agregadas oriundas do Município, em relação à projeção para 2030 (cenário BAU). 

Como pode ser observado na Tabela 7, as ações do PREGEE levam a uma redução de emissão de 

36,9% em 2030, em relação ao cenário BAU projetado para esse mesmo ano. Segundo a meta 

estabelecida na nova proposta de lei, as ações do PREGEE cumpririam com folga o objetivo proposto. 

É importante ressaltar que foram feitos os cálculos de emissões apenas para uma pequena parte das 

ações, como explicado na seção 4.1, portanto espera-se reduções superiores às apresentadas. 

Pela Figura 16, é possível perceber que a partir de 2030 as emissões do Cenário de Redução 

apresentam uma tendência de crescimento. Isso se dá devido ao fim do prazo das ações de mudança 

modal nos transportes da cidade, que se dá junto com o fim do PlanMob-BH em 2030. Essas ações, 

identificadas no eixo de Mobilidade como aquelas da Linha de Ação: Centralidades, Adensamento e 

Operações Urbanas, são responsáveis por aproximadamente 50% do total de redução de emissões 

estimadas no PREGEE. Para realizar as estimativas após o fim do prazo das ações, foi mantida a 

mudança modal estimada para 2030, mas devido ao aumento do número de viagens também 

preconizado, acontece um aumento de emissões de GEE.  

À cidade de Belo Horizonte recomenda-se, portanto, a adoção de metas mais ambiciosas de redução 

de emissão de GEE a partir de 2030, a exemplo de algumas cidades brasileiras, como Salvador, 

Curitiba, Rio e São Paulo, que se comprometeram com a neutralidade de emissões de carbono até 2050, 

em conformidade com o Acordo de Paris. Estas metas seria uma forma de manter a trajetória 

descendente de emissões após 2030 e reafirmar o compromisso com a sustentabilidade e resiliência 

climática assumido no PREGEE. 

  

 
12 A proposta de lei é uma revisão da Lei Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, nº 10.175/2011. A revisão 
institui a Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar no Município de Belo 
Horizonte, trazendo inovações como a criação de um sistema de monitoramento climático; criação do ComClimAr, responsável 
por realizar medidas importantes para a promoção da agenda de mudança do clima na cidade; a expansão das fontes de 
financiamento; a criação de instrumentos para auxiliar no cumprimento das metas estabelecidas; entre outros. 
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 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

Dada a abrangência das ações propostas no PREGEE e, consequentemente, de órgãos gestores 

envolvidos, uma análise da estrutura institucional vigente, dos atores e executores diretos da agenda 

de mudança do clima e da governança do Plano se faz necessária tanto para a implementação futura 

das ações quanto para a transição da cidade em direção a uma economia de baixo carbono. 

No intuito de identificar os arranjos institucionais necessários para a operacionalização das ações do 

PREGEE, isto é, determinar os órgãos responsáveis pela execução, monitoramento e controle das ações, 

foi realizada a identificação e mapeamento dos atores-chave a partir de uma lista previamente 

levantada pela equipe da consultoria e validada junto aos membros da Prefeitura, por meio de um 

processo de consulta (via questionário) aos membros da Prefeitura e do Comitê.  

Para a elaboração do Mapa de Atores do PREGEE, foi realizada o levantamento e cruzamento dos 

resultados da identificação dos atores para os eixos de Mobilidade, Energia e Saneamento. Aos 

respondentes foi solicitado classificar aos atores em chave, primário ou secundário a partir da revisão 

das possíveis ações de mitigação elencadas por eixo. A elaboração seguiu o proposto pela Agência de 

Cooperação Alemã - GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), com enfoque na 

participação ativa dos atores-chave, públicos e privados. Os resultados, na Figura 17, foram compilados 

e analisados à luz de uma visão ampla dos instrumentos envolvidos na agenda relacionada à mudança 

do clima.  

É possível perceber que os atores-chave para a execução do PREGEE se concentram no âmbito público, 

onde constam órgãos executores, como as Prefeituras da RMBH, algumas secretarias do Governo do 

Estado; concessionárias e prestadores de serviços; instrumentos de política municipais, como a câmara 

municipal de Belo Horizonte, conselhos, coordenadorias, secretarias, subsecretarias e superintendências; 

e instituições de ensino superior, além do próprio Comitê Municipal Sobre Mudanças do Clima e 

Ecoeficiência (CMMCE), que é o órgão executor de direto da agenda relacionada a mudança do clima. 

É esperado que as instituições ligadas à prefeitura sejam percebidas como chave nas decisões que 

concernem o plano, dadas as reponsabilidades do poder executivo municipal na execução das ações 

previstas na proposta de Projeto de Lei para a Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças 

Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar. 

No Setor Privado, as federações estaduais de indústrias (FIEMG) e transportes (FETRAM), a Setra-BH e 

instituições de ensino superior privadas, como a PUC-MG e Newton Paiva, foram identificados como 

atores-chave. Os atores primários são empresas de transporte e de frete de cargas e instituições que 

representam diferentes grupos empresariais, como os dirigentes lojistas (CDL), bares e restaurantes 

(ABRASEL) e empresas de construção (SINDUSCON-MG). Para a Sociedade Civil, foram identificadas 

como chaves algumas ONGs com maior engajamento no Plano, como a NossaBH, Engajamundo, EcoAvis 
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e RuaViva, e os atores primários são associações, sindicatos, pedestres e ciclistas. Instituições ligadas a 

órgãos internacionais, como o PNUD, ONU Habitat e WRI Brasil foram consideradas como atores 

secundários na execução do PREGEE. 
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Figura 17. Mapa de Atores para o Plano de Redução de Emissões da Prefeitura de Belo Horizonte - PREGEE 
Fonte: Elaboração Própria a partir de GIZ (2015). 



 

www.waycarbon.com 
 

Em se tratando da governança, é possível destacar alguns elementos que podem afetar a 

implementação das ações, dada a realidade dos municípios: (i) implementação de mecanismos de 

governança local participativa e democrática, (ii) a capacidade de diálogo e interação com diferentes 

setores da sociedade, (iii) a existência de legislações, planos,  que possibilitem a intervenção do governo 

local no planejamento urbano, na mobilidade, na gestão de resíduos e na eficientização energética (iv) 

a destinação de recursos e financiamento público de políticas à provisão de infraestrutura urbana e 

serviços públicos. 

Sendo assim, a estrutura de governança foi instituída com base na revisão da lei de Mudanças Climáticas, 

que tem sido alvo de discussões nos últimos dois anos no Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e 

Ecoeficiência (CMMCE), desenvolvendo, em grupos de trabalho e plenárias, um processo participativo 

de revisão de cada elemento da antiga normativa. O principal executor das medidas do PREGEE é o 

próprio CMMCE, a ser transformado em ComClimAr - Comitê Municipal de Mudança Climática e 

Qualidade do Ar com a revisão da lei. A governança para a execução do PREGEE tem dois eixos 

principais: (i) a articulação de atores estratégicos para a execução das ações, metas e prazos previsto 

no Plano; (ii) a criação de um sistema de monitoramento climático, que avaliará execução das ações, 

cujo objetivo é o registro e acompanhamento das políticas, programas, projetos e processos que 

contribuem direta ou indiretamente para a mitigação das emissões de GEE e adaptação dos efeitos 

adversos da mudança climática, além de promover a avaliação dos dados e desempenho dos 

programas. 

A nova lei do clima também traz instrumentos que podem auxiliar no engajamento de atores e na 

execução de todas as metas presentes no Plano, sendo possível adaptar algumas diretrizes para se 

tornarem mecanismos de governança para a execução do PREGEE. Por fim, a nova lei traz mecanismos 

de financiamento capazes de apoiar a execução das principais ações e o processo de governança do 

Plano. 

Em resumo temos como proposta o seguinte arranjo institucional e estrutura de governança para o 

PREGEE: 
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Figura 18: Arranjo institucional e Estrutura de Governança do PREGEE 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte. 
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 EIXO DE COMUNICAÇÃO 

O principal objetivo do eixo de comunicação do PREGEE de BH é a difusão e a promoção do plano. Por 

meio de ações de cunho educacional, informativo, e articulações com diferentes atores, busca-se criar 

engajamento para o sucesso do plano, além de conhecimento sobre sua importância para a cidade. 

As ações elencadas no eixo de comunicação e articulação institucional são parte de um esforço amplo 

para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa no contexto da cidade de Belo Horizonte, e 

foram propostas a partir dos resultados do processo de consulta e de discussão com representantes da 

sociedade civil, de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), da academia e da própria Prefeitura de 

Belo Horizonte (PBH). 

A fim de ampliar o alcance dessas ações e potencializar a promoção do PREGEE, é essencial a 

colaboração com outras instituições e órgãos governamentais. Nesse contexto, os atores-chave para o 

sucesso da execução das ações conversam diretamente com o mapeamento de atores apresentado na 

Seção 7. 

A proposta de comunicação foi construída a partir das ações propostas nos eixos de comunicação e 

articulação institucional, apresentadas na avaliação estratégica das ações para atualização do PREGEE, 

detalhada na seção 3. Por meio de uma análise do conjunto de ações pela lente da comunicação, as 

ações dos eixos de Energia, Mobilidade e Saneamento foram consolidadas em seis linhas de atuação, 

que traduzem os mecanismos que permitirão a difusão e promoção do plano. A Figura 19 apresenta as 

linhas de atuação identificadas em cada um dos eixos: 

 

 

Figura 19 - Linhas de atuação consolidadas para comunicação e difusão do PREGEE 
Fonte: Elaboração própria. 

Ao agrupar ações relacionadas a cada linha de atuação para a construção do Eixo de Comunicação, 

foi possível identificar a transversalidade das iniciativas propostas entre os três diferentes eixos de ação 

avaliados no PREGEE. Essa visão consolidada e transversal das ações demonstra a possibilidade de 

Mobilidade 

>> Articulação 
Governamental e 
Intersetorial 
>> Comunicação e 
Conscientização 
>> Gestão Democrática 

Saneamento 

>> Comunicação e 
Conscientização 
>> Economia Ambiental 
>> Educação Ambiental 
>> Reduzir, Reciclar e 
Reutilizar 

Energia 

>> Articulação 
Governamental e 
Intersetorial 

>> Comunicação e 
Conscientização 
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otimizar esforços de comunicação e destaca a necessidade de manter atores-chave engajados no 

processo. As principais características e destaques das linhas de atuação para comunicação são 

apresentadas a seguir. 

 

As ações de Comunicação e Conscientização são focadas na realização de campanhas e 
disponibilização de canais informativos para a população de Belo Horizonte.  

Principal público-alvo: População. Principais meios: Site da PBH, mídias sociais e plataformas de 
programas existentes (como EcoEscola). 

 

 

As ações desta linha de atuação são focadas na articulação em diferentes esferas, para viabilizar a 
adoção de práticas de eficiência energética, programa piloto de bairro sustentável e implementação 
de projetos de mobilidade urbana.  
Principais públicos-alvo: Governo Estadual e Federal, CEMIG, entidades privadas de incorporação e 
desenvolvimento imobiliário. 
 

 

A ação proposta em Economia Ambiental consiste na 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 de resíduos orgânicos nas fontes geradoras.  

Principal público-alvo: Secretaria da Fazenda 

  

Comunicação e Conscientização 
(8 Ações propostas) 

Articulação Governamental e 
Intersetorial (7 Ações propostas) 

Economia Ambiental 
(1 Ação proposta) 
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As ações de Educação Ambiental envolvem a capacitação de agentes de saúde, formação de 
multiplicadores ambientais, e desenvolvimento de um programa de educação ambiental, com objetivo 
de envolver e engajar a sociedade com o tema de gestão ambiental e mudança do clima. 

Principais públicos-alvo: Secretaria de Saúde; Lideranças Comunitárias. Principais articulações: 
EcoEscola. 

 

 

As ações desta linha de atuação consistem na execução de campanhas informativas e desenvolvimento 
de programas focados na redução da geração de resíduos e reciclagem, além da proposta de criação 
do Fundo Municipal de Inventivo à Reciclagem e Inserção Produtiva de Catadores.  

Principal público-alvo: População; Iniciativa Privada (supermercados, sacolões etc.); Catadores. 

 

 

As ações de Gestão Democrática envolvem a promoção de fóruns de debate sobre o uso de bicicleta 
na cidade, disponibilização de canais para recebimento de demandas da população e disponibilização 
de informações integradas sobre vias e trânsito, além da regulamentação do Conselho Municipal de 
Mobilidade Urbana.  

Principais públicos-alvo: População; Lideranças Comunitárias. Principais articulações: COP-BH 

 

Algumas das ações de comunicação do PREGEE devem ser implementadas de maneira contínua, de 

forma a fortalecer o engajamento dos atores envolvidos na concretização do plano, como as de natureza 

de Comunicação e Conscientização; outras envolvem planejamento de longo prazo, como aquelas de 

Articulação Governamental e Intersetorial. Neste contexto, foi construída uma linha do tempo (Figura 

20), com base nos principais marcos relacionados à promoção e difusão do plano. 

Educação Ambiental 
(3 Ações propostas) 

Reduzir, Reciclar, Reutilizar 
(3 Ações propostas) 
 

Gestão Democrática 
(4 Ações propostas) 
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Figura 20 - Linha do Tempo com os principais marcos da implementação do Eixo de Comunicação do PREGEE 
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 proposta de uma 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 

a ̀ 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 a ̀ 

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, 



 

www.waycarbon.com 
 

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. 

 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC)  

 Fundo Socioambiental Caixa (FSA)  

 Parcerias Público Privada (PPP)  

 Green Climate Fund (GCF)  

 Global Environmental Facility (GEF)  

 Development Bank of Latin America (CAF)  

 Inter-American Development Bank (BID) 

 European Investment Bank (BEI)  

 Clean Technology Fund (CTF) 

 Global Climate Partnership Fund (GCPF)  

 Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) 

 Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF)  

 UK Sustainable Infrastructure Programme (SIP) in Latin America 

 Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM)  

 BNDES Finem  

 Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  

 Latin America Investment Facility (LAIF) 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  

 KfW Development Bank  

 Banco Mundial  

 Compensações Ambientais  

 Assistência Técnica e Financeira  

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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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Segunda Etapa da Revisão do Plano de Redução de Emissões de GEE (PREGEE) de Belo Horizonte e 

tem como objetivo principal: 

 adequar o plano à realidade atual, considerando a evolução de emissões da cidade, às 

tecnologias disponíveis, a tendências para a mitigação das emissões de GEE em centros urbanos 

e os avanços significativos nas discussões sobre política climática, principalmente com as metas 

presentes no Acordo de Paris. 

 apresentar políticas, programas, projetos e ações que visem ao atendimento da meta de 

redução das emissões de GEE no município de BH.  

A partir das informações apresentadas nesse documento, é possível perceber que os eixos de energia, 

mobilidade e saneamento possuem oportunidades de mitigação importantes, para as quais o custo e 

impacto de redução devem ser avaliados pela cidade. As estimativas de redução de emissões 

considerando as ações previstas para cada um dos eixos – Mobilidade, Energia e Saneamento – foram 

consolidadas na Tabela 7, que apresenta o potencial de redução em 28,5% em 2025, 36,9% em 2030 

e 41,1% em 2040. 

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 

gerados. Apesar das incertezas dessas estimativas, 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. 

Para o sucesso do plano, deve-se criar engajamento por meio de sua difusão e promoção: ações de 

cunho educacional, informativo, e articulações com diferentes atores. As ações elencadas no eixo de 

comunicação e articulação institucional são parte de um esforço amplo para a mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa no contexto da cidade de Belo Horizonte, e foram propostas a partir dos 

resultados do processo de consulta e de discussão com representantes da sociedade civil, de 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs), da academia e da própria Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 

A fim de ampliar o alcance dessas ações e potencializar a promoção do PREGEE, é essencial a 

colaboração com outras instituições e órgãos governamentais. Assim, uma etapa relevante para o foi a 

identificação dos arranjos institucionais necessários para operacionalização de suas ações, isto é, 

determinar os órgãos responsáveis pela execução, monitoramento e controle das ações. Nesse sentido, 

foi realizada a identificação e mapeamento dos atores-chave, descrita na Seção 7 deste relatório.  
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Os instrumentos de financiamento são importantes para a estratégia de implementação das ações que 

visam redução de emissões de GEE para a cidade. Assim, 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. O estudo apresentou 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.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ações previstas para o Eixo Energia 

Quadro 1 – Ações do Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Instalações Públicas Municipais 

Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução 

Meta Física 

Eficiência 
Energética 

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

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 

Até 2022 
01 Programa desenvolvido e 

implementado 

Eficiência 
Energética 

Promover a modernização e adaptação 
das instalações elétricas dos edifícios 

públicos municipais alugados 

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 

Até 2030 

Não há meta definida para 
número de prédios atendidos 

e para a 
Redução do consumo de 
energia elétrica em Mwh 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de eficiência 
energética nas escolas municipais 

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.13 

Até 2040 

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

2040: 181 escolas (+100) 

 
13 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. 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

Eficiência 
Energética 

Implementar medidas de eficiência 
energética nos centros municipais de 

saúde 

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 

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) 

Eficiência 
Energética 

Designar uma estrutura que centralize as 
ações voltadas para a eficiência 

energética de Belo Horizonte 

Essa estrutura deve ser responsável por coordenar as 
ações da cidade neste tema, 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) 

Até 2025 01 Estrutura designada. 

Eficiência 
Energética 

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 PBH14 

Até 2025 01 Diretriz desenvolvida 

Eficiência 
Energética 

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 

Anualmente 01 relatório disponibilizado 

 
14 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. 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

de telegestão) e a divulgação dessa informação para a 
sociedade no geral 

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 municipais15, 

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 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável pelas 

instalações 
públicas 

municipais 

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 

 
15 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. 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável pelas 

instalações 
públicas 

municipais 

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 projeto16 

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 Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução 

Meta Física 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

Implementar Central 
Geradora de energia 
renovável na CTRS-BR-

040 

A ação apresentada aqui no PREGEE visa apoiar a implementação da esta 
central geradora de energias renováveis na CTRS BR-04017 

Até 2025 01 Central Instalada 

Geração 
Distribuída de 

Energia 
Renovável 

Aproveitar 
energeticamente o 
biogás gerado no 

aterro em Macaúbas 

Em agosto de 2017, entrou em operação o sistema implantado para exploração 
do biogás gerado no aterro sanitário da Central de Resíduos de Macaúbas 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 

Até 2033 

Geração de energia 
depende de diversos 
fatores inerentes ao 

setor de resíduos e, por 
isso, não há meta aqui. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
16 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. 
17 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". 
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Quadro 3 - Ações do Campo de Resultado: Iluminação Limpa e Eficiente das Construções Comerciais e Residenciais 

Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

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 

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 Google18, que apresenta o 
potencial de geração de energia solar em Belo Horizonte e pode ser 

utilizada como referência para a realização desses estudos 

Até 2022 01 Estudo realizado e 
divulgado 

Geração 
Distribuída de 
Energia Solar 

Incentivar a geração distribuída de 
energia nos edifícios comerciais e 

residenciais 

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 

Até 2040 

Alcançar 33% do 
potencial de geração 
de energia solar na 

cidade 

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. 

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 

Até 2025 
01 Estudo realizado 

 

 
18 Google Environmental Insights Explorer:  
https://insights.sustainability.google/places/ChIJMyzPysqQpgARlznSOl55NVs/solar 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

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. 

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 resiliência19,  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 cidade20. 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 

Até 2030 01 Estudo realizado 

Eficiência 
energética 

Incluir na análise dos processos do 
licenciamento urbanístico e ambiental, a 

análise do impacto da adoção de 
medidas de eficiência energética. 

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 

Ação 
Contínua Não há meta21 

Eficiência 
energética 

Elaborar uma estratégia de redução do 
consumo energético na cidade 

Essa estratégia deve ser elaborada a partir do mapeamento e 
sistematização dos 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 

Até 2025 
01 Estratégia 
elaborada e 
aprovada 

 
19 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. 
20 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.  
21 Não foram obtidas informações suficientes para subsidiar a definição de uma meta para essa ação. Apesar disso, sugere-se o acompanhamento da quantidade de projetos registrados 
anualmente com a análise e adoção de medidas de eficiência energética. 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

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 

Fonte: Elaboração própria. 

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

Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

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 

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 

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 

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, educação, entre 

outros temas relevantes para a sociedade 

Anual 
02 programas 

atualizados 
anualmente 

Informação 
para a 

população 

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) 

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 

Anual 
02 campanhas 
de divulgação 

por ano 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação 
Prazo de 
Execução Meta Física 

Realização e 
consolidação 
de parcerias 

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 

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 

Realização e 
consolidação 
de parcerias 

Criar programa de desenvolvimento de bairros sustentáveis 

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 

Realização e 
consolidação 
de parcerias 

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. 
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Anexo 2 - Ações previstas no Eixo Mobilidade 

Quadro 5 – Ações do Campo de Resultado: Gestão Urbana 
Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 

Execução 
Meta Física 

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

nessas áreas 

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 

Ação contínua Não há meta física 

Adensamento 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 

Ação contínua Não há meta física 

Operações Urbanas Implementar Operações Urbanas 
de forma a incentivar o 

Desenvolvimento Orientado ao 
Transporte Sustentável 

Ação contínua Não há meta física 

Fonte: Elaboração própria. 

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

Execução 
Meta Física 

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 

Até 2030 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 

Mobilidade Ativa Implementar rede cicloviária A infraestrutura cicloviária da cidade, que abrange as 
ciclovias e ciclofaixas, é essencial para proporcionar 

segurança à circulação dos ciclistas, principalmente nas 

Até 2030 Até 2022: +340 km de 
infraestrutura cicloviária 
implantada na cidade; 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

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 

Até 2025: +350 km de 
infraestrutura cicloviária; 

Até 2030: +250 km de 
infraestrutura cicloviária 
(totalizando 1000 km de 

infraestrutura cicloviária na 
cidade) 

(Existente em 2017: 60 km) 

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 Paraciclos implantados em: 

40 escolas até 2022, 100 
escolas até 2025 200 

escolas até 2030, 
completando 100% das 

escolas municipais 

Mobilidade Ativa 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 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 
118 km e até 2030, mais 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

55km. (Existente em 2017: 
46km) 

Mobilidade Ativa Fornecer incentivos para a 
aquisição de bicicletas pela 
população de baixa renda 

Esta ação visa promover a inclusão social e o 
desenvolvimento urbano equitativo por meio do 

incentivo e apoio às famílias de baixa renda para a 
aquisição de bicicletas 

Até 2025 Plano de incentivos 
elaborado até 2022 e 
estruturado até 2025 

Mobilidade Ativa 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 

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 

 

Mobilidade Ativa Regulamentar a bicicleta nos 
estacionamentos privados abertos 
ao público, tornando obrigatória a 

oferta de vagas para bicicletas 
nesses locais 

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 

Até 2025 Estrutura legislativa/jurídica 
necessária estabelecida até 

2025 

Mobilidade Coletiva Ampliar a extensão de faixas 
exclusivas para ônibus na Rede 

Estruturante e nas vias em que for 
identificada a necessidade 

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 2030 Implantar: 

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 

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 

Até 2022 Fundo estruturado até 2022 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

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 o montante arrecadado 
para o FSTC) 

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 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 

Até 2025 Redução na inadimplência 
do estacionamento rotativo 
para menos de 10% dos 

usuários 

Congelamento do número 
de vagas físicas de 

estacionamento rotativo 

Mobilidade Individual 
Motorizada 

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

áreas e horários saturados 

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 

Até 2022 Estudo realizado 

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 

- Até 2025 Até 2022: Estudo realizado 

Até 2025: Implementação 
do instrumento 

Mobilidade Individual 
Motorizada 

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 

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 

Até 2022 Ter, até 2022, 100% das 
viagens realizadas por 

transporte por aplicativo 
adimplentes com a taxa 

estabelecida 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

infraestrutura de mobilidade ativa 
da cidade 

atividade. A cobrança de taxa porcentual sobre o 
valor das corridas pode alimentar um fundo para 

investimentos em mobilidade ativa na cidade 
Circulação Calma Ampliar a extensão de vias em 

áreas de velocidade reduzida na 
cidade (Zonas 30 ou zonas de 

velocidade reduzida) 

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, 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 

Até 2030 Até 2022: Implantar 5 km 
por ano, acrescentando 10 

km até 2022 

Até 2025: Implantar 5 km 
por ano, 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 Prazo de Execução Meta Física 

Frota Pública Limpa Incluir veículos de menor 
emissão de GEE no sistema de 

transporte público (coletivo 
suplementar, táxi e escolar) 

- Até 2030 Até 2030: 40% da frota com 
veículos de menor emissão de 

GEE 

Até 2040: 100% da frota com 
veículos de menor emissão de 

GEE 

Frota Pública Limpa Promover a substituição da 
frota contratada pelo município 

por veículos movidos a 
combustíveis não fósseis 

- 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 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 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 

Frota Privada Limpa Avaliar, planejar e implementar 
áreas restritas à circulação de 
veículos na cidade, associando-
as à implantação de Zonas de 

Baixas Emissões 

- Até 2025 Implementação de uma região 
piloto de circulação restrita de 

veículos até 2025 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 
Frota Privada Limpa Regulamentar a infraestrutura 

para recarga de veículos 
elétricos 

- Até 2030 Estudo para implantação de 
infraestrutura de recarga 

realizado 

Frota Privada Limpa Implementar infraestrutura para 
recarga de veículos elétricos 

integrada com estacionamentos 
dissuasórios 

- Até 2040 7 estações de integração com 
infraestrutura para recarga de 
veículos elétricos implantadas 

até 2040 

Operação Eficiente Avaliar a implantação de 
estacionamentos dissuasórios 

para veículos automotivos junto 
às estações de Integração do 

transporte coletivo 

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 

Até 2025 Realização dos estudos 
necessários até 2025 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

Implantar novos Centros de 
Distribuição (CD) de pequenas 
cargas na cidade, estimulando 

o seu uso pelas empresas 

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 

Até 2030 Até 2022: ter 67 CDs 

Até 2025: ter 134 CDs 

Até 2030: ter 162 CDs 

(Existente em 2015: 58 CDs) 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

Estimular que as entregas na 
cidade sejam feitas por 

bicicletas e veículos de menor 
emissão de GEE 

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 Aumentar gradativamente 
acompanhando o uso de 

bicicletas na cidade: 

2% até 2022 

4% até 2025 

6% até 2030 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

Estabelecer "Zonas de Cargas 
Limpas", nas quais a carga e 
descarga de bens deve ser 

- Até 2030 Não há meta 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 
feita por veículos de baixas 

emissões 
Logística Urbana de 

Baixas Emissões de GEE 
Estimular medidas de última 

milha (containers sobre rodas, 
pontos de entrega e coleta, 

microcentros de distribuição nas 
centralidades, OUC's e 

estacionamentos subterrâneos) 

- Até 2030 Porcentagem de entregas 
urbanas em sistemas de última 

milha: 

35,0% em 2025  

49,9% em 2030  

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

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) 

- Até 2025 Não há meta 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

Racionalizar sistema de 
logística urbana a partir de 

dados da Pesquisa de 
movimentação de carga 

- Até 2025 Não há meta 

Logística Urbana de 
Baixas Emissões de GEE 

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 

- Até 2022 Manual de melhores práticas 
elaborado e programas de 

treinamento e selo verde 
estruturados 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 
Urbana), treinamentos, 

padronização de embalagens 
entre outras 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 8 - Ações do Campo de Resultado: Articulação Institucional 
Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 

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 

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 

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 

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 

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) 

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 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 

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 

- Até 2022 12 reuniões ao ano 

Comunicação e 
Conscientização 

Utilizar as redes sociais e os 
diversos meios de comunicação 
para promover campanhas de 

visibilidade ao Dia Mundial sem 
Carro (22 de setembro) 

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 

Anual Realização de uma 
campanha por ano a 

partir de 2021 

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) 

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 

Comunicação e 
Conscientização 

Realizar campanhas para a 
educação ambiental dos 
motoristas, com foco nos 

benefícios da utilização dos 
meios de transporte ativos e 

coletivos 

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 
bem-estar). 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 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 

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) 

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 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de Execução Meta Física 

Articulação Governamental 
e Intersetorial 

Criar e manter um banco de 
dados para subsidiar o 

planejamento da logística 
urbana (pesquisas, rede de 

circulação, malha ferroviária) 

- Anual Atualização anual do 
banco de dados 

Articulação Governamental 
e Intersetorial 

Integração física, operacional e 
tarifária dos sistemas de 

transporte público, municipais e 
metropolitanos, inclusive metrô. 

- Até 2025 Sistemas municipais e 
metropolitano 

integrados 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo 3 - Ações previstas no Eixo Saneamento 

Quadro 9 – Ações do Campo de Resultado: Gestão dos Resíduos Orgânicos 
Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 

Execução 
Meta Física 

Gestão Sustentável dos 
Resíduos Orgânicos e seus 

subprodutos 

Elaborar o Plano de Redução e 
Gestão dos Resíduos Orgânicos de 

Belo Horizonte 

Uma vez que a cidade ainda não possui um plano 
específico para a gestão dos resíduos orgânicos, 

propõe-se a elaboração de um documento único que 
não somente consolide as ações/medidas propostas 
pelo PREGEE voltadas para os resíduos orgânicos, 

como também aquelas previstas no Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

visando extrapolar e atualizar as metas dos planos 
existentes. O objetivo consiste em dar visibilidade para 

essas ações e promover um alinhamento com as 
diretrizes nacionais, em especial, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) a qual preconiza a redução 
do aporte de resíduos a aterros sanitários, devendo 

ser destinados a eles apenas os rejeitos 

Até 2025 01 Plano elaborado 

Gestão Sustentável dos 
Resíduos Orgânicos e seus 

subprodutos 

Desenvolver estudos, em parcerias 
com o setor privado e 

universidades, com vistas à 
identificação de tecnologia 

adequada à realidade local e 
economicamente viável para 

tratamento de resíduos orgânicos 
em larga escala 

Esta ação visa buscar alternativas menos emissoras de 
GEE para o tratamento dos resíduos orgânicos em 

larga escala na cidade e modernizar as tecnologias 
atualmente adotadas no Município 

Até 2025 Estudo finalizado 

Gestão Sustentável dos 
Resíduos Orgânicos e seus 

subprodutos 

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

orgânicos domiciliares 

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

educação ambiental da população 

Até 2036 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) 

Gestão Sustentável dos 
Resíduos Orgânicos e seus 

subprodutos 

Ampliar o Programa de 
Compostagem 

O objetivo desta ação é evitar a destinação de 
resíduos orgânicos para os aterros, promovendo a sua 

valorização por meio da compostagem. Para isso, 
propõe-se a ampliação do Programa de 

Compostagem já existente na cidade, por meio do 
qual a SLU realiza a coleta diferenciada de resíduos 

Até 2036 Aumentar progressivamente 
a destinação de orgânicos 

para compostagem a partir 
de 2022, alcançando 80 

t/dia 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

orgânicos em feiras, sacolões e estabelecimentos 
similares e estes são destinados à compostagem, 

atualmente, na unidade da CTRS BR-040 
Gestão Sustentável dos 

Resíduos Orgânicos e seus 
subprodutos 

Fomentar formas alternativas para 
a destinação ambientalmente 

sustentável de resíduos orgânicos 

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 

Até 2036 0,5% dos resíduos orgânicos 
domiciliares destinados 
para a biodigestão em 

2025, alcançando 3% em 
2036 

Gestão Sustentável dos 
Resíduos Orgânicos e seus 

subprodutos 

Garantir o aproveitamento 
energético do biogás proveniente 

do aterro sanitário 

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 
gerado22, evitando que este seja lançado na 

atmosfera 

Até 203323 Não há meta24 

Responsabilidade 
Compartilhada pelos 

Resíduos orgânicos gerados 

Implantar o Centro de 
Agroecologia e Educação 
Ambiental para Resíduos 

Orgânicos (CEMAR)25 

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 

Até 2025 Centro implantado 

Responsabilidade 
Compartilhada pelos 

Resíduos orgânicos gerados 

Formalizar uma "Carta de 
Compromisso" com médios e 

grandes geradores26 de resíduos 
orgânicos na cidade para 

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 

Até 2025 01 (uma) carta compromisso 
(modelo elaborado e 

formalizado) 

 
22Destaca-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. 
23De acordo com a duração do contrato de concessão da exploração do biogás no aterro de Macaúbas. 
24Em ambos os aterros, os quantitativos de gases gerados e evitados já são mensurados. 
25 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. 
26Neste 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 Prazo de 
Execução 

Meta Física 

definição e implementação de um 
Plano de Ações, com metas para 

gestão, redução e destinação 
adequada dos resíduos 

geradores. A manifestação voluntária de interesse em 
firmar o compromisso será reforçada pelo 

envolvimento e atuação dos demais agentes da cadeia 
(consumidores, comerciantes, associações/cooperativas 
de catadores, entre outros). Nesse sentido, o Plano de 
Ações a ser desenvolvido pode contar, por exemplo, 

com a doação de alimentos em condições de consumo, 
a realização de parcerias com as iniciativas de 

compostagem existentes, entre outros 
Responsabilidade 

Compartilhada pelos 
Resíduos orgânicos gerados 

Desenvolver o Sistema de Gestão 
de Grandes Geradores de 

Resíduos Orgânicos 

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) 

Até 2025  01 sistema desenvolvido 

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 

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 

Anual  Cadastro atualizado 

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 

Avaliar a possibilidade de concessão de benefícios 
(p.e. desconto, isenção, compensação, entre outros) aos 
proprietários de lotes vagos tem por objetivo motivá-

los a adotar um comportamento cooperativo, 
contribuindo para a implementação, nessas áreas, de 
hortas comunitárias e/ou pontos de coleta de resíduos 

Até 2030 01 estudo realizado 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

coleta de resíduos orgânicos para 
a compostagem 

orgânicos para a compostagem. Para além do impacto 
ambiental, esta ação também pode gerar bem-estar 
social, favorecendo a comunidade do seu entorno27 

Fonte: Elaboração própria. 

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

Execução 
Meta Física 

Gestão 
Sustentável 

dos Resíduos 
secos 

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

m, p, v) 

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 

Até 2036 Ampliação da 
quantidade de resíduos 
recicláveis coletados: 

 
Até 2030: 44.583 

t/ano  
Até 2036: 76.814 

t/ano 

Gestão 
Sustentável 

dos Resíduos 
secos 

Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos 
do ensino público municipal 

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 

Até 2025 15 escolas adicionais 
com coleta seletiva por 
ano, a partir de 2021, 
totalizando 75 escolas 
adicionais até 2025 

Gestão 
Sustentável 

dos Resíduos 
secos 

Desenvolver projeto específico para 
viabilização de coleta seletiva em Zonas/Áreas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS/AEIS) 

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, 

Até 2025 01 projeto 
desenvolvido 

 
27Já 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). 



 

www.waycarbon.com 89 
 

Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

principalmente devido à configuração das vias, sugere-se, 
como ponto de partida, a realização de estudos específicos 
para avaliar as alternativas mais adequadas a cada área. 
Entende-se que, para além de uma forte interação com os 

moradores (via campanhas educativas para a correta 
separação do material), devem ser avaliadas as atribuições e 

responsabilidades de outros órgãos envolvidos para 
realização dessa ação: URBEL – Companhia Urbanizadora e 
de Habitação de Belo Horizonte, Subsecretaria de Assistência 

Social - SUASS e SUREG - Regulação Urbana 
Logística 
Reversa 

Desenvolver um programa de incentivo à 
instalação de Ecopontos em supermercados, 

visando ao recolhimento de materiais recicláveis 
por estes estabelecimentos e à realização de 

parcerias com a rede de cooperativas de 
catadores da cidade, para a destinação 

adequada do material coletado 

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 

Até 2025 01 programa 
desenvolvido 

Fonte: Elaboração própria. 

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

Ação 
Ação Detalhamento da Ação Prazo de 

Execução 
Meta Física 

Obra 
sustentável 

Regulamentar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, para que ele incorpore 
a elaboração de 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 

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

Descarte 
Adequado 

dos Resíduos 

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

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 

Até 2025 10 GTs (1 por regional) 
e um (01) GT central 

formalizados 
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Linha de 
Ação 

Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

fins de obtenção de maior autonomia e efetividade no 
desenvolvimento de ações integradas com participação dos vários 
órgãos, tais como: SLU, Administrações Regionais, Sufis, Sudecap, 

SMMA, SMSA e Urbel, de modo a garantir sua continuidade 
independentemente das alternâncias da gestão municipal. A Comissão 
Permanente de Eliminação de Deposição Clandestina, órgão central, 

terá o papel de integrar e coordenar as ações a serem desenvolvidas 
pelos demais 

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 

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 

Até 2025 Reduzir em 50% os 
pontos de deposição 

clandestina, tendo como 
referência o ano base 

de 2021 

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 

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 

Até 2025 4 URPVs adicionais 
implantadas 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 12 - Ações do Campo de Resultado: Gestão de Efluentes 
Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 

Execução 
Meta Física 

Redução das 
Emissões de GEE 
do Tratamento de 

Efluentes 

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

de tratamento de esgoto 

Esta é uma ação que dependerá da interação entre a SMMA, a COPASA 
e a SEMAD. Entretanto, ressalta-se aqui que cabe ao Sistema Estadual de 
Meio Ambiente a responsabilidade de avaliar o desempenho das duas 

principais Estações de Tratamento de Esgotos operadas pela COPASA na 
RMBH (ETE Arrudas e ETE Onça), uma vez que o licenciamento ambiental 
dessas unidades se deu naquela instância e que ambas tratam esgotos 

gerados em BH e Contagem 

Até 2025 Definir 
metas até 

2025 

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 

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 

Até 2025 Adoção de 
medidas até 

2025 

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 

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 

Até 2030 Realizar 
avaliação 
até 2030 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 13 - Ações do Campo de Resultado: Articulação Institucional28 
Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 

Execução 
Meta Física 

Economia 
Ambiental 

Realizar estudo para avaliação, junto à 
Secretaria da Fazenda, da possibilidade de 
desoneração (parcial e/ou total) da Taxa de 

Coleta de Resíduos Sólidos para o incentivo ao 
armazenamento e a separação dos resíduos 

orgânicos nas fontes geradoras 

Esta ação visa, por meio de um incentivo financeiro, estimular o 
armazenamento e a separação dos resíduos orgânicos nas fontes 

geradoras (residências e estabelecimentos comerciais) para 
destinação ambientalmente adequada, preferencialmente a 

compostagem 

Até 2025 01 estudo 
desenvolvido 

Capacitação 
de Agentes 

para o clima 

Desenvolver e implantar um programa de 
capacitação dos agentes de saúde para que 

possam incluir aspectos sobre educação 
ambiental e mudança do clima em sua 

abordagem, associando-os com as questões de 
impacto à saúde 

Os agentes de saúde já realizam visitas domiciliares voltadas 
para a educação em relação à saúde. A ação proposta visa, 

portanto, incorporar nestas visitas o tema da educação ambiental 
e da mudança do clima. Entende-se que a resiliência à mudança 
do clima perpassa pelo conhecimento acerca da capacidade dos 
sistemas sociais, econômicos e ambientais de lidar com os eventos 
adversos. Dessa forma, prover informação à população é passo 

importante para favorecer sua capacidade de adaptação e 
transformação 

Até 2025 01 programa 
desenvolvido e 
implementado 

Capacitação 
de Agentes 

para o clima 

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 

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

na cidade29 

Até 2025 01 programa 
desenvolvido e 
implementado 

Educação 
Ambiental 

Desenvolver um amplo programa de educação 
ambiental, contemplando todos os aspectos 

relacionados à gestão dos resíduos sólidos e à 
mudança do clima 

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

executados pela cidade, como o EcoEscola30. Igualmente, o 
programa de educação ambiental deverá trazer o tema de 

combate ao desperdício de alimentos, uma vez que a redução na 

Até 2025 01 programa 
desenvolvido 

 
28Destaca-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. 
29 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 
30 O programa EcoEscola já realiza um trabalho similar no formado de Ensino a Distância. Mais informações em: https://www.ecoescolabh.com/ead 
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Linha de Ação Ação Detalhamento da Ação Prazo de 
Execução 

Meta Física 

disposição em aterros dos resíduos com potencial de geração de 
gás metano contribuem para minimizar as emissões de GEE. 

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 

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 

Ação 
Contínua 

Pelo menos uma 
campanha 

realizada por ano 
a partir de 2021 

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 

Esta ação visa incentivar a redução da geração de resíduos por 
meio do incentivo ao consumo consciente de embalagens 

Até 2030 01 programa 
desenvolvido 

Reduzir, 
Reciclar e 
Reutilizar 

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

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 recicláveis31 

Até 2025 Fundo criado e em 
operação 

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 à adoção de medidas de logística 

reversa 

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 

Até 2025 - 

Fonte: Elaboração própria. 

 
31 Em Porto Alegre, a Lei Complementar nº 807, de 28 de dezembro de 2016, criou o Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e à Inserção Produtiva de Catadores (FMRIC), que pode ser usado 
como referência para o desenvolvimento de fundo semelhante em Belo Horizonte. 
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Anexo 4 - Impactos das demais ações do Eixo Energia 

Quadro 14 -Impacto das demais ações do Eixo Energia 
Ação Impacto nos fatores de emissão 

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

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade 

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

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade 

Designar uma estrutura que centralize as ações voltadas para a eficiência 
energética de Belo Horizonte 

Fortalecimento da gestão e da 
otimização do consumo de 

eletricidade 
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. 

Viabilização de informação e 
ferramentas para a redução na 

demanda energética 

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

Gestão e otimização do consumo 
de eletricidade 

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

Promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 
Atualizar o mapeamento dos estabelecimentos públicos municipais que 
possuem estrutura para a instalação de fontes renováveis de energia e 

apresentar cronograma físico de implantação 

Promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

Implementar Central Geradora de energia renovável na CTRS-BR-040 
Promoção de fontes renováveis e 

redução do fator de emissão 
associado à eletricidade 

Aproveitar energeticamente o biogás gerado no aterro em Macaúbas 
Promoção de fontes renováveis e 

redução do fator de emissão 
associado à eletricidade 

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 

Promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

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

Promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

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 

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade, 

promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

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

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade 

Elaborar uma estratégia de redução do consumo energético na cidade 
Redução na demanda 

energética, otimização do 
consumo de eletricidade 

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 

Conscientização e o 
empoderamento do cidadão 

para a mudança de hábitos e o 
consumo cada vez mais eficiente 

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 

Conscientização e o 
empoderamento do cidadão 

para a mudança de hábitos e o 
consumo cada vez mais eficiente 
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Ação Impacto nos fatores de emissão 

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 

Conscientização e o 
empoderamento do cidadão 

para a mudança de hábitos e o 
consumo cada vez mais eficiente 

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 

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade, 

promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 
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 

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade, 

promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

Criar programa de desenvolvimento de bairros sustentáveis 

Redução na demanda 
energética, otimização do 
consumo de eletricidade, 

promoção de fontes renováveis e 
redução do fator de emissão 

associado à eletricidade 

Desenvolver e implementar projeto piloto de um bairro sustentável na 
cidade 

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. 
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Anexo 5 - Impactos das demais ações do Eixo Mobilidade 

Quadro 15 - Impacto das demais ações do Eixo Mobilidade 
Ação Impacto nos fatores de emissão 

Ampliar/requalificar as calçadas na cidade, 
considerando ampliação/ manejo da arborização 

pública nas vias e a acessibilidade universal 

Ampliação das viagens a pé e consequente 
redução do consumo de combustíveis por veículos 

motorizados 
Implementar rede cicloviária Ampliação das viagens por bicicleta e 

consequente redução do consumo de combustíveis 
por veículos motorizados 

Implantar paraciclos dentro das escolas municipais Ampliação das viagens por bicicleta e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos motorizados 
Implementar bicicletários seguros junto às estações de 

integração de ônibus e nas estações do metrô 
Ampliação das viagens por bicicleta e 

consequente redução do consumo de combustíveis 
por veículos motorizados 

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

Ampliação das viagens a pé e por bicicleta e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos motorizados 
Fornecer incentivos para a aquisição de bicicletas pela 

população de baixa renda 
Ampliação das viagens por bicicleta e 

consequente redução do consumo de combustíveis 
por veículos motorizados 

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 

Ampliação das viagens por bicicleta e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos motorizados 

Regulamentar a bicicleta nos estacionamentos privados, 
tornando obrigatório oferecer vagas para bicicletas 

Ampliação das viagens por bicicleta e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos motorizados 
Implementar o Fundo de Subsídio ao Transporte Coletivo 
(FSTC), visando à redução da tarifa e ao estímulo ao uso 

de transporte coletivo pela população. 

Ampliação das viagens em transporte coletivo e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos individuais motorizados 
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) 

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

associado 

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] 

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

associado 

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. 

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

associado 

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 

Ampliação das viagens pelo transporte coletivo, 
redução no uso e no consumo de combustível de 

veículos individuais motorizados 

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

reduzida) 

Ampliação das viagens pelos modos ativos de 
locomoção, a redução no uso de veículos 
individuais motorizados e no consumo de 

combustível associado 
Reduzir limites de velocidade na cidade, implementando 

Projeto Velocidade Segura do PlanMob-BH 
Ampliação das viagens pelos modos ativos de 
locomoção, a redução na utilização de veículos 

individuais motorizados e no consumo de 
combustível associado. 

Regulamentar a infraestrutura para recarga de veículos 
elétricos 

Ampliação do consumo de combustíveis menos 
emissores de GEE 
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Ação Impacto nos fatores de emissão 
Implementar infraestrutura para recarga de veículos 
elétricos integrada com estacionamentos dissuasórios 

Ampliação do consumo de combustíveis menos 
emissores de GEE 

Avaliar a implantação de estacionamentos dissuasórios 
para veículos automotivos junto às estações de 

Integração do transporte coletivo 

Ampliação das viagens em transporte coletivo, 
redução do uso e do consumo de combustível por 

veículos individuais motorizados 
Estimular medidas de última milha (containers sobre 
rodas, pontos de entrega e coleta, microcentros de 

distribuição nas centralidades, OUC's e estacionamentos 
subterrâneos) 

Redução do consumo de combustíveis pelo 
transporte de carga 

Prever incentivos financeiros ou isenção de impostos para 
promover a adesão dos envolvidos, tanto dos 

transportadores quanto dos varejistas, às medidas de 
logística urbanas 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) 

Redução do consumo de combustíveis pelo 
transporte de carga 

Racionalizar sistema de logística urbana a partir de 
dados da Pesquisa de movimentação de carga 

Redução do consumo de combustíveis pelo 
transporte 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 

Redução do consumo de combustíveis pelo 
transporte de carga 

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 

Ampliação das viagens por bicicleta e 
consequente redução do consumo de combustíveis 

por veículos motorizado 

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

relativas à mobilidade (tipo Colab) 

Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente, 
reduzindo o consumo de combustíveis 

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) 

Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente, 
reduzindo o consumo de combustíveis 

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 

Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente, 
reduzindo o consumo de combustíveis 

Utilizar as redes sociais e os diversos meios de 
comunicação para promover campanhas de visibilidade 

ao Dia Mundial sem Carro (22 de setembro) 

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

associado 
Realizar campanhas para a educação ambiental dos 
motoristas, com foco nos benefícios do consumo dos 

combustíveis menos emissores (etanol, biocombustível, 
GNV, eletricidade, entre outros) 

Ampliação do consumo de combustíveis menos 
emissores de GEE 

Realizar campanhas para a educação ambiental dos 
motoristas, com foco nos benefícios da utilização dos 

meios de transporte ativos e coletivos 

Ampliação das viagens pelos modos ativos de 
locomoção, a redução na utilização de veículos 

individuais motorizados e no consumo de 
combustível associado 

Articulação Governamental pela implantação das linhas 
2 e 3 do metrô 

Ampliação das viagens em transporte coletivo, 
redução do uso e do consumo de combustível por 

veículos individuais motorizados 
Participar ativamente da proposição e implantação de 

grandes projetos de âmbito metropolitano (BRTs, 
Corredor Amazonas) 

Ampliação das viagens em transporte coletivo, 
redução do uso e do consumo de combustível por 

veículos individuais motorizados 
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Ação Impacto nos fatores de emissão 
Criar e manter um banco de dados para subsidiar o 

planejamento da logística urbana (pesquisas, rede de 
circulação, malha ferroviária) 

Tornar a mobilidade na cidade mais eficiente, 
reduzindo o consumo de combustíveis. 

Integração física, operacional e tarifária dos sistemas de 
transporte público, municipais e metropolitanos, inclusive 

metrô 

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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Anexo 6 - Impactos das demais ações do Eixo Saneamento 

Quadro 16 -Impacto das demais ações do subsetor de Disposição de Resíduos Sólidos 
Ação Impacto nos fatores de emissão 

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

Redução da geração de resíduos 
orgânicos, redução da deposição de 

orgânicos em aterro, aumento da 
compostagem e outras formas de 

tratamento menos emissoras de GEE 
Desenvolver estudos, em parcerias com o setor privado e 

universidades, com vistas à identificação de tecnologia adequada 
à realidade local e economicamente viável para tratamento de 

resíduos orgânicos em larga escala 

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

Desenvolver o Sistema de Gestão de Grandes Geradores de 
Resíduos Orgânicos 

Redução da geração de resíduos 
orgânicos, redução da deposição de 

orgânicos em aterro, aumento da 
compostagem 

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

coleta de resíduos orgânicos para compostagem 

Redução da deposição de orgânicos em 
aterro, aumento da compostagem 

Realizar estudo sobre incentivos (econômicos/fiscais) para que os 
proprietários de lotes vagos permitam o uso de suas áreas para 

instalação de hortas comunitárias e/ou pontos de coleta de 
resíduos orgânicos para a compostagem 

Redução da deposição de orgânicos em 
aterro, aumento da compostagem 

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

Aumento da coleta e aproveitamento dos 
recicláveis, redução da deposição de 

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

projetos sustentáveis, a redução do desperdício de materiais na 
obra, o uso de materiais reciclados, a reciclagem dos resíduos 
gerados na construção, consumo de energia e de água, entre 

outros 

Aumento no uso de reciclados, aumento 
da coleta e aproveitamento de 

recicláveis, redução da deposição de 
recicláveis em aterro 

Formalizar os GTs regionais de mobilização e fiscalização de 
áreas de deposição clandestina de Resíduos da Construção Civil e 

Volumosos (RCCV) 

Aumento no uso de reciclados, aumento 
da coleta e aproveitamento de 

recicláveis, redução da deposição de 
recicláveis em aterro 

Desenvolver e implementar planos de ação para o combate da 
prática de descarte irregular de resíduos e a eliminação de áreas 

de deposições clandestinas e o seu monitoramento de maneira 
continuada 

Aumento da coleta e aproveitamento de 
recicláveis, redução da deposição de 

recicláveis em aterro 

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

de tratamento de esgoto 

Redução da emissão 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 da emissão do tratamento e 
disposição 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 

Redução da emissão do tratamento e 
disposição de efluentes 

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 

Redução da deposição de orgânicos em 
aterro, aumento da compostagem 

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 

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

Desenvolver programa de multiplicadores ambientais por região 
da cidade, com a formação de redes de voluntários que atuem 

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 
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Ação Impacto nos fatores de emissão 
como agentes de comunicação, educação e informação, 
promovendo a educação ambiental e o envolvimento da 

comunidade com o tema da mudança do clima 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

Desenvolver um amplo programa de educação ambiental, 
contemplando todos os aspectos relacionados à gestão dos 

resíduos sólidos e à mudança do clima 

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

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 

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

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 

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

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

Redução no uso de recicláveis, redução 
da deposição de recicláveis em aterro 

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 

Redução da deposição de recicláveis em 
aterro 

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

Redução da geração de resíduos em 
geral, redução da deposição de resíduos 

em aterro, aumento da reciclagem e 
compostagem 

Fonte: Elaboração própria. 
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