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Introdução 

Belo Horizonte teve seu primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa elaborado 
em 2009, tendo como referência o período de 2000 a 2007. Este inventário foi realizado pela 
empresa Mundus Carbo, vencedora da licitação para execução dos serviços que transcorreram 
durante o ano de 2009. 

O Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte observou os 
preceitos e abordagens propostos pelo “IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories”, além das orientações do ICLEI, os padrões do GHG Protocol e da norma 
internacional ISO 14064:2006 Parte 1 (ainda que estes dois últimos padrões tenham sido 
desenvolvidos para aplicação em inventários corporativos, algumas premissas relacionadas a 
organização da estrutura do relatório e apresentação de resultados foram incorporados a este 
documento). O amparo metodológico e a padronização internacional asseguraram ao 
inventário total transparência e permitiram a comparação deste com outros produzidos no 
Brasil e no exterior. 

A primeira atualização, em 2012, também realizada por intermédio de consultoria contratada 
por licitação, vencida pela empresa Way Carbon, que desenvolveu os trabalhos de revisão e 
atualização, considerando o período de 2008 a 2011. Para a atualização, adotou-se uma 
metodologia diferente daquela adotada na consecução do Inventário, tendo em vista os 
avanços metodológicos do período, que culminaram com a afirmação das diretrizes do IPCC 
para inventários nacionais (2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories) na forma do 
Global Protocol for Community - Scale GHG Emissions (GPC 2012). Embora haja uma pequena 
perda de comparabilidade com o Inventário anterior, essa metodologia mostra-se mais 
adequada e melhor adaptada para a dinâmica urbana municipal, melhor representando os 
setores e sub-setores responsáveis pelas emissões de GEE. 

Nesta 2ª Atualização do Inventário de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte, 
compreendendo o período de 2011 a 2013, foi mantido o mesmo referencial, compondo-se 
uma série de seis anos de unidade metodológica, permitindo que as análises comparativas 
ganhem maior profundidade. 

Os cálculos de emissões foram realizados com base na metodologia adotada pela consultoria e 
na utilização de planilhas pré-configuradas para esta atualização. A partir desse ponto, a 
SMMA/PBH procedeu à entrada de dados e tabulação dos resultados obtidos em forma de 
gráficos e tabelas, de maneira a subsidiar o relatório analítico. As análises preliminares 
desenvolvidas pela equipe técnica da GPLA foram disponibilizadas em forma de minuta para 
considerações dos membros do CMMCE. A minuta foi então revista e compilada em sua versão 
final novamente pela equipe GPLA no documento que ora se apresenta. 
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Metodologia geral 

Esta 2ª atualização do Inventário atualiza os dados básicos para o cálculo das emissões de GEE 
no período entre 2011 e 2013 e serve de base para o acompanhamento da meta de redução 
das emissões do Município que é de reduzir em 20% a tendência de crescimento das emissões 
até 2030 em relação ao ano-base 2007. Portanto, o Inventário Municipal de GEE é um 
documento que precisa ser atualizado de forma permanente, de modo a permitir o 
monitoramento tanto da evolução das emissões na cidade ao longo do tempo quanto do 
alcance da meta. 

Para a execução deste trabalho, utilizou-se como orientação geral o Global Protocol for 

Community - Scale GHG Emissions (GPC 2012), documento que compila as diretrizes gerais para 
confecção de inventários municipais1 de emissões de GEE. O GPC 2012 compartilha da 
terminologia de diversos programas internacionais de reporte de emissões, entre eles o C40 

Cities Climate Leadership Group, o International Local Government GHG Emissions Analysis 

Protocol (IEAP-ICLEI) e o GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
2. Além 

disso, o GPC 2012 dialoga diretamente com o 2006 IPCC Guidelines for National GHG 

Inventories
3 e é, portanto, perfeitamente comparável ao Inventário Municipal de GEE anterior 

(2008 a 2010). 

Seguindo o padrão GPC 2012, as emissões do governo local foram agrupadas conforme sua 
origem geopolítica (ou escopos) e conforme seu setor. Assim, quanto aos grupos de emissões 
por origem geopolítica, estão apresentadas no inventário: 

a) emissões de Escopo 1: são as emissões de GEE que ocorreram dentro das fronteiras 
geopolíticas de Belo Horizonte, por atividades originadas na cidade; 

b) emissões de Escopo 2: são as emissões de GEE que ocorreram fora das fronteiras 
geopolíticas de Belo Horizonte, em função da geração de energia elétrica que foi 
consumida na cidade; 

c)  emissões de Escopo 3: são as emissões de GEE que ocorreram fora das fronteiras 
geopolíticas de Belo Horizonte, em função de outras atividades originadas na cidade. 

Quanto aos grupos de emissões por setor, estão apresentados no inventário: 

1)  emissões do Setor de Unidades Estacionárias, que estão sub-setorizadas em emissões 
residenciais, comerciais/institucionais, industriais e geração de energia. São 
essencialmente emissões de GEE relacionadas ao consumo energético em cada perfil 
de edificação; 

2)  emissões do Setor de Unidades Móveis, que estão sub-setorizadas em emissões por 
mode de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo. Refletem as emissões de GEE da 
matriz energética dos sistemas de transportes implantados no Município; 

                                                           
1
 O termo utilizado pelo GPC é “governos locais”, que pode ser entendido como cidades, comunidades ou mesmo 

governos metropolitanos. 
2 Esses são os maiores programas de relato de emissões de GEE do mundo. Para mais informações sobre esses  

programas, vide http://live.c40cities.org/aboutKus/ , http://www.iclei.org/index.php?id=ghgprotocol e  
http://www.ghgprotocol.org/. 
3
 Documento utilizado pela Convenção Quadro das nações Unidas para Mudanças Climáticas como referência para 

relatos nacionais de emissões de GEE. Para mais informações ver http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html. 
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3)  emissões do Setor de Resíduos, que estão sub-setorizadas em emissões por disposição 
de resíduos em aterro sanitário, tratamento biológico de resíduos e 
tratamento/lançamento de efluentes. 

Além disso, para assegurar a comparabilidade com as análises realizadas no inventário 2000 a 
2007 e para melhorar o entendimento do perfil de emissões da cidade, manteve-se o 
agrupamento das emissões por substância precursora de GEE, ou seja, as emissões podem ser 
visualizadas por tipo de combustível e/ou por tipo de tratamento de resíduos/efluentes. 

Da mesma maneira que nos estudos anteriores, nesta 2ª atualização as emissões associadas a 
Processos Industriais e Uso de Produtos (pela sigla IPPU, em inglês, referente ao volume de 
mesmo nome do IPCC) foram desconsideradas nesta atualização. 

Essas emissões decorrem de processos produtivos de setores industriais específicos, que 
podem envolver as atividades de degradação térmica de carbonatos, síntese de fertilizantes 
nitrogenados ou outras substâncias contendo nitrogênio, síntese de polímeros e/ou 
fluoroquímicos, síntese de cera parafínica, produção de solventes, produção de circuitos 
integrados ou semicondutores, produção de sistemas de refrigeração, aerossóis ou gases 
propelentes. De acordo com o IPCC, algumas emissões desse escopo setorial ocorrem na etapa 
de síntese (transformação física ou química) de determinados produtos (como por exemplo, na 
fabricação de cimento, cal, vidro ou cerâmicas, entre outros) enquanto outras ocorrem na 
etapa de uso ou consumo dos mesmos (como é o caso dos solventes, amônia, óxido nitroso e 
cera parafínica, entre outros). 

Entre as tipologias industriais que se encontram em operação em Belo Horizonte, nenhuma é 
emissora de GEE na síntese de seu produto final. Algumas delas, no entanto, utilizam como 
insumos ou matérias primas algumas substâncias que implicam em emissões de GEE durante a 
etapa de uso ou consumo das mesmas. Em virtude da impossibilidade de acessar as 
informações de consumo de tais substâncias na esfera privada, optou-se pela exclusão desse 
grupo de emissões. Vale notar o fato de que o Inventário Estadual de Minas Gerais (2008, ano-
base 2005, sem atualização) considerou somente as tipologias industriais que emitem GEE na 
síntese do produto final, não incluindo as emissões decorrentes do uso ou consumo de 
produtos. Como forma de superar a dificuldade de acessar informações que se encontram 
pulverizadas na esfera privada, o IPCC propõe uma abordagem para contabilizar esse tipo de 
emissão na fonte produtora de tais substâncias, ainda que as emissões ocorram somente na 
etapa de uso ou consumo das mesmas. 

Outra exclusão feita neste inventário foi quanto ao grupo de emissões de Agricultura, Florestas 
e Outros Usos do Solo (pela sigla AFOLU, em inglês, referente ao volume de mesmo nome do 
IPCC) que compreendem as emissões ou remoções líquidas por alteração dos estoques de 
carbono contidos em florestas, áreas agrícolas, áreas de pastagens e áreas de edificação 
urbana. Esse grupo de emissões foi cuidadosamente analisado no inventário 2000 a 2007, por 
meio de georreferenciamento das classes de uso do solo em Belo Horizonte. Na ocasião, 
percebeu-se que não há variação significativa nos estoques de carbono do solo na cidade, uma 
vez que as regiões densamente arborizadas não estão suscetíveis à urbanização (parques e 
áreas de preservação). Ainda de acordo com o GPC 2012, esse grupo de emissões também 
pode ser excluído, uma vez que sua aplicação em nível de governo local urbano é complexa e 
muitas vezes irrelevante. 

Emissões fugitivas, que seriam as emissões de metano por vazamentos na linha de distribuição 
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de Gás Natural na cidade, também foram desconsideradas. Essas emissões foram estimadas no 
inventário 2000 a 2007 por meio de fatores de emissão genéricos fornecidos pelo IPCC e se 
revelaram irrelevantes. Ademais, o cálculo dessas emissões é considerado como opcional aos 
inventariantes pelo GPC 2012. 

Os procedimentos utilizados nessa atualização foram igualmente utilizados na atualização 
referente ao período 2008 a 2010. Assim, foram contabilizadas emissões referentes aos gases 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Emissões de hidrofluorcarbonos 
(HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6), investigadas de acordo com as 
diretrizes do IPCC, não foram identificadas no Município para as fontes inventariadas. As 
emissões foram contabilizadas em toneladas do GEE específico e convertidas em toneladas de 
CO2 equivalente (tCO2e) de acordo com os potenciais de aquecimento global4 informados 
abaixo. 

Tabela 1: GWP dos gases de efeito estufa 

Gás de Efeito Estufa Potencial de Aquecimento Global (GWP) 

Dióxido de Carbono (CO2) 1 
Metano (CH4) 21 
Óxido Nitroso (N2O) 310 

No Anexo 01 estão listadas todas as fontes emissoras de GEE que foram incluídas nesta 2ª 
Atualização do Inventário Municipal e os agrupamentos realizados. 

Período de referência e fronteiras 

Este documento atualiza a série histórica de emissões de GEE em Belo Horizonte entre os anos 
2011 e 2013, perfazendo um total de 14 anos (2000 a 2013). A visualização do histórico de mais 
de uma década de emissões permite o entendimento das tendências que se apresentam para o 
Município e a dimensão dos esforços necessários para redução, bem como as áreas estratégicas 
para formulação de políticas. 

As emissões cobertas pelo Inventário Municipal correspondem àquelas com origem em Belo 
Horizonte e também algumas que ocorrem fora de suas fronteiras geopolíticas (emissões de 
Escopo 2 e 3), conforme aplicação do GPC 2012 exposta anteriormente. Os locais de ocorrência 
das emissões de Escopo 2 não podem ser claramente identificados, uma vez que qualquer usina 
de energia elétrica emissora de GEE conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pode, em 
tese, produzir eletricidade para consumo em Belo Horizonte. No entanto, para as emissões de 
Escopo 3 incluídas no inventário, grande parte pode ser alocada em outros Municípios, a saber: 

• Município de Lagoa Santa: é o local onde são registradas as vendas de gasolina de 
aviação e querosene de aviação para atendimento ao Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves (ou Aeroporto de Confins), principal aeroporto para o público de Belo Horizonte. 
Pelo critério de alocação de emissões pela origem da venda do combustível, as emissões 
de Escopo 3 para o Setor de Unidades Móveis – Subsetor Modal Aéreo - foram alocadas 

                                                           
4
 Potencial de Aquecimento Global (GWP): medida de como uma determinada quantidade de GEE contribui ao 

aquecimento global, comparando o gás em questão com a mesma quantidade de CO2 (cujo potencial é definido 

como 1). Esse fator considera a habilidade de absorção de calor e a quantidade de gás removida da atmosfera num 

certo número de anos. 
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em Lagoa Santa. 

• Município de Santa Luzia: é o local onde está instalada a Central de Tratamento de 
Resíduos Macaúbas, que dispõe do aterro sanitário que recebe a maior parte dos 
resíduos sólidos urbanos gerados e coletados em Belo Horizonte. Portanto, as emissões 
de Escopo 3 para o  Setor de Resíduos – Subsetor Disposição de RSU em Aterro Sanitário 
- foram alocadas em Santa Luzia. 

• Município de Sabará: é o local onde está instalada a Estação de Tratamento de Esgotos 
do Arrudas, que recebe e trata grande parte do esgoto sanitário gerado em Belo 
Horizonte. Portanto, parte das emissões de Escopo 3 para o Setor de Resíduos – 
Subsetor Tratamento e  Lançamento de Efluentes - foram alocadas em Sabará.   

Outras emissões de Escopo 3 não puderam ser claramente alocadas em nenhum outro 
Município. Foi o caso das emissões do Setor de Resíduos – Subsetores de Esgotos Sanitários 
Lançados em Corpo Hídrico Sem Tratamento e Esgotos Sanitários Não Coletados Tratados em 
Fossa Séptica. Nessas situações, é difícil prever em que momento e local as emissões 
ocorreriam, uma vez que as variáveis dos corpos receptores são desconhecidas. 

Também para as emissões de Escopo 3 do Setor de Unidades Móveis –  Subsetores Modal  
Rodoviário e Modal Ferroviário - as informações não apresentavam o grau de desagregação 
suficiente para identificar todos os Municípios que forneceram combustíveis para Belo 
Horizonte. Assim, todas foram alocadas no Escopo 1 do mesmo subsetor ou de um subsetor 
predominante. 

Origem dos dados e consolidação de resultados 

No intuito de assegurar a comparabilidade com os inventários anteriores, foram mantidas as 
bases de dados e abordagens adotadas desde o primeiro levantamento (Inventário 2000-2007) 
e repetidas na primeira atualização. As dificuldades relacionadas ao acesso de dados de 
geração e tratamento de resíduos sólidos industriais e de efluentes líquidos industriais se 
repetiram, e, portanto, essas fontes se mantiveram excluídas das análises. O monitoramento de 
todos os dados utilizados neste inventário é realizado pelas entidades indicadas no Anexo 02. 

Como algumas informações não possuíam o grau de desagregação desejado para todos os 
agrupamentos previstos, alguns subsetores analisados ficaram sem informações específicas, 
pois estavam alocadas em outros subsetores. Esse foi o caso das informações sobre o consumo 
energético de ferrovias e de geradores elétricos estacionários (movidos a óleo diesel, óleo 
combustível ou eletricidade) – que não puderam ser desmembradas dos consumos energéticos 
do subsetor comercial/institucional – e também sobre combustíveis do modal rodoviário no 
Escopo 3, pois não foi possível diferenciar emissões de Escopo 1 ou 3 por meio do critério de 
origem das vendas dos combustíveis tanto nos casos em que o combustível foi adquirido em 
Belo Horizonte e a atividade foi desempenhada fora da cidade quanto nos casos em que o 
combustível foi adquirido fora da cidade e a atividade foi desempenhada em Belo Horizonte 
(pois as bases de dados utilizadas não captam tal informação). 

Todas as emissões calculadas neste inventário foram agrupadas no sentido de elaborar o Perfil 
Comunitário de GEE e de contribuir para o Relato para Agregação Nacional. Segundo o GPC 
2012, são duas as maneiras de apresentar os resultados finais do Inventário Municipal, 
conforme a finalidade:  

• O Perfil Comunitário de GEE é um relato mais amplo das emissões da cidade, incluindo 
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as emissões de todos os escopos e de todos os setores e subsetores, de modo a 
refletir a intensidade de GEE da economia municipal e do comportamento de seus 
habitantes, e tem como objetivo subsidiar o direcionamento de políticas públicas para 
mitigação de GEE. 

• O Relato para Agregação Nacional é um relato simples, com recortes por fronteiras 
geopolíticas, que tem como objetivo permitir a consolidação de emissões em níveis 
regionais ou nacional, sem incorrer em contagens duplas ou omissões de emissões. Os 
dados são reagrupados conforme a estrutura do 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, de modo a viabilizar seu uso pela autoridade nacional em 
comunicação com a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. 
Como consequência, apenas emissões de Escopo 1 são apresentadas nesse tipo de 
relato. 
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Metodologias de Quantificação de GEE 

Para os cálculos de emissões de GEE foram utilizadas as mesmas fórmulas adotadas para a 
atualização 2008-2010 e repassadas pela consultoria responsável pela primeira atualização 
através de planilhas Microsoft Excel pré-formatadas. A equipe da SMMA procedeu à coleta dos 
dados e o preenchimento dos campos de entrada. Estas fórmulas não serão aqui descritas, 
cabendo apenas algumas considerações acerca dos dados utilizados conforme descrito a seguir: 

1. Emissão de GEE por consumo de combustíveis 

No período coberto pelo inventário (2011-2013), diferentes concentrações de biocombustíveis 
(etanol e biodiesel) foram estabelecidas pela autoridade nacional para a distribuição de 
Gasolina Automotiva e Óleo Diesel. Essas concentrações foram consideradas nos cálculos e 
aplicadas aos totais de cada combustível verificado para o Município, de acordo com a evolução 
da regulamentação do setor. 

2. Emissão de GEE por consumo de energia elétrica 

As emissões indiretas de CO2 por consumo de eletricidade foram calculadas levando em conta 
o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional em cada ano do período 
considerado. Os fatores emissão de CO2 referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 foram 
publicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT): 0,0292 tCO2e/MWh (2011), 0,0653 
tCO2e/MWh (2012) e 0,096 tCO2e/MWh (2013). 

3. Emissão de GEE por tratamento e lançamento de efluentes líquidos 

Belo Horizonte dispõe de quatro estações de tratamento de esgotos (ETE) em operação, que 
são emissoras de metano e óxido nitroso: ETE Arrudas, sediada em Sabará/MG e que recebe 
efluentes sanitários de Belo Horizonte e Contagem/MG; ETE Onça, localizada em Belo 
Horizonte e que também recebe uma fração de esgotos de Contagem/MG; ETE Olhos D’água e 
ETE Minas Solidária, localizadas em Belo Horizonte e que recebem esgotos exclusivos da cidade. 
Uma quinta ETE, a Estação de Águas Fluviais Ressaca/Sarandi, emprega processos físico-
químicos que não emitem GEE. 

Além disso, uma fração de esgotos coletados em Belo Horizonte não é encaminhada a 
nenhuma estação de tratamento, sendo lançada diretamente em corpo hídrico; outra fração de 
esgotos, que não é coletada, é presumidamente tratada em sistemas sépticos (fossas), seguidos 
de infiltração. 

Para os fins deste inventário e em conformidade com o GPC, apenas a fração oriunda de Belo 
Horizonte foi considerada em todas as ETE emissoras de metano e óxido nitroso. A seguir, a 
descrição da abordagem metodológica para cada uma delas. 

a. ETE Arrudas 

A ETE Arrudas emprega um sistema de lodos ativados para tratamento de esgotos sanitários, 
que é um sistema aeróbio gerador de um volume elevado de lodo biológico. Este lodo biológico 
é levado para estabilização em reatores anaeróbios dotados de medidores de vazão e teor de 
metano de biogás e de um dispositivo de queima do mesmo, do tipo aberto. 

b. ETE Onça, Olhos D’Água e Minas Solidária 

As estações de tratamento de esgotos Onça, Olhos D’Água e Minas Solidária empregam 
Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente para tratamento de esgotos sanitários, que é um 
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tipo de sistema emissor de metano e óxido nitroso. Essas ETE não dispõem de medidores de 
vazão e de teor de metano do biogás. 

c. Autodepuração de Esgotos Sanitários em Corpos Hídricos 

Uma parte dos esgotos sanitários coletados pela concessionária local é lançada sem nenhum 
tipo de tratamento em algum corpo hídrico, que naturalmente promove a depuração dos 
efluentes por meio de processos microbiológicos que podem emitir metano. 

d. Tratamento de Esgotos Sanitários Não Coletados 

A parcela de esgotos sanitários que não é coletada pela concessionária local pode ser disposta 
de várias maneiras. Para fins de simplificação, adotou-se a premissa de que os esgotos 
sanitários não coletados serão tratados em sistemas independentes representados por fossas 
sépticas. 

4. Emissão de GEE por tratamento de resíduos sólidos urbanos 

a. Aterro Sanitário 

Grande parte dos resíduos sólidos urbanos gerados em Belo Horizonte são levados para 
disposição em aterro sanitário no Município de Santa Luzia/MG (CTR Macaúbas), onde não há 
sistema de recuperação de biogás. Assumiu-se, como medida de conservadorismo, que 100% 
do biogás gerado nesse maciço de resíduos sólidos urbanos será liberado para a atmosfera. 

Uma fração dos resíduos coletados na cidade ainda é disposta no maciço da Central de 
Tratamento da Rod. BR-040 em Belo Horizonte (CTRS), em uma área separada de onde, a partir 
de 2010, teve início um sistema de geração termelétrica a partir do biogás gerado no aterro. 
Assim, o biogás oriundo do antigo maciço de resíduos não foi considerado na presente 
atualização. Será considerada apenas a fração oriunda das disposições recentes em área 
separada e não coberta pelo sistema de recuperação de biogás. 

Informações sobre as quantidades de resíduos domiciliares e públicos gerados em Belo 
Horizonte e dispostos em aterro, bem como sua composição gravimétrica, foram levantadas 
junto à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) do Município. 

Para o cálculo das emissões de CH4 decorrentes da decomposição microbiológica de resíduos 
sólidos urbanos em aterro sanitário foi empregado o modelo de Decaimento de Primeira 
Ordem (FOD). 

Vale salientar que, segundo esse modelo de decaimento de primeira ordem, as emissões de 
GEE devidas à disposição de resíduos em aterro sanitário em um dado ano serão distribuídas 
nos anos seguintes, gerando um passivo de emissões, de forma decrescente. Tal distribuição 
ocorrerá em função do grau de degradabilidade dos materiais dispostos sob condições 
ambientais que favoreçam a decomposição anaeróbica. Para os fins deste inventário, adotou-se 
um período até 2020 como horizonte de degradação dos resíduos no interior do maciço. 

b. Compostagem 

A Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte também realiza atividades de 
compostagem para resíduos orgânicos. Estas atividades ocorrem na CTRS da Rod. BR-040 e 
podem incorrer em emissões de óxido nitroso e metano. 
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Resultados 

Perfil Comunitário de GEE  

A cidade de Belo Horizonte apresentou, ao longo da primeira década deste século XXI, um 
cenário de expansão econômica e populacional, com consequente elevação da renda per 
capita. Devido ao seu perfil econômico, a expansão de seu Produto Interno Bruto deu-se, 
sobretudo, no setor terciário, isto é, na prestação de serviços, no comércio e na 
administração pública. Essa evolução pode ser refletida no perfil de emissões da cidade, cuja 
principal fonte de emissões de gases de efeito estufa em 2013 foi o setor de transportes (71% 
das emissões), seguida do uso de energia em unidades estacionárias (19%) e do tratamento 
de resíduos e esgotos (11%).  

A evolução das emissões de GEE em Belo Horizonte na última década foi crescente e 
acumulou aumento de 71% entre 2000 e 2013, ao passar de 2,59 milhões de toneladas de 
CO2 e emitidas em 2000 para 4,40 milhões de toneladas de CO2e em 2013. A tabela a seguir 
apresenta a evolução das emissões de GEE, da população e do PIB de Belo Horizonte no 
período em análise. 

Tabela 2: Emissões totais, população e PIB* de Belo Horizonte entre 2000 e 2013 

Ano 
Emissões 

(milhões de tCO2e) 
População 
(milhões) 

PIB 
(R$ Bilhões) 

PIB Per Capita 
(R$1,00/hab) 

2000 2,59 2,24 39,46 17.617,70 

2001 2,75 2,25 40,69 18.005,99 

2002 2,87 2,27 43,75 19.105,02 

2003 2,88 2,28 42,78 18.518,12 

2004 2,97 2,29 46,44 19.844,09 

2005 3,01 2,31 45,89 19.446,31 

2006 3,12 2,32 48,49 20.290,41 

2007 3,18 2,33 54,00 22.690,85 

2008 3,43 2,35 55,02 23.117,79 

2009 3,47 2,36 54,17 22.761,94 

2010 3,75 2,38 57,99 24.364,01 

2011 3,97 2,40 57,71 24.044,90 

2012 4,24 2,43 58,37 24.022,26 

2013 4,40 2,46 - - 

*PIB corrigido a valores de 2012. Fonte: SMPL, 2015. 

Em relação a 2007, ano base para as metas de redução de longo prazo, o aumento foi de 40%. 
Nesse ritmo de crescimento e caso nenhuma intervenção sobre as principais fontes emissoras 
de GEE seja realizada, as emissões totais do Município podem alcançar a marca de 6 milhões 
de toneladas anuais até 2030, nível observado atualmente em cidades como Paris, Seattle, 
Melbourne e Hiroshima. 
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Resíduos Macaúbas, como, por exemplo, a adoção de tratamentos térmicos avançados (com 
recuperação de energia). 

As emissões decorrentes do consumo de Gás Natural praticamente se mantiveram estáveis 
desde 2008. No acumulado do período entre 2011 e 2013, as emissões absolutas reduziram 
22%. Esse combustível apresenta bom potencial de expansão para o setor 
comercial/institucional, podendo vir a substituir o Diesel, Óleo Combustível e GLP em sistemas 
estacionários de geração térmica e elétrica. Vale ressaltar que, há baixa emissão de GEE na 
queima do Gás Natural, no entanto, quando queimado na ausência de oxigênio libera 
monóxido de carbono que é altamente tóxico além de apresentar riscos de asfixia, incêndio e 
explosão, uma vez que esse combustível pode ser mais leve que o ar tendendo a se acumular 
nas partes mais elevadas quando em ambientes fechados. 

Assim, observa-se a necessidade da disposição de recursos mais significativos para reduzir a 
emissão de GEE como a exploração das fontes eólica, biomassa e solar fotovoltaica, uma vez 
que o Brasil possui grandes reservas de silício, matéria prima indispensável para a produção de 
energia solar e também apresenta excelente incidência solar, além de condições climáticas que 
favorecem a formação de ventos fatores que beneficiam a adoção da exploração da energia 
eólica e fotovoltaica como principais fontes geradoras de energia. A utilização dessas fontes de 
energia acarreta a expansão da oferta de energia elétrica com menores impactos ambientais e 
também na estabilidade, principalmente do cenário econômico nos momentos em que a 
produção por fontes tradicionais é menor uma vez que os períodos de estiagem que 
prejudicam a produção das grandes usinas hidrelétricas coincidem com os períodos de maior 
produção de energia eólica, solar e de biomassa (WWF, 2012).  

No caso da eletricidade, a variação observada nos últimos anos é um reflexo direto da 
variação da intensidade de carbono da matriz elétrica brasileira. Como a quase totalidade da 
energia elétrica consumida em Belo Horizonte é produzida fora de suas fronteiras 
geopolíticas, as mudanças na matriz elétrica nacional influenciam esse componente no nível 
municipal.  

A partir de 2010, com a comercialização de energia gerada através de biogás explorado no 
aterro sanitário da BR-040 há produção por parte de sua planta de aproximadamente 2.800 
MWH/mês, o que ocasionou a queda da participação do setor de resíduos para 10% - 
reforçando o perfil de cidades de economias desenvolvidas, que concentram quase a 
totalidade de suas emissões de GEE no consumo energético (CEMIG; 2015). Na Figura 3, 
percebe-se que houve uma migração de perfil: entre 2010 e 2013. Assim observa-se a relação 
de 90% das emissões com origem no consumo energético e 10% delas com origem no 
tratamento de resíduos, um perfil característico de grandes centros urbanos de economias 
emergentes. 
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teve sua participação reduzida devido à elevação de preços. A participação de outros 
combustíveis como Diesel e GNV/GNC Automotivo se mantiveram estáveis, isto é, a demanda 
crescente por combustíveis no sistema de transportes, notadamente para atender a frota 
crescente de veículos leves, foi sustentada somente pela Gasolina. A figura a seguir mostra a 
evolução da matriz energética do sistema de transportes em Belo Horizonte nos últimos anos. 

 

Figura 5: Matriz energética do sistema de transportes em Belo Horizonte, 2008 a 2013 

As figuras 6 e 7 a seguir complementam a análise acima. O primeiro gráfico (Figura 6) revela 
as vendas de Gasolina Automotiva e Etanol em Belo Horizonte entre 2000 e 2013. Percebe-se 
que houve um movimento intenso a partir de 2009 de substituição de Etanol pela Gasolina e 
esse movimento teve continuidade nos anos seguintes. Ainda que a produção de veículos 
bicombustíveis (ou veículos flex) no Brasil tenha alcançado cerca de 80% de todos os novos 
veículos, a preferência pela Gasolina nessa frota foi elevada de 69% em 2011 para 71% em 
20135, o que agrava a perspectiva para a próxima atualização do Inventário Municipal, em um 
contexto em que são adicionados diariamente 400 novos veículos leves à frota urbana 
belorizontina6. 

A retomada da política de diferenciação tributária CID - (Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico) entre a gasolina e o etanol, que vigorou no Brasil na década passada, 
pode gerar importantes benefícios uma vez que os recursos arrecadados são utilizados para 
subsidiar principalmente obras de construção e manutenção da infraestrutura de transportes, 
além de favorecer a produção e uso em larga escala do etanol no país. (ÚNICA; 2015). 

                                                           
5
 Fonte: Petrobrás, 2012.  

6
 Fonte: Detran, 2011. 
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ntensidade de carbono da matriz elétrica br
ticas de eficientização de consumo elétrico no M
 no sistema interligado nacional (SIN), foram 
aneira, o consumo total de eletricidade das 
nsistente, pelas razões já apontadas neste r
ergética, como a priorização do uso de e

exemplo, devem ser incentivadas. 

tucional é, de fato, o cerne da economia municip
rgética diversificada para atender demandas m
combustível até 2011 foi o Óleo Diesel, que r

revelando que os geradores elétricos 
el têm sido importantes utensílios para asseg
se destaca como insumo energético fundamen

a consistente nos anos de 2012 e 2013. As emi
 variações por causa da intensidade de carbono

acima. 

 importante nesse subsetor. Utilizado pelo comé
o pública, respondeu por 4% das emissões 
el tiveram queda significativa em 2011, send
o período teve aumento, saindo de 60.288 tC

 tCO2e em 2013.  

titucional em Belo Horizonte ainda encontr
tural, que responde por apenas 0,43% de su
o em carbono que Óleo Diesel, Óleo Combustí
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e suas emissões. Esse 
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ser um substituto interessante
economia municipal. A Figura 
Comercial/Institucional.  

Figura 12: Emissões por

O principal insumo energético 
Combustível e o Óleo Diesel ao
A eletricidade é o segundo pri
(23%), que permanece como a
movimentação de cargas, tem
Combustível no subsetor també

Figura 13: Emissõ

A figura a seguir ilustra co
substituição de Óleo Combustív

nte para aplicações estacionárias nesse subseto
ra 12 apresenta as emissões por consumo ener

 por consumo energético no subsetor Comercial

tico da indústria local é o Gás Natural, que veio
l ao longo da década e, em 2013, respondeu po
 principal insumo energético (34%) seguida do
o alternativa para geração elétrica estacionária

 tem participação discreta, de 3%, e um rem
mbém se faz presente (2%) (Figura 13). 

issões por consumo energético no subsetor ind

 como o subsetor Industrial implementou 
ustível por Gás Natural ao longo da última décad
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Figura 14: Evolução das emiss

Passando-se ao Setor de Resídu
demais tratamentos de resíduo
GEE em Belo Horizonte. Até o 
040, as emissões de maciços 
início das operações da terme
2010. A produção do Aterro 
elevação no volume de resíduo
Resíduos em 2013, conforme a

Figura 15: Emissões 

Ao longo da última década, o b
em Belo Horizonte a situação n
Horizonte cerca de 0,5 kg de 
2010) a média foi de 1,3 
industrializadas. Como os índic
é o equipamento padrão para 

issões por Óleo Combustível e GN no segmento
Horizonte, 2000 a 2013 

síduos, percebe-se a preponderância dos aterro
íduos sólidos e tratamento de efluentes como 
é o início da operação da termelétrica a biogás 
ços de resíduos respondiam por 85% do total 
rmelétrica, os maciços tiveram queda e respon
rro de Macaúbas aumentou a partir de 2011,
íduos recebidos e respondeu por 81% do total e
e apresentado na figura abaixo. 

ões do Setor de Resíduos em Belo Horizonte, 20

, o brasileiro aumentou sua geração per capita d
ão não foi diferente. Enquanto na década anterio
 de resíduo por habitante por dia, nos últimos
1,3 kg por pessoa diariamente, uma média
ndices de reciclagem são baixos, inferiores a 3%
ara disposição de resíduos sólidos urbanos, as 
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tendem a ser relevantes. 

No caso de Belo Horizonte
empreendimento de recuperaç
2010, o que reduziu pela meta
maciço da CTR Macaúbas não
intervenções que levem ao ap
sistemas térmicos avançados 
relevantes, da ordem de 250 m
pela cidade em 2010. 

Para o subsetor de Esgotos San
em que os serviços de coleta e 
tratamento de esgotos a condi
carga orgânica dos efluentes, t
efluente sanitário é lançado n
para degradação de matéria or
custo de outros tipos de polui
experiência da ETE Arrudas, q
tratamento, onde passou a p
menores de recuperação de bi
sistemas anaeróbios de trata
tratamento de esgotos sanitári

A figura a seguir mostra os índ
percentual de tratamento nos ú

Figura 16: Índices de colet

No consolidado de todos os sub
Horizonte em 2013 tiveram 
estratégico de ação para as po
aéreo respondeu por 18% da
contribuinte ao Inventário Mu
contribuinte, com 9% do total

nte, em meados dos anos 2009 e 2010 
eração energética do biogás do maciço da CTRS
etade as emissões totais do tratamento de res
não dispõe de nenhum sistema de recuperaçã

o aproveitamento do biogás na CTR Macaúbas
dos de tratamento de resíduos sólidos pode
50 mil toneladas de CO2e por ano ou cerca de 6

 Sanitários, observa-se um aumento das emissõe
ta e tratamento de esgotos é ampliado. Isso por
ondição anaeróbica é proporcionada como proc
es, tendo como decorrência a maior geração de
o na natureza sem o tratamento prévio, as co

ia orgânica são menores, implicando em menos
oluição ambiental. Uma alternativa eco-eficien
s, que implantou um sistema de recuperação d
 a produzir parte da própria demanda de el
e biogás podem ser desenvolvidos para as dema
ratamento. A Figura 15 apresenta as emissõ
itários. 

s índices de cobertura de coleta de esgotos em
os últimos anos (de 2008 a 2010). 

oleta e tratamento de esgotos em Belo Horizon

s subsetores, pode-se afirmar que 53% de todas
 origem no transporte rodoviário e que ess

s políticas municipais de controle e redução d
 das emissões totais de 2013 e represento

 Municipal. O tratamento de resíduos sólidos
otal de GEE emitido em 2013, ao lado do co
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Portanto, além de políticas re
substituição de combustíveis 
Residencial e Comercial/Institu
biogás no tratamento de resídu

Figura 17: Distribuição das 

Vale notar o fato de que as e
série, ao passo que as emiss
“exportação de emissões” ta
desenvolvidas, que encontram
realidade imobiliária, levando
serviços de transportes para 
Horizonte, o principal aspecto 
operação da termelétrica a bio
das emissões de Escopo 3 fora
de resíduos sólidos urbanos em

contribuinte, com 8%. O consumo energético
% e o tratamento de resíduos sólidos 9%. O 

% e o tratamento de esgotos sanitários, 1% (Fig

s relacionadas a mobilidade, medidas de efi
eis podem ser avaliadas como estratégicas 

stitucional, da mesma maneira que os sistema
síduos sólidos e efluentes líquidos. 

 das emissões totais de Belo Horizonte por subse

as emissões de Escopo 1 apresentaram queda 
missões de Escopo 3 aumentaram (Figura 1
 também é característico de grandes metróp

ram-se saturadas internamente do ponto de vist
ndo os novos investimentos para expansão d
ara cidades da região metropolitana. No caso
cto envolvido na redução das emissões de Esc

a biogás da CTRS da Rod. BR-040. As grandes r
foram o maior movimento do aeroporto de Co
s em Sabará. 
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Figura 18: E

Como consequência da dinâmi
emissões por habitante em B
desde o início da série. Entr
alcançando a faixa de 1,79 tCO
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emissões projetadas neste cená
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Através da medição das emissões e do monitoramento de seus fatores intervenientes como 
atividade econômica, clima e mudanças de tecnologias, podemos reconhecer oportunidades e 
incentivar o progresso em direção à meta de redução das emissões. Além disso, o 
desenvolvimento sistemático de inventários de GEE como o que hora se apresenta possibilita 
analisar os impactos das políticas, ações e medidas frente à mitigação desses gases e subsidia a 
administração pública na tomada de decisões. 

As Figuras 20 e 21 apresentam, respectivamente, as projeções das emissões totais e per capita 
do município de Belo Horizonte para os próximos 15 anos. Após 2007, ano base da meta 
estabelecida, os gráficos apresentam três séries de dados: linha de projeção BAU (Business as 
Usual) calculada no PREGEE, linha da meta a ser atingida (20% ao final de 2030), e linha das 
emissões reais (até 2013), medidas nos inventários já realizados. 

A projeção-BAU considera um cenário sem esforços adicionais e com as seguintes taxas de 
crescimento: 

Precursor Crescimento 

Gasolina Incremento de 4% a.a. até 2030 

Diesel Incremento de 0,2% a.a. até 2030 

Querosene de aviação Confins duplica capacidade de passageiros até 2020 

GLP Estáveis até 2030 (sem aumento) 

Gás natural (GN) Incremento de 7% a.a. 

Óleo combustível Incremento de 4% a.a.até2030 

Eletricidade Incremento de 11% a.a.até2020 e posterior estabilização 

População Incremento de 200 mil habitantes até 2030 

Esgotos Nenhuma ação em relação ao biogás na ETE Onça 

Resíduos Nenhuma medida em relação ao biogás 

 

A partir dos gráficos apresentados pode-se analisar a situação do município em relação à meta 
proposta e aos valores projetados em um cenário sem esforços adicionais de mitigação. Em 
2013 o município encontrava-se com valores de emissão abaixo do cenário BAU, mas ainda 
superiores à linha da meta de redução, evidenciando o desafio que deve ser enfrentado pela 
Administração Municipal. Torna-se necessária a aplicação de políticas e a intensificação das 
ações voltadas para a redução das emissões, em todos os setores e em especial nas emissões 
oriundas das fontes móveis. 
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Figura 20: Projeção das emissões totais em Belo Horizonte, 2000 a 2030 

 

 

Figura 21: Projeção das emissões per capita em Belo Horizonte, 2000 a 2030 

 

Em relação ao PIB (Figura 22), podem ser identificados quatro períodos distintos de acordo com 
as variações observadas: 

• 2000-2006 – período de certo equilíbrio entre emissões e PIB, apesar das oscilações 
anuais, sendo a variação praticamente constante, com leve tendência de queda. No 
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anos pré-2007, em fun
21); 
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Na Figura 23, observa-se ao lon
(2000-2012), uma taxa de cresc
PIB (47,9%), indicando um des
com aumento de emissões, si
ponto de vista das emissões de

Observando-se a variação segu
que, embora a taxa de crescim
para 12,9% entre 2010-2012),

egmentos da economia local com grande inf
tam baixa intensidade de emissões (por 
stração pública, comércio, empresas de alta te
to outros segmentos (como o de turismo de ev

res/restaurantes e o próprio sistema de transpo
ergético e geração de resíduos, refletindo em

período, há uma queda abrupta no gráfico (0,0
 no PIB municipal, que cresceu 11% (passando d
es cresceram apenas 2%; 

o de recuperação das emissões, com retorno a
 função de uma forte desaceleração no crescim

íodo de manutenção do crescimento das 
 setor de transportes (gasolina e querosene d
ma maior redução no crescimento do PIB, o que
os três anos da curva. 

ção do indicador de emissões de GEE por PIB, 20

 longo do período de abrangência dos inventári
rescimento das emissões (63,6%) superior à tax

 desenvolvimento “sujo”, onde o valor agregad
s, sinalizando para a utilização de tecnologias 
s de GEE. 

segundo os intervalos de tempo dos inventário
scimento das emissões venha se reduzindo (22,
12), o PIB apresentou uma queda muito mais
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Tabela 3: Emissões de GEE em Belo Horizonte por Setor, Subsetor, Escopo e Fontes Emissoras de GEE 

Setor Sub-setor Escopo Precursor Unidade Comentários 

Unidades 
Estacionárias 

Edificações 
Residenciais 

Escopo 1 GLP kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Doméstico" 

Escopo 2 Eletricidade MWh CEMIG - Consumo elétrico das Classes "Residencial" e "Rural" 

Edificações 
Comerciais e 
Institucionais 

Escopo 1 

GLP kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", "Público" e "Outros" 

GN ou GNC m3 GASMIG - Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento de "Uso Geral" 

Óleo Diesel litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", "Público" e "Outros" 

Óleo Combustível kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", "Público" e "Outros" 

Escopo 2 Eletricidade MWh CEMIG - Consumo elétrico das Classes "Comercial", "Poder Público", Iluminação Pública", "Serviço Público" e "Consumo Próprio" 

Geração de Energia Escopo 2 Óleo Diesel litros Incluso no escopo 1 sub-setor Edificações Comerciais/Institucionais 

Uso Industrial de 
Energia 

Escopo 1 

Óleo Diesel litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

GLP kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

Óleo Combustível kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

GN ou GNC m3 GASMIG - Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento "Industrial" 

Escopo 2 Eletricidade MWh CEMIG - Consumo elétrico da Classe "Industrial" 

Unidades 
Móveis 

Modal Rodoviário 

Escopo 1 

Óleo Diesel litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte Rodoviário" 

Gasolina litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte Rodoviário" 

Etanol litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte Rodoviário" 
GNV ou GNC 
Automotivo m3 GASMIG - Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento "Automotivo" 

Escopo 2 Eletricidade MWh Inexistente 

Escopo 3 

Óleo Diesel litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Gasolina litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Etanol litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 
GNV ou GNC 
Automotivo m3 Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Modal Ferroviário 
Escopo 1 

Óleo Diesel litros Incluso no escopo 1 setor Estacionários, sub-setor Edificações Comerciais/Institucionais 

Óleo Combustível kg Incluso no escopo 1 setor Estacionários, sub-setor Edificações Comerciais/Institucionais 

Escopo 2 Eletricidade MWh Incluso no escopo 2 setor Estacionários, sub-setor Edificações Comerciais/Institucionais 

Modal Aéreo Escopo 1 
Gasolina Aviação litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte 

Querosene Aviação litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte 



 

36 

 

Setor Sub-setor Escopo Precursor Unidade Comentários 

Escopo 2 Eletricidade MWh Inexistente 

Escopo 3 
Gasolina Aviação litros ANP - Vendas realizadas em Lagoa Santa 

Querosene Aviação litros ANP - Vendas realizadas em Lagoa Santa 

Resíduos 

Disposição de RSU 
em aterro sanitário 

Escopo 1 
RSU aterrado em BH toneladas SLU - Totais coletados nas categorias "RDO", "RPU" e "Outros", levados a CTRS da Rod. BR-040 
Resíduos de poda 
aterrados em BH toneladas SLU - Totais coletados na categoria "RPO", levados a CTRS da Rod. BR-040 

Escopo 3 

RSU aterrado fora de 
BH toneladas SLU - Totais coletados nas categorias "RDO", "RPU" e "Outros", levados a CTR Macaúbas 
Resíduos de poda 
aterrados fora de BH toneladas SLU - Totais coletados na categoria "RPO", levados a CTR Macaúbas 

Tratamento biológico 
de RSU 

Escopo 1 RSU tratado em BH toneladas SLU - Totais tratados na categoria "Reciclagem Orgânicos", levados a CTRS da Rod. BR-040 

Escopo 3 
RSU tratado fora de 
BH toneladas Inexistente 

Tratamento e 
Lançamento de 
Efluentes 

Escopo 1 

Esgotos tratados em 
BH - ETE Onça 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 
efluente COPASA - dados operacionais da ETE 

Esgotos tratados em 
BH - ETE Olhos 
D`água 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 
efluente COPASA - dados operacionais da ETE 

Esgotos tratados em 
BH - ETE Minas 
Solidária 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 
efluente COPASA - dados operacionais da ETE 

Escopo 3 

Esgotos tratados fora 
de BH - ETE Arrudas 

m3 biogás COPASA - dados operacionais da ETE 

% metano COPASA - dados operacionais da ETE 
m3 

efluente COPASA - dados operacionais da ETE 
Esgotos sanitários 
lançados em corpo 
hídrico sem tratamento 

m3 
efluente Calculados a partir de dados de cobertura de coleta e tratamento de esgotos em Belo Horizonte fornecidos pela COPASA  

Esgotos sanitários não 
coletados tratados em 
fossa séptica 

m3 
efluente Calculados a partir de dados de cobertura de coleta e tratamento de esgotos em Belo Horizonte fornecidos pela COPASA  
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Relatório para Agregação Nacional 

O Relatório para Agregação nacional tem como objetivo permitir a síntese/consolidação de 
inventários regionais ou nacionais por meio do rápido mapeamento de emissões diretas de GEE 
de cada governo local (ou emissões de Escopo 1), de forma consistente com as categorias do 
IPCC. Configura-se como formato simples de relato, para apoiar governos regionais e/ou 
nacionais em processos internacionais relacionados a mudanças do clima. 

A tabela a seguir apresenta as emissões de GEE inventariadas em Belo Horizonte nos anos 2011 
a 2013, sem sobreposição de fronteiras geopolíticas, isto é, a tabela apresenta emissões que, 
de acordo com os critérios adotados no Inventário Municipal, ocorreram na cidade de Belo 
Horizonte. Essas emissões correspondem às emissões de Escopo 1 apresentadas 
anteriormente. 
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Tabela 4: Emissões de GEE ocorridas em Belo Horizonte para Agregação Nacional 

Escopo Setorial IPCC Fontes Emissoras/Precursores 
Emissões (tCO2e) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Energia 

Fontes Estacionárias 

GLP 242.037 229.326 213.666 

508.895 380.622 352.312 

2.755.402 2.771.094 2.743.101 

GN ou GNC 97.646 90.258 76.198 

Óleo Diesel 137.935 55.216 55.957 

Óleo Combustível 31.277 5.822 6.491 

Fontes Móveis 

Óleo Diesel 640.918 656.028 636.088 

2.246.506 2.390.472 2.390.789 

Gasolina 1.516.510 1.643.931 1.670.019 

Etanol 737 630 843 

GNV ou GNC Automotivo 30.361 32.770 30.884 

Óleo Combustível 0 0 0 

Gasolina Aviação 4.482 4.823 4.308 

Querosene Aviação 53.499 52.291 48.647 

Emissões Fugitivas 0 0 0 0 0 0 

IPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFOLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resíduos 

Disposição de RSU em 
aterro sanitário 

RSU e Resíduos de Poda 
aterrados em BH 1.795 1.514 1.277 1.795 1.514 1.277 

45.765 51.140 61.686 

Tratamento biológico 
de RSU RSU tratado em BH 648 647 653 648 647 653 

Tratamento e 
Lançamento de 
Efluentes 

Esgotos tratados em BH - ETE 
Onça 42.760 48.265 59.125 

43.322 48.979 59.756 
Esgotos tratados em BH - ETE 
Olhos D`água 501 652 576 

Esgotos tratados em BH - ETE 
Minas Solidária 60 62 55 

Totais 2.801.166 2.822.234 2.804.787 2.801.166 2.822.234 2.804.787 2.801.166 2.822.234 2.804.787 
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Considerações Finais 

Setores estratégicos e oportunidades de redução 

Claramente, o sistema de transportes é o maior contribuinte ao Inventário Municipal de GEE e 
a grande preponderância do modal rodoviário nesse sistema faz com que os principais 
combustíveis empregados na frota rodoviária (Óleo Diesel, Gasolina Automotiva e Etanol) 
tenham papel central na definição das categorias chave do inventário. Qualquer alteração na 
dinâmica de preços desses combustíveis surtirá efeitos significativos sobre os resultados das 
emissões de GEE, dada a forte dependência que o sistema de transportes da capital mineira 
tem em relação à frota rodoviária. 

Para reduzir a exposição do Inventário Municipal ao risco da variação no cenário de preços de 
alguns poucos combustíveis, faz-se necessário expandir as opções de transporte e mobilidade 
com menos intensidade de emissões. Também não poderá ser descartada a possibilidade de 
aumentar as restrições ao uso de veículos leves movidos a Gasolina. Buscar meios de incentivar 
o transporte coletivo em detrimento do transporte privado é uma realidade comum a qualquer 
grande centro urbano mundial, seja ele industrializado, emergente ou em desenvolvimento. 
Nesse cenário, a lógica econômica deve ser usada no sentido de encarecer os modais de maior 
emissão para permitir a viabilização dos modais menos intensos em GEE. 

A introdução de novas tecnologias apresenta melhor potencial de abatimento de GEE do que as 
medidas de restrição, que são mais efetivas como medidas de otimização das estruturas 
existentes do sistema de transporte. Por exemplo, uma nova tecnologia possível seria a 
eletrificação de corredores de ônibus, uma oportunidade interessante para alcançar reduções 
expressivas pois promoveria deslocamento de Óleo Diesel. Ao passo que uma medida de 
restrição como reduzir a disponibilidade de vagas de estacionamento ou maior taxação das 
mesmas levaria a um maior aproveitamento das vagas existentes (poderiam estimular, por 
exemplo, o aumento da quantidade de caronas) ou de outras estruturas existentes (linha de 
ônibus ou ciclovias). Dentro dos trabalhos de elaboração do PREGEE, ambas as possibilidades 
devem ser amplamente discutidas. 

Projeta-se para Belo Horizonte um cenário no qual as opções de mobilidade serão mais 
diversas, sendo que as opções de menor carga ambiental associada deverão ser incentivadas. 

Na esfera do consumo energético estacionário também percebe-se que existem opções para 
descarbonização. Uma medida com bastante potencial para abatimento de emissões é a 
ampliação da malha de distribuição de Gás Natural para o segmento Comercial/Institucional e 
até mesmo Residencial, no sentido de reduzir o consumo de Óleo Diesel, Óleo Combustível e 
GLP utilizados em sistemas térmicos tais como geradores, caldeiras, fornalhas, fogões 
industriais e outros equipamentos existentes na hotelaria, padarias, restaurantes, hospitais, 
clínicas, laboratórios e outra infinidade de instituições. No entanto, o uso do Gás Natural requer 
cuidado uma vez que sua queima na ausência de oxigênio pode liberar monóxido de carbono, 
além do risco de asfixia, incêndio e explosão. Por isso há necessidade de adoção de formas de 
energias como eólica e fotovoltaica já que o Brasil possui condições climáticas favoráveis para a 
adesão das mesmas.  

As medidas de eficiência energética no Setor de Unidades Estacionárias em geral também são 
sempre muito relevantes. O Próprio programa do Selo BH Sustentável – que reconhece as 
edificações que incorporam critérios de eficiência ambiental não apenas na implantação dos 
empreendimentos, mas também em todo o seu ciclo de vida – serve de mecanismo para 
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incentivar o setor a implantar medidas de otimização de recursos naturais e energia. Vale 
ressaltar que no caso do Selo não há incentivo fiscal, porém, encontra-se em estudo formas de 
agilizar os processos de licenciamento, redução dos valores da compensação ambiental, além 
de um aumento no potencial construtivo do empreendimento. 

Outros programas de eficiência energética já são contemplados dentro do PREGEE e estão 
sendo comandado por empresas públicas municipais e estaduais através de ações previstas, 
como a substituição das lâmpadas tradicionais por Led na iluminação de semáforos, processo 
e/ou discussão da substituição das lâmpadas tradicionais por LED na iluminação pública, 
projetos de eficientização energética nos prédios públicos, com piloto em escola pública 
municipal e no prédio sede da PBH. 

No campo dos resíduos sólidos urbanos, uma vez superada a questão das emissões passivas do 
maciço de resíduos da CTRS da Rod. BR-040, é preciso voltar atenção ao aterro sanitário da CTR 
Macaúbas, uma vez que o mesmo está aumentando seu volume. Novos processos de 
tratamento de resíduos sólidos precisam ser considerados, tais como os tratamentos térmicos 
avançados (incineração com recuperação de energia; pirólise; produção de RDF7 para geração 
termelétrica; entre outros) ou mesmo a recuperação do biogás gerado no maciço. A ampliação 
da coleta seletiva e da compostagem também são benéficas ao inventário, na medida em que 
são efetivas como indutoras da redução geral na produção de resíduos sólidos. 

No campo do tratamento de efluentes sanitários, a experiência da ETE Arrudas com sua  central 
termelétrica com o biogás dos digestores deve ser avaliada como passível de replicação na ETE 
Onça, segunda maior ETE de Belo Horizonte e dotada de robustos reatores anaeróbios 
geradores de metano 

É muito importante aprofundar e documentar a viabilidade de todas as propostas de redução 
de GEE. O momento de discussão do tema nas esferas multilaterais e governamentais é sadio 
para dar visibilidade às propostas do PREGEE, como foi o caso do BRT e das ciclovias, entre 
outras, e obter financiamentos de longo prazo. Manter-se atento ao que vem sendo 
implantado em cidades ao redor do mundo também será de grande ajuda para gerar melhor 
entendimento e efetividade dos esforços de redução. 

Finalmente, cabe ressaltar que a continuidade a adoção das medidas previstas no PREGEE e o 
monitoramento e aprimoramento das que já foram implantadas, além de se considerar que o 
aumento das tarifas de energia elétrica, o aumento de tributos como a CID podem refletir na 
desaceleração da economia no país. Por outro lado, podem contribuir para subsidiar melhorias 
como investimentos em novas tecnologias, na utilização de energia eólica e fotovoltaica que 
resultariam na queda das emissões através da redução no consumo. 
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Anexo 01: Fontes emissoras agrupadas por Setor, Subsetor, Escopo e Substância 
Precursora de GEE 

 

Setor Sub-setor Escopo Fontes / Precursores 

Unidades Estacionárias 

Edificações Residenciais 
Escopo 1 GLP 

Escopo 2 Eletricidade 

Edificações Comerciais e 
Institucionais 

Escopo 1 

GLP 

GN ou GNC 

Óleo Diesel 

Óleo Combustível 

Escopo 2 Eletricidade 

Geração de Energia Escopo 2 Óleo Diesel 

Uso Industrial de Energia 
Escopo 1 

Óleo Diesel 

GLP 

Óleo Combustível 

GN ou GNC 

Escopo 2 Eletricidade 

Unidades Móveis 

Modal Rodoviário 

Escopo 1 

Óleo Diesel 

Gasolina 

Etanol 

GNV ou GNC Automotivo 

Escopo 2 Eletricidade 

Escopo 3 

Óleo Diesel 

Gasolina 

Etanol 

GNV 

Modal Ferroviário 
Escopo 1 

Óleo Diesel 

Óleo Combustível 

Escopo 2 Eletricidade 

Modal Aéreo 

Escopo 1 
Gasolina Aviação 

Querosene Aviação 

Escopo 2 Eletricidade 

Escopo 3 
Gasolina Aviação 

Querosene Aviação 

Resíduos 

Disposição de RSU em 
Aterro Sanitário 

Escopo 1 
RSU e Resíduos de Poda aterrados 
em BH 

Escopo 3 
RSU e Resíduos de Poda aterrados 
fora de BH 

Tratamento Biológico de 
RSU 

Escopo 1 RSU tratado em BH 

Escopo 3 RSU tratado fora de BH 

Tratamento e Lançamento 
de Efluentes 

Escopo 1 

Esgotos tratados em BH – ETE 
Onça 

Esgotos tratados em BH – ETE 
Olhos D’água 

Esgotos tratados em BH – ETE 
Mina Solidária 

Escopo 3 

Esgotos tratados fora de BH – ETE 
Arrudas 

Esgotos sanitários lançados em 
corpo hídrico sem tratamento 

Esgotos sanitários não coletados 
tratados em fossa séptica 
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Anexo 02: Especificação de dados de entrada e origem das informações 

 
Setor Sub-setor 

Esco-
po 

Precursor Unidade Comentários 

Unidades 
Estacionárias 

Edificações 
Residenciais 

Esco-
po 1 GLP 

kg 
ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Doméstico" 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
CEMIG - Consumo elétrico das Classes "Residencial" e "Rural" 

Edificações 
Comerciais e 
Institucionais 

Esco-
po 1 

GLP 
kg 

ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", 
"Público" e "Outros" 

GN ou GNC 
m3 

GASMIG – Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento de 
"Uso Geral" 

Óleo Diesel 
litros 

ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", 
"Público" e "Outros" 

Óleo 
Combustí-
vel 

kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte nos setores "Serviço", 
"Público" e "Outros" 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
CEMIG - Consumo elétrico das Classes "Comercial", "Poder 
Público", Iluminação Pública", "Serviço Público" e "Consumo 
Próprio" 

Geração de 
Energia 

Esco-
po 2 Óleo Diesel 

litros 
Incluso no escopo 1 sub-setor Edificações 
Comerciais/Institucionais 

Uso Industrial 
de Energia 

Esco-
po 1 

Óleo Diesel litros ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

GLP kg ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

Óleo 
Combustí-
vel 

kg 
ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Industrial" 

GN ou GNC 
m3 

GASMIG – Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento 
"Industrial" 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
CEMIG - Consumo elétrico da Classe "Industrial" 

Unidades 
Móveis 

Modal 
Rodoviário 

Esco-
po 1 

Óleo Diesel 
litros 

ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte 
Rodoviário" 

Gasolina 
litros 

ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte 
Rodoviário" 

Etanol 
litros 

ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte no setor "Transporte 
Rodoviário" 

GNV ou GNC 
Automoti-vo 

m3 
GASMIG – Vendas realizadas em Belo Horizonte no Segmento 
"Automotivo" 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
Inexistente 

Esco-
po 3 

Óleo Diesel litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Gasolina litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Etanol litros Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

GNV ou GNC 
Automoti-vo 

m3 
Incluso no escopo 1, mesmo sub-setor 

Modal 
Ferroviário 

Esco-
po 1 

Óleo Diesel 
litros 

Incluso no escopo 1 setor Estacionários, sub-setor Edificações 
Comerciais/Institucionais 

Óleo 
Combustí-
vel 

kg Incluso no escopo 1 setor Estacionários, sub-setor Edificações 
Comerciais/Institucionais 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
Incluso no escopo 2 setor Estacionários, sub-setor Edificações 
Comerciais/Institucionais 

Modal Aéreo 

Esco-
po 1 

Gasolina 
Aviação 

litros 
ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte 

Querosene 
Aviação 

litros 
ANP - Vendas realizadas em Belo Horizonte 

Esco-
po 2 Eletricida-de 

MWh 
Inexistente 

Esco-
po 3 

Gasolina 
Aviação 

litros 
ANP - Vendas realizadas em Lagoa Santa 

Querosene 
Aviação 

litros 
ANP - Vendas realizadas em Lagoa Santa 
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Setor Sub-setor 
Esco-

po 
Precursor Unidade Comentários 

Resíduos 

Disposição de 
RSU em aterro 
sanitário 

Esco-
po 1 

RSU 
aterrado em 
BH 

toneladas SLU - Totais coletados nas categorias "RDO", "RPU" e "Outros", 
levados a CTRS da Rod. BR-040 

Resíduos de 
poda 
aterrados 
em BH 

toneladas 
SLU - Totais coletados na categoria "RPO", levados a CTRS da Rod. 
BR-040 

Esco-
po 3 

RSU 
aterrado 
fora de BH 

toneladas SLU - Totais coletados nas categorias "RDO", "RPU" e "Outros", 
levados a CTR Macaúbas 

Resíduos de 
poda 
aterrados 
fora de BH 

toneladas 
SLU - Totais coletados na categoria "RPO", levados a CTR 
Macaúbas 

Tratamento 
biológico de 
RSU 

Esco-
po 1 

RSU tratado 
em BH 

toneladas 
SLU - Totais tratados na categoria "Reciclagem Orgânicos", 
levados a CTRS da Rod. BR-040 

Esco-
po 3 

RSU tratado 
fora de BH 

toneladas 
Inexistente 

Tratamento e 
Lançamento de 
Efluentes 

Esco-
po 1 

Esgotos 
tratados em 
BH - ETE 
Onça 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 efluente 
COPASA - dados operacionais da ETE 

Esgotos 
tratados em 
BH - ETE 
Olhos 
D`água 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 efluente 
COPASA - dados operacionais da ETE 

Esgotos 
tratados em 
BH - ETE 
Minas 
Solidária 

tDBO 
removida COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 efluente 
COPASA - dados operacionais da ETE 

Esco-
po 3 

Esgotos 
tratados 
fora de BH - 
ETE Arrudas 

m3 biogás COPASA - dados operacionais da ETE 

% metano COPASA - dados operacionais da ETE 

m3 efluente COPASA - dados operacionais da ETE 

Esgotos 
sanitários 
lançados em 
corpo 
hídrico sem 
tratamento 

m3 efluente 
Calculados a partir de dados de cobertura de coleta e tratamento 
de esgotos em Belo Horizonte fornecidos pela COPASA  

Esgotos 
sanitários 
não 
coletados 
tratados em 
fossa séptica 

m3 efluente 
Calculados a partir de dados de cobertura de coleta e tratamento 
de esgotos em Belo Horizonte fornecidos pela COPASA  
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