
PLANO LOCAL DE AÇÃO
CLIMÁTICA DE BELO

HORIZONTE (MG)

P6 - Versão Final do Plano Local de Ação Climática
Versão 0

30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG



EXPEDIENTE

ASSOCIADO

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(PBH)

PROJETO

Plano Local de Ação Climática de Belo
Horizonte (PLAC-BH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE

PREFEITO
Fuad Jorge Noman Filho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE (SMMA)
Mário Werneck

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMITÊ
MUNICIPAL SOBRE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E ECOEFICIÊNCIA
Dany Silvio Souza Leite Amaral

GERENTE DE AÇÕES DE
SUSTENTABILIDADE
Sônia Knauer

ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade

Rodrigo Perpétuo (Secretário Executivo)

Rodrigo Corradi (Secretário Executivo
Adjunto)

Leta Vieira (Gerenta Técnica Regional)

Ana Wernke (Coordenadora de Relações
Institucionais e Advocacy do ICLEI

Brasil)

Armelle Cibaka (Coordenadora Regional
de Planejamento, Gestão e
Conhecimento do ICLEI Regional)

Cibele Carneiro (Coordenadora Regional
de Comunicação do ICLEI Regional)

Elizabeth Moura (Coordenadora
Regional de Desenvolvimento Circular
do ICLEI Regional)

Keila Ferreira (Coordenadora Regional
de Resiliência do ICLEI Brasil)

Marina Jardim dos Santos Lopes
(Assessora de Baixo Carbono e
Resiliência do ICLEI Brasil)

Luiz Gustavo Pinto (Analista de Relações
Institucionais e Advocacy do ICLEI
Brasil)

Marília Israel (Analista Regional de
Biodiversidade do ICLEI Regional)

Bruce Scheidl (Assistente de Projetos de
Desenvolvimento Circular do ICLEI
Regional)

Carolina Diniz (Assistente de Baixo
Carbono e Resiliência do ICLEI Brasil)

Isadora Carvalho F. Buchala (Assistente
Regional de Resiliência do ICLEI
Regional)

Eduardo Azevedo (Estagiário de
Relações Institucionais e Advocacy do
ICLEI Brasil)

2



Gustavo Barboza (Estagiário de
Comunicação do ICLEI Brasil)

Guilherme De Franco (Estagiário de
Relações Institucionais e Advocacy do
ICLEI Brasil)

Jhonathan Freitas (Estagiário de
Comunicação do ICLEI Regional)

Pedro Passarini (Estagiário de Baixo
Carbono e Resiliência do ICLEI Brasil)

Nota explicativa: O Plano Local de Ação Climática de Belo Horizonte foi financiado
através de recursos de compensação ambiental e desenvolvido pelo ICLEI - Governos
Locais pela Sustentabilidade em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

3



Prefeitura de Belo Horizonte

A emergência climática tem sido um desafio para nossa sociedade, sobretudo pela necessidade

de construir ações urgentes para reduzir o avanço do aquecimento global e os impactos

econômicos e sociais dele derivados. Os governos locais são fundamentais para implementar

políticas públicas que enfrentem de forma colaborativa todos os riscos da crise do clima, sendo

que, para a construção de marcos institucionais e estruturas de governança no âmbito dos

municípios, uma das principais ferramentas preconizadas por diversos órgãos de fomento é a

implementação de Planos de Ação Climática (PLACs) que visem a mitigação das fontes de

emissão de GEE e adaptação às vulnerabilidades urbanas e sociais. Este é o trabalho que Belo

Horizonte apresenta agora, elevando o padrão de gestão climática da cidade e ajudando a

proteger o planeta, construído em conjunto pelo poder público, sociedade civil e academia, a

partir da articulação e coordenação do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e

Ecoeficiência (CMMCE).

Este PLAC apresenta a estrutura estratégica para tornar as ações e serviços da Prefeitura de Belo

Horizonte mais sustentáveis, reforçando os principais compromissos definidos anteriormente

pelo PREGEE – Plano de Redução das Emissões de GEE, com metas alinhadas ao objetivo do

Acordo de Paris de 2015, de limitar o aquecimento global a 1,5°C em comparação com os níveis

pré-industriais. O objetivo do PLAC-BH é reduzir as emissões de Belo Horizonte em 40% até 2040

e alcançar emissões líquidas Zero até 2050 e, além disso, implementar ações para a adaptação

da cidade às consequências inevitáveis das emissões não mitigadas.

Como protagonistas no enfrentamento das mudanças climáticas, a Prefeitura reconhece a sua

responsabilidade de contribuir significativamente para o esforço de conter o aumento da

temperatura global, ao mesmo tempo em que planeja a adaptação de Belo Horizonte a um futuro

que já chegou, e trouxe um aumento da temperatura média da cidade, ocasionando ondas de

calor muito frequentes e chuvas mais intensas e concentradas, afetando tanto a população

quanto a infraestrutura. Outro objetivo é contribuir no estabelecimento de critérios para a

transformação sustentável das cidades brasileiras, consideravelmente diferentes daquelas mais

avançadas do Hemisfério Norte.

Mário Werneck - Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte (MG)
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ICLEI - América do Sul

Belo Horizonte é um dos membros mais antigos do ICLEI, sendo associado desde 1993. Desde

então, busca participar ativamente da agenda climática, aderindo aos principais acordos

climáticos globais e se propondo a ser referência em sustentabilidade na região.

Belo Horizonte é nacionalmente reconhecida por sua ambição climática: conta com Inventário de

Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) atualizado, Análise de Riscos e Vulnerabilidades

Climáticas, diagnósticos do consumo de energia e recursos hídricos e Plano de Redução das

Emissões de GEE (PREGEE). Agora, com o Plano de Ação Climática, dá mais um passo importante

rumo à neutralização de carbono.

A formulação do Plano Local de Ação Climática de Belo Horizonte foi um processo conjunto, de

construção coletiva, que aponta ações estratégicas para que a cidade enfrente a crise climática e

seus impactos adversos, minimizando as possíveis perdas materiais e imateriais causadas por

eventos climáticos extremos e fomentando o desenvolvimento sustentável. Além disso, reforça e

complementa as ações presentes no Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa

(PREGEE), reafirmando os esforços do município junto à Campanha Race to Zero.

O Plano Local de Ação Climática aqui apresentado está integrado com os demais instrumentos

de planejamento urbano e com outros importantes caminhos que fazem com que a cidade trilhe

rumo ao desenvolvimento sustentável e estabeleça Belo Horizonte num hall de poucas cidades

em conformidade climática no país.

Boa leitura!

Rodrigo Perpétuo - Secretário Executivo do ICLEI América do Sul
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LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS

ASG - Ambiental, Social e Governança

BAU - Business-as-usual

BELOTUR - Empresa Municipal de
Turismo de Belo Horizonte

BH - Belo Horizonte

BHTrans - Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte

CEA - Centro Regional de Educação

Ambiental

CEMAR - Centro de Agroecologia e

Educação Ambiental para Resíduos

Orgânicos

CEMIG - Companhia Energética de Minas

Gerais

CLIC - Centro de Línguas, Linguagens,
Inovação e Criatividade

CMMCE - Comitê Municipal de Mudanças
Climáticas e Ecoeficiência

COPASA - Companhia de Saneamento de
Minas Gerais

CTRS - Central de Tratamento de
Resíduos Sólidos

DRENURBS - Programa de Recuperação
Ambiental de Belo Horizonte

ESG - Environmental, Social and
Governance

FEAM - Fundação Estadual do Meio
Ambiente

FEM - Fórum Econômico Mundial

FPMZB - Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica

GCC - Green Climate Cities

GCoM - Pacto Global de Prefeitos pelo
Clima e a Energia

GEE - Gases de Efeito Estufa

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística

ICMBio - Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade

IDHM - Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal

IQVU - Índice de Qualidade de Vida
Urbana

IUCN - União Internacional para a
Conservação da Natureza

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

MRF - Mary Robinson Foundation

NAC - Núcleos de Alerta de Chuvas

ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

ONU - Organização das Nações Unidas

PAA - Programa de Aquisição de
Alimentos

PAAN - Programa de Assistência
Alimentar e Nutricional Emergencial
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PBH - Prefeitura de Belo Horizonte

PcD - Pessoa com Deficiência

PDCE - Projeto Defesa Civil nas Escolas

PDE - Plano Decenal de Energia

PEAR - Programa Estrutural em Área de
Risco

PIB - Produto Interno Bruto

PLAC-BH – Plano Local de Ação
Climática de Belo Horizonte

PLANARES - Plano Nacional de Resíduos
Sólidos

PMGIRS - Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

PMI - Procedimento de Manifestação de
Interesse

PMS - Plano Municipal de Saneamento

PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar

PNUD Brasil - Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas no
Brasil

PREGEE - Plano de Redução de Emissões
dos Gases de Efeito Estufa

Prodabel - Empresa de Informática e
Informação do município de Belo
Horizonte

RCCV - Resíduos de Construção Civil e
Volumosos

RMBH - Região Metropolitana de Belo
Horizonte

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional

SbN - Soluções Baseadas na Natureza

SEEG - Sistema de Estimativas de
Emissões de Gases de Efeito Estufa

SLU - Superintendência de Limpeza
Urbana

SMAICS - Secretaria Municipal de
Assuntos Institucionais e Comunicação
Social

SMC - Secretaria Municipal de Cultura

SMDE - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico

SMED - Secretaria Municipal de
Educação

SMEL - Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer

SMFA - Secretaria Municipal da Fazenda

SMGO - Secretaria Municipal de Governo

SMASAC - Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar
e Cidadania

SMMA - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte

SMOBI Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura

SMPOG - Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

SMPU - Secretaria Municipal de Política
Urbana

SMSA - Secretaria Municipal de Saúde

SMSP - Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Prevenção
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SUDECAP - Superintendência de
Desenvolvimento da Capital

SUMOB - Superintendência de
Mobilidade do município de Belo
Horizonte

SUPLAN - Subsecretaria de
Planejamento Urbano

SUSAN - Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional

UFMG - Universidade Federal de Minas

Gerais

UNESCO - Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura

UNFCCC - Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança Climática

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para
a Infância

URBEL - Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte
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CONCEITOS-CHAVE

ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA: A adaptação é uma estratégia de resposta à mudança do clima,

no esforço de adaptar o território aos efeitos da mudança climática e explorar eventuais

oportunidades benéficas. As ações de adaptação complementam as ações de mitigação.

BIODIVERSIDADE: Variabilidade de organismos vivos de todas as origens,

compreendendo os ecossistemas terrestres, marinhos e aquáticos, além dos complexos

ecológicos dos quais fazem parte. Segundo a definição da Convenção sobre Diversidade

Biológica (CDB), biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as

origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte; compreendendo

ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

CAMINHOS DO ICLEI: O ICLEI impulsiona mudanças ao longo de cinco caminhos

interconectados que atravessam setores e fronteiras jurisdicionais. Este olhar faz parte

da visão estratégica da organização e permite que os governos locais e regionais pensem

de forma holística e adotem uma abordagem integrada para o desenvolvimento urbano

sustentável. São eles: desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, circular,

resiliente, equitativo e centrado nas pessoas.

DESENVOLVIMENTO BASEADO NA NATUREZA: Estratégias de desenvolvimento que

investem no potencial da natureza para fornecer serviços essenciais e novas

oportunidades econômicas, protegendo os recursos naturais e a biodiversidade. Fomenta

ecossistemas urbanos que sustentam os principais aspectos das economias locais, o

bem-estar e a resiliência de nossas comunidades.

DESENVOLVIMENTO CIRCULAR: Modelo de desenvolvimento que incentiva a dissociação

de crescimento econômico com o aumento no consumo de recursos. Propõe a criação de

serviços, produtos e estruturas que sejam economicamente viáveis, mas também social e
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ecologicamente eficientes, reduzindo a extração de recursos por meio da maximização

de seus usos via novos modelos de negócios e de produção.

DESENVOLVIMENTO DE BAIXO CARBONO: Modelo de desenvolvimento que visa reduzir

as emissões de gases de efeito estufa em todos os setores e suas atividades.

DESENVOLVIMENTO EQUITATIVO E CENTRADO NAS PESSOAS: Modelo de

desenvolvimento centrado nas pessoas. Constrói comunidades urbanas mais justas,

habitáveis e socioambientalmente inclusivas.

DESENVOLVIMENTO RESILIENTE: Modelo de desenvolvimento que fomenta estratégias e

capacita os governos locais para gerenciar situações adversas, riscos e impactos,

respondendo com rapidez e de forma positiva levando em conta os direitos e as

necessidades de setores vulneráveis da sociedade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Modelo de desenvolvimento em que a geração de

riqueza é distribuída de forma socialmente justa e garantindo a proteção do meio

ambiente.

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA: Termo que evidencia a extrema gravidade da ameaça

representada pela mudança do clima na Terra. O reconhecimento da emergência

climática por parte de algum governo envolve a adoção de medidas para conseguir

reduzir as emissões de carbono a zero até 2050 e exercer pressão política sob os demais

governos para que tomem consciência sobre a situação de crise ambiental e adotem as

medidas necessárias.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Conjunto de ações educativas com o objetivo de despertar a

consciência individual e coletiva para a importância do meio ambiente.
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GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE): Gases que absorvem parte da radiação infravermelha,

emitida principalmente pela superfície terrestre, e dificultam seu escape para o espaço.

Isso impede que ocorra uma perda demasiada de calor para o espaço, mantendo a Terra

aquecida. Vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano

(CH4) e ozônio (O3) são os principais gases de efeito estufa na atmosfera da Terra.

INVENTÁRIO DE GEE: Permite o mapeamento das fontes de emissão de gases de efeito

estufa (GEE) de uma atividade, processo, organização, setor econômico e governos

seguida da quantificação, monitoramento e registro dessas emissões.

INFRAESTRUTURA VERDE AZUL: Sistema de águas urbanas integrado às áreas verdes da

cidade. Conjuga o gerenciamento das águas pluviais com paisagismo.

JUSTIÇA CLIMÁTICA: Vincula direitos humanos e desenvolvimento de baixo carbono para

alcançar uma abordagem centrada no homem e que respeite o meio ambiente,

salvaguardando os direitos das pessoas mais vulneráveis e compartilhando os encargos

da mudança climática e seus impactos de forma equitativa e justa. A justiça climática

responde à ciência e reconhece a necessidade de uma administração equitativa dos

recursos do mundo.

MUDANÇA DO CLIMA: É a variação do clima na Terra, ao longo do tempo, que é causado

por motivos naturais e pela ação humana e que trazem impactos à biodiversidade,

recursos naturais e à sobrevivência do Homem no planeta.

MITIGAÇÃO CLIMÁTICA: Mitigação é definida como a intervenção humana para reduzir as

emissões de gases de efeito estufa, criando estratégias e implementando transformações

nas atividades humanas para evitar essas emissões e os impactos da mudança do clima

no território.

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS): Objetivos de desenvolvimento

sustentável da ONU. Os 17 ODS abrangem questões de desenvolvimento social e
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econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de

gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.

PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA: Planejamento estratégico que apresenta as metas locais e

os caminhos que os governos seguirão para alcançá-las, alinhadas com o Acordo de

Paris. Reúne as medidas de mitigação, adaptação e equidade a serem adotadas para

zerar a emissão de carbono até 2050.

PLANO DIRETOR: Instrumento que visa orientar o desenvolvimento dos centros urbanos

brasileiros, levando em conta interesses coletivos e difusos, como a preservação da

natureza e da memória, e também interesses particulares de seus moradores.

RESÍDUOS: Tudo aquilo que sobra das atividades humanas.

RESILIÊNCIA: Capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar

obstáculos ou resistir à pressão em situações adversas.

RISCO CLIMÁTICO: Possível impacto negativo que um evento climático pode causar a um

bem, sociedade ou ecossistema. O risco é frequentemente representado como

probabilidade de ocorrência de eventos perigosos ou tendências multiplicadas pelos

impactos se esses eventos ou tendências ocorrerem.

SEGURANÇA ALIMENTAR: Acesso regular a alimentos de qualidade, tendo como base

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SbN): As soluções baseadas na natureza são

iniciativas que focam em dar respostas a desafios urbanos inspiradas e apoiadas pela

natureza e usam, ou simulam, processos naturais.

SUSTENTABILIDADE: Condição relacionada com o sustento dos aspectos econômicos,

sociais, culturais e ambientais da sociedade humana de forma harmônica, equilibrada e
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transversal; um meio de configurar a civilização e atividade humanas de tal forma que a

sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as suas

necessidades e expressar o seu maior potencial no presente e, ao mesmo tempo, manter

indefinidamente a biodiversidade e os ecossistemas naturais.

URBANIZAÇÃO: Processo em que uma localidade ou região deixa de ter características

rurais e passa a ter características urbanas.

VULNERABILIDADE: Nível de propensão de um indivíduo, comunidade ou um sistema a

ser afetado pela mudança climática. A vulnerabilidade abrange uma variedade de

conceitos e elementos incluindo sensibilidade ou suscetibilidade a danos e falta de

capacidade de lidar e se adaptar.
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1. INTRODUÇÃO

A mudança do clima se define como um desequilíbrio nos padrões climáticos, podendo

ser identificada pelas alterações na sua média de ocorrência e/ou em sua variabilidade,

persistindo por um longo período, tipicamente décadas. Estas alterações são

consideradas desequilíbrios atribuídos direta ou indiretamente à atividade humana que

provoca a alteração da composição da atmosfera global pelo aumento de emissões de

gases de efeito estufa (GEE), somada à variabilidade climática natural no tempo

(UNFCCC, 2009).

A alteração nos padrões climáticos causa impactos que afetam o equilíbrio ambiental, a

economia, a saúde humana e o bem-estar das populações. Estes impactos já são sentidos

em diversas regiões do planeta, sendo observados, por exemplo, no aumento da

frequência e intensidade de chuvas, o que pode contribuir na ocorrência de inundações e

deslizamentos, ou no aumento de ondas de calor e secas. Devido à enorme frequência e

intensidade dos impactos da mudança do clima, atualmente, considera-se que estamos

em estado de crise climática.

Este aumento dos eventos climáticos extremos faz com que diversas regiões do mundo

busquem desenvolver estratégias para o combate à crise climática. Para isso, países,

estados e cidades assumem compromissos e ambições pautadas em políticas públicas e

projetos que visam não só a mitigação, como também sua adaptação em busca da

resiliência aos impactos dos eventos extremos.

O recém-publicado Relatório de Riscos Globais, elaborado pelo Fórum Econômico

Mundial (FEM, 2022), elenca três riscos climáticos no topo da lista de preocupações

globais, entre os quais estão: o fracasso da ação climática, as condições climáticas

extremas e a perda de biodiversidade.

Diante disso, ressalta-se a importância de se estabelecer estratégias que visem enfrentar

de maneira eficaz a crise climática e, assim, diminuir a probabilidade de ocorrência de
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eventos que são causa de grande preocupação e devastação, em especial para grandes

centros urbanizados. Nesses centros, observa-se que os impactos da crise climática são

agravados e ganham contorno de desastres mais frequentemente em áreas vulneráveis,

locais em que as infraestruturas de drenagem e saneamento são deficitárias e em que os

serviços de emergência têm maior dificuldade de acesso.

Neste contexto, a elaboração do Plano Local de Ação Climática de Belo Horizonte

(PLAC-BH) busca apontar os caminhos para a cidade se adaptar para minimizar as

possíveis perdas de vidas, materiais e imateriais, causadas por eventos climáticos

extremos, sendo um exemplo das práticas dentro da esfera do ASG (Ambiental, Social e

Governança; ESG, em inglês). Essa sigla, presente no setor privado, se expande para o

setor público, mobilizando iniciativas sustentáveis com base em critérios definidos e

alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O lançamento do PLAC-BH mantém a cidade em posição de destaque no enfrentamento

da crise climática, haja vista ser um instrumento fundamental para que medidas de

mitigação e adaptação sejam implementadas e o desenvolvimento urbano sustentável

da cidade seja fortalecido.

É imperioso destacar o caminho de conformidade climática percorrido por Belo

Horizonte. Filiada ao ICLEI desde 1993, a cidade é aderente aos principais acordos

climáticos globais como o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e a

campanha Corrida para o Zero (Race to Zero), além de reportar suas ações na plataforma

CDP-ICLEI Track. Para além, foi uma das primeiras cidades do país a instituir um comitê

consultivo para a condução de políticas locais de mitigação e adaptação aos efeitos da

mudança climática, o Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência

(CMMCE), por meio do Decreto Municipal 12.362, de 3 de maio de 2006. Em 2012, foi a

primeira cidade da América Latina a receber o Congresso Mundial do ICLEI, o que reforça

o comprometimento da cidade com a agenda climática global em ação local.
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Em reconhecimento às iniciativas desenvolvidas pela cidade, em 2017, Belo Horizonte foi

apresentada como estudo de caso no “Relatório Analítico - Cidades Inteligentes pelo

Clima”, uma iniciativa do ICLEI em parceria com a Embaixada Britânica no Brasil por

meio do Prosperity Fund.

Belo Horizonte foi selecionada, junto com Recife, para integrar o LEDS Lab, um braço do

Urban LEDS dedicado a oferecer suporte técnico às prefeituras na implementação de

projetos-piloto de enfrentamento à crise climática. O projeto selecionado foi o Escolas

Solares, voltado para a implementação de medidas de mitigação que envolvam ações de

eficiência energética e energias renováveis em unidades da rede municipal de ensino a

partir de 2020. Um projeto-piloto na Escola Municipal Herbert José de Souza foi

desenhado em 2019 em uma parceria entre a PBH e o programa COMpasso, da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em ações coordenadas pela arquiteta e

urbanista Eleonora Sad de Assis.

Nesta esteira, Belo Horizonte foi agraciada quatro vezes consecutivas como Capital

Nacional da Hora do Planeta no âmbito do Desafio das Cidades, uma parceria entre WWF

e ICLEI.

O município participou de eventos como a COP21 (Conferência das Partes das Nações

Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, em Paris) e o fórum global Daring Cities,

apresentando as atividades realizadas em escala municipal, construindo uma base sólida

para a concepção de novos planos e projetos.

Um ano após a atualização de seu Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito

Estufa (PREGEE), em 2020, a PBH oficialmente aderiu à campanha Race to Zero, agenda

global que tem como meta zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) até

o ano de 2050. Com tal compromisso firmado, há a abertura para novas fontes de

captação de recursos, investimentos e cooperação técnica e financeira, além da projeção

internacional da cidade.
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A Figura 1, a seguir, apresenta a linha do tempo dos projetos e participações realizadas

pela capital.

Figura 1: Linha do tempo de atuação climática de Belo Horizonte.

Fonte: Elaboração própria.

Assim, a cidade agora desenvolve, em parceria com o ICLEI, o PLAC-BH, norteado pelos

critérios dos Cinco Caminhos do ICLEI1 para o desenvolvimento sustentável, sendo eles:

baixo carbono, baseado na natureza, equitativo e centrado nas pessoas, resiliente e

circular. Este documento apresenta a versão final do PLAC-BH, com a metodologia

utilizada e as ações climáticas propostas.

1.1. O QUE É UM PLANO LOCAL DE AÇÃO CLIMÁTICA?

Um Plano Local de Ação Climática (PLAC) é um instrumento de alta relevância na busca

da conformidade climática, pois denota alinhamento com o Acordo de Paris, objetivando

a neutralização das emissões de GEE até o ano de 2050. Ele realiza uma análise

territorial inter e multissetorial observando por eixos estratégicos, visando identificar

políticas, planos e projetos já existentes e operantes voltados à ação climática para,

1 Mais informações em: https://americadosul.iclei.org/visao-estrategica/
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assim, definir metas ambiciosas, planejando ações e indicadores para o seu cumprimento

e monitoramento, em um processo participativo e focado na justiça climática.

O PLAC considera como principais eixos estratégicos a adaptação e a mitigação, podendo

sofrer alterações e/ou complementações de acordo com a demanda do território

trabalhado. Para Belo Horizonte, além dos dois eixos, foi considerada a frente de atuação

da justiça climática, garantindo os direitos da população mais vulnerável frente aos

efeitos adversos da crise climática (MRF, 2022).

1.2. OBJETIVO

O PLAC-BH tem como principal objetivo apontar os caminhos para que a cidade busque

adaptar-se aos efeitos da mudança do clima, minimizando as possíveis perdas de vidas,

materiais e imateriais causadas por eventos climáticos extremos e visando contribuir

para a geração de uma cidade plural, sustentável, integrada e democrática, prezando

pela melhoria contínua da qualidade do ambiente urbano, tornando-se de

desenvolvimento para demais cidades do Brasil e do mundo.

Dessa forma, o PLAC-BH apresenta o caminho que a cidade, através das atividades de

escuta e contribuição participativa, escolhe seguir, traçando as estratégias necessárias

para atingir suas metas e objetivos.

2. CONTEXTO LOCAL

Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é a sexta capital mais populosa do

país, contando com uma população estimada em 2.530.701 habitantes (IBGE, 2021),

representando 11,8% da população total do Estado. Com uma área de 331,4 km²,

correspondente a 0,06% da área total de Minas, sua densidade demográfica é de 7.646

hab./km².

Tendo como origem o planejamento urbano de Aarão Reis, a ocupação da cidade de Belo

Horizonte se expandiu muito além dos limites planejados. Seu relevo acidentado, com
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morros e baixadas, é cercado por nascentes que são drenadas para dentro do território.

Destaca-se a rica diversidade biológica e litológica da Serra do Curral (CARVALHO,

DORNAS & BENVENUTO, 2017). As principais bacias hidrográficas presentes no

município são a Bacia do Ribeirão Arrudas, do Ribeirão Onça/Isidoro e a Bacia do Rio das

Velhas (PBH, 2020).

De clima tropical com estação seca, a temperatura mínima média é de 15°C nos meses

mais frios, e 29°C nos meses mais quentes (CLIMATEMPO, 2022). Os biomas presentes

no município são os do Cerrado e da Mata Atlântica, ocorrendo uma rápida supressão da

vegetação devido ao avanço acelerado da urbanização. De forma a preservar os

remanescentes presentes em meio à paisagem urbana da cidade, Belo Horizonte conta

com áreas de preservação ambiental, destacando-se o Parque Serra do Curral, o Parque

Ecológico da Pampulha, o Parque das Mangabeiras e o Parque Municipal Américo Renné

Giannetti (CARVALHO, DORNAS & BENVENUTO, 2017).

Considerando indicadores socioeconômicos de renda, longevidade e educação, o

município possui um elevado índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), que

gradua as situações melhores quanto mais próximas elas forem do valor 1 (um). Em Belo

Horizonte o índice está em 0,81, considerado muito alto (PNUD Brasil, 2010).

Outro indicador relevante é o Índice de Gini. Ele é um instrumento utilizado para medir a

concentração de renda da população, que é medido numericamente entre 0 e 1, sendo

que 0 (zero) representa a totalidade da distribuição da renda e 1 (um) representa a

desigualdade total, ou seja, apenas uma pessoa detém toda a renda do município.

Segundo o IBGE (2010), Belo Horizonte ocupa a 13ª colocação entre os Índices mais

altos do Estado com 0,6106 de Índice de Gini, estando inclusive acima da média estadual

que é de 0,5634 fato relevante que indica um maior percentual de vulnerabilidade da

população.

Em 2019, Belo Horizonte contribuiu com 13% do PIB estadual. Com 70% de participação

do total, o setor de comércio e serviços tem a maior contribuição para o PIB municipal.
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Ele é seguido pela indústria e administração pública, com participação de 16% e 14%

respectivamente (IBGE, 2019).

Em 2017, Belo Horizonte foi uma das três regiões metropolitanas do Brasil selecionadas

para o Projeto INTERACT-Bio, junto com Campinas e Londrina. Em 2018, foi desenvolvido

o Mapa de Serviços Ecossistêmicos da Região Metropolitana de BH (RMBH) através do

projeto. Diversos estudos seguiram em andamento nos anos seguintes, como por

exemplo a criação de uma metodologia de mapeamento e priorização de oportunidades

para Soluções Baseadas na Natureza (ICLEI, 2020). Em 2021, foram implementados dois

jardins de chuva na RMBH como projetos demonstrativos do INTERACT-Bio, sendo um no

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, localizado em Belo Horizonte.

Figura 2: Jardim de chuva do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado.

Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

O município possui uma abrangente série histórica de emissões de GEE inventariadas,

período de 2000 a 2020, abrangendo os setores de Energia - fontes móveis (transportes)

e fontes estacionárias (eletricidade e emissões fugitivas), Tratamento de Efluentes

Líquidos e Resíduos Sólidos Urbanos.
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A evolução das emissões do município de Belo Horizonte, mostra uma tendência

crescente das emissões de 2000 até 2014 (Gráfico 1). Em 2000, primeiro ano da série

histórica, o município emitiu 2,59 MtCO2e, com um aumento anual médio de 2,96% até

2007 quando as emissões locais atingiram 3,18 MtCO2e. Em 2014, o município

apresentou seu pico de emissões com 5,32 MtCO2e, a partir desse ano o município

passou a apresentar uma tendência decrescente, emitindo no ano de 2020 o equivalente

a 3,18 MtCO2e, mesmo valor de emissão observado em 2007, o que representa uma

redução de 40,2% em relação às emissões observadas em 2014.

Em relação ao seu perfil de emissões, o município de Belo Horizonte, em 2020, teve a

maior parte das emissões locais provenientes de fontes móveis (Transportes)

representando 53% das emissões. O setor de Resíduos é o segundo maior emissor local

com 28% das emissões e as fontes estacionárias de Energia com 19% das emissões (PBH,

2021k). Esse perfil de emissões, com maior contribuição do setor de transportes, é

encontrado em toda a série histórica do município de Belo Horizonte.

Gráfico 1: Emissões totais desagregadas por setor.

Fonte: 5º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 2021.
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3. METODOLOGIA

O PLAC-BH utiliza a metodologia Green Climate Cities (GCC)2, desenvolvida pelo ICLEI,

para a realização de projetos de conformidade climática, fornecendo ferramentas,

instrumentos, práticas recomendadas e suporte para gerenciamento dos processos.

Esta metodologia é composta por três grandes etapas (Analisar, Agir, Acelerar) e nove

sub etapas, conforme apresentadas pela Figura 3. O PLAC-BH está inserido na etapa

“Agir” e na sub etapa “d”, que é desenvolver um plano de ação climática.

Figura 3: Metodologia Green Climate Cities (GCC).

Fonte: ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, 2022.

De forma complementar à metodologia, o PLAC-BH utiliza como base as premissas

orientadoras do ONU-Habitat para os Planos de Ação Climática, que devem ser

ambiciosos, inclusivos, justos, abrangentes, integrados, relevantes, viáveis, baseados

em evidências, transparentes e verificáveis (ONU-HABITAT, 2015).

Dessa forma, considerando o contexto local de participação de atores da sociedade

2 Mais informações em: https://americadosul.iclei.org/atuacao/baixo-carbono-resiliencia/
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belo-horizontina e demandas públicas identificadas ao longo do processo, o

desenvolvimento para a elaboração do PLAC-BH seguiu as seguintes etapas:

● Elaboração do diagnóstico para ação climática;

● Mapeamento de atores interessados e estratégia de mobilização e comunicação;

● Identificação dos eixos estratégicos;

● Levantamento de ações climáticas;

● Priorização e detalhamento das ações climáticas;

● Elaboração dos cenários futuros de emissões de GEE.

A partir desse trabalho, foram avaliadas as políticas públicas e agenda climática local de

Belo Horizonte e, por fim, consolidado o Relatório Final do Plano Local de Ação

Climática de Belo Horizonte (PLAC-BH).

4. PROCESSO PARTICIPATIVO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLAC-BH

A elaboração do PLAC-BH, a partir da metodologia GCC, tem como premissa a

importância do processo participativo. Para isso, é realizado um esforço diferenciado

para a construção da estratégia bottom up, ou seja, que as decisões venham da base (a

sociedade, por meio da representação participativa) para o topo (o governo local),

buscando um processo de construção mais horizontalizado. O papel do ICLEI, neste

processo, é o de agente facilitador.

Ressalta-se que a participação social depende de diversos fatores, tais como a

mobilização do setor público para o chamamento da sociedade civil. Ao longo do

processo a mobilização foi sofrendo ajustes devido à devolutiva dos participantes. Por

isso, durante a construção do PLAC-BH, foram feitas adequações quanto à quantidade

de reuniões e atividades assim como os horários das reuniões visando a maior

possibilidade participativa, e, por consequência, uma melhor escuta das partes

envolvidas.
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Neste item serão apresentadas detalhadamente todas as etapas desenvolvidas para a

construção do PLAC-BH, sendo descritas as entregas realizadas juntamente dos dados de

participação obtidos em cada etapa, assim como os resultados das atividades

participativas que fazem parte dessas entregas. A Figura 4 apresenta a estrutura de

entregas e atividades seguida para o desenvolvimento do PLAC-BH.

Figura 4: Estrutura de desenvolvimento do PLAC-BH.

Fonte: Elaboração própria.

Ao longo do processo de desenvolvimento do PLAC-BH, houve cerca de 30

oportunidades de participação, entre reuniões, oficinas e formulários digitais. Esse

processo contou com 481 participações, havendo 57,4% de mulheres e sendo

identificado um total de 480 contribuições. O resumo geral do processo participativo do

PLAC-BH é apresentado pela Figura 5 abaixo.

Figura 5: PLAC-BH em números.
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Fonte: Elaboração própria.
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4.1. DIAGNÓSTICO PARA AÇÃO CLIMÁTICA

O Diagnóstico para ação climática de Belo Horizonte consiste na realização de um

levantamento das políticas, programas e projetos, encabeçados pelo município, que

contribuem direta ou indiretamente com questões relacionadas à mudança do clima.

Por meio deste levantamento, busca-se entender o histórico do município e identificar

possíveis lacunas e oportunidades presentes nos instrumentos mapeados, que poderão

ser abordadas no Plano Local de Ação Climática de maneira a fortalecer a agenda

climática local e, assim, contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável e

resiliente em Belo Horizonte.

A metodologia de realização do diagnóstico consiste na pesquisa de dados secundários e

foi realizada, inicialmente, em sítios eletrônicos dos órgãos municipais, das

universidades e do terceiro setor. Com isso, foram levantadas políticas públicas, planos,

programas e projetos, que possuem relação com a agenda climática.

Após o levantamento de dados secundários, no dia 6 de janeiro de 2022, foi realizada

uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que contou com 2

participantes, dos quais um homem e uma mulher. Nela, foi apresentado o resultado

obtido com o levantamento preliminar, sendo realizada a complementação das

informações coletadas por meio de contribuições da Secretaria a respeito de demais

planos e projetos municipais. O resultado final obtido para o Diagnóstico para Ação

Climática é apresentado, de forma resumida, no item 5 deste documento. O Diagnóstico

integral se encontra no Anexo A deste documento.

4.2. MAPEAMENTO DE ATORES INTERESSADOS E ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

O mapeamento de atores interessados é considerado o passo inicial da mobilização de

atores para traçar a estratégia de engajamento. É um documento “vivo”, ou seja, que

reconhece que a busca de novos atores participativos deve ser permanente. Por isso, ele
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deve ser modificado ao longo da caminhada de construção do PLAC-BH, adicionando

atores indicados e identificados durante as atividades.

A Estratégia de Mobilização e Comunicação tem como objetivo, inicialmente, a

identificação de atores interessados na elaboração do PLAC-BH, sendo eles mobilizados

e sensibilizados a respeito da agenda climática municipal e da importância da

participação social ao longo do processo.

Dessa forma busca-se coletar dados e contribuições dos atores mapeados em momentos

de consulta, a fim de adquirir uma melhor compreensão e contextualização acerca da

realidade de Belo Horizonte, garantindo que o PLAC-BH se guie pelas e lacunas

identificadas e contar com o apoio de lideranças para a divulgação das ações definidas.

A metodologia para o mapeamento se dá, inicialmente, a partir de pesquisa em sítios

eletrônicos oficiais, da indicação de atores relevantes pela administração pública

municipal e da experiência do ICLEI no desenvolvimento de outros projetos de cunho

ambiental e climático.

Ao final do processo de desenvolvimento do PLAC-BH, foram incluídos 273 atores que

apresentavam o potencial de contribuir de maneira ativa e qualificatória no

desenvolvimento do PLAC-BH, entre setor público, privado, academia, organizações não

governamentais, representações profissionais e movimentos sociais, além da imprensa

para apoio na divulgação dos momentos de participação e lançamento dos produtos

desenvolvidos ao longo do processo, havendo uma representação de, aproximadamente,

55% do público feminino.

Dentre os atores mobilizados, destaca-se a contribuição do Comitê Municipal sobre

Mudanças Climáticas e Ecoeficiência de Belo Horizonte (CMMCE), sendo composto por

representantes das seguintes entidades: SMMA, SMS, SMED, SMSU, SUDECAP, SLU,

URBEL, BHTrans, SEMAD, CEMIG, COPASA, FIEMG, SINDUSCON, CREA/MG, Secretaria

Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, Secretaria Municipal Adjunta de Gestão

Compartilhada, Câmara Municipal, Academia e ONGs.
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De forma a garantir que todas as categorias e setores mapeados fossem engajados,

foram realizadas diferentes atividades participativas, como:

● Reuniões com a administração pública municipal: momentos de encontro com

o setor público, tanto para obtenção de dados e informações, quanto para o

alinhamento com os pontos focais do projeto. Foram realizadas 19 reuniões

com o objetivo de apresentar resultados preliminares, discutir futuros

encaminhamentos e alinhar o desenvolvimento de atividades do PLAC-BH.

● Eventos públicos: reuniões abertas para a participação dos diversos

segmentos da sociedade (setor público, privado, terceiro setor, academia,

sociedade civil e mídia) que desejassem discutir e contribuir com a

construção do PLAC-BH, sendo dada especial atenção para sua realização em

um local de fácil acesso, com o esforço de realização em horários que

permitissem a maior participação de instituições e da sociedade civil. Foram

realizadas 4 oficinas, sendo 3 realizadas de forma virtual com o objetivo de

coletar propostas de ações climáticas para os eixos definidos pelo PLAC-BH, e

uma delas realizada de forma presencial, realizada na PBH, para a definição

de critérios e priorização das ações levantadas. Além das oficinas, foram

realizadas 2 reuniões públicas virtuais para a apresentação, discussão e

validação das ações priorizadas para o PLAC-BH.

● Instrumentos participativos: divulgação de questionários/formulários virtuais,

e a disponibilização de documentos de maneira virtual para apreciação e

envio de contribuições assíncronas, com o objetivo de aumentar o número de

pessoas alcançadas e ampliar a qualidade das contribuições. Foram

disponibilizados 3 formulários. Os formulários desenvolvidos tiveram como

objetivo a definição dos eixos estratégicos do PLAC-BH e a validação de

ações propostas durante os eventos públicos, tendo sido direcionados para o

setor público, e, para o público em geral, foi disponibilizado um formulário

para a coleta de demais propostas de ações climáticas além da adaptação
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para o formulário das dinâmicas realizadas durante a oficina presencial de

priorização de ações.

As atividades realizadas, tiveram por objetivo facilitar a abertura de canais de

comunicação entre os diferentes segmentos sociais presentes no grupo de atores

mobilizados no desenvolvimento do PLAC-BH, tendo sido tomada especial atenção aos

horários de realização de eventos públicos, visando possibilitar a participação dos mais

diversos setores da sociedade. A mobilização e divulgação de tais eventos e atividades

foi realizada por meio de cards e releases para imprensa para o compartilhamento via

e-mail e em redes sociais da PBH e do ICLEI.

4.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS

A definição dos eixos estratégicos do PLAC-BH é uma fase fundamental, pois é a base da

sua estrutura onde estarão alocadas as ações prioritárias da cidade para seus próximos

28 anos. Por isso, essa etapa foi composta por 2 momentos diferentes. Inicialmente, em

reuniões com representantes da PBH e do CMMCE, e depois um formulário que

sintetizava as propostas coletadas foi disponibilizado para votação.

Nas atividades iniciais com a PBH o processo de definição dos eixos estratégicos do

PLAC-BH se deu por meio de 2 reuniões: a primeira com representantes da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e

Nossa BH, havendo 5 participantes, e a segunda com o CMMCE, contando com 44

participantes, tendo sido realizadas nos dias 11 e 22 de fevereiro de 2022,

respectivamente.

Durante a 1ª reunião foram realizados exercícios utilizando-se da ferramenta de

visualização de nuvem de palavras, de forma a extrair ao máximo o sentimento sobre a

visão de Belo Horizonte atualmente e para o futuro dos participantes. Após esse

exercício foi aberto um espaço de debate sobre os termos que foram citados na nuvem

de palavras.
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Para a realização do 2º encontro, foi realizada uma retomada dos resultados obtidos na

primeira reunião sendo discutidos, de forma mais detalhada, os títulos dos eixos que

compõem o PLAC-BH, sendo proposto o trabalho com contrapontos, apresentando

características a serem ampliadas e reduzidas dentro do contexto da cidade.

Por meio dessa dinâmica foi possível estabelecer as características que são consideradas

no PLAC-BH, sendo seus eixos apresentados com um tom simbólico, poético e de fácil

entendimento.

De forma a validar as propostas de eixos elencadas durante as reuniões, foi elaborado

um formulário virtual para que os participantes pudessem votar nas melhores propostas

e, assim, consolidar os eixos estratégicos para o PLAC-BH. O formulário ficou disponível

entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2022. Foram 22 contribuições no total. A cronologia

das atividades está disposta na Figura 6 e os dados de participação são apresentados na

Figura 7 abaixo.

Figura 6: Linha do tempo da construção da visão e dos eixos estratégicos do PLAC-BH.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 7: Dados de participação da etapa de identificação dos eixos estratégicos.
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Fonte: Elaboração própria.

Como resultado, foram definidos 3 eixos estratégicos a serem trabalhados pelo PLAC-BH

relacionados com a temática da emergência climática, de forma a representar sua visão e

objetivo, sendo eles:

● Mais Vozes, Menos Desigualdades (Justiça Climática): para promoção da

participação popular e diminuição das desigualdades por meio de educação

ambiental, a governança integrada com os diversos setores da sociedade e a

integração com demais cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte
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(RMBH).

● Mais Vida, Menos Vulnerabilidade (Adaptação): prevenção de desastres por

meio do acesso às infraestruturas básicas e moradias que possibilitem uma vida

digna, principalmente em termos das populações mais vulneráveis aos efeitos

da mudança do clima.

● Mais Verde, Menos Emissões (Mitigação): promoção de criação de ambientes

mais amenos na cidade, trazendo a natureza para o espaço urbano e

contribuindo para o sequestro de carbono por meio do fomento à vegetação,

promovendo assim maior contato das pessoas com o meio ambiente natural.

4.4. LEVANTAMENTO DE AÇÕES CLIMÁTICAS

A coleta de propostas de ações climáticas se deu de forma participativa por meio da

realização de três oficinas públicas virtuais específicas, realizadas nos dias 26 de maio, 2

e 9 de junho de 2022, para a discussão e levantamento de propostas relacionadas a cada

um dos três eixos estratégicos do PLAC-BH (Figuras 8, 9 e 10).

Atendendo a demanda realizada durante as reuniões dos eixos estratégicos e buscando

acolher uma maior participação do público, as oficinas foram realizadas no horário das

17h às 19h. Dessa forma, contou-se com um total de 118 participantes, sendo compostas

por, aproximadamente, 62% de público feminino. Dentre os participantes, havia

representantes do setor público, privado, sociedade civil, terceiro setor e academia.

Durante a 1ª oficina houve sugestões e recomendações de melhoria da metodologia

implementada e das discussões que foram realizadas por parte dos participantes, sendo

realizada modificações nas apresentações para as oficinas seguintes.

As oficinas foram iniciadas com uma contextualização dos participantes e apresentação

do projeto, de forma a nivelar o conhecimento para a crise climática e a etapa anterior

de definição dos eixos. Em seguida, os participantes foram divididos em pequenos

grupos, sendo alocados em salas virtuais de forma a permitir a participação de todos nas
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discussões de propostas para o PLAC-BH. Nessas salas, que contavam com a moderação

do corpo técnico do ICLEI, foram discutidas e anotadas as propostas de ações levantadas

pelo público de acordo com o eixo apresentado na sessão (Mais Vozes, Menos

Desigualdades; Mais Vida, Menos Vulnerabilidade e Mais Verde, Menos Emissões). De

forma a iniciar tais discussões em grupo, foram apresentadas perguntas norteadoras e

exemplos de ações que poderiam ser desenvolvidas.

De forma desagregada, a 1ª oficina, com a temática do eixo de Mais Vozes, Menos

Desigualdades contou com 62 participantes, sendo 66% mulheres. A 2ª oficina, com a

temática do eixo de Mais Vida, Menos Vulnerabilidade contou com 29 participantes,

sendo 55% mulheres. Já a 3ª oficina, com a temática do eixo de Mais Verde, Menos

Emissões contou com 27 participantes, sendo 63% mulheres. Os dados de participação

são apresentados pela Figura 11.

Figura 8: Oficina de levantamento de ações para o eixo de Mais Vozes, Menos

Desigualdades.

Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Figura 9: Oficina de levantamento de ações para o eixo de Mais Vida, Menos

Vulnerabilidade.
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Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Figura 10: Oficina de levantamento de ações para o eixo de Mais Verde, Menos Emissões.

Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Ao final das 3 oficinas virtuais, foram levantadas 134 contribuições de propostas de

ações. Após essa coleta, foram realizadas, nos dias 24 e 30 de junho de 2022, duas

reuniões bilaterais com a SMMA para a realização do tratamento inicial das ações, sendo

agrupadas ações semelhantes e reescrevendo propostas para que melhor se adequassem

à realidade do município. Ao final foram identificadas 71 ações, as quaos foram

direcionadas para o processo de priorização.

Figura 11: Dados de participação da etapa de levantamento das ações climáticas.
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Fonte: Elaboração própria.

4.5. PRIORIZAÇÃO E DETALHAMENTO DAS AÇÕES CLIMÁTICAS

Dando continuidade às atividades de levantamento de ações realizadas por meio das

oficinas virtuais, foi realizada, de forma presencial, uma oficina de priorização das ações

levantadas ao longo das três oficinas prévias (Figuras 13 e 14). Esse processo objetivou a

identificação, por parte da população, das principais ações a serem implementadas pelo

poder público e que, dessa forma, devem compor o PLAC -BH.
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A oficina ocorreu no dia 19 de julho de 2022, das 13h30 às 18h e contou com a

participação de 33 pessoas, sendo representantes do poder público, privado, sociedade

civil, terceiro setor e academia, havendo 48,5% do público formado por mulheres.

A metodologia utilizada consistiu na divisão dos participantes em 5 grupos, havendo, no

máximo 7 integrantes, de forma a permitir a participação e espaço de fala para todos

durante as discussões. Inicialmente, a oficina contou com uma atividade de definição de

critérios de priorização de ações, considerando, como base, os cinco caminhos do ICLEI,

sendo eles:

Desenvolvimento de baixo carbono: para conter a mudança

climática, estimular novas oportunidades econômicas e melhorar a

saúde das pessoas e dos sistemas naturais.

Critério: Redução do uso da matriz poluidora e eficiência

energética.

Desenvolvimento baseado na natureza: para proteger e melhorar a

biodiversidade e os ecossistemas dentro e nos arredores de nossas

cidades, que sustentam os aspectos essenciais das economias

locais e do bem-estar e a resiliência das nossas comunidades.

Critério: Promoção da agroecologia urbana e agroflorestas para

uma cidade feliz.

Desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas: para construir

comunidades urbanas mais habitáveis e inclusivas e para enfrentar

a pobreza.
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Critério: Cronograma, recursos, governança e retorno econômico,

social e ambiental.

Desenvolvimento resiliente: para antecipar, impedir, absorver e

recuperar dos choques e tensões, particularmente aqueles que

geram rápidas mudanças ambientais, tecnológicas, sociais e

demográficas, e para melhorar estruturas básicas de resposta.

Critério: Ações direcionadas a populações mais vulneráveis que

possam ser implementadas em caráter mais completo e

permanente.

Desenvolvimento circular: novos modelos de produção e de

consumo para construir sociedades sustentáveis, que utilizem

recursos recicláveis, compartilháveis e regenerativos, para acabar

com o modelo linear de produção, consumo e descarte e para

atender às necessidades materiais e de desenvolvimento de uma

população mundial crescente.

Critério: Promoção da saúde justa, igualitária, preventiva e

inclusiva.

Após essa definição, foram apresentadas todas as 71 ações levantadas pelas oficinas

virtuais, sendo realizado dinâmicas para priorização das ações de acordo com os critérios

definidos pelos participantes.

Durante a oficina foi solicitada pelos participantes a utilização de um instrumento

participativo complementar às atividades realizadas na oficina. Assim, foi disponibilizado

um formulário online para a coleta de demais contribuições e opiniões a respeito da

priorização das ações, que obteve 17 respostas, sendo 41% do público feminino, e
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estando disponível entre os dias 25 e 31 de julho de 2022. Por meio deste formulário

também foi realizada uma pesquisa de satisfação com os participantes da oficina sobre a

dinâmica realizada e para aqueles que preencheram o formulário, foi realizada a

avaliação voltada para o conteúdo e abordagem do formulário. A escala apresentada

para a avaliação varia entre 1 a 5, sendo 1, muito ruim, e 5, muito bom. Ao final foi

observado a maioria de votos 5 (muito bom) nas duas pesquisas. Os dados de

participação para esta etapa são apresentados pela Figura 12.

Figura 12: Dados de participação da etapa de priorização e detalhamento das ações

climáticas.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 13: Oficina presencial de priorização de ações - Dinâmica.

41



Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Figura 14: Oficina presencial de priorização de ações - Participantes e Equipe.

Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Após a definição de critérios e da priorização das ações, foram selecionadas as ações de

acordo com a percepção do público para o devido detalhamento, conforme os tópicos

apresentados abaixo. As ações prioritárias são apresentadas no item 6.
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● Contextualização frente a planos e programas existentes;

● Descrição com enfoque em seu objetivo principal;

● Outros eixos relacionados;

● Órgão líder e órgãos de apoio;

● Cobenefícios alcançados com a ação;

● As subações que compõem esta ação;

● Metas temporais a serem alcançadas;

● Prazos curto (até 2024), médio (2030) e longo (2050);

● Indicadores para monitoramento, e

● Os ODS relacionados à ação.

4.6. VALIDAÇÃO DAS AÇÕES

Após a realização do detalhamento das ações priorizadas durante a oficina presencial,

foram realizadas, nos dias 06 e 10 de outubro, 2 reuniões públicas virtuais, Figura 15,

com o objetivo de apresentar o detalhamento realizado ao público e validar as ações

para o PLAC-BH, promovendo o controle social das ações e o amplo reconhecimento das

iniciativas a serem realizadas e implementadas pelo Poder Público. Foi, inicialmente,

realizada uma breve contextualização sobre o PLAC-BH e, em seguida, apresentado o

detalhamento, com o título da ação, órgão líder e órgãos de apoio, cobenefícios,

subações, metas e o seu prazo.

Essas reuniões foram realizadas das 17h às 19h e contaram com a participação de

secretarias, órgãos públicos, sociedade civil, academia e terceiro setor. Durante as

reuniões foram repassadas as ações para cada eixo e, ao final foram realizadas

discussões a respeito das propostas e coletadas contribuições e recomendações de

alterações, sendo estas votadas por meio de enquetes com os participantes. Dentre as

propostas levantadas estavam: sugestões de novas ações, de junção de ações já

propostas, de transferência de subações de uma ação para outra, incorporação de novas

Secretarias como responsáveis pelas ações e transformação de ações em subações.
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Posteriormente foi encaminhada a apresentação utilizada como a listagem de

contribuições identificadas e com o resultados das enquetes aos participantes.

Esses encontros contaram com um total de 70 participações, sendo 60% mulheres,

havendo um total de 138 comentários durante as discussões das ações. As informações

de participação são apresentadas pela Figura 16.

Figura 15: Registro das reuniões de validação das ações.

Fonte: Acervo ICLEI, 2022.

Figura 16: Dados de participação da etapa de priorização e detalhamento das ações

climáticas.
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Fonte: Elaboração própria.

4.7. ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS DE EMISSÕES DE GEE

O desenvolvimento de diferentes cenários de emissões de GEE nas próximas décadas

consiste em estimar o comportamento tendencial das emissões a partir de determinadas

premissas, com o objetivo de nortear decisões de políticas públicas voltadas para

redução de emissões.

As projeções das emissões que compõem os cenários foram estimadas de acordo com as

ações climáticas apontadas para a composição do PLAC-BH, alinhadas com a construção

do PREGEE. Nesse contexto, foram estruturados dois tipos de cenários, o primeiro é uma

estimativa de linha de base denominado Business-as-usual (BAU) e o segundo que

contempla as mudanças relacionadas com a implementação de medidas e estratégias de

mitigação.

Para o cenário BAU as projeções são baseadas no histórico de emissões existente e

projeções do crescimento do PIB da cidade, avaliando como as emissões setoriais de GEE

devem se comportar nas próximas décadas seguindo a tendência atual de emissões, ou

seja, caso não haja a implementação de nenhuma ação de mitigação de GEE. Esse é o

cenário-base que serve como comparativo quantitativo da redução que pode ser

alcançada através da implementação das ações climáticas.

Para o cenário futuro de emissões de GEE é estimado potencial de redução nas emissões

considerando a plena aplicação das ações climáticas. A intensidade de redução é

quantificada em relação ao cenário BAU, que é utilizado como base. Destaca-se que as

projeções e avaliação do potencial de mitigação são contabilizadas levando em

consideração os diferentes eixos estratégicos de implementação da ação climática e

particularidades de cada cidade. Para Belo Horizonte, são destacados os seguintes

aspectos:
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● Para as emissões relacionadas ao setor de energia foram incorporadas ações de

mitigação que estimulam, de forma direta ou indireta, a redução do consumo de

energia elétrica e a ampliação do uso de fontes renováveis de energia;

● Para as emissões relacionadas com transporte e mobilidade, as ações buscam

estimular a redução no consumo de combustíveis fósseis nos diferentes modos de

transporte utilizados na cidade;

● Para as emissões relacionadas ao setor de resíduos, as ações previstas buscam

estimular a redução na geração (por meio do consumo consciente) e a utilização

de rotas de tratamento menos emissoras.

Ressalta-se que as projeções apresentam incertezas inerentes às hipóteses utilizadas

para a modelagem. Os modelos de estimativa de emissões buscam representar ao

máximo a realidade qualitativa e quantitativa, mas por se tratar de um esquema abstrato

e limitado não são esgotadas as possibilidades de caracterização de sua representação.

Os cenários de emissões são apresentados no item 7 deste documento.

5. POLÍTICAS PÚBLICAS E AGENDA CLIMÁTICA LOCAL

Como visto, o comprometimento de Belo Horizonte com a questão climática não é

recente. O Diagnóstico para Ação Climática (disponibilizado no Anexo A), identificou que

o município possui importantes ferramentas, planos e diretrizes que contribuem para

trilhar o caminho rumo à sua sustentabilidade e resiliência.

O município inventariou suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) a partir do ano

2000, instaurando, 11 anos depois, a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da

Mudança Climática. Em 2013, Belo Horizonte lançou o Plano de Redução de Emissões de

Gases de Efeito Estufa (PREGEE), sendo atualizado em 2020, além da Análise de

Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas, datada de 2016. Dessa forma observa-se a
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estabilidade e compromisso da atuação municipal frente à crise climática e seus

impactos.

Estado da arte da ação climática em Belo Horizonte

Dentre os diversos documentos, planos e políticas implementadas em Belo Horizonte, os principais
instrumentos que compõem a agenda climática municipal são:

● Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (2006): criado com o objetivo de
promover e estimular ações que visem o enfrentamento da mudança do clima, o
desenvolvimento inclusivo e sustentável e a ampliação da qualidade de vida dos cidadãos, que
conta com a participação do poder público municipal, do governo estadual, da sociedade civil,
do setor empresarial e do acadêmico.

● Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática (2011): implementada e ativa
desde 2011, assegura a contribuição do município no cumprimento das metas da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e alcançar a estabilização das
concentrações de GEE na atmosfera, visando o desenvolvimento econômico sustentável para
Belo Horizonte.

● Plano de Redução de Emissões dos Gases de Efeito Estufa - PREGEE (2013): atualizado em
2020, é um instrumento fundamental em termos de mitigação, apresentando diversas políticas,
programas, projetos e ações que buscam diminuir as emissões de GEE dos eixos de mobilidade,
energia e saneamento, porém não abarca de forma ampla os riscos climáticos da cidade e nem
ações específicas para a redução de vulnerabilidades climáticas e promoção de adaptação e
resiliência para enfrentar eventos extremos.

● Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas (2016): a análise considerou dois cenários:
um para o ano de 2016 e outro de projeções para o ano de 2030, sendo avaliados os potenciais
riscos climáticos de inundações, deslizamentos, doenças transmissíveis (dengue) e ondas de
calor, definidos em conjunto entre as Secretarias Municipais, a partir do nível de ocorrências
históricas observadas.

● Urban-Leds II (2017 - 2021): projeto financiado pela Comissão Europeia que teve como
objetivo acelerar a Ação Climática por meio da Promoção de Estratégias de Desenvolvimento de
Baixo Carbono, que obteve muitos resultados, dentre os quais vale citar a realização do
Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, Estudo de Risco e Vulnerabilidade Climática e
do Plano de Ação Climática voltado para o território de Belo Horizonte.

● 5º Inventário de Emissões de GEE (2021): apresentação de dados básicos e resultados de
emissões entre os anos de 2009 e 2020, tendo sido subsídio fundamental para guiar o
estabelecimento de medidas de mitigação, uma vez que ele fornece a linha de base das
emissões e traz informações sobre quais os setores mais emissores da cidade.
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● Leds Lab (2021): capacitação da PBH na elaboração de projetos financiáveis, com a
participação ativa dos Grupos de Trabalho para a elaboração e acompanhamento de projetos
piloto, como o de geração de energia fotovoltaica na Escola Municipal Herbert José de Souza,
localizada em uma região de vulnerabilidade climática, e a criação de Centro Educativo em
Sustentabilidade no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (CLIC), localizado
na Secretaria Municipal de Educação.

● Política de Mudança Climática e Qualidade do Ar (em tramitação): atualiza a Política Municipal
de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática, incluindo diretrizes como: redução da emissão
GEE, promoção de soluções baseadas na natureza (SbN), integração do desenvolvimento
urbano, social e ambiental e adoção de critérios de sustentabilidade na aquisição de bens e
contratação de serviços.

Além dos principais instrumentos, que possuem como foco principal a atuação para a adaptação e/ou
mitigação climática, verifica-se a existência de outros projetos e programas municipais que tangenciam
tais áreas, servindo de forma complementar à agenda climática, sendo eles:

● Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN (1993)

● Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS (2001)

● Carta de Inundações (2009)

● Núcleos de Alerta de Chuvas – NAC (2009)

● Programa Adoro BH

● Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental - “Selo BH Sustentável” (2012)

● Sistema Municipal de Áreas Protegidas (2015)

● Política Municipal de Habitação (2016)

● Plano de Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob (2017)

● Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2017)

● Programa Horizonte 2030: Desenvolvendo sem deixar ninguém para trás (2019)

● Plano Diretor do Município de Belo Horizonte (2019)

● Projeto Defesa Civil nas Escolas - PDCE (2019)

● Relatório de Acompanhamento dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) de BH
(2020)

● Plano de Manejo dos Parques Mangabeiras, Serra do Curral e Fort Lauderdale (2020)

● Plano Municipal de Saneamento (2020)
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● Programa de Compostagem (2021)

● Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Energias Renováveis (2021)

● Programa de Certificação de Crédito Verde (2021)

● Programa de Redução de Riscos de Inundação e Melhorias Urbanas na Bacia do Ribeirão Isidoro
(2021)

● Plano de Contingência para Enfrentamento de Desastres no Município de Belo Horizonte (2021)

● Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana (2021)

● Plano de Metas (2021-2024)

● Programa Estrutural em Área de Risco - PEAR (2022)

A definição de ações prioritárias para o PLAC-BH levou em conta os planos apresentados

acima, visando a complementação dos instrumentos já existentes e a implementação de

novos, de modo a corrigir as lacunas observadas no Diagnóstico Climático.

6. PLANO LOCAL DE AÇÃO CLIMÁTICA DE BELO HORIZONTE (PLAC-BH)

A seguir serão apresentadas as 16 ações que compõem o PLAC-BH. Reforça-se que as

ações aqui apresentadas refletem as demandas populares identificadas por meio das

oficinas virtuais e presenciais e formulários digitais realizados para a coleta de ações e

para sua priorização.

As ações estão separadas dentre os 3 eixos estratégicos do PLAC-BH: Mais Vozes, Menos

Desigualdades; Mais Vida, Menos Vulnerabilidade; e Mais Verde, Menos Emissões. Cada

ação foi detalhada a partir de uma breve contextualização e descrição, demais eixos

relacionados, órgão líder e de apoio, subações, metas, cobenefícios, prazo, indicadores e

objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados. Estas informações são

organizadas de maneira sucinta no formato de fichas de ação, de modo a facilitar a

leitura. Nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 as ações são apresentadas a partir da separação entre os
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eixos. Já no item 6.4 a apresentação tem como foco o prazo de implementação, para que

o monitoramento seja facilitado.

Em termos de prazo, vale destacar que foram considerados três horizontes temporais:

● Curto prazo - 2024: o ano de 2024 foi vinculado às ações, subações e metas de

curto prazo para que este fique alinhado ao fim da gestão atual, dirimindo

entraves comuns devido ao período de troca de gestão;

● Médio prazo - 2030: o ano de 2030 faz referência à Nova Agenda Urbana e aos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo também um ano chave

nos acordos internacionais de redução de emissões; e

● Longo prazo - 2050: o ano 2050 foi apontado como horizonte de longo prazo

para o alinhamento do PLAC-BH ao Acordo de Paris, considerado o mais

importante acordo internacional e multilateral da atualidade.

6.1. EIXO MAIS VOZES, MENOS DESIGUALDADES

Este eixo busca inserir o conceito de justiça climática nas discussões municipais,

vinculando os direitos humanos e o desenvolvimento para alcançar os direitos da

população mais vulnerável aos efeitos adversos da mudança do clima (MRF, 2022).

A fim de garantir uma menor exposição ao risco climático em populações mais

vulneráveis, é essencial que haja uma ampla participação e escuta de atores locais

diversos, uma vez que a própria população é quem mais compreende as problemáticas

locais, podendo apontar quais são os riscos já existentes, e quais possuem uma maior

probabilidade de se materializar.

Cabe destacar que atividades destinadas aos servidores públicos também são

importantes para que, dessa forma, eles possam atuar como multiplicadores de

conhecimento dentro de órgãos e secretarias da cidade, e, assim, fomentar a formação

do  olhar climático no processo de formulação de novos planos, programas e projetos.
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As ações propostas visam a integração das populações mais vulneráveis à mudança do

clima nas discussões, objetivando um desenvolvimento equitativo que leva em

consideração as necessidades das populações mais expostas a riscos climáticos, que,

normalmente, apresentam maiores índices de vulnerabilidade social, trazendo uma

abordagem mais justa para se tratar da mudança do clima.

Tabela 1: Ações para o eixo de Mais Vozes, Menos Desigualdade.

Ação 1: Elaborar e implementar um Plano Contínuo de Comunicação Social e
Educação Ambiental sobre Mudança Climática, reforçando os espaços de
comunicação já existentes.

Contextualização

A Lei nº 10.175, de 6 de maio de 2011, institui a Política Municipal
de Mitigação aos Efeitos da Mudança do Clima em Belo
Horizonte-MG, prevendo a realização de "programas e ações de
educação ambiental, em linguagem acessível e compatível com
diferentes públicos, com o fim de sensibilizar a população sobre as
causas e os impactos decorrentes da mudança climática", segundo
a seção V, Art. 37º da Lei.

De forma a atender comunidades periféricas e/ou que possuem
difícil acesso, a PBH realiza o Projeto BH Itinerante, oferecendo o
Curso de Extensão em Educação Ambiental, disponibilizando,
também, palestras virtuais sobre diversos temas, como Mudança
Climática e Agroecologia, bem como o Programa EcoEscola BH,
criado em 2016, voltado para educação socioambiental em escolas
municipais.

Descrição

O Plano de Comunicação Popular Contínua sobre Mudança
Climática tem por objetivo delinear atividades e metas para
informar a população sobre o tema da emergência climática,
tratando questões como gases de efeito estufa, biodiversidade,
saneamento, mobilidade e segurança hídrica e alimentar,
utilizando-se de linguagem informal e de fácil entendimento, de
maneira a alcançar diferentes públicos e fomentar o princípio de
"conhecer para preservar".

Além dos conceitos inerentes ao tema, o Plano deve contemplar
interseccionalidades do tema com questões de gênero e raça, e
também a divulgação do conjunto de ações que compõem o
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PLAC-BH e atualizações da sua execução.

De forma a promover uma maior apropriação do Plano e
desenvolvê-lo de forma mais abrangente, recomenda-se a parceria
e o maior engajamento por parte do setor privado para a
mobilização de seus atores.

Sugere-se que o Plano conte com um eixo de Educação Ambiental,
em que escolas municipais e demais interessados possam receber
aulas, treinamentos e mentorias de maneira a sensibilizar e
instrumentalizar os alunos, havendo, também, direcionamentos
gerais para o setor privado, de forma a reduzir impactos
ambientais de empresas por seus produtos e serviços, promovendo
a sustentabilidade integrada do município.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de apoio

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação
Social (SMAICS), Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico (SMDE), Secretaria Municipal de Educação (SMED),
Secretaria de Limpeza Urbana (SLU), Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Secretaria Municipal de Fazenda
(SMFA) e Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo
Horizonte (URBEL).

Cobenefícios Educação ambiental, Governança Climática.

Subações

1) Criar editais específicos para produção de material cultural
voltados à mudança do clima;

2) Realizar eventos culturais de "Virada Climática" com campanhas
locais de sensibilização a respeito da emergência climática;

3) Desenvolver e disponibilizar, nos portais da PBH, material
digital de livre acesso e com linguagem popular de fácil
entendimento (vídeos, vídeo-aulas e podcast) sobre a crise
climática, técnicas e práticas para mitigação dos gases de efeito
estufa e adaptação aos eventos extremos;
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4) Revisar o Plano Municipal de Educação prevendo medidas
específicas para educação ambiental e crise climática, utilizando o
material produzido pela PBH, experiência já existentes, como o
Programa EcoEscola BH, e outras metodologias específicas;

5) Capacitar atores do setor privado em conceitos de mitigação,
resiliência e desenvolvimento circular;

6) Fortalecer os espaços de troca de saberes em comunidades e
áreas periféricas, envolvendo principalmente as escolas
municipais, na realização de visitas de alunos do ensino
fundamental a fazendas urbanas, estações de tratamento, áreas de
preservação e demais localidades relacionadas, promovendo a
sensibilização ao tema.

Metas

Elaborar o Plano de Comunicação Social e Educação Ambiental
Contínuos sobre Mudança do Clima até o final de 2023;

Realizar, anualmente, ao menos 2 cursos de capacitação em
desenvolvimento circular e resiliência para o setor privado até
2025;

Lançar 3 editais para área cultural em associação à pauta climática
até 2025;

Realizar a 1ª Virada Climática até 2023;

Revisar o Plano Municipal de Educação até 2025.

Prazo Curto prazo - 2025.

Indicadores

Plano de Comunicação Social e Educação Ambiental Contínuos
sobre Mudança Climática finalizado e em execução;

Número de cursos, palestras e alunos capacitados pelos CEAs e
Centro de Extensão em Educação Ambiental;

Plano Municipal de Educação revisado, implementado e ativo;

Quantidade de participantes e eventos realizados durante a 1ª
Virada Climática;
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Monitoramento e implementação dos editais culturais lançados.

ODS relacionados

Ação 2: Estruturar um Plano de Governança Climática.

Contextualização

A estrutura de Governança de Belo Horizonte para as questões de
clima está baseada no Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas
e Ecoeficiência (Decreto nº 12.362, de 3 de Maio de 2006), órgão
colegiado e consultivo, tem por objetivo promover e estimular
ações que visem o enfrentamento da mudança do clima, o
desenvolvimento inclusivo e sustentável e a ampliação da
qualidade de vida dos cidadãos. No Comitê, conta-se com a
representação do poder público municipal, do governo estadual, da
sociedade civil e dos setores empresarial e acadêmico, funcionando
como estrutura primordial para a implementação de instrumentos
de gestão, como o Plano de Governança Climática. Portanto, o
plano se destina a dar subsídios instrumentais à estrutura de
governança que está constituída no Comitê.

O ESG (Ambiente, Social e Governança, da sigla em inglês) é
definido como um conjunto de ações e iniciativas que visam o
desenvolvimento sustentável de uma organização, seja ela pública
ou privada, estando diretamente relacionada às metas e diretrizes
apresentadas pelas ODS.

Observa-se que, neste PLAC-BH há uma proposta inicial para
governança a possibilitar o monitoramento imediato das
implementações das ações elencadas. Todavia, um instrumento de
governança mais robusto se faz necessário, por isso um plano é
proposto.

Descrição O Plano de Governança Climática tem dois objetivos: Primeiro, na
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esfera da administração municipal, promover maior troca entre
setores para garantia de um planejamento integrado com vistas no
combate à crise climática. Segundo, a garantia de um espaço
robusto de relacionamento simbiótico entre o município e a
sociedade.

Dessa forma, na esfera interna da administração pública municipal
o Plano deve considerar de qual maneira o olhar climático será
considerado em importantes documentos de gestão e planejamento
urbano, como o Plano Diretor, os planos setoriais de Habitação,
Saneamento, Mobilidade Urbana, Plano de Contingência e demais
documentos para que sejam desenvolvidos e interajam com as
questões climáticas. Ou seja, deve garantir que as ações climáticas
propostas no PLAC-BH estarão inseridas em um arcabouço
institucional mais amplo e robusto, facilitando sua execução e
multiplicando seus resultados.

Além disso, o Plano de Governança deve considerar a maneira como
a relação com a sociedade será realizada, culminando com a criação
do instrumento participativo da Conferência Municipal do Clima.

A estrutura do Plano de Governança deve ser replicável, adaptável
e/ou expansível para demais municípios que compõem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de apoio

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP),
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
(URBEL), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Secretaria Municipal
de Política Urbana (SMPU), Secretaria Municipal de Governo
(SMGO), Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SMPOG) e BHTrans
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Cobenefícios Fortalecimento da governança climática.

Subações

1) Com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, capacitar técnicos de
todas as secretarias municipais e autarquias para identificação da
interseção da pauta climática com a agenda específica de suas
secretarias, propondo caminhos para que a pauta climática seja
considerada em maior profundidade em planos e programas,
aumentando a sinergia entre os setores e multiplicando benefícios
da ação climática;

2) Realizar oficinas e workshops voltados para a integração das
secretarias, troca de experiências e alinhamento de projetos, tanto
em escala municipal, quanto na Região Metropolitana;

3) Realizar, bienalmente, a Conferência Municipal do Clima, em
diferentes localidades do município, para promover o amplo debate
sobre a emergência climática e suas conexões com as
desigualdades de gênero, raça e classe, dando atenção às
necessidades especiais de pessoas com deficiência, idosos e
crianças, e fomentando a participação de comunidades indígenas e
quilombolas, bem como alunos e professores da rede municipal de
ensino.

Metas

Adicionar uma seção específica sobre mudança climática em todos
os planos e projetos municipais revisados até 2030, a fim de
demonstrar a transversalidade da pauta;

Capacitar, no mínimo, 2 técnicos de todas as secretarias e
autarquias municipais em mudança do clima até 2024;

Realizar oficinas de integração entre as secretarias ao menos 2
vezes ao ano até 2030;

Realizar a 1ª Conferência Municipal do Clima em 2024.

Prazo A partir de 2024.
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Indicadores

Inclusão de aspectos climáticos na revisão dos seguintes planos:
Plano de Metas 2021-2024, Plano Diretor (Lei nº 11.181/2019),
PlanMob, Plano Municipal de Saneamento (PMS), Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de
Habitação, Plano Municipal de Educação e Plano de Contingência
para Enfrentamento de Desastres no município de Belo Horizonte;

Quantidade de planos e programas que apresentaram atualizações
relativas à pauta climática;

Quantidade de técnicos treinados e de participantes das oficinas e
workshops realizados;

Quantidade de participantes da Conferência, considerando
desagregação por gênero e raça.

ODS relacionados

Ação 3: Instituir um Painel de Monitoramento de Indicadores Climáticos.

Contextualização

De forma a dar início a um monitoramento de indicadores de
qualidade de vida, o município conta com o índice de
vulnerabilidade da saúde de 2012 que, ao ser atualizado, poderá
compor o Painel de Monitoramento de Indicadores Climáticos,
assim como a Política Municipal Intersetorial para Atendimento à
População em Situação de Rua de 2017, que consiste na produção,
sistematização de informações, indicadores e índices
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e
social acerca da população em situação de rua. O município
também conta com o seu Índice de Qualidade de Vida Urbana
(IQVU), implementado em 1994 com a análise de 36 indicadores,
avaliando o acesso aos bens e serviços públicos e privados na
cidade, tendo sua última atualização ocorrido em 2016.

Nos portais digitais da PBH para a divulgação de dados
georreferenciados são apresentados resultados do monitoramento
da qualidade de nascentes e áreas do programa “Adoro BH”, voltado
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para o cuidado de praças públicas, porém, não apresenta uma
integralidade de indicadores para o monitoramento da população.
Em complementaridade, Belo Horizonte possui sua plataforma de
Sistema Local de Monitoramento de Indicadores dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, desenvolvida em parceria com o
Observatório do Milênio de Belo Horizonte.

Destaca-se que a parceria entre poder público e as principais
universidades e centros de pesquisa do município estabelecida pelo
Observatório do Milênio poderá fomentar a elaboração de
metodologias e estudos acerca do monitoramento dos indicadores
climáticos para o município.

Além desses indicadores, também é interessante considerar a
metodologia do Índice Mundial da Felicidade, publicado pela Rede
de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que possui
como variáveis a expectativa de vida, a confiança no governo, a
renda média, o apoio social, a generosidade e a liberdade. Com isso,
é medida a satisfação das pessoas com a vida e o ambiente em que
vivem. À guisa de exemplo, o Brasil, em 2022, estava em 38ª
colocação, entre os 146 países analisados, ao passo que, em
comparação aos demais países da América do Sul, o Brasil se
encontra em segundo lugar, atrás apenas do Uruguai (30ª posição
global).

Descrição

O Painel de Monitoramento de Indicadores Climáticos tem como
objetivo promover o monitoramento, divulgação e o debate da
política de combate à crise climática na cidade.

Para isso, deve buscar a atualização de indicadores já utilizados na
cidade, reunindo-os nele. Além disso, propõe-se o debate da criação
de novos indicadores sobre o desenvolvimento e vivência urbana,
em complementaridade aos sistemas já existentes, abarcando
parâmetros como o bem-estar da população, sua prosperidade e
qualidade de vida, e a qualidade ambiental da cidade.

Dentre os indicadores existentes e novos, busca-se o
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monitoramento da Qualidade do ar, Poluição sonora, das Emissões
de Gases de Efeito Estufa, Justiça Climática, da Vulnerabilidade
Climática e Socioeconômica, do Indicador de Felicidade e Sucesso
Municipal ("BH Mais Feliz"), dos Indicadores do Observatório do
Milênio/Painel de Indicadores ODS, do Índice de Áreas Verdes e
Áreas Vegetadas, e dentre outros identificados pelo Grupo de
Estudo.

Este Painel, de caráter qualitativo, deve apontar como é a relação
dos cidadãos de Belo Horizonte com o município, indicando
caminhos para uma vivência mais positiva e saudável da população
com o meio urbano.

O Painel deve ser disponibilizado em plataformas digitais públicas,
promovendo o fácil acesso incluindo as variáveis monitoradas e
resultados obtidos.

Para a realização deste Painel de Monitoramento de Indicadores
Climáticos, sugere-se a criação de um Grupo de Estudo que englobe
participantes de todos os setores da sociedade (setor público,
privado, terceiro setor, sociedade civil e academia).

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de apoio

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SMPOG), Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte
(BELOTUR), Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Secretaria
Municipal de Política Urbana (SMPU) e Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Cobenefícios
Satisfação cidadã na vivência urbana, melhoria da qualidade de
vida e bem-estar.
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Subações

1) Criar um Grupo de Estudos para o desenvolvimento dos
indicadores, em parceria com municípios da Região Metropolitana,
Universidades, setor privado e demais interessados da sociedade
civil, garantindo a inclusão de mulheres, população negra,
indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+;

2) Realizar audiências públicas para apresentar as metodologias
propostas pelo Grupo de Estudos para o desenvolvimento e
monitoramento dos indicadores e submeter à avaliação dos
presentes;

3) Criar o Painel de Monitoramento de Indicadores Climáticos em
um portal digital de livre acesso para o monitoramento dos
indicadores definidos pelo Grupo de Estudo e das ações definidas
pelo PLAC-BH.

Metas

Aprovar a metodologia para o Painel de Monitoramento de
Indicadores Climáticos até 2024;

Estabelecer um calendário para o levantamento das informações
necessárias aos indicadores até 2025;

Lançar e disponibilizar publicamente o Painel de Monitoramento de
Indicadores Climáticos até 2025.

Prazo Médio prazo - 2030.

Indicadores

Grupo de Estudos criado;

Quantidade de participantes das audiências públicas realizadas;

Painel de Monitoramento de Indicadores Climáticos lançado.

ODS relacionados
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Ação 4: Fortalecer a utilização do critério de justiça climática na concepção de novos
projetos de infraestrutura.

Contextualiza
ção

A Justiça Climática está ligada ao desenvolvimento urbano e
direitos humanos, visando atingir uma abordagem justa para se
tratar da mudança do clima (IPCC, 2022), buscando a diminuição de
desigualdades socioeconômicas e territoriais, priorizando
populações que tendem a ser mais impactadas pelos efeitos da
mudança climática.

Os impactos adversos da crise climática afetam diferentes camadas
da população em diferentes intensidades. Em geral, a população em
situação de maior vulnerabilidade socioeconômica (especialmente
mulheres, população negra e idosos) é aquela com menor
capacidade adaptativa para lidar com eventos extremos, como
precipitação intensa, deslizamentos de terras, secas meteorológicas
e epidemias.

Com o intuito de reduzir a desigualdade e garantir a justiça
climática, a população em situação de maior vulnerabilidade deve
ser prioritariamente considerada na implantação de projetos de
infraestrutura de saneamento básico, mobilidade urbana e
habitação.

Descrição

Por meio dessa ação, busca-se fortalecer a utilização do critério de
justiça climática, associado aos resultados obtidos pela Análise de
Vulnerabilidade do município, na implantação de novos projetos de
infraestrutura que tem como objetivo garantir a redução da
injustiça climática.

Eixos
relacionados

Mais Vida, Menos Vulnerabilidade

Órgão líder Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI)

Órgãos de Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP),
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apoio Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Secretaria
Municipal da Fazenda (SMFA), Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte (URBEL), Secretaria Municipal de
Política Urbana (SMPU) e Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão (SMPOG).

Cobenefícios
Melhoria da qualidade de vida e bem-estar de populações mais
vulneráveis.

Subações

1) Criar um Grupo de Estudos para a análise de critérios já
estabelecidos na implementação de projetos e para a proposição
novas formas de priorização de maneira a incluir a justiça climática,
em parceria com universidades e demais interessados da sociedade
civil;

2) Criar um comitê técnico-popular de acompanhamento dos novos
projetos de infraestrutura e da aplicação do critério de justiça
climática, monitorando a distribuição territorial do orçamento
público no que diz respeito a obras e ações de mitigação e
adaptação à mudança climática, podendo-se valer de comitês já
existentes;

3) Por meio do Grupo de Estudos e do comitê técnico-popular,
desenvolver uma metodologia para quantificar e monitorar os
ganhos quanto a adaptação e mitigação dos projetos;

4) Como contrapartida à comunidade local pela realização de obras
de infraestrutura que possam causar distúrbios locais, promover a
capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade,
principalmente mulheres.

Metas

Formar o Grupo de Estudos até 2024;

Formar o comitê técnico-popular até 2024;

Incluir o critério de justiça climática como principal balizador de, ao
menos, 2 projetos de habitação de interesse social, 1 projeto de
mobilidade urbana e 1 projeto de esgotamento sanitário até 2030;

Desenvolver e disponibilizar a metodologia para o
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acompanhamento da adaptação e mitigação dos projetos até 2025;

Disponibilizar 5 vagas em cursos de capacitação para comunidades
locais por obra de infraestrutura realizada.

Prazo Médio prazo - 2030.

Indicadores

Comitê técnico e Grupo de Estudos criados;

Metodologia para quantificar e monitorar a adaptação e mitigação
de projetos;

Quantidade de projetos que apresentaram como principal critério a
justiça climática.

ODS
relacionados

Ação 5: Promover o Turismo Sustentável e Comunitário.

Contextualização

A Lei Municipal nº 10.879/2015, menciona a relevância do
desenvolvimento do turismo ecológico na cidade, sendo possível
considerar o Ecoturismo como meio de formação de uma
sensibilização ambientalista para a população local e visitantes,
podendo ser desenvolvido por meio do Fundo Municipal de Turismo
(Fumtur).

Atualmente, o município avança na elaboração do Plano de Destino
Turístico Inteligente, que aborda os eixos de governança,
acessibilidade universal, sustentabilidade, inovação, promoção e
marketing, mobilidade e transporte, tecnologia, criatividade e
segurança.

Descrição

Esta ação tem como objetivo apontar caminhos para a promoção do
turismo sustentável e comunitário, e contribuir para o Plano de
Destino Turístico Inteligente a ser finalizado pela PBH de maneira
que este seja utilizado não só para atrair turistas e movimentar a
economia da capital, mas também como ferramenta de educação
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ambiental, capacitação e redução de desigualdades históricas.

Eixos
relacionados

Mais Vozes, Menos Desigualdade

Órgão líder Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR)

Órgãos de apoio

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE),
Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Superintendência de
Limpeza Urbana (SLU), Superintendência de Desenvolvimento da
Capital (SUDECAP), Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
(FPMZB), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e
Cidadania (SMASAC)

Cobenefícios Geração de emprego e renda e Educação ambiental.

Subações

1) Incorporar estratégias do Plano de Destino Turístico Inteligente,
somada à inserção da lente climática, proporcionando uma melhor
gestão e comunicação estratégica de atrativos turísticos municipais
como o Parque Mangabeiras, Serra do Curral, mirantes, Parque
Municipal, Zoobotânica e Parque Ecológico da Pampulha;

2) Desenvolver políticas de preservação cultural, histórica e
ambiental, reforçando a identidade territorial e o sentimento de
pertencimento, como destacado pelo Plano Diretor;

3) Potencializar as ações relacionadas ao título municipal de "Belo
Horizonte a Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO", como o
incentivo à agroecologia, conhecimentos locais e culturais
gastronômicos;

4) Desenvolver projetos de sensibilização e treinamento de
trabalhadores do setor turístico em sustentabilidade e mudança do
clima;
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5) Promover a melhoria da acessibilidade de PcD em locais
públicos, como praças e parques.

Metas

Implementar 4 projetos de preservação cultural, histórica e
ambiental até 2030;

Capacitar no mínimo 10 trabalhadores do turismo em
sustentabilidade e mudança climática ao ano até 2024;

Realizar, no mínimo, 4 novos eventos gastronômicos, de forma
sazonal, e culturais, de forma anual, em diferentes regionais a partir
de 2024.

Prazo Médio prazo - 2030.

Indicadores

Quantidade de eventos realizados e de participantes;

Aumento da geração de renda do setor de turismo;

Número de trabalhadores capacitados;

Porcentagem de parques com acessibilidade de PcD implantada até
2030.

ODS relacionados

Fonte: Elaboração própria.

6.1.1. Iniciativa inspiradora

Iniciativa inspiradora:
participação e transformação social no Jardim Lapenna, São Paulo

O Jardim Lapenna
O Jardim Lapena é um bairro do distrito de São Miguel Paulista, na Zona Leste da cidade de São Paulo.
Localizado entre o rio Tietê e uma das linhas ferroviárias da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), o Jardim Lapenna ficou segregado do restante da cidade e recebeu pouca
atenção e investimentos do governo municipal, o que agravou a vulnerabilidade social no local (RUIZ e
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ALMEIDA, 2018, p.226). Conforme o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social de 2013, 53,5% dos
residentes do Jardim Lapenna vivem em condição de alta e muito alta vulnerabilidade (IPVS, 2013, apud
Ibid, 2018, p.217). Com o objetivo de mitigar essa realidade, foi criado o Plano de Bairro Jardim
Lapenna.

Figura 17: Visão aérea do Jardim Lapenna, em São Paulo.
Fonte: Google Maps.

Plano de Bairro Jardim Lapenna
A ideia de desenvolver Planos de Bairro surgiu com o Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo. Os Planos de Bairro visam agregar as demandas dos indivíduos residentes em uma área
específica da cidade e, então, desenvolver um instrumento de planejamento urbano para o território
com base nessas demandas, contando com alto engajamento da sociedade civil (PLANO DE BAIRRO
JARDIM LAPENNA, 2017).

Neste sentido, o Plano de Bairro do Jardim Lapenna foi criado a partir de um entendimento de que era
necessário uma maior compreensão das necessidades da população local pelo poder público. Por meio
da escuta dessas vozes, seria possível fomentar políticas públicas alinhadas com a realidade do Jardim
Lapenna e, assim, diminuir as desigualdades existentes (RUIZ e ALMEIDA, 2018). O Plano, portanto,
surge com o objetivo de aproximar as demandas dos moradores do bairro e a gestão pública municipal.

O desenvolvimento do Plano contou com três pilares importantes. Primeiro, organizações sociais já
atuantes no Jardim Lapenna, como a Fundação Tide Setubal, garantiram a mobilização da comunidade
para agregar as demandas locais. Esse pilar também contou com a formação do Colegiado do Plano de
Bairro, que incluiu os moradores no processo de formulação de propostas para o território. Segundo, a
Fundação Getulio Vargas (FGV) ofereceu apoio técnico para converter essas demandas em um Plano de
Bairro. Por fim, houve uma articulação constante com o poder público para que todas as fases do Plano
fossem aprovadas (Ibid, 2018, p. 227-230).

O Plano de Bairro do Jardim Lapenna foi apresentado aos moradores em uma audiência pública no
início de 2019. É um documento exemplar no que tange à participação da comunidade local para gerar
transformação social através de políticas públicas urbanas (SILVA, 2019). O Plano inclui propostas em
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diversas áreas — como gestão integrada de resíduos sólidos, qualificação de espaços livres e transporte
ativo e coletivo —, criadas por aqueles que mais entendem sobre a realidade em que vivem: os
moradores do Jardim Lapenna. Entre as conquistas do Plano, destaca-se a inclusão de ações listadas no
documento na Lei Orçamentária Anual do município de São Paulo (RUIZ e ALMEIDA, 2018, p.236). O
Plano de Bairro Jardim Lapenna pode ser lido na íntegra neste link.

Figura 18: Capa do Plano de Bairro Jardim Lapenna.
Fonte: Fundação Tide Setubal.

6.2. EIXO MAIS VIDA, MENOS VULNERABILIDADE

As alterações no clima global influenciam diretamente a vida das populações,

principalmente em grandes centros urbanos (IPCC, 2021). A vulnerabilidade climática

está diretamente associada à capacidade de resistir aos riscos advindos dos efeitos da

mudança do clima com a possibilidade de se recuperar facilmente (SANTOS et al, 2017).

O risco, refere-se a potencialidade de ocorrer algo nocivo e danoso para a população e

para as infraestruturas urbanas dos territórios, sendo que, para seu enfrentamento,

propõe-se ações preventivas que possam reduzir perdas e danos ou minimizar

consequências e vulnerabilidades.
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Na estrutura organizacional da federação, a gestão integral do risco para a prevenção de

desastres e proteção das populações mais vulneráveis é gerida pela Política Nacional de

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que atribui responsabilidades aos municípios. Para

realizar a gestão de riscos e desastres é importante articular diferentes secretarias como

Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Infraestrutura,

Limpeza Urbana e Planejamento Urbano, estando essa articulação sob coordenação do

órgão municipal de Defesa Civil.

Os riscos são resultados do baixo desenvolvimento socioeconômico. As ameaças são

oriundas dos processos socioambientais, mas o risco é resultante da relação do

desenvolvimento sócio-político, cultural e econômico nos territórios suscetíveis a tais

ameaças. Para mitigar os riscos, deve-se implementar ações estruturais e não estruturais

para a prevenção e redução do risco e dos desastres nas situações de  emergências.

Dessa forma, este eixo contempla ações visando a preservação de vidas, a prevenção de

desastres, além do acesso à infraestruturas básicas e moradias que possibilitem vida

digna, principalmente à populações mais vulneráveis aos efeitos da crise do clima,

propiciando-lhes a melhoria na qualidade de vida e diminuição da vulnerabilidade

climática do município.

Tabela 2: Ações para o eixo de Mais Vida, Menos Vulnerabilidade.

Ação 1: Estruturar e promover Ações Territoriais.

Contextualizaç
ão

A Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas, publicada
em 2016, avaliou os potenciais riscos climáticos de inundações,
deslizamentos, doenças transmissíveis (dengue) e ondas de calor
para a cidade de Belo Horizonte, considerando o cenário de 2016 e
projeções para 2030.

De acordo com o estudo, as regionais norte, nordeste e leste da
cidade são as que apresentam os maiores índices de
vulnerabilidade, apresentando riscos altos de inundações e
deslizamentos. Desta forma, essas regiões devem ser prioritárias
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para ações de prevenção e demais esforços realizados pelo
município, contribuindo assim para a promoção de um
desenvolvimento justo e resiliente. As ações que podem ser
implementadas podem ser, mas não estão restritas a:

● Promover políticas de uso e ocupação do solo, realizar
monitoramento e avaliações das áreas de risco não
ocupáveis e edificáveis, como por exemplo, margens de rios
e encostas, analisando a possibilidade de retirada da
população, porventura nelas existentes, com segurança e
realizar vistorias preventivas nesses locais nos períodos
precedentes de chuvas críticas;

● Planejar habitações em locais seguros, identificar possíveis
locais para realocar as populações em situação de
vulnerabilidade sem infraestruturas urbanas e em áreas de
risco para parcelamentos urbanizados com infraestrutura
urbana sustentável;

● Promover os programas de educação climática e eventos
extremos, com treinamentos e simulados de evacuação do
território, para malhorar a percepção do risco e fortalecer a
resiliência comunitária, assim minimizando as
vulnerabilidades;

● Elaborar mapeamentos, de planos de contingências
(PLACON) ou preventivos de defesa civil (PPDC), protocolos
e outros instrumentos importantes para a gestão integral
do risco e desastre.

Descrição

Esta ação tem como objetivo o estímulo da PBH à implementação
de projetos de pequeno porte e ação local em territórios de alta
vulnerabilidade climática através de lançamento periódico de
edital para Projetos Climáticos, aumentando a capilaridade das
ações climáticas e promovendo a educação ambiental.

Com isso, a ação visa criar condições para que a sociedade civil
venha a implementar projetos que dialoguem com suas realidades.
São de projetos climáticos em pequena escala, pensados no
âmbito de quarteirões.
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Projetos climáticos incluem, mas não estão restritos a:
implementação de hortas comunitárias, implementação de
sistemas de captação de água de chuva, instalação de painéis
fotovoltaicos, contenção de encostas/taludes, implantação de
jardins de chuva, arborização urbana ou a universalização do
Sistema de esgotamento sanitário.

Os projetos climáticos a serem implementados devem ser
priorizados conforme seus impactos em áreas de maior
vulnerabilidade, tendo como base a Análise de Vulnerabilidade às
Mudanças Climáticas de Belo Horizonte, se relacionando
diretamente com a Ação 4 do eixo de Mais Vozes, Menos
Desigualdades, porém tratando de projetos com iniciativas da
sociedade civil, terceiro setor, e podendo abarcar, também, o setor
privado.

Os projetos de redução de risco e desastres a serem
implementados devem buscar adotar medidas que sejam
compatíveis com o ambiente, como medidas de ordenamento do
uso e ocupação do solo, sistema de alerta antecipado, medidas de
redução da vulnerabilidade social, através da intersetorialidade e
da ciência dos processos que reconheçam a degradação ambiental
causada pela ação antrópica.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Empresa
Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR), Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans),
Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte
(SUMOB) e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI).

Cobenefícios
Capilarização da ação climática no município e promoção da
justiça climática.
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Subações

1) Apontar critérios a serem utilizados para a seleção dos Projetos
Climáticos;

2) Lançar, periodicamente, edital para a implementação de
Projetos Climáticos em territórios de alta vulnerabilidade
climática;

3) Incentivar e engajar o setor privado no desenvolvimento de
ações e projetos com a pauta climática;

4) Desenvolver relatórios dos resultados consolidados dos
Projetos Climáticos implementados.

Metas

Assegurar recursos financeiros para realização da primeira
seleção de Projetos Climáticos de Pequena Escala até 2025;

Realizar, no mínimo, 18 Projetos Climáticos de Pequena Escala
até 2030 e 60 projetos até 2050, envolvendo sociedade civil,
terceiro setor e iniciativa privada;

Lançar, no mínimo, dois relatórios: um em 2030 (consolidando
resultados de curto e médio prazo) e outro em 2050 (para
resultados de longo prazo).

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores

Quantidade de Projetos Climáticos de pequena escala
implementados no município;

Orçamento municipal destinado para edital;

Publicação dos relatórios realizados.

ODS
relacionados

Ação 2:  Fortalecer o sistema de prevenção de risco e desastre considerando o enfoque
nos eventos climáticos extremos.

Contextualização Os eventos com maiores impactos, geralmente, estão nas áreas de
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maior vulnerabilidade social da cidade, com menor acesso à
infraestrutura adaptada aos eventos extremos, vivenciando, assim
grandes perdas, tanto materiais, quanto de vidas. Essa distribuição
desigual da vulnerabilidade climática é observada na Análise de
Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas, de 2016, com projeção
para 2030.

O Plano preventivo de Defesa Civil e ou Plano de Contingência
para Enfrentamento de Desastres no município de Belo Horizonte
(2021-2022) define ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação utilizados pelo município quando há
ocorrência de eventos extremos. Porém, ele não prevê a
necessidade de resposta específica em cenário crise do clima e o
consequente aumento da frequência de eventos climáticos
extremos.

A Política Municipal de Habitação atua em três principais eixos:
assistência e assessoria técnica, Intervenção em Assentamentos de
Interesse Social e Provisão Habitacional. Nestes eixos, a PBH
realiza programas específicos como os de Produção Habitacional,
Remoção e Reassentamento e o Programa de Financiamento de
Material e Mão de Obra. De forma a subsidiar a atuação da
Política, o município de Belo Horizonte desenvolveu seu Plano
Local de Habitação de Interesse Social, revisado no ano de 2015,
no qual apresenta diagnósticos e estratégias de ação.

O Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.181/2019, aponta
diretrizes para erradicar a ocupação irregular de áreas com
fragilidade ambiental por meio da definição de zoneamentos
específicos, identificação áreas sujeitas a inundação e demais risco,
além de benefícios, por instrumentos urbanísticos voltados à
Produção Habitacional.

Descrição
Esta ação tem como objetivo principal o fortalecimento do sistema
de prevenção de risco e desastre com vistas a salvar vidas
humanas e de animais ameaçados pela potencial ocorrência de
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eventos extremos.

Nesses eventos, destacam-se aqueles de precipitação intensa, que
acarretam inundações e deslizamentos, mas também aqueles
referentes a ondas de calor e períodos de seca.

Para este fortalecimento, ressalta-se os programas de
reassentamento imediato de famílias em maior situação de risco
realizados pela PBH e necessidade de destinação de maiores
recursos orçamentários para a implantação de infraestruturas
urbanas, em especial aquelas voltadas à habitação e saneamento
básico em áreas de grande ocupação humana e significativo risco
geológico.

Neste sentido, é relevante priorizar os bairros de risco climático
crítico (conforme Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas
desenvolvida em 2016), como, por exemplo, mas não restrito a:
Nossa Senhora da Conceição, Marçola, São Bernardo, Granja de
Freitas e Confisco.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI)

Órgãos de apoio

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
(URBEL), Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU),
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SMPOG) e Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP)

Cobenefícios Promoção de saúde e bem-estar.

Subações
1) Fortalecer a atuação da Subsecretaria de Proteção e Defesa
Civil, previstas no Plano de Contingência Municipal, no
desenvolvimento de um Plano de Emergência Climática por meio
do Grupo de Gestão de Risco de Desastres (GGRD), reforçando o
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controle social, especialmente das populações de áreas
vulneráveis;

2) Reduzir o déficit habitacional de famílias assistidas pela
Política Municipal de Habitação, priorizando as famílias que
foram afetadas por desastres;

3) Atualizar os instrumentos de fortalecimento do sistema de
prevenção de risco e desastre, notadamente (a) a Análise de
Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas de Belo Horizonte, (b) o
Plano preventivo de defesa civil para Enfrentamento de Desastres
no município de Belo Horizonte e (c) o Plano Local de Habitação
de Interesse Social;

4) Promover o controle urbano de ocupação de áreas de proteção
ambiental, reduzindo o alto potencial de evolução e de criação de
novas áreas de risco;

5) Realizar campanhas de sensibilização da população que ocupa
as áreas de risco para a possibilidade de evacuação do território
(diante de altas pluviometrias), alinhada com o programa de
gestão de risco de Belo Horizonte 2030;

6) Atualizar e identificar as unidades habitacionais nas áreas de
risco, que precisam ser removidas e reassentadas.

Metas

Implementar a governança de redução de risco, com a criação do
comitê e grupo de trabalho até 2023;

Reforçar o plano preventivo de defesa civil para Enfrentamento
de Desastres no município de Belo Horizonte até 2023;

Atualizar a Análise de Riscos e Vulnerabilidade Climática e o
Plano Local de Habitação de Interesse Social até 2024;

Priorizar obras de infraestrutura para redução de riscos em áreas
de alta vulnerabilidade até 2030;

Manter ações contínuas de remoção e reassentamento com todas
as famílias assistidas pela Política Municipal de Habitação que
moram em áreas de alto risco de deslizamento e inundação;

Reduzir o déficit habitacional de famílias assistidas pela Política
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Municipal de Habitação, controlando a ocupação de áreas de
risco de deslizamento e inundação;

Realizar campanhas de sensibilização em todos os processos de
remoção e reassentamento realizados.

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores

Quantidade de pessoas morando em áreas de risco de inundação
ou deslizamento;

Quantidade de famílias realocadas adequadamente (com habitação
garantida) para áreas seguras;

Quantidade de fatalidades decorrentes de eventos climáticos;

Quantidade de ocorrências relacionadas aos eventos climáticos
registrados;

Quantidade de campanhas de sensibilização realizadas e seu
quantitativo de participantes;

Análise de Riscos e Vulnerabilidade Climática e os planos de
gestão preventivos de defesa civil atualizados;

Publicação da análise de risco e vulnerabilidade frente aos
desastres e do Plano de Emergência Climática.

ODS relacionados

Ação 3: Elaborar e implementar uma Política Municipal de Segurança Hídrica.

Contextualização

A segurança hídrica está relacionada à disponibilidade de água
doce em qualidade e quantidade suficiente para que o município
funcione normalmente, mantendo o ecossistema natural local, e
atendendo às necessidades de água da população e setores
produtivos, sendo um fator fundamental para a sustentabilidade e
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a resiliência climática do território, dado que se relaciona à
adaptação a eventos extremos, como secas prolongadas, e às
condições de manutenção da higiene da população. Segurança
hídrica implica também garantir proteção contra a poluição hídrica
e desastres relacionados à água.

O Plano Nacional de Segurança Hídrica, lançado em 2019,
soma-se aos outros instrumentos necessários ao alcance de
objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele estabelece
o Programa Nacional de Segurança Hídrica, que reúne os
investimentos estratégicos recomendados pelo Plano, e o Índice de
Segurança Hídrica, que considera as quatro dimensões do conceito
de segurança hídrica (humana, econômica, ecossistêmica e de
resiliência), agregadas para compor um índice global para o Brasil.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte é avaliada com níveis
médio e baixo de segurança hídrica, apresentando risco de
desabastecimento tanto para consumo humano quanto para
atividades produtivas.

Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo
Horizonte está em elaboração pelo Governo de Minas Gerais, por
meio da Agência RMBH, e tem como objetivos subsidiar a gestão
de recursos hídricos na região, definir áreas prioritárias com vistas
à segurança hídrica, propor banco de projetos e propor um plano
de comunicação, mobilização e educação ambiental.

Influentes no abastecimento do município de Belo Horizonte, o
Plano de Segurança Hídrica também engloba as bacias dos rios
das Velhas, Paraopeba e Pará.

Descrição

A elaboração da Política Municipal de Segurança Hídrica tem por
objetivo garantir a segurança hídrica do município no contexto da
emergência climática, considerando a mudança nos padrões de
precipitação históricos, podendo acarretar secas meteorológicas
extremas.

A Política Municipal de Segurança Hídrica é transversal, possuindo
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o importante papel de preservar os ecossistemas naturais, a saúde
humana e animal e o desenvolvimento econômico local.

Eixos
relacionados

Mais Verde, Menos Emissões

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de apoio

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Secretaria
Municipal de Política Urbana (SMPU), Secretaria Municipal de
Saúde (SMSA), Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
(FPMZB) e Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Cobenefícios Fortalecimento da segurança alimentar e da biodiversidade,
promoção da saúde e o bem-estar.

Subações

1) Desenvolver estudo da pegada hídrica municipal, abordando
aspectos da disponibilidade quantitativa e qualitativa da água
doce;

2) Recuperar e proteger nascentes que estão atualmente
avaliadas pelo Índice de Qualidade de Nascentes como "abaixo do
esperado", também com atenção às classificadas como "boa";

3) Potencializar as ações de desassoreamento e requalificação da
Lagoa da Pampulha, buscando a manutenção de seu título de
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO junto à
SMOBI/COPASA e SUDECAP;

4) Emitir diretrizes para a recuperação ambiental das áreas
delimitadas como conexão de fundo de vale pelo atual Plano
Diretor, buscando a requalificação de córregos que ainda se
encontrem em leito natural, e, quando possível, a reconversão de
córregos canalizados, estreitando a relação da população com a
água, promovendo a preservação deste recurso natural;

5) Assegurar que todos os projetos de intervenção em fundo de
vale assegurem a requalificação ambiental das áreas com
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manutenção dos córregos em leito natural e recuperação da
vegetação das áreas de preservação permanente;

6) Instalar bebedouros públicos de água potável em toda a
cidade, começando pelas regiões com maior afluxo de pessoas,
adaptando os mesmos para as necessidades de pessoas com
deficiência, contribuindo, também, com a criação de espaços de
resfriamento na cidade.

Metas

Desenvolver o estudo de pegada hídrica municipal até 2024;

Recuperar e proteger, no mínimo, 18 nascentes até 2025 e 36
nascentes até 2030;

Implementar 5 novos bebedouros públicos ao ano até que todos
os bairros estejam atendidos;

Atender a todas as demandas para a manutenção do título de
Patrimônio Cultural da Humanidade da Lagoa da Pampulha até
2030;

Assegurar que as propostas de intervenção em fundo de vale
sejam baseadas em premissas ambientais e climáticas,
estabelecendo a desejável trama azul e verde no território e a
manutenção dos córregos em leito natural;

Emitir diretrizes para recuperação ambiental para todas as
conexões ambientais no município, até 2030;

Realizar a recuperação ambiental dos rios da cidade até 2050.

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores

Aprovação da Política Municipal de Segurança Hídrica na Câmara
Municipal;

Lançamento do Estudo de Pegada Hídrica;

Indicadores e índices definidos pelo Plano Municipal de
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Saneamento (PMS);

Indicadores de qualidade de água;

Quantidade de nascentes recuperadas anualmente;

Percentual de nascentes com qualidade ótima;

Quantidade de bebedouros instalados.

ODS relacionados

Ação 4: Fortalecer a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana.

Contextualizaç
ão

A Agricultura Urbana é descrita como o conjunto de atividades de
cultivo de hortaliças, de plantas medicinais, de espécies frutíferas,
de flores, de manejo florestal, bem como a criação de animais, a
piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o
consumo humano, a troca, a doação, a comercialização e a
prestação de serviços no ambiente urbano.

A Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana (PMAAU),
instituída pela Lei 10.255, de 13 de setembro de 2011, é parte
integrante da Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, voltada para assegurar o Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável que, conforme a própria
descrição da Lei que a institui, deve ter bases sustentáveis.

Alguns dos objetivos da PMAAU estão relacionados à promoção de
práticas de cultivo, manejo florestal, criação e beneficiamento que
tenham como referência a agricultura agroecológica para prevenir,
combater e controlar a poluição e a erosão em quaisquer de suas
formas, além de proteger a flora, a fauna e a paisagem natural.

Ademais, busca estimular práticas que evitem, minimizem,
reutilizem, reciclem, tratem e disponham adequadamente dos
resíduos poluentes e nocivos ao meio ambiente, à saúde humana e
ao bem-estar público. Esta ação está em consonância com a

79



atuação “BH Cidade Sustentável” do município, realizando a
mobilização, educação e cultivo da alimentação saudável.

Belo Horizonte conta com Unidades Produtivas Coletivas
Comunitárias, Unidades Produtivas Institucionais, e os Centros de
Vivência Agroecológica (CEVAES), de forma a promover segurança
alimentar e nutricional.

Ademais, o fomento a Agricultura Urbana dialoga com outras
normativas, são elas:

● Instituído em 2019 pela Lei nº 11.193/2019, o Programa de
Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial (PAAN) tem
por objetivo garantir o acesso da população à alimentação
adequada, contribuindo com a segurança alimentar e
nutricional, principalmente de famílias em situação de
vulnerabilidade, em alinhamento à atuação o PMAAU,
podendo garantir seus objetivos por meio da agricultura
urbana;

● Conforme definido pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), que atua no fornecimento de alimentos
para o setor de ensino público, Belo Horizonte destina 30%
da verba recebida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educacional para a compra de alimentos
da merenda escolar de agricultores familiares;

● Instituído pela Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) atua
especialmente no fortalecimento e incentivo à compra de
produtos da agricultura familiar local, desburocratizando o
acesso a esse mercado. Por meio de edital de chamamento
público, o município de Belo Horizonte realiza o cadastro
dos agricultores familiares para a compra e fornecimento
desses alimentos ao Banco de Alimentos e Restaurantes
Populares.

Descrição
Esta ação visa fortalecer a atuação da Política Municipal de Apoio
à Agricultura Urbana, com enfoque em famílias em situação de
maior vulnerabilidade socioeconômica, a partir da ampla
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divulgação do programa, capacitação técnica promoção da
participação de pequenos produtores em feiras agroecológicas já
realizadas pela PBH, entre outros.

Dessa forma, busca-se contribuir com a preservação e restauração
da biodiversidade e dos ecossistemas locais, com a geração de
renda e promoção da segurança alimentar e nutricional das
famílias. Ademais, a produção de alimentos na área urbana
diminui a necessidade de grandes deslocamentos na cadeia de
suprimentos, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa do
sistema alimentar municipal. Além disso, as hortas urbanas
colaboram na captura de CO2eq e na redução de ilhas de calor da
cidade, em especial naquelas unidades produtivas que possuem
Sistema Agroflorestal.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e
Cidadania (SMASAC) e Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional (SUSAN)

Órgãos de
apoio

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Superintendência
de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria Municipal de Política Urbana
(SMPU), Secretaria Municipal de Educação (SMED), Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG),
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e
Secretaria Municipal da Fazenda (SMFA).

Cobenefícios

Geração de renda, promoção da saúde e bem-estar, proteção da
biodiversidade, conservação e recuperação de nascentes,
permeabilização e enriquecimento do solo, revitalização de
vazios urbanos e utilização de resíduos orgânicos na produção de
compostos e fertilizantes naturais.

Subações
1) Mapear, monitorar e destinar terrenos públicos ociosos de
interesse, vazios urbanos e áreas remanescentes de obras com
potencial para transformação em Unidades Produtivas Coletivas e
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Comunitárias de alimentos agroecológicos, incluindo as
Agroflorestas Urbanas;

2) Fortalecer as Unidades Produtivas Institucionais em parceria
com a SMED com a finalidade de promover a produção de
alimentos agroecológicos e a educação socioambiental a partir
de atividades pedagógicas dentro das escolas municipais com a
participação dos estudantes;

3) Disponibilizar material de sensibilização para as comunidades
do entorno dos locais onde serão implantadas Unidades
Produtivas e promover formações e capacitações para
agricultores/as atendidos pela Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SUSAN) no âmbito da produção
agroecológica, apoiando-os no acesso aos mercados
institucionais (PAA, PNAE e outros), mercados públicos e feiras de
segurança alimentar e nutricional, com a finalidade de contribuir
com a geração de renda, qualidade de vida e alimentação destes
e da população em geral;

4) Desenvolver contrapartidas de forma a beneficiar e incentivar
agricultores urbanos e familiares a se manterem no ramo, com
especial foco ao público jovem.

Metas

Desenvolver um Programa de Apoio ao Jovem Produtor até 2024;

Capacitar, anualmente, 250 pessoas de áreas de vulnerabilidade
socioeconômica em temáticas relacionadas à cultivo e
armazenagem de alimentos e produtos até 2030;

Realizar 10% das compras de alimentos para escolas públicas, via
Caixa Escolar, de produtores urbanos até 2030;

Implementar 8 novas Unidades Produtivas Coletivas Comunitárias,
por ano;

Implementar 2 agroflorestas até 2024 e 7 até 2030, priorizando
áreas localizadas em desertos ou pântanos alimentares;

Atender escolas municipais com 10 novas hortas até 2024 e 30 até
2030.
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Prazo Médio prazo - 2030.

Indicadores

Quantidade de agricultores;

Volume de alimentos produzidos e comercializados (orgânicos e
agroecológicos);

Quantidade de Unidades Produtivas Coletivas Comunitárias
cadastradas;

Quantidade de agricultores capacitados;

Faixa etária dos agricultores;

Área total de produção das Unidades Produtivas em Belo
Horizonte.

ODS
relacionados

Ação 5: Adotar Soluções baseadas na Natureza e priorizar os espaços de passagem da
Trama Verde-Azul.

Contextualizaç
ão

O termo Soluções baseadas na Natureza (SbN) foi cunhado pela
União Internacional para a Conservação da Natureza para definir
um conceito guarda-chuva que inclui abordagens para a
restauração e conservação de ecossistemas, serviços de adaptação
climática, infraestrutura natural, gerenciamento de recursos
naturais, entre outras (IUCN, [s.d]). Nesse contexto, Belo Horizonte
vem se consolidando como referência para o Estado de Minas
Gerais e para o país, ao traçar diretrizes de SbN como política
através do Plano Diretor aprovado em 2019.

O município de Belo Horizonte também possui um Programa de
Certificação em Sustentabilidade Ambiental, o Selo BH
Sustentável, destinado aos empreendimentos que adotarem
medidas como redução do consumo de água, de energia, das
emissões atmosféricas e da geração de resíduos sólidos, além de
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alternativas de reciclagem e de reaproveitamento dos resíduos
gerados. Essa certificação, portanto, possui uma possibilidade de
complementação, no contexto da implantação de SbN.

Todos os projetos de infraestrutura, parcelamento do solo,
requalificação de fundos de vale e de áreas degradadas, além da
urbanização integrada de áreas de especial interesse social,
desenvolvidos tanto pelo poder público como pela iniciativa
privada, sejam orientadas pelas diretrizes da trama verde azul,
com parâmetros fundamentados no estabelecimento de vegetação
e na preservação dos recursos hídricos no aspecto quantitativo
quanto qualitativo.

Descrição

Esta ação envolve a criação de novas cláusulas que exijam a
adoção de Soluções Baseadas na Natureza, pontuada pelo Plano
Diretor Municipal, em editais de licitações para obras públicas e a
capacitação dos técnicos municipais em Soluções baseadas na
Natureza e Infraestrutura Verde-Azul.

A ideia é que haja integração de soluções de ordenamento
territorial à esfera ambiental (áreas verdes e corpos hídricos) e
social, promovendo a permeabilidade e recuperação da qualidade
do solo urbano e das águas subterrâneas, a melhoria da qualidade
do ar e o fortalecimento dos ecossistemas locais.

A ação visa, também, complementar e impulsionar o documento
de Instrução Técnica para Elaboração de Estudos e Projetos de
Drenagem publicado pela PBH. A capacitação dos técnicos
municipais deve envolver a valorização e resgate de
conhecimentos tradicionais a partir do envolvimento de povos
indígenas e quilombolas da região.

Eixos
relacionados

Mais Verde, Menos Emissões

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Secretaria
Municipal de Política Urbana (SMPU), Fundação de Parques
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Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e Superintendência de
Desenvolvimento da Capital (SUDECAP).

Cobenefícios

Promoção do bem-estar, fortalecimento da biodiversidade,
valorização do conhecimento dos povos originários e
minimização dos impactos negativos das inundações e riscos de
desastres.

Subações

1) Realizar estudos e análise de microbacias para mapear áreas
prioritárias para implementação de SbN;

2) Desenvolver e implantar projetos de requalificação ambiental
para as áreas de preservação, com previsão de conectividade
ecológica entre as mesmas através das conexões verdes e de
fundo de vale delimitadas pelo Plano Diretor;

3) Promover a manutenção de córregos em leito natural em novas
intervenções e realizar projetos de macrodrenagem que visem a
reinserção dos corpos d’água tamponados na rede urbana;

4) Realizar capacitações com vistas a apropriar os setores
institucionais e comunidade de conhecimento de intervenções
mais sustentáveis relativas à SbN e Trama Verde e Azul com
objetivo de favorecer o desenvolvimento e implantação de
projetos alinhados com as potencialidades deste tipo de
intervenção;

5) Promover a intersetorialidade para que os projetos
desenvolvidos e analisados pela PBH estejam alinhados com as
premissas da Trama Verde e Azul e de SbN, bem como de critérios
de biodiversidade e valorização de vegetação, com a inclusão de
uma agenda de capacitação e discussão que contribua com o
objetivo - a partir de 2023.

Metas

Instalar, até 2030, 60 novos sistemas de microdrenagem
sustentáveis para controle na fonte, complementarmente à
implantação de jardins de chuva, em bacias com situação crítica
de ocorrência de desastres hidrológicos;

Implementar 4 projetos de requalificação Ambiental até 2030;
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Realizar 2 projetos de macrodrenagem até 2050.

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores

Quantidade de estudos de requalificação de fundo de vale
elaborados, levantamento anual;

Quantidade de fundos de vale revitalizados atendendo as
premissas ambientais estabelecidas, levantamento anual;

Quantidade de SbN implantadas anualmente;

Mapeamento e número de ações/obras executadas.

ODS
relacionados

Fonte: Elaboração própria.

6.2.1. Iniciativa inspiradora

Iniciativa inspiradora:
praça agroecológica e fazenda pública em Maricá, Rio de Janeiro

Município de Maricá
Localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o município de Maricá ocupa uma área de
361,572 km² e possui uma população estimada em 167.668 habitantes (IBGE, 2021). Maricá tem
avançado na pauta de agroecologia, uma técnica de produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos
nem adubos derivados do petróleo (COOPERAR, 2022). A agroecologia alinha a produção de alimentos
orgânicos com a preservação do meio ambiente (MARICÁ, 2021), sendo uma prática importante para
prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão, além de proteger a flora, a fauna e a paisagem
natural. Nesta temática, destacam-se duas iniciativas do governo municipal de Maricá: a Praça
Agroecológica Emilton Santos e a Fazenda Pública Joaquín Piñero.
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Figura 19: Vista aérea do município de Maricá, no Rio de Janeiro.
Fonte: Google Maps.

Praça Agroecológica Emilton Santos
A Praça Agroecológica Emilton Santos fica localizada no bairro de Araçatiba, em Maricá, e foi
inaugurada em agosto de 2020. Possui 2.000 metros quadrados, 36 canteiros e mais de 60 espécies
cultivadas, incluindo hortaliças, verduras, ervas e frutas, além de plantas ornamentais, medicinais e
aromáticas (SOUSA, 2020; MARICÁ, 2021). Os alimentos produzidos na Praça Agroecológica Emilton
Santos são destinados aos moradores da região: no total, mais de 10.000 hortaliças já foram entregues
aos maricaenses. A Praça também é um espaço para a promoção de atividades educativas, onde ocorrem
oficinas e palestras sobre agroecologia urbana para a população local (Ibid, 2021).

Figura 20: Canteiros da Praça Agroecológica Emilton Santos.
Fonte: Fabiano Horta, divulgação | Via Ciclo Vivo.

Fazenda Pública Joaquín Piñero
A Fazenda Pública Joaquín Piñero, antes denominada Fazenda Ibiaci, é administrada pelo município de
Maricá desde 2017 e ocupa uma área de aproximadamente 200 hectares. No local, são produzidos
hortaliças e outros alimentos, como milho, abóbora, melancia, aipim, mamão e mel. A Fazenda possui
espaços destinados à educação de jovens sobre agroecologia e áreas de cultivo destinadas à agricultura
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familiar, nas quais maricaenses do campo que não possuem um pedaço de terra podem produzir. Parte
da produção também atende aos órgãos públicos de Maricá, como as escolas municipais da cidade
(MARICÁ, 2021; ESPRAIADO, 2022; COOPERAR, 2022).

Figura 21: Produção na Fazenda Pública Joaquín Piñero.
Fonte: Agroecologia Maricá.

6.3. EIXO MAIS VERDE, MENOS EMISSÕES

Este eixo, em consonância com o Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito

Estufa (PREGEE), se refere a ações direcionadas na redução de emissões, porém, também

voltadas para a adaptação climática e melhoria da qualidade de vida da população do

município.

As áreas de interesse e proteção ambiental, como as áreas verdes são importantes para a

captura de gases de efeito estufa na atmosfera, redução de gases poluentes e para a

adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima, estando ligadas diretamente a

estratégias de redesenho urbano a fim de aumentar a capacidade de resiliência frente a

ocorrência de eventos extremos. A presença de árvores e de vegetação expressiva nas

cidades, de forma adequada, auxilia na amenização da temperatura, do clima local,

possibilita o aumento da umidade do ar, além de propiciar maior permeabilidade do solo.

A árvore, além de oferecer a melhoria das condições do microclima, possui uma dupla

atuação para a redução do impacto das chuvas extremas. Seu tronco e sua copa atuam

como barreiras físicas para inundações, reduzindo a velocidade da água, enquanto suas
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raízes são capazes de aumentar e melhorar a capacidade e qualidade de drenagem da

água (MASCARELLO et al, 2017). Por isso, a arborização urbana contribui diretamente

para reduzir o desafio imposto ao sistema de drenagem durante as chuvas extremas e é

um importante elemento na redução de inundações.

Desse modo, a vegetação é um ponto chave para a ação climática e a melhoria da

qualidade de vida da população. Além disso, as áreas de interesse e proteção ambiental

também são importantes para manter o equilíbrio da biodiversidade e o bem-estar de

animais silvestres que habitam nas cidades, como corujas, papagaios, macacos e insetos.

Tais animais se abrigam em áreas verdes por encontrarem um ambiente mais fresco e

seguro para sua permanência.

Tabela 3: Ações para o eixo de Mais Verde, Menos Emissões.

Ação 1: Reduzir o passivo ambiental do município.

Contextualizaç
ão

Segundo o Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais de
2021, realizado pela FEAM, cerca de 40% das áreas contaminadas
e reabilitadas do Estado estão localizadas nas Regiões Central e
Metropolitana de Belo Horizonte. Esse estudo serve de subsídio
para o Programa Estadual de Gestão das Áreas Contaminadas,
atendendo às diretrizes estabelecidas pela Deliberação Normativa
Conjunta Copam/CERH n° 02/2010.

Em 2016, foi iniciado um trabalho de recuperação da qualidade da
água da Lagoa da Pampulha, que atingiu os parâmetros para
enquadramento na Classe 3 no fim do ano. Porém, a lagoa
necessita de manutenção e controle constantes, apresentando
desafios típicos de lagos urbanos, associados à poluição difusa e
lançamento de resíduos, que colocam em risco sua capacidade de
autodepuração.

Para a redução dos passivos apresentados pelo Aterro Sanitário
Municipal, foi elaborado o Plano de Manejo da CTRS BR 040, que
inclui o Diagnóstico Parque Taiobeiras. apresentando um
diagnóstico das áreas do aterro, identificando e propondo
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intervenções para sua requalificação, além de trazer referências de
projetos análogos.

O município apresenta ações de recuperação de áreas degradadas
por meio de seu Projeto Montes Verdes, iniciado em 2016. O
projeto contou com um trabalho piloto na região da Serra do
Engenho Nogueira onde foi estudado e identificado metodologias
de fácil replicação e expansão para demais áreas do município,
permitindo uma rápido e eficaz recuperação de áreas degradadas.

Mesmo possuindo um ferramental diverso para atuação na
redução do seu passivo ambiental, o município não possui uma
normativa voltada para esta redução na cidade.

Descrição

Esta ação parte do entendimento de passivo ambiental como o
acúmulo de danos ambientais que devem ser reparados para a
melhoria da qualidade ambiental local, ou seja, trata-se de uma
externalidade negativa de uma determinada atividade que deve
ser neutralizada. Existem diversos tipos de passivos ambientais,
como por exemplo: contaminação do ar, contaminação do solo,
contaminação da água, desmatamento, além de passivos
ambientais administrativos, como o não pagamento de multas
ambientais, pendências de estudos e monitoramento ambiental,
entre outros. Esta ação tem o intuito de fortalecer sistemas de
fiscalização de passivos presentes no município, como promover a
qualidade ambiental, e consequente preservação da
biodiversidade, e de fomentar melhores práticas ambientais por
parte do setor privado, trazendo benefícios para todos.

Eixos
relacionados

Mais Vida, Menos Vulnerabilidade

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Secretaria Municipal
Desenvolvimento Econômico (SMDE), Superintendência de
Limpeza Urbana (SLU), Superintendência de Desenvolvimento da
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Capital (SUDECAP), Companhia Urbanizadora e de Habitação de
Belo Horizonte (URBEL), Empresa de Informática e Informação do
município de Belo Horizonte (Prodabel) e Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Cobenefícios
Qualificação de espaços de interesse ambiental, de lazer e
bem-estar à população.

Subações

1) Mapear e monitorar as áreas potencialmente contaminadas do
município, com a disponibilização de dados por meio das
plataformas BHGEO/BHMaps;

2) Fortalecer a fiscalização de lançamento irregular de esgoto em
rede pluvial e córregos;

3) Monitorar o cumprimento das prioridades e demais ações
estabelecidas pelo Plano de Manejo da CTRS BR-040;

4) Fomentar a ampliação do serviço de esgotamento sanitário no
município principalmente nas áreas de precária infraestrutura
sanitária e baixo atendimento com objetivo de universalização –
por meio de interface com órgãos responsáveis;

5) Desenvolver um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
associando experiências de ações de recuperação já realizadas por
meio do Projeto Montes Verdes, iniciado em 2016.

Metas

Realizar o levantamento e mapeamento dos passivos existentes
no município até 2025;

Reduzir em 20% os passivos ambientais até 2030 e em 75% até
2050.

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores

Quantidade de passivos identificados e seu mapeamento.

Quantidade de reclamações/eventos registrados (incêndios
florestais, desmatamento ilegal, etc).
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ODS
relacionados

Ação 2: Universalizar a Arborização Urbana através da ampliação da arborização das
vias e dos espaços públicos de Belo Horizonte.

Contextualizaç
ão

A arborização urbana traz diversos benefícios, como o
fortalecimento da biodiversidade local, melhoria dos índices de
umidade, melhoria da qualidade do ar, redução das ilhas de calor,
entre outros. A PBH dispõe de um sistema de cadastramento de
indivíduos arbóreos presentes na capital, sendo um processo que
se iniciou em 2011, que, no entanto, precisa ser rediscutido,
evolutivamente, tanto quanto à necessidade de adaptação à
plataforma em uso atual, quanto no âmbito de seu gerenciamento
para a criação de procedimentos de revisão e complementação de
informações. Sendo um processo extensivo, o inventário traz o
levantamento dos indivíduos arbóreos no que diz respeito a
espécies, localização, características locacionais, físicas,
estruturais, interferências e anormalidades verificadas.

Bastante atrelada à arborização está a mobilidade urbana,
principalmente quando tratamos de mobilidade ativa, para a qual
a vegetação cumpre um importante papel na criação de ambientes
amenos para trajetos a pé e de bicicleta. O Plano de Mobilidade
de Belo Horizonte (PlanMob) traz medidas de curto, médio e longo
prazo, até 2030, além de ações permanentes. Dentre as ações
presentes no Plano, apenas uma trata do tema específico de
arborização, sendo um ação para gestão da vegetação em
canteiros centrais para evitar possíveis acidentes de trânsito.

Belo Horizonte ainda mantém o título de "Cidade Jardim", recebido
nas primeiras décadas de existência dada a expressividade de suas
áreas verdes e vasta arborização viária, o que constitui identidade
da cidade e patrimônio da população denotando a necessidade de
que a arborização existente seja considerada como parâmetro de
projetos com vistas à minimização de supressões.

Descrição Esta ação tem como objetivo promover o planejamento
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estratégico para o aumento da cobertura vegetal no município.
Nesta ação deve-se privilegiar a utilização de espécies nativas e
selecionar aquelas de crescimento mais adequado para cada local
de intervenção, de maneira a evitar danos à infraestrutura urbana
já instalada, como calçadas, redes elétricas, entre outros. Além
disso, quando possível, em áreas apropriadas, optar pela utilização
de espécies frutíferas, contribuindo assim com a segurança
alimentar do município. As atividades de arborização podem ser
realizadas em parceria com o setor privado, como ação de
compensação ambiental, e em parceria com escolas da rede
municipal, promovendo a educação ambiental infantil.

Eixos
relacionados

Mais Vida, Menos Vulnerabilidade

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Cobenefícios

Melhoria da qualidade do ar e da poluição sonora, aumento do
bem-estar, redução do escoamento superficial das águas pluviais
colaborando com mitigação dos fenômenos de inundação e
melhoria da umidade do ar, amenização de ilhas de calor e
aumento da biodiversidade.

Subações

1) Desenvolver e implementar um Plano de Arborização Urbana;

2) Estabelecer arborização existente como parâmetro de projeto
com objetivo de minimizar supressões;

3) Promover a proteção das árvores e massas arbóreas nativas em
projetos de infraestrutura urbana fiscalizando a supressão ilegal
de vegetação no município e estabelecendo limites para podas de
árvores em espaço público;

4) Executar plantio de árvores em vazios urbanos e em todas as
vias com viabilidade de receber arborização, a partir da realização
de levantamentos e estudos para verificação dos trechos cujas
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características de dimensionamento, condição de acessibilidade,
existência de estruturas subterrâneas, aéreas e dentre outros, que
permitam o plantio e o desenvolvimento dos indivíduos arbóreos;

5) Realizar programa de educação ambiental com atividades de
plantio e preservação de árvores como alunos da rede municipal;

6) Implementar as alterações tecnológicas e gerenciais no sistema
de informação de árvores e atualização de informações nele
contidas a permitir a divulgação de ações e resultados sobre a
arborização de Belo Horizonte e de coleções do jardim botânico
no portal BHGEO/BHMAP para controle social;

7) Quando necessário, suprimir árvores ou eliminá-las por causas
naturais, substituí-las imediatamente, após eliminação das raízes
e “tocos”remanescentes.

Metas

Ampliar o quantitativo de árvores a serem plantadas anualmente
para, no mínimo, 30 mil a partir de 2023;

Inaugurar 8 mini-florestas até 2025, e 25 até 2030;

Atingir 100% de arborização nas vias passíveis de recebê-la, até
2030;

Zerar a supressão ilegal de árvores no município até 2028;

Desenvolver o Plano de Arborização Urbana até 2025;

Considerar vegetação no inventário de gases de efeito estufa a
partir de 2024.

Prazo Médio prazo - 2030.

Indicadores

Quantidade de mudas produzidas e  árvores plantadas;

Quantidade de mini-florestas implantadas;

Lançamento do Plano de Arborização Urbana;

Quantidade de árvores suprimidas;
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Índice de arborização viária.

ODS
relacionados

Ação 3: Proteger e fortalecer a biodiversidade local.

Contextualizaç
ão

A perda de biodiversidade é uma das grandes consequências da
mudança climática, com espécies vegetais e animais sendo
considerados em vias de extinção em ritmo cada vez mais rápido,
levando à disrupção dos ecossistemas em âmbito global. Para
além da própria perda de biodiversidade, isto acarreta diversos
outros problemas como, por exemplo, a produção de alimentos.

Por meio do Decreto Nº 17.986/2022, o município de Belo
Horizonte instituiu o Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do
Curral, sendo definidas zonas de proteção, manejo e de
recuperação de forma a reduzir a fragmentação dos ecossistemas
e permitir uma maior sobrevivência de espécies animais e
vegetais.

Belo Horizonte possui um grande atuação dentro dos Planos de
Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de
Extinção, com a conservação de espécies, principalmente com a
atuação do Zoológico Municipal. Os Planos de Ação Nacional são
instrumentos de gestão, que objetivam a priorização de ações
voltadas à conservação e preservação da biodiversidade,
estabelecendo prazos para a realização de tais ações. Os PANs são
desenvolvidos de forma participativa pelo ICMBio.

Descrição

Esta ação busca estruturar bases para redução de danos a partir
de parcerias entre o poder público e universidade locais para o
levantamento e monitoramento de espécies de fauna e flora
presentes no município e identificação de medidas mais efetivas
para sua proteção, de maneira atrelada a iniciativas de educação
ambiental, seguindo o princípio de "conhecer para preservar".

Eixos Mais Vida, Menos Vulnerabilidade
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relacionados

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB)

Cobenefícios Aumento da biodiversidade local.

Subações

1) Em parceria com universidades, promover um levantamento e
monitoramento robusto de espécies de fauna e manter atualizado
o Inventário das Árvores de Belo Horizonte;

2) Monitorar e supervisionar as ações voltadas para os Planos de
Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de
Extinção (PANs) atuantes no município (ICMBIO 2017a, 2017b,
2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2019a, 2019b, 2022a, 2022b,
2022c, 2022d) em parceria com o Jardim Botânico e Zoológico
Municipal;

3) Proteger e monitorar espécies de fauna e flora (terrestre e
aquática), qualidade hídrica do Corredor Ecológico
Espinhaço-Serra do Curral e demais regiões, em parceria com
demais municípios da RMBH e da qualidade do ar, incluindo, mas
não restrito a, material particulado e ozônio;

4) Trazer e adaptar os objetivos do Marco Pós-2020 de
biodiversidade para o planejamento e políticas do município, em
especial ao Plano Diretor;

5) Elaborar e implementar o Plano de Proteção da Serra do Curral;

7) Elaborar estudos técnicos para a implementação de passagens
de fauna e flora em áreas de conservação, parques e demais áreas
verdes cortadas por grandes vias, como os Parques Belvedere e
Cercadinho;

8) Instalar meliponários (abelhas sem ferrão) e abrigos de insetos
nos parques e praças municipais, assim como priorizar o plantio
de vegetação atratora de polinizadores.
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Metas

Criar 5 novos pontos de monitoramento de qualidade do ar, 5 de
qualidade hídrica e 5 de poluição sonora, até 2030, ampliando
para 20 de cada até 2050;

Zerar a contaminação e poluição de corpos hídricos com influência
do município até 2050;

Implementar a gestão sustentável de todos os parques e
remanescentes florestais do município até 2050;

Realizar estudos de passagens de fauna até 2030;

Iniciar o mapeamento de fauna e flora, inventariar as espécies
exóticas e invasoras e o monitoramento da qualidade das árvores
no município até 2030;

Instalar 3 meliponários e 5 abrigos de insetos até 2030,
triplicando este valor até 2050.

Prazo Longo prazos - 2050.

Indicadores

Mapeamento e estudos de fauna e flora local publicados;

Monitoramento da qualidade ambiental (água, ar e som);

Aferição da condição fitossanitária e estrutural das árvores do
município;

Estudos de passagem de fauna realizados;

Acessibilidade de parques e praças;

Quantidade de meliponários e abrigos de insetos instalados;

Quantidade de edifícios públicos que possuem telhados e/ou
fachadas verdes.

ODS
relacionados

Ação 4: Priorizar e acompanhar ações de mobilidade com maior potencial de efetiva
redução de emissões de GEE.

97



Contextualizaç
ão

O Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de
Belo Horizonte (PREGEE) apresenta um conjunto de ações e metas
a serem atingidas pelo município promovendo a redução de suas
emissões até 2050.

No Plano são apresentadas análises para três eixos: mobilidade,
saneamento e resíduos e energia, por meio da apresentação de
análise de projeções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) a
partir do cenário Business as Usual (BAU), que considera a
manutenção das atividades emissoras sem realizar as ações
levantadas pelo Plano; e o cenário de redução de emissões,
considerando a realização das ações propostas e cumprimento das
metas. O eixo de mobilidade se destaca, sendo o eixo com a maior
potencialidade de redução das emissões quando comparado às
demais emissões do município. Este eixo apresentou maior foco
em propostas para o setor do transporte terrestre.

Descrição

Esta ação tem como objetivo o fortalecimento da atuação do
Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo
Horizonte (PREGEE), em especial as ações do seu eixo de
mobilidade, que possuem os maiores potenciais de redução de
emissões no município.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHtrans),
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) e
Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) e
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP)

Cobenefícios
Melhoria da qualidade do ar, promoção da saúde pública e
desenvolvimento tecnológico.

Subações 1) Promover a qualificação das centralidades do município, com
diversidade de usos, incluindo habitação de interesse social
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nessas áreas;

2) 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;

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

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

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

6) 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;

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

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

9) Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de
transporte público;

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

Metas
Implementar ações com maior potencial de mitigação até 2050;

Reiteram-se válidas as metas do PREGEE.

Prazo Longo prazo - 2050.
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Indicadores Monitoramento das ações do PREGEE.

ODS
relacionados

Ação 5: Priorizar e acompanhar ações de saneamento/resíduos com maior potencial de
efetiva redução de emissões de GEE.

Contextualizaç
ão

O Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de
Belo Horizonte (PREGEE) apresenta um conjunto de ações e metas
a serem atingidas pelo município promovendo a redução de suas
emissões até 2050.

No Plano são apresentadas análises para três eixos: mobilidade,
saneamento e resíduos e energia, por meio da apresentação de
análise de projeções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) a
partir do cenário Business as Usual (BAU), que considera a
manutenção das atividades emissoras sem realizar as ações
levantadas pelo Plano; e o cenário de redução de emissões,
considerando a realização das ações propostas e cumprimento das
metas. As ações propostas para o eixo de saneamento/resíduos
apresentam maior potencial de redução de emissões, quando
comparado com o seu cenário BAU. As ações propostas estão
bastante atreladas à educação e sensibilização ambiental e
mudança de hábitos.

Descrição

Esta ação tem como objetivo o fortalecimento da atuação do
Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo
Horizonte (PREGEE), em especial as ações do eixo de saneamento
e resíduos do plano.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria Municipal
de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC),
Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e Secretaria Municipal de
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Política Urbana (SMPU), Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (COPASA) e Superintendência de Desenvolvimento da
Capital (SUDECAP)

Cobenefícios
Melhoria da qualidade do ar, promoção da saúde pública e
desenvolvimento tecnológico.

Subações

1) Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do
aterro sanitário;

2) Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel,
metal, plástico e vidro;

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

4) Fomentar ações individuais, comunitárias e públicas de
compostagem;

5) Identificar novas tecnologias de baixo carbono para o
tratamento de resíduos orgânicos em grande escala;

6) Fomentar formas alternativas para o tratamento
ambientalmente sustentável de resíduos;

7) Implantar o Centro de Agroecologia e Educação Ambiental para
resíduos orgânicos (CEMAR);

8) Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino
público municipal;

9) 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.

Metas
Implementar as ações com maior potencial de mitigação até 2050;

Reiteram-se as metas do PREGEE.
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Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores Monitoramento das ações do PREGEE.

ODS
relacionados

Ação 6: Priorizar e acompanhar ações de energia com maior potencial de efetiva
redução de emissões de GEE.

Contextualizaç
ão

O Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de
Belo Horizonte (PREGEE) apresenta um conjunto de ações e metas
a serem atingidas pelo município promovendo a redução de suas
emissões até 2050.

No Plano são apresentadas análises para três eixos: mobilidade,
saneamento e resíduos e energia, por meio da apresentação de
análise de projeções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) a
partir do cenário Business as Usual (BAU), que considera a
manutenção das atividades emissoras sem realizar as ações
levantadas pelo Plano; e o cenário de redução de emissões,
considerando a realização das ações propostas e cumprimento das
metas. O eixo de energia possui a menor parcela de contribuição
de redução de emissões, porém, apresenta importantes ações e
potenciais de longo prazo para a cidade com o incentivo da
geração e utilização de energias limpas e renováveis.

Descrição

Esta ação tem como objetivo o fortalecimento da atuação do
Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo
Horizonte (PREGEE), em especial as ações do eixo de energia do
plano.

Eixos
relacionados

Todos

Órgão líder Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)

Órgãos de
apoio

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE),
CEMIG, Superintendência de Desenvolvimento da Capital
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(SUDECAP), Secretaria Municipal de Educação (SMED), Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) e Secretaria
Municipal de Política Urbana (SUPLAN)

Cobenefícios
Melhoria da qualidade do ar, promoção da saúde pública e
desenvolvimento tecnológico.

Subações

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

2) Implementar medidas de eficiência energética nas escolas
municipais;

3) Implementar medidas de eficiência energética nos centros
municipais de saúde;

4) Fornecer energia solar com geração distribuída para prédios
públicos;

5) Implementar o Projeto Escolas Solares nas escolas da rede
pública municipal.

Metas
Implementar as ações com maior potencial de mitigação até 2050;

Reiteram-se as metas do PREGEE.

Prazo Longo prazo - 2050.

Indicadores Monitoramento das ações do PREGEE.

ODS
relacionados

Fonte: Elaboração própria.

6.3.1. Iniciativa inspiradora

Iniciativa inspiradora:
mobilidade urbana sustentável e integrada em Fortaleza, Ceará

Município de Fortaleza
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O município de Fortaleza, capital do estado do Ceará, ocupa uma área de 312,353 km² e possui uma
população estimada em 2.703.391 de habitantes (IBGE, 2021). Fortaleza se tornou destaque nas pautas
de mobilidade urbana sustentável e conectividade do sistema municipal de transporte. A cidade possui
o maior indicador do Brasil no Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (apud FORTALEZA, 2022), que
avalia o nível geral da mobilidade em cidades e o quão sustentáveis esses sistemas são, através de
aspectos ambientais, sociais e políticos. O índice também considera a infraestrutura dos meios de
transporte; acessibilidade; modos de locomoção não motorizados; planejamento integrado; tráfego e
circulação urbana; e os sistemas de transporte urbano de modo geral (COSTA, 2008). O sucesso de
Fortaleza nessa temática é consequência das iniciativas de incentivo ao uso de bicicletas e carros
elétricos adotadas pela cidade, além do aumento da infraestrutura para ônibus e de acessibilidade ao
pedestre.

Figura 22: Vista aérea do município de Fortaleza, no Ceará.
Fonte: Google Maps.

Ciclovias e ciclofaixas
Para promover o uso de bicicletas como meio de transporte, Fortaleza expandiu a infraestrutura
cicloviária na cidade e criou sistemas de bicicletas compartilhadas. Entre 2013 e 2022, foram
construídos 342 km de ciclovias e ciclofaixas a mais na cidade, totalizando 410 km (FORTALEZA, 2022).
Com isso, mais da metade dos fortalezenses possuem alguma via adequada para bicicletas a menos de
300 metros de suas residências (ITDP Brasil, apud FORTALEZA, 2022).

Além disso, o governo municipal de Fortaleza criou o Bicicletar, Mini Bicicletar, Bicicletar Corporativo e
o Bicicleta Integrada, sistemas de bicicletas compartilhadas voltados para públicos distintos, com
estações espalhadas por toda a cidade (FORTALEZA, 2022; WRI, 2017). O Bicicleta Integrada, por
exemplo, consiste em estações de bicicletas de uso coletivo localizadas em terminais de ônibus,
contribuindo para a conectividade do sistema de transporte da cidade (Ibid, 2017).
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Figura 23: Ciclofaixa na cidade de Fortaleza.
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Infraestrutura para ônibus
Para incentivar o uso de ônibus, Fortaleza criou 132,2 km de faixas exclusivas para esse meio de
transporte. Essas faixas possibilitam uma redução no tempo de viagem e no consumo de combustíveis
emissores de GEE. A cidade também construiu dois corredores exclusivos para ônibus que,
diferentemente das faixas, possuem estações de embarque e desembarque em nível, contribuindo para
uma maior acessibilidade e conectividade no transporte público. Com essas medidas, houve ganho de
até 143,5% na velocidade operacional dos ônibus públicos de Fortaleza (FORTALEZA, 2022).

Uso de carros elétricos
Outra iniciativa da cidade em prol da mobilidade urbana sustentável foi a criação do Veículos
Alternativos para Mobilidade (VAMO). O VAMO é um sistema de carros de uso coletivo e 100% elétricos.
Os carros ficam disponíveis em cinco estações espalhadas por Fortaleza e os usuários pagam uma tarifa
proporcional ao tempo de utilização, podendo alugar o automóvel em uma estação e devolvê-lo em
outra. A manutenção das estações é feita por patrocinadores, sem gerar custos para o poder público
municipal (WRI, 2017).

Acessibilidade ao pedestre
Por fim, Fortaleza também investiu na infraestrutura urbana voltada para o pedestre, através do
alargamento e prolongamento de calçadas e áreas de passeio, além da criação de faixas diagonais e
travessias elevadas (WRI, 2017; FORTALEZA, 2022). Também destaca-se a implementação de Áreas de
Trânsito Calmo, na qual a velocidade máxima é de 30 km/h e o desenho urbano foi reconfigurado,
visando a expansão de espaços seguros para pedestres, como as calçadas e as travessias elevadas (WRI,
2017).
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Figura 24: Infraestrutura de acessibilidade ao pedestre em Fortaleza.
Fonte: Kiko Silva | Via WRI Brasil.

6.4. RESUMO DAS AÇÕES

Para melhor organização e entendimento das ações propostas, nos Quadros 1, 2 e 3 a

seguir estão apresentadas somente as ações e suas respectivas subações para os eixos

Mais Vozes, Menos Desigualdades; Mais Vida, Menos Vulnerabilidade; e Mais Verde,

Menos Emissões, respectivamente. No Quadro 4 estão listadas as metas definidas para

cada ação, organizadas por ordem crescente de prazo.

Quadro 1: Ações e subações do PLAC-BH no eixo Mais Vozes, Menos Desigualdades.

EIXO: MAIS VOZES, MENOS DESIGUALDADES

Ação Subação

Ação 1: Elaborar e
implementar um Plano
Contínuo de Comunicação
Social e Educação Ambiental
sobre Mudança Climática,

1) Criar editais específicos para produção de
material cultural voltados à mudança do clima;

2) Realizar eventos culturais de "Virada Climática"
com campanhas locais de sensibilização a respeito
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reforçando os espaços de
comunicação já existentes.

da emergência climática;

3) Desenvolver e disponibilizar, nos portais da
PBH, material digital de livre acesso e com
linguagem popular de fácil entendimento (vídeos,
vídeo-aulas e podcast) sobre a crise climática,
técnicas e práticas para mitigação dos gases de
efeito estufa e adaptação aos eventos extremos;

4) Revisar o Plano Municipal de Educação
prevendo medidas específicas para educação
ambiental e crise climática, utilizando o material
produzido pela PBH, experiência já existentes,
como o Programa EcoEscola BH, e outras
metodologias específicas;

5) Capacitar atores do setor privado em conceitos
de mitigação, resiliência e desenvolvimento
circular;

6) Fortalecer os espaços de troca de saberes em
comunidades e áreas periféricas, envolvendo
principalmente as escolas municipais, na
realização de visitas de alunos do ensino
fundamental a fazendas urbanas, estações de
tratamento, áreas de preservação e demais
localidades relacionadas, promovendo a
sensibilização ao tema.

Ação 2: Estruturar um Plano
de Governança Climática.

1) Com apoio da Secretaria de Meio Ambiente,
capacitar técnicos de todas as secretarias
municipais e autarquias para identificação da
interseção da pauta climática com a agenda
específica de suas secretarias, propondo caminhos
para que a pauta climática seja considerada em
maior profundidade em planos e programas,
aumentando a sinergia entre os setores e
multiplicando benefícios da ação climática;

2) Realizar oficinas e workshops voltados para a
integração das secretarias, troca de experiências e
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alinhamento de projetos, tanto em escala
municipal, quanto na da Região Metropolitana;

3) Realizar, bienalmente, a Conferência Municipal
do Clima, em diferentes localidades do município,
para promover o amplo debate sobre a emergência
climática e suas conexões com as desigualdades de
gênero, raça e classe, dando atenção às
necessidades especiais de pessoas com deficiência,
idosos e crianças, e fomentando a participação de
comunidades indígenas e quilombolas, bem como
alunos e professores da rede municipal de ensino.

Ação 3: Instituir um Painel de
Monitoramento de
Indicadores Climáticos.

1) Criar um Grupo de Estudos para o
desenvolvimento dos indicadores, em parceria
com municípios da Região Metropolitana,
Universidades, setor privado e demais
interessados da sociedade civil, garantindo a
inclusão de mulheres, população negra, indígenas,
quilombolas, pessoas com deficiência e
LGBTQIAP+;

2) Realizar audiências públicas para apresentar as
metodologias propostas pelo Grupo de Estudos
para o desenvolvimento e monitoramento dos
indicadores e submeter à avaliação dos presentes;

3) Criar o Painel de Monitoramento de Indicadores
Climáticos em um portal digital de livre acesso
para o monitoramento dos indicadores definidos
pelo Grupo de Estudo e das ações definidas pelo
PLAC-BH.

Ação 4: Fortalecer a utilização
do critério de justiça climática
na concepção de novos
projetos de infraestrutura.

1) Criar um Grupo de Estudos para a análise de
critérios já estabelecidos na implementação de
projetos e para a proposição novas formas de
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priorização de maneira a incluir a justiça climática,
em parceria com universidades e demais
interessados da sociedade civil;

2) Criar um comitê técnico-popular de
acompanhamento dos novos projetos de
infraestrutura e da aplicação do critério de justiça
climática, monitorando a distribuição territorial do
orçamento público no que diz respeito a obras e
ações de mitigação e adaptação à mudança
climática, podendo-se valer de comitês já
existentes;

3) Por meio do Grupo de Estudos e do comitê
técnico-popular, desenvolver uma metodologia
para quantificar e monitorar os ganhos quanto a
adaptação e mitigação dos projetos;

4) Como contrapartida à comunidade local pela
realização de obras de infraestrutura que possam
causar distúrbios locais, promover a capacitação
de pessoas em situação de vulnerabilidade,
principalmente mulheres.

Ação 5: Promover o Turismo
Sustentável e Comunitário.

1) Incorporar estratégias do Plano de Destino
Turístico Inteligente, somada à inserção da lente
climática, proporcionando uma melhor gestão e
comunicação estratégica de atrativos turísticos
municipais como o Parque Mangabeiras, Serra do
Curral, mirantes, Parque Municipal, Zoobotânica e
Parque Ecológico da Pampulha;

2) Desenvolver políticas de preservação cultural,
histórica e ambiental, reforçando a identidade
territorial e o sentimento de pertencimento, como
destacado pelo Plano Diretor;

109



3) Potencializar as ações relacionadas ao título
municipal de "Belo Horizonte a Cidade Criativa da
Gastronomia da UNESCO", como o incentivo à
agroecologia, conhecimentos locais e culturais
gastronômicos;

4) Desenvolver projetos de sensibilização e
treinamento de trabalhadores do setor turístico
em sustentabilidade e mudança do clima;

5) Promover a melhoria da acessibilidade de PcD
em locais públicos, como praças e parques.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2: Ações e subações do PLAC-BH no eixo Mais Vida, Menos Vulnerabilidade.

EIXO: MAIS VIDA, MENOS VULNERABILIDADE

Ação Subação

Ação 1: Estruturar e Promover
Ações Territoriais.

1) Apontar critérios a serem utilizados para a
seleção dos Projetos Climáticos;

2) Lançar, periodicamente, edital para a
implementação de Projetos Climáticos em
territórios de alta vulnerabilidade climática;

3) Incentivar e engajar o setor privado no
desenvolvimento de ações e projetos com a pauta
climática;

4) Desenvolver relatórios dos resultados
consolidados dos Projetos Climáticos
implementados.

Ação 2:  Fortalecer o sistema
de prevenção de risco e
desastre considerando o
enfoque nos eventos
climáticos extremos.

1) Fortalecer a atuação da Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil, previstas no Plano de
Contingência Municipal, no desenvolvimento de
um Plano de Emergência Climática por meio do
Grupo de Gestão de Risco de Desastres (GGRD),
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reforçando o controle social, especialmente das
populações de áreas vulneráveis;

2) Reduzir o déficit habitacional de famílias
assistidas pela Política Municipal de Habitação,
priorizando as famílias que foram afetadas por
desastres;

3) Atualizar os instrumentos de fortalecimento do
sistema de prevenção de risco e desastre,
notadamente (a) a Análise de Vulnerabilidade às
Mudanças Climáticas de Belo Horizonte, (b) o
Plano preventivo de defesa civil para
Enfrentamento de Desastres no município de Belo
Horizonte e (c) o Plano Local de Habitação de
Interesse Social;

4) Promover o controle urbano de ocupação de
áreas de proteção ambiental, reduzindo o alto
potencial de evolução e de criação de novas áreas
de risco;

5) Realizar campanhas de sensibilização da
população que ocupa as áreas de risco para a
possibilidade de evacuação do território (diante
de altas pluviometrias), alinhada com o programa
de gestão de risco de Belo Horizonte 2030;

6) Atualizar e identificar as unidades habitacionais
nas áreas de risco, que precisam ser removidas e
reassentadas.

Ação 3: Elaborar e
implementar uma Política
Municipal de Segurança
Hídrica.

1) Desenvolver estudo da pegada hídrica
municipal, abordando aspectos da disponibilidade
quantitativa e qualitativa da água doce;

2) Recuperar e proteger nascentes que estão
atualmente avaliadas pelo Índice de Qualidade de
Nascentes como "abaixo do esperado", também
com atenção às classificadas como "boa";

3) Potencializar as ações de desassoreamento e

111



requalificação da Lagoa da Pampulha, buscando a
manutenção de seu título de Patrimônio Cultural
da Humanidade pela UNESCO junto à
SMOBI/COPASA e SUDECAP;

4) Emitir diretrizes para a recuperação ambiental
das áreas delimitadas como conexão de fundo de
vale pelo atual Plano Diretor, buscando a
requalificação de córregos que ainda se
encontrem em leito natural, e, quando possível, a
reconversão de córregos canalizados, estreitando
a relação da população com a água, promovendo
a preservação deste recurso natural;

5) Assegurar que todos os projetos de intervenção
em fundo de vale assegurem a requalificação
ambiental das áreas com manutenção dos
córregos em leito natural e recuperação da
vegetação das áreas de preservação permanente;

6) Instalar bebedouros públicos de água potável
em toda a cidade, começando pelas regiões com
maior afluxo de pessoas, adaptando os mesmos
para as necessidades de pessoas com deficiência,
contribuindo, também, com a criação de espaços
de resfriamento na cidade.

Ação 4: Fortalecer a Política
Municipal de Apoio à
Agricultura Urbana.

1) Mapear, monitorar e destinar terrenos públicos
ociosos de interesse, vazios urbanos e áreas
remanescentes de obras com potencial para
transformação em Unidades Produtivas Coletivas
e Comunitárias de alimentos agroecológicos,
incluindo as Agroflorestas Urbanas;

2) Fortalecer as Unidades Produtivas
Institucionais em parceria com a SMED com a
finalidade de promover a produção de alimentos
agroecológicos e a educação socioambiental a
partir de atividades pedagógicas dentro das
escolas municipais com a participação dos
estudantes;

3) Disponibilizar material de sensibilização para
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as comunidades do entorno dos locais onde serão
implantadas Unidades Produtivas e promover
formações e capacitações para agricultores/as
atendidos pela Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SUSAN) no âmbito da
produção agroecológica, apoiando-os no acesso
aos mercados institucionais (PAA, PNAE e outros),
mercados públicos e feiras de segurança
alimentar e nutricional, com a finalidade de
contribuir com a geração de renda, qualidade de
vida e alimentação destes e da população em
geral;

4) Desenvolver contrapartidas de forma a
beneficiar e incentivar agricultores urbanos e
familiares a se manterem no ramo, com especial
foco ao público jovem.

Ação 5: Adotar Soluções
baseadas na Natureza e
priorizar os espaços de
passagem da Trama
Verde-Azul.

1) Realizar estudos e análise de microbacias para
mapear áreas prioritárias para implementação de
SbN;

2) Desenvolver e implantar projetos de
requalificação ambiental para as áreas de
preservação, com previsão de conectividade
ecológica entre as mesmas através das conexões
verdes e de fundo de vale delimitadas pelo Plano
Diretor;

3) Promover a manutenção de córregos em leito
natural em novas intervenções e realizar projetos
de macrodrenagem que visem a reinserção dos
corpos d’água tamponados na rede urbana;

4) Realizar capacitações com vistas a apropriar os
setores institucionais e comunidade de
conhecimento de intervenções mais sustentáveis
relativas à SbN e Trama Verde e Azul com objetivo
de favorecer o desenvolvimento e implantação de
projetos alinhados com as potencialidades deste
tipo de intervenção;

5) Promover a intersetorialidade para que os
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projetos desenvolvidos e analisados pela PBH
estejam alinhados com as premissas da Trama
Verde e Azul e de SbN, bem como de critérios de
biodiversidade e valorização de vegetação, com a
inclusão de uma agenda de capacitação e
discussão que contribua com o objetivo - a partir
de 2023.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3: Ações e subações do PLAC no eixo Mais Verde, Menos Emissões.

EIXO: MAIS VERDE, MENOS EMISSÕES

Ação Subação

Ação 1: Reduzir o passivo
ambiental do município.

1) Mapear e monitorar as áreas potencialmente
contaminadas do município, com a
disponibilização de dados por meio das
plataformas BHGEO/BHMaps;

2) Fortalecer a fiscalização de lançamento
irregular de esgoto em rede pluvial e córregos;

3) Monitorar o cumprimento das prioridades e
demais ações estabelecidas pelo Plano de Manejo
da CTRS BR-040;

4) Fomentar a ampliação do serviço de
esgotamento sanitário no município
principalmente nas áreas de precária
infraestrutura sanitária e baixo atendimento com
objetivo de universalização – por meio de
interface com órgãos responsáveis;

5) Desenvolver um Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas associando experiências de ações de
recuperação já realizadas por meio do Projeto
Montes Verdes, iniciado em 2016.
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Ação 2: Universalizar a
Arborização Urbana através da
ampliação da arborização das
vias e dos espaços públicos de
Belo Horizonte.

1) Desenvolver e implementar um Plano de
Arborização Urbana;

2) Estabelecer arborização existente como
parâmetro de projeto com objetivo de minimizar
supressões;

3) Promover a proteção das árvores e massas
arbóreas nativas em projetos de infraestrutura
urbana fiscalizando a supressão ilegal de
vegetação no município e estabelecendo limites
para podas de árvores em espaço público;

4) Executar plantio de árvores em vazios urbanos
e em todas as vias com viabilidade de receber
arborização, a partir da realização de
levantamentos e estudos para verificação dos
trechos cujas características de dimensionamento,
condição de acessibilidade, existência de
estruturas subterrâneas, aéreas e dentre outros,
que permitam o plantio e o desenvolvimento dos
indivíduos arbóreos;

5) Realizar programa de educação ambiental com
atividades de plantio e preservação de árvores
como alunos da rede municipal;

6) Implementar as alterações tecnológicas e
gerenciais no sistema de informação de árvores e
atualização de informações nele contidas a
permitir a divulgação de ações e resultados sobre
a arborização de Belo Horizonte e de coleções do
jardim botânico no portal BHGEO/BHMAP para
controle social;

7) Quando necessário suprimir árvores ou
eliminá-las por causas naturais, substituí-las
imediatamente, após eliminação das raízes e
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“tocos”remanescentes.

Ação 3: Proteger e fortalecer a
biodiversidade local.

1) Em parceria com universidades, promover um
levantamento e monitoramento robusto de
espécies de fauna e manter atualizado o
Inventário das Árvores de Belo Horizonte;

2) Monitorar e supervisionar as ações voltadas
para os Planos de Ação Nacional para a
Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção
(PANs) atuantes no município (ICMBIO 2017a,
2017b, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e,
2019a, 2019b, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d) em
parceria com o Jardim Botânico e Zoológico
Municipal;

3) Proteger e monitorar espécies de fauna e flora
(terrestre e aquática), qualidade hídrica do
Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral e
demais regiões, em parceria com demais
municípios da RMBH e da qualidade do ar,
incluindo, mas não restrito a, material particulado
e ozônio;

4) Trazer e adaptar os objetivos do Marco
Pós-2020 de biodiversidade para o planejamento
e políticas do município, em especial ao Plano
Diretor;

5) Elaborar e implementar o Plano de Proteção da
Serra do Curral;

7) Elaborar estudos técnicos para a
implementação de passagens de fauna e flora em
áreas de conservação, parques e demais áreas
verdes cortadas por grandes vias, como os Parques
Belvedere e Cercadinho;

8) Instalar meliponários (abelhas sem ferrão) e
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abrigos de insetos nos parques e praças
municipais, assim como priorizar o plantio de
vegetação atratora de polinizadores.

Ação 4: Priorizar e
acompanhar ações de
mobilidade com maior
potencial de efetiva redução
de emissões de GEE.

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

2) 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;

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

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

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

6) 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;

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

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

9) Incluir veículos de menor emissão de GEE no
sistema de transporte público;

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

Ação 5: Priorizar e
acompanhar ações de
saneamento/resíduos com
maior potencial de efetiva
redução de emissões de GEE.

1) Garantir o aproveitamento energético do biogás
proveniente do aterro sanitário;

2) Ampliar o Programa Municipal de Coleta
Seletiva para papel, metal, plástico e vidro;

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

4) Fomentar ações individuais, comunitárias e
públicas de compostagem;

5) Identificar novas tecnologias de baixo carbono
para o tratamento de resíduos orgânicos em
grande escala;

6) Fomentar formas alternativas para o tratamento
ambientalmente sustentável de resíduos;

7) Implantar o Centro de Agroecologia e Educação
Ambiental para resíduos orgânicos (CEMAR);

8) Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos
do ensino público municipal;

9) Garantir a implantação das 4 Unidades de
Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs):
Bonsucesso (Barreiro), COPASA e Boa Vista (Leste)
e Edgar Torres (Venda Nova), e contribuir, quando
pertinente, para a criação de novas.
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Ação 6: Priorizar e
acompanhar ações de energia
com maior potencial de
efetiva redução de emissões
de GEE.

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

2) Implementar medidas de eficiência energética
nas escolas municipais;

3) Implementar medidas de eficiência energética
nos centros municipais de saúde;

4) Fornecer energia solar com geração distribuída
para prédios públicos;

5) Implementar o Projeto Escolas Solares nas
escolas da rede pública municipal.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4: Metas do PLAC-BH com destaque para os prazos.

Meta Ação e eixo associado Prazo da meta

Elaborar o Plano de Comunicação Social e
Educação Ambiental Contínuo sobre
Mudança do Clima.

Ação 1 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2023

Realizar a 1ª Virada Climática.
Ação 1 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2023

Reforçar o plano preventivo de defesa civil
para Enfrentamento de Desastres no
município de Belo Horizonte.

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2023

Implementar a governança de redução de
risco, com a criação do comitê e grupo de
trabalho.

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2023

Ampliar o quantitativo de árvores a serem
plantadas anualmente para, no mínimo, 30
mil.

Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2023

Considerar vegetação no inventário de
gases de efeito estufa.

Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2024

Atualizar a Análise de Riscos e
Vulnerabilidade Climática e o Plano Local

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2024
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de Habitação de Interesse Social.

Capacitar, no mínimo, 02 técnicos de todas
as secretarias e autarquias municipais em
mudança do clima.

Ação 2 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Realizar a 1ª Conferência Municipal do
Clima.

Ação 2 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Desenvolver o estudo de pegada hídrica
municipal.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2024

Aprovar a metodologia para o Painel de
Monitoramento de Indicadores Climáticos.

Ação 3 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Desenvolver um Programa de Apoio ao
Jovem Produtor.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2024

Implementar 2 agroflorestas, priorizando
áreas de maior vulnerabilidade alimentar.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2024

Implementação de 10 novas hortas em
escolas municipais e estaduais.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2024

Formação do comitê técnico-popular.
Ação 4 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Formar o Grupo de Estudos.
Ação 4 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Realizar, no mínimo, 4 novos eventos
gastronômicos, de forma sazonal, e
culturais, de forma anual, em diferentes
regionais.

Ação 5 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2024

Realizar o levantamento e mapeamento dos
passivos existentes no município.

Ação 1 - Mais Verde, Menos
Emissões

2025

Assegurar recursos financeiros para
realização da primeira seleção de Projetos
Climáticos de Pequena Escala.

Ação 1 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2025

Realizar, anualmente, ao menos 2 cursos de
capacitação em desenvolvimento circular e
resiliência para o setor privado.

Ação 1 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Lançar 3 editais para área cultural em
associação à pauta climática.

Ação 1 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Revisar o Plano Municipal de Educação. Ação 1 - Mais Vozes, Menos 2025
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Desigualdade

Inaugurar 8 mini-florestas.
Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2025

Desenvolver o Plano de Arborização
Urbana.

Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2025

Recuperar e proteger, no mínimo, 18
nascentes.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2025

Estabelecer um calendário para o
levantamento das informações necessárias
aos indicadores.

Ação 3 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Lançar e disponibilizar publicamente o
Painel de Monitoramento de Indicadores
Climáticos.

Ação 3 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Desenvolver e disponibilizar a metodologia
para o acompanhamento da adaptação e
mitigação dos projetos.

Ação 4 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Disponibilização de 5 vagas em cursos de
capacitação para comunidades locais por
obra de infraestrutura realizada.

Ação 4 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2025

Zerar a supressão ilegal de árvores no
município.

Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2028

Reduzir em 20% os passivos ambientais.
Ação 1 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Realização de, no mínimo, 18 Projetos
Climáticos de Pequena Escala envolvendo
sociedade civil, terceiro setor e iniciativa
privada.

Ação 1 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Lançamento de, no mínimo, um relatório
consolidando resultados de curto e médio
prazo.

Ação 1 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Inaugurar 25 mini-florestas.
Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Atingir 100% de arborização nas vias
passíveis de recebê-la.

Ação 2 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Priorizar obras de infraestrutura para Ação 2 - Mais Vida, Menos 2030
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redução de riscos em áreas de alta
vulnerabilidade.

Vulnerabilidade

Adicionar uma seção específica sobre
mudança climática em todos os planos e
projetos municipais revisados, a fim de
demonstrar a transversalidade da pauta.

Ação 2 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2030

Realizar oficinas de integração entre as
secretarias ao menos 2 vezes ao ano.

Ação 2 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2030

Criar 5 novos pontos de monitoramento de
qualidade do ar, 5 de qualidade hídrica e 5
de poluição sonora.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Realização de estudos de passagens de
fauna.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Iniciar o mapeamento de fauna e flora,
inventariar as espécies exóticas e invasoras
e o monitoramento da qualidade das
árvores no município.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Instalar 3 meliponários e 5 abrigos de
insetos.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2030

Emitir diretrizes para recuperação
ambiental para todas as conexões
ambientais no município.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Recuperar e proteger, no mínimo, 36
nascentes.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Atender a todas as demandas para a
manutenção do título de Patrimônio
Cultural da Humanidade da Lagoa da
Pampulha.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Capacitar, anualmente, 250 pessoas de
áreas de vulnerabilidade socioeconômica
em temáticas relacionadas à cultivo e
armazenagem de alimentos e produtos.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Realizar 10% das compras de alimentos
para escolas públicas, via Caixa Escolar, de
produtores urbanos.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Implementar 7 agroflorestas, priorizando Ação 4 - Mais Vida, Menos 2030
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áreas de maior vulnerabilidade alimentar. Vulnerabilidade

Implementação de 30 novas hortas em
escolas municipais e estaduais.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Incluir o critério de justiça climática como
balizador de, ao menos, 02 projetos de
habitação de interesse social, 01 projeto de
mobilidade urbana e 01 projeto de
esgotamento sanitário.

Ação 4 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2030

Instalar 60 novos sistemas de
microdrenagem sustentáveis para controle
na fonte, complementarmente à
implantação de jardins de chuva, em bacias
com situação crítica de ocorrência de
desastres hidrológicos.

Ação 5 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Implementar 4 projetos de requalificação
Ambiental.

Ação 5 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2030

Implementar 4 projetos de preservação
cultural, histórica e ambiental.

Ação 5 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2030

Capacitar no mínimo 10 trabalhadores do
turismo em sustentabilidade e mudança
climática ao ano.

Ação 5 - Mais Vozes, Menos
Desigualdade

2030

Reduzir em 75% os passivos ambientais.
Ação 1 - Mais Verde, Menos
Emissões

2050

Realização de, no mínimo, 60 Projetos
Climáticos de Pequena Escala envolvendo
sociedade civil, terceiro setor e iniciativa
privada.

Ação 1 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Lançamento de, no mínimo, um relatório
consolidando resultados de longo prazo.

Ação 1 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Manter ações contínuas de remoção e
reassentamento com todas as famílias
assistidas pela Política Municipal de
Habitação que moram em áreas de alto
risco de deslizamento e inundação.

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050
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Reduzir o déficit habitacional de famílias
assistidas pela Política Municipal de
Habitação, controlando a ocupação de áreas
de risco de deslizamento e inundação.

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Realizar campanhas de sensibilização em
todos os processos de remoção e
reassentamento realizados.

Ação 2 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Criar 20 novos pontos de monitoramento de
qualidade do ar, 20 de qualidade hídrica e
20 de poluição sonora.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2050

Zerar a contaminação e poluição de corpos
hídricos com influência do município.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2050

Implementar a gestão sustentável de todos
os parques e remanescentes florestais do
município.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2050

Instalar 9 meliponários e 15 abrigos de
insetos.

Ação 3 - Mais Verde, Menos
Emissões

2050

Assegurar que as propostas de intervenção
em fundo de vale sejam baseadas em
premissas ambientais e climáticas,
estabelecendo a desejável trama azul e
verde no território e a manutenção dos
córregos em leito natural.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Implementar 5 novos bebedouros públicos
ao ano até que todos os bairros estejam
atendidos.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Realizar a recuperação ambiental dos rios
da cidade.

Ação 3 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Implementar 8 novas Unidades Produtivas
Coletivas Comunitárias, por ano.

Ação 4 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050

Implementação das ações com maior
potencial de mitigação.

Ação 4, 5 e 6 - Mais Verde,
Menos Emissões

2050

Reiteram-se válidas as metas do PREGEE.
Ação 4, 5 e 6 - Mais Verde,
Menos Emissões

2050

Realizar 2 projetos de macrodrenagem.
Ação 5 - Mais Vida, Menos
Vulnerabilidade

2050
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Fonte: Elaboração própria.

7. CENÁRIOS DE EMISSÕES

Os cenários propostos pelo PREGEE foram utilizados como referência metodológica para

a construção do cenário Business as Usual (BAU) e do cenário de redução que considera a

implantação das ações climáticas propostas no eixo Mais Verde, Menos Emissões do

PLAC-BH.

7.1. SOBRE O PREGEE

Belo Horizonte, em 2013, desenvolveu seu Plano de Redução de Emissões de Gases de

Efeito Estufa (PREGEE), que foi atualizado em 2020 e tem como objetivo implementar

ações e metas voltadas à mitigação climática e melhoria da qualidade do ar do

município, tendo sido estruturado em três principais eixos: energia, transporte e

saneamento. Trata-se de um Plano de extrema relevância para a redução das emissões

no município, sendo que o PLAC-BH visa reforçá-lo e complementá-lo.

O PREGEE apresenta projeções de emissões de GEE a partir do cenário Business as Usual

(BAU), que considera a manutenção das atividades emissoras sem realizar as ações

levantadas pelo Plano; e o cenário de redução de emissões, considerando a realização

das ações propostas e cumprimento das metas.

De acordo com o cenário BAU, as emissões partem de 4,5 MtCO2e em 2017 e atingem

cerca de 10,1 MtCO2e em 2050. Nesse cenário tendencial, é projetado um crescimento de

124% nas emissões, com maior destaque para a contribuição de emissões relacionadas

com o setor de transporte para todo o período analisado. As emissões projetadas para

esse cenário tendencial são apresentadas no Gráfico 2.

Gráfico 2: Histórico (H) e Projeção (P) das emissões de Belo Horizonte no cenário BAU

desagregadas pelos setores do inventário de emissões de GEE.
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Fonte: PREGEE, 2020.

No eixo de Energia, as emissões são oriundas do consumo de energia elétrica ou da

queima de combustíveis (GLP, diesel, óleo, gás natural, etc) em edifícios comerciais,

residenciais e institucionais e em indústrias. As principais ações exploradas nesse eixo se

referem à geração de energia renovável e aumento de eficiência energética. O potencial

de redução pela diminuição do consumo de energia elétrica, em 2040, é de 18%, e de

outras fontes de energia estacionária é de 10% para o mesmo período, conforme pode

ser observado no Gráfico 3.

Gráfico 3: Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao Eixo

Energia para o consumo de energia elétrica e fontes estacionárias.
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Fonte: PREGEE, 2020.

Já para o eixo de Transporte, no qual as emissões são oriundas do consumo de

combustíveis em diferentes modais de transporte, apresenta ações de mitigação

principalmente relacionadas à mudança de modal, alinhadas com as estratégias do

PlanMob-BH. No transporte terrestre, a implementação das ações previstas apresenta o

potencial de redução de 57% em relação ao cenário para o ano de 2040, conforme pode

ser observado no Gráfico 4.

Gráfico 4: Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao eixo

de Transporte para o transporte terrestre.
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Fonte: PREGEE, 2020.

Por fim, para o eixo de Saneamento, no qual as emissões são oriundas do tratamento de

resíduos sólidos e efluentes líquidos, as principais ações para a reduzir as emissões de

GEE se relacionam com uma gestão sustentável da fração orgânica e do aproveitamento

energético do biogás proveniente do aterro sanitário. As estratégias definidas para o eixo

apresentam o potencial de mitigação de 39%, em 2022, 43%, em 2026, e 57% em 2036,

conforme pode ser observado no Gráfico 5.

Gráfico 5: Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação ao eixo

de Saneamento para o tratamento de resíduos.
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Fonte: PREGEE, 2020.

A partir da consolidação dos eixos é possível obter a trajetória de mitigação para a

cidade de Belo Horizonte. Destaca-se que as ações do PREGEE levam a uma redução de

emissão de 36,9%, em 2030, e de 41,1% , em 2040, em relação ao cenário BAU. O

comportamento do cenário de emissões agregado pode ser observado no Gráfico 6.

Gráfico 6: Estimativa de redução das emissões das ações propostas em relação às

emissões totais da cidade.

129



Fonte: PREGEE, 2020.

O conteúdo completo do PREGEE pode ser visto no Anexo B deste documento ou

clicando neste link.

7.2. CENÁRIOS FUTUROS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES

A partir dos cenários apresentados no PREGEE foram elaborados cenários estendidos no

contexto do PLAC-BH, ampliando o horizonte de atuação até 2050 em todos eixos. Os

novos cenários buscam propor metas ou medidas mais ambiciosas, bem como incorporar

o potencial de abatimento de emissões oriundo das ações adicionais previstas pelo Eixo

Mais Verde, Menos Emissões, em especial no que se refere às remoções provenientes do

plantio de árvores.

Cada uma das ações elencadas no PREGEE foi avaliada e seu potencial de abatimento foi

estimado considerando o histórico apresentado no Relatório de Propostas de

Planejamento (PBH, 2020f), que compõe a etapa de Proposição de Diretrizes e Políticas

Públicas para a redução das emissões da revisão do Plano.

O detalhamento da metodologia para os eixos inicialmente previstos no PREGEE e o

potencial de remoção pelas ações adicionais do PLAC-BH podem ser observadas nos

tópicos a seguir.
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7.2.1. Eixo de energia

No eixo de energia foram elencadas cinco ações prioritárias com o maior potencial de

abatimento de emissões relacionadas com o consumo de combustíveis fósseis ou de

eletricidade em fontes estacionárias.

As ações estão divididas em dois campos de resultados oriundos do processo

participativo de PREGEE e em duas linhas de atuação, conforme o detalhamento

apresentado abaixo:

Ação: Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais

O PREGEE estabelece como meta a implementação de medidas de eficiência energética

em 1 escola piloto até 2022, com potencial de alcançar uma economia média de 46% no

consumo de energia elétrica. Para 2025, estabelece-se como meta atender mais 30

escolas, outras 50 escolas até 2030 e outras 100 escolas até 2040, totalizando 181

escolas. No PLAC-BH, sugere-se que todas as 321 escolas da rede municipal

implementem medidas de eficientização.

Ação: Implementar medidas de eficiência energética nos centros municipais de

saúde

No PREGEE é estabelecido como meta a implementação de medidas de eficiência

energética em 1 centro de saúde (CS) até 2022, mais 11 centros até 2025, outros 20

centros até 2030 e outros 72 até 2040. Destaca-se que essas medidas têm o potencial de

promover uma redução de cerca de 40% do consumo de energia elétrica do sistema de

iluminação e 41% do sistema de climatização. Para o PLAC-BH, estima-se que todas as

unidades implementem medidas de eficientização, totalizando 152 centros de saúde.

Ação: Contratar/aderir à energia solar no momento da compra de eletricidade nos

prédios públicos municipais nos quais não for possível a instalação de usina fotovoltaica
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No PREGEE, sugere-se como meta que, a partir de 2025 até 2030, 20% dos prédios, que

não apresentam condições técnicas para instalação de usina fotovoltaica, possuam a

energia solar contratada, chegando a 30% em 2035, e 40% em 2040. No cenário

estendido, com o PLAC-BH, sugere-se que 100% dos prédios públicos contratem energia

solar no momento da compra de eletricidade.

Ação: Implementar o Projeto Escolas Solares nas escolas da rede pública

municipal

Inicialmente, o PREGEE apresenta como meta a implementação do Projeto Escolas

Solares em 1 escola piloto até 2022, mais 30 escolas até 2025, outras 50 escolas até

2030 e outras 100 escolas até 2040, totalizando 181 escolas. Para o PLAC-BH, sugere-se

que todas as escolas municipais apresentem projetos solares.

Destaca-se que o potencial de geração das escolas supera o consumo, portanto, o

abatimento desta medida é quantificado pelo montante de energia elétrica não

consumida diretamente da rede em relação ao previsto no cenário BAU.

Ação: Incentivar a geração distribuída de energia renovável nos edifícios

comerciais e residenciais

No PREGEE a meta da ação foi definida como atingir 33% do potencial de capacidade

para a geração de energia solar na cidade até 2040, sendo que o valor foi estipulado

com base em premissas do Plano Decenal de Energia (PDE) 2019-2029 publicado pela

Empresa de Pesquisa Energética em 2020. Além disso, o documento também estima,

com base em dados da plataforma “Environmental Insights Explorer” desenvolvida pelo

Google, que o potencial de geração solar da cidade é de 4078 MW. Portanto, no contexto

do cenário estendido, sugere-se que a cidade alcance o seu atual máximo de geração em

2050.
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Ações adicionais não quantificadas no PREGEE

A fim de se promover um cenário de redução mais ambicioso e compatível com a busca

de neutralizar as emissões de carbono da cidade, também foram consideradas medidas

adicionais que apresentam um significativo potencial de abatimento.

Além de emissões oriundas do consumo de energia elétrica na cidade de Belo Horizonte,

também são observadas emissões associadas com o consumo de combustíveis fósseis em

fontes estacionárias, com destaque para consumo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no

subsetor residencial e comercial, bem como o Gás Natural no subsetor industrial,

conforme apresentado 5° Inventário de Emissões de GEE de Belo Horizonte (PBH,

2021k).

As ações elencadas no PREGEE são orientadas em medidas relacionadas com energia

elétrica, seja ampliando aspectos de eficiência energética, com o objetivo de diminuir o

consumo de eletricidade, seja pelo aumento do potencial de geração distribuída a partir

de fontes renováveis. Ainda com objetivo de ampliar o impacto do PLAC-BH nas emissões

relacionadas com o uso final de energia, sugere-se que em curto prazo sejam

desenvolvidos estudos sobre a eficientização de fogões a GLP e gás natural a nível local,

bem como a substituição de combustíveis na cocção para sistemas menos intensivos em

carbono.

De acordo com o estudo Modelagem Setorial de Opções de Baixo Carbono para o setor

de Edificações, elaborado pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações, estima-se que em um cenário de baixo carbono, implementando-se um

leque de medidas de mitigação no setor de edificações, pode ser alcançada uma redução

de 42 a 45% nas projeções de consumo total de energia e emissões (MCTI, 2017).

Conciliando as duas abordagens (PREGEE e Opções de Mitigação), sugere-se que a partir

da implementação das medidas detalhadas acimas, será observado o potencial de

abatimento adicional de 20% das emissões relacionadas com fontes estacionárias em
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2050 No entanto, é importante destacar que esses valores devem ser posteriormente

validados a partir de análise adicionais.

Já em relação ao consumo de combustíveis fósseis em indústrias de manufatura e

construção, sugere-se que os diferentes atores locais sejam sensibilizados sobre a

questão climática e o papel das empresas. Nesse sentido, deve-se promover a

eficientização na recuperação de calor e vapor nos processos produtivos dos diferentes

setores industriais e também substituir combustíveis intensos em carbono. Como meta

para o setor empresarial, define-se que 100% das emissões devem ser compensadas até

2050, onde, de acordo com o Inventário de Belo Horizonte, cerca de 21% das emissões

do cenário BAU são oriundas de atividades industriais.

Impacto final das estimativas de redução de emissões das medidas do Eixo de Energia

Estacionária

A Tabela 4 apresenta um resumo do potencial de abatimento das ações relacionadas com

o eixo de Energia Estacionária para o período de 2030 a 2050. Destaca-se que as ações

de maior impacto estão relacionadas com o incentivo de geração distribuída de energia

renovável, ações relacionadas com a eficientização e troca de combustível e, por fim,

com compensações promovidas por empresas.

Tabela 4: Resumo do potencial de abatimento das ações propostas para o setor de

Energia Estacionária.

Campo
Linha da

ação
Ação

Potencial de redução (tCO2e)

2030 2040 2050

Iluminação Limpa e
Eficiente das

Instalações Públicas
Municipais

Eficiência
Energética

Implementar medidas de
eficiência energética nas
escolas municipais

151,27 338,02 599,47

Implementar medidas de
eficiência energética nos
centros municipais de
saúde

53,52 173,92 254,2
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Geração
Distribuída
de Energia

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

465,69 930,1 2.305,10

Implementar o Projeto
Escolas Solares nas escolas
da rede pública municipal

332,85 743,77 1.319,07

Iluminação Limpa e
Eficiente das
Construções
Comerciais e
Residenciais

Geração
Distribuída
de Energia

Solar

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

16.214 119.997 368.950

Redução associadas com edificações (eficientização de fogões
e substituição de combustíveis)

36.585 144.875 318.724

Potencial de abatimento pela compensação de empresas em
Energia Estacionária

65.060 171.757 340.079

Redução das emissões - Soma total 118.862 438.815 1.032.231

Emissões totais no cenário BAU 914.614 1.207.289 1.593.620

Redução em relação ao cenário BAU (%) 13% 36% 65%
Fonte: Elaboração própria.

Considerando a implementação das ações em sua totalidade, é previsto um potencial de

redução em relação ao cenário BAU de 13% em 2030, 36% em 2040 e 65% em 2050. O

Gráfico 7 apresenta a comparação das curvas obtidas no cenário BAU, no cenário

desenvolvido no PREGEE e no cenário PLAC-BH.

Gráfico 7: Estimativa de emissões relacionadas com o setor de energia estacionária e

potencial de abatimento das ações propostas no PREGEE e PLAC-BH.
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Fonte: Elaboração própria.

Como o PLAC busca um cenário de ações mais ambiciosas, é possível observar um

distanciamento entre as curvas do PREGEE e do cenário estendido proposto neste

documento, indicando que o município de Belo Horizonte deverá implementar medidas

mais ambiciosas para conseguir mitigar as emissões do setor. É importante destacar que

em 2050 ainda serão observadas a emissão de cerca de 561 mil toneladas de CO2e no

setor de Energia Estacionária no município de Belo Horizonte, onde a neutralização só

será possível com mobilizações junto ao governo estadual e federal, em especial em

relação a mudança da matriz energética, que fica sob principal competência da União.

7.2.2. Eixo de saneamento

No eixo de saneamento foram elencadas 9 ações prioritárias com o maior potencial de

abatimento de emissões relacionadas com o subsetor de resíduos sólidos. As ações estão

divididas em três campos de resultados oriundos do processo participativo de PREGEE e

em quatro  linhas de atuação, conforme o detalhamento apresentado abaixo.
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Ação: Atuar de modo a contribuir para uma redução na geração de resíduos

orgânicos domiciliares

No PREGEE foi considerada a meta de redução de 0,5% ao ano da geração per capita da

fração orgânica do resíduos doméstico de 2021 até 2036, o que resultaria em uma

redução acumulada de 8% no período analisado. Para o cenário do PLAC foi mantida a

mesma taxa de redução para os anos de 2040 e 2050.

Ação: Ampliar o Programa de Compostagem

Para o cenário do PREGEE foi utilizado como referência o Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o qual estabelece como meta alcançar 29.200

toneladas/ano de resíduos orgânicos (de poda e domiciliares) em 2036. Esse valor

representa um desvio de cerca de 5,24% da fração orgânica estimada no cenário BAU

para o mesmo ano. Para o cenário estendido desenvolvido no contexto do PLAC-BH foi

considerada a implementação das metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos

Sólidos (PLANARES), que estabelece que para a região sudeste 18,1% da massa total de

resíduos deverá ser desviada da disposição final. Destaca-se ainda que para a construção

deste cenário, foi considerado que metade dessa fração será encaminhada para a

compostagem e a outra metade para a digestão anaeróbica, conforme será

posteriormente discutido.

Ação: Fomentar formas alternativas para o tratamento ambientalmente

sustentável de resíduos

Outra solução para destinação de resíduos orgânicos é a biodigestão anaeróbica dos

resíduos orgânicos, um processo que apresenta o potencial de emitir menos GEE em

relação a disposição final de resíduos e também possibilita e aproveitamento energético

do biogás gerado e do biofertilizante, um subproduto do processo considerado um adubo

natural. No PREGEE foi estabelecido como meta a destinação de 0,5% dos resíduos

orgânicos domiciliares para a biodigestão em 2025, chegando a 3% em 2036. Já no
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PLAC-BH, ainda com o objetivo de cumprir as metas do PLANARES, esse percentual foi

elevado até cerca de 9% da massa total em 2040.

Ação: Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro

sanitário

De acordo com o PREGEE, atualmente, o resíduo gerado pela cidade é destinado à

Central de Tratamento Macaúbas com aproveitamento energético de Biogás desde 2017,

ano em que foi instalado um sistema com capacidade instalada de 7,0 MW. Utiliza-se

como referência que o potencial de coleta do gás pode ser estimado em 60% e a

eficiência de sua queima para a geração de energia é de 90%.

No PLAC-BH, com o objetivo de apresentar maior ambição, estima-se que em 2040 deve

ser observado o potencial de coleta de 75% do metano gerado, conforme preconizado

pela Associação Brasileira de Biogás, enquanto para 2050, estima-se uma taxa de

cobertura de coleta de 85%, valor médio apresentado pela Agência de Proteção

Ambiental dos Estados Unidos.

Ação: Implantar o Centro de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos

Orgânicos (CEMAR)

Foram mantidas as mesmas premissas apresentadas no PREGEE, onde define-se que

cerca de 60% da população deverá ser impactada por atividades do centro, e 50% do

material orgânico gerado será encaminhado para compostagem a partir de 2025.

Ação: Formalizar uma "Carta de Compromisso" com médios e grandes geradores

de resíduos orgânicos na cidade para definição e implementação de um Plano de Ações,

com metas para gestão, redução e destinação adequada dos resíduos.

De acordo com o PREGEE, em média 8,13% da fração orgânica encaminhada para aterros

sanitários são oriundas de grandes geradores, deste total, a partir da formalização da

carta compromisso, deverá ser observada uma redução de 1% na geração de resíduos
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orgânicos e desvio de 4% de aterros sanitários, encaminhados para o tratamento

biológico. Para o PLAC, as mesmas premissas foram extrapoladas para os ano de 2040 e

2050.

Ação: Ampliar o Programa Municipal de Coleta Seletiva para papel, metal, plástico

e vidro (p,m,p,v)

Conforme citado anteriormente, o estabelecimento da meta referente aos resíduos

recicláveis foi orientado a partir de um conjunto de ações da PMGIRS de Belo Horizonte,

com foco na ampliação da Coleta Seletiva, contratação de organizações de catadores e

outros. A partir dessas medidas, o PREGEE prevê que em 2036, será observado uma taxa

de desvio de 20,25% da fração de secos em aterros sanitários. Visto que a meta definida

pelo PLANARES para 2050 é mais ambiciosa, o cenário estendido do PLAC-BH considera

a taxa de recuperação de 50% em 2040 e 2050, a fim de se cumprir os objetivos

nacionais.

Destaca-se que o PREGEE considera uma redução média por tipo de resíduo separado na

fonte (redução que provavelmente deve ocorrer ao longo da cadeia de recicláveis e

englobar outros setores de emissão, como por exemplo, com a diminuição do consumo

de energia na extração de matéria prima) e outras emissões diretas no setor de resíduos,

a partir do desvio de papel de aterros sanitários.

Ação: Ampliar a coleta seletiva nos estabelecimentos do ensino público municipal

Ação desenvolvida principalmente em caráter educativo, o PREGEE propõe a

implementação de coleta seletiva de resíduos recicláveis em 15 escolas municipais por

ano, a partir de 2021, totalizando 75 escolas até 2025. Para o cenário estendido do

PLAC-BH, considera-se a implementação do programa em todas as 321 escolas

municipais em 2050.
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Ação: Garantir a implantação das 04 Unidades de Recebimento de Pequenos

Volumes (URPVs): Bonsucesso (Barreiro), COPASA e Boa Vista (Leste) e Edgar Torres

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

Conforme descrito no PREGEE, o planejamento municipal estabelece uma proposta de

fluxo de Resíduos de Construção Civil e Volumosos (RCCV) com implantação gradual de

URPVs até 2036. Devido à um cenário de ausência de informações, para o cenário

estendido, optou-se por manter a mesma taxa de redução em relação à emissão do

subsetor de disposição final no cenário BAU para todos os anos.

Impacto final das estimativas de redução de emissões das medidas do Eixo de

Saneamento

A Tabela 5 apresenta um resumo do potencial de abatimento das ações relacionadas com

o eixo de saneamento no período de 2030 a 2050. Destaca-se que as ações de maior

impacto estão relacionadas com o aproveitamento energético do biogás de aterros

sanitários, ampliação do programa municipal de coleta seletiva e redução na geração de

resíduos orgânicos.

Tabela 5: Resumo do potencial de abatimento das ações propostas para o setor de

resíduos.

Campo
Linha de

ação
Ação

Potencial de redução (tCO2e)
2030 2036 2040 2050

Gestão de
Resíduos
Orgânicos

Gestão
sustentável

dos
resíduos

orgânicos e
seus

subproduto
s

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

83.626
155.426

157.116 154.445

Ampliar o
Programa de
Compostagem 12.758 21.392 87.868 96.774
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Fomentar formas
alternativas para
o tratamento
ambientalmente
sustentável de
resíduos

7.767 16.820 123.006 133.018

Garantir o
aproveitamento
energético do
biogás
proveniente do
aterro sanitário

526.287 624.011
779.963 883.958

Responsabil
idade

compartilha
da pelos
resíduos

orgânicos
gerados

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

350 353 453 520

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

1.721 2.032 2.508 2.881

Gestão dos
Resíduos

Gestão
Sustentável

Ampliar o
Programa
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Recicláveis dos
Resíduos

Secos

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

121.341
218.788 495.753 538.016

Ampliar a coleta
seletiva nos
estabelecimentos
do ensino público
municipal

521 758 906 906

Gestão de
Resíduos
da
Construção
Civil

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

14.709 17.376 22.311 25.630

Redução das emissões - Soma total
769.080

1.056.956 1.669.884 1.836.147

Emissões totais no cenário BAU
1.550.000 1.836.786 2.050.000 2.079.327

Redução em relação ao cenário BAU (%) 49,6% 57,5% 81,5% 88,3%
Fonte: Elaboração própria.

Considerando a implementação das ações em sua totalidade, é previsto um potencial de

redução em relação ao cenário BAU de 49,6% em 2030, 81,5% em 2040 e 88,3% em
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2050. O Gráfico 8 apresenta a comparação das curvas obtidas no cenário BAU, no

cenário desenvolvido no PREGEE e no cenário PLAC-BH.

Gráfico 8: Estimativa de emissões relacionadas com o setor de resíduos e potencial de

abatimento das ações propostas no PREGEE e PLAC-BH.

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que até 2036, as curvas do PLAC-BH e do PREGEE apresentam um

comportamento bastante similar. A partir desse período, com a implementação de ações

mais ambiciosas e em consonância com as políticas nacionais do setor, observa-se uma

diminuição significativa das emissões. Em 2050, observa-se um residual de emissões de

243 mil toneladas de CO2e, associados com barreiras no que se refere à recuperação dos

resíduos em sua totalidade e também dificuldades em abater emissões oriundas do

tratamento de efluentes líquidos.

7.2.3. Eixo de mobilidade

No eixo de mobilidade foram elencadas 11 ações prioritárias com foco em promover a

troca de combustíveis e redução da necessidade de viagens, com o objetivo de reduzir o

consumo final de combustíveis fósseis e, consequentemente, abater as emissões do setor
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de Transportes. As ações estão divididas em três campos de resultados oriundos do

processo participativo de PREGEE e em quatro linhas de atuação, conforme o

detalhamento apresentado abaixo.

Ações: (i) Promover a qualificação das centralidades do município, com

diversidade de usos, incluindo habitação de interesse social nessas áreas; (ii) 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; (iii) Implementar Operações Urbanas de forma a incentivar o Desenvolvimento

Orientado ao Transporte Sustentável

Conforme apresentando no PREGEE, o impacto dessas ações foram trabalhados

conjuntamente, pautadas no Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 11.181,

de 8 de agosto de 2019) que busca construir uma cidade mais inclusiva e sustentável, a

partir da descentralização de atividades econômicas e mesclas do tipo de uso do solo.

Além disso, as projeções realizadas também adotam como referência o Plano de

Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob-BH, que projeta o número de viagens para o

período de 2025 e 2030.

Em seu Plano Diretor, a cidade estabelece como meta a redução de 20% das emissões

per capita relacionadas à mobilidade urbana. O PREGEE, por sua vez, estima que o

cumprimento dessa meta deve ocorrer já em 2023, partindo de uma emissão per capita

próxima de 0,785 tCO2e por habitante para 0,637 tCO2e/hab. Para o cenário do PLAC, foi

considerada que a emissão per capita deve continuar diminuindo nos anos de 2040 e

2050, com taxa de decréscimo semelhante ao comportamento observado entre os anos

de 2025 e 2030. De modo que se atinge o patamar de emissão de 0,4289 tCO2e/hab em

2040 e 0,35 tCO2e/hab em 2050.

Ação: Ampliar a extensão de faixas exclusivas para ônibus na Rede Estruturante e

nas vias em que for identificada a necessidade
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No PREGEE, foi definido como meta a implementação de 63 km adicionais de faixas

exclusivas para o transporte coletivo na cidade até 2022, mais 118 km até 2025 e outros

55 km até 2030. Para o PLAC-BH, estima-se que deve ser mantido o potencial de

abatimento observado no ano de 2030 para os anos de 2040 e 2050.

Ação: Incluir veículos de menor emissão de GEE no sistema de transporte público

(coletivo suplementar, táxi e escolar)

No PREGEE é estabelecido como meta que a frota de veículos de coletivo suplementar,

táxi e escolar seja composta em 40% veículos de menor emissão de GEE até 2030 e,

100% até 2040. Para o PLAC-BH o percentual é mantido e o potencial de abatimento é

calculado com base na taxa de crescimento das emissões relacionadas com esse tipo de

veículo em relação ao cenário BAU.

Ação: Promover a substituição da frota contratada pelo município por veículos

movidos a combustíveis não fósseis.

O PREGEE estabelece como meta que 20% da frota municipal seja movida a

combustíveis não fósseis até 2022, 50% até 2025 e 100% até 2030. Com base nos dados

de referência, estima-se o consumo de combustível para os diferentes veículos que

compõem a frota da administração para até 2040. Para o cenário estendido do PLAC,

considera-se que será observado o mesmo percentual de redução observado no ano de

2040 para o ano de 2050.

Ação: Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por

veículos de menor emissão de GEE, garantindo que ao final da atual/início da próxima

concessão do transporte público municipal, sejam incluídos mecanismos que garantam o

cumprimento das metas estabelecidas.

De acordo com o PREGEE, estima-se que até 2030, pelo menos 40% da frota seja de

veículos elétricos ou movidos a combustíveis de baixa emissão de GEE, com 100% da

frota de baixo carbono até 2050. De acordo com a descrição metodológica do Plano, no
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ano base, cerca de 61 milhões de litros de diesel foram consumidos no transporte

coletivo, e no cenário BAU, esse consumo deveria atingir o patamar de 104 milhões em

2040. No PLAC-BH, considera-se que 100% dos veículos, 2.644 ônibus, serão elétricos

ou movidos por combustíveis que não impactam diretamente as emissões de GEE.

Ação: Avaliar, planejar e implementar áreas restritas à circulação de veículos na

cidade, associando as à implantação de Zonas de Baixas Emissões.

O PREGEE define como meta a implementação de uma região piloto de circulação

restrita de veículos até 2025, com potencial de 18% de redução das emissões na própria

região de baixa emissão. Para 2040, define-se que essa medida alcançará o impacto de

10% do território, promovendo uma redução de 1,8% das emissões de GEE. No PLAC,

para 2050, considera-se que o impacto da ação apresentará a mesma taxa de

crescimento observada entre o período de 2040 e 2050.

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

estimulando o seu uso pelas empresas.

De acordo com o PREGEE, é estabelecido como meta atingir o número de 67 pontos de

CD em 2022, 134 pontos em 2025 e 162 pontos em 2030, partindo do cenário atual de

cerca de 58 pontos existentes em 2015. Para o PLAC-BH, no ano de 2050, sugere-se que

o número de pontos de distribuição deve aumentar com a mesma taxa de crescimento

apresentada entre os anos de 2025 e 2030, onde assumiu o potencial de redução de 30%

de consumo de combustível no transporte de carga.

Ação: Estimular que as entregas na cidade sejam feitas por bicicletas e veículos de

menor emissão de GEE.

O PREGEE estabelece como meta que 2% das entregas sejam realizadas por este modal

até 2022, 4% até 2025 e 6% até 2030. Para o cenário do PLAC-BH, no ano de 2050,

entende-se que essa contribuição deve aumentar e é mantida a mesma taxa de redução

nas emissões em relação ao cenário BAU observada em 2040.
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Ação: Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens

deve ser feita por veículos de menor emissão de GEE.

O PREGEE define como meta que a implantação de Zonas Limpas que alcancem 10% das

entregas na cidade até 2030 a partir de 2021, e 20% até 2040, O impacto dessa ação é

quantificado como uma redução de 9,6% no consumo de combustível relacionado ao

transporte de carga em 2030 e de 19,6% em 2040. Para PLAC-BH, sugere-se que seja

mantido o mesmo percentual de redução para o ano de 2050, em relação ao cenário

BAU.

Impacto final das estimativas de redução de emissões das medidas do Eixo de

Mobilidade

A Tabela 6 apresenta um resumo do potencial de abatimento das ações relacionadas com

o eixo de mobilidade no período de 2030 a 2050. Destaca-se que as ações de maior

impacto estão relacionadas com a linha de centralidades, adensamento e operações

urbanas, diminuindo o número de viagens necessárias e, consequentemente, reduzindo o

consumo de combustíveis.

Tabela 6: Resumo do potencial de abatimento das ações propostas para o setor de

transportes, com foco em transporte terrestre.

Campo Linha de ação Ação
Potencial de redução (tCO2e)

2030 2036 2040 2050

Gestão
Urbana

Centralidades,
Adensamento
e Operações

Urbanas

Promover a
qualificação das
centralidades do
município, com

diversidade de usos,
incluindo habitação de
interesse social nessas

áreas

758.026 1.163.796 2.190.060 3.347.220

Centralidades,
Adensamento

Promover o
adensamento e a
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e Operações
Urbanas

diversidade de usos de
forma compatível com
a disponibilidade de

equipamentos urbanos,
áreas verdes e com as

infraestruturas e
serviços de mobilidade

urbana

Centralidades,
Adensamento
e Operações

Urbanas

Implementar
Operações Urbanas de
forma a incentivar o

Desenvolvimento
Orientado ao

Transporte Sustentável

Gestão
da
Deman
da

Mobilidade
Coletiva

Ampliar a extensão de
faixas exclusivas para

ônibus na Rede
Estruturante e nas vias
em que for identificada

a necessidade

17 25 33 42

Eficiênc
ia

Energét
ica

Frota Pública
Limpa

Incluir veículos de
menor emissão de GEE

no sistema de
transporte público

(coletivo suplementar,
táxi e escolar

1.517 3.466 11.516 37.217

Promover a
substituição da frota

contratada pelo
município por veículos

movidos a
combustíveis não

fósseis

813 2.465 3.254 4.177

Promover a
permanente

substituição de frota
de transporte coletivo
por veículos de menor

emissão de GEE,
garantindo que ao final

12.223 27.917 73.701 277.799
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da atual/início da
próxima concessão do

transporte público
municipal, sejam

incluídos mecanismos
que garantam o

cumprimento das
metas estabelecidas.

Frota Privada
Limpa

Avaliar, planejar e
implementar áreas

restritas à circulação
de veículos na cidade,

associadas à
implantação de Zonas
de Baixas Emissões

- 10.138 40.148 64.798

Implantar novos
Centros de Distribuição

(CD) de pequenas
cargas na cidade,

estimulando o seu uso
pelas empresas

78.338 122.422 161.597 207.467

"Zonas de Cargas
Limpas", nas quais a
carga e descarga de

bens deve ser feita por
veículos de menor

emissão de GEE

16.437 417 551 707

Estimular que as
entregas na cidade

sejam feitas por
bicicletas e veículos de
menor emissão de GEE

235 39.175 105.577 135.545

Redução das emissões - Soma total
867.606 1.369.822 2.586.435 4.074.973

Emissões totais no cenário BAU
2.216.327 2.531.063 3.341.000 4.289.361

Potencial de redução nas emissões em relação
ao cenário BAU

39% 54% 77% 95%

Fonte: Elaboração própria.
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Considerando a implementação das ações em sua totalidade, é previsto um potencial de

redução em relação às emissões oriundas do transporte terrestre no cenário BAU de 54%

em 2030, 77% em 2040 e 95% em 2050. O Gráfico 9 apresenta a comparação das curvas

obtidas no cenário BAU, no cenário desenvolvido no PREGEE e no cenário PLAC-BH.

Gráfico 9: Estimativa de emissões relacionadas com o setor de transporte terrestre e

potencial de abatimento das ações propostas no PREGEE e PLAC-BH.

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que até 2030, as curvas do PLAC-BH e do PREGEE apresentam um

comportamento bastante similar, com um distanciamento até 2040, isso se deve

principalmente ao fato de que o PLAC-BH considera que a emissão per capita de

transporte individual seguirá diminuindo ao longo dos anos. O eixo de mobilidade é o

setor que apresenta o maior potencial de emissão no cenário BAU, ao mesmo tempo que

também apresenta o maior potencial de abatimento nos cenários de redução. Em 2050,

observa-se um residual de emissões de 214 mil toneladas de CO2e
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7.2.4. Potencial de remoção do eixo Mais Verde, Menos Emissões do PLAC

No eixo Mais Verde, Menos Emissões foram elencadas seis ações prioritárias com maior

potencial de abatimento de emissões priorizando metas com potencial de efetiva

redução de emissões de GEE. As ações estão em consonância com o Plano de Redução de

Emissões de Gases de Efeito Estufa (PREGEE), com ações direcionadas na redução de

emissões, porém, também voltadas para a adaptação climática e melhoria da qualidade

de vida da população do município.

Entendendo que as áreas verdes são um ponto chave no abatimento das emissões de

GEE, além de auxiliar na manutenção da biodiversidade e na melhoria da qualidade de

vida da população local. O potencial de remoções de GEE pelo plantio de árvores

nativas, destaca-se dentre as ações descritas pelo eixo Mais Verde, Menos Emissões. A

quantificação das remoções de GEE são divididas em três ações e quatro linhas de

atuação, conforme o detalhamento apresentado abaixo:

Campo de Resultado: Mais Verde, Menos Emissões.

Linha de Ação: Universalização da Arborização Urbana através da ampliação da

arborização das vias e dos espaços públicos de Belo Horizonte.

Ação: Executar plantio de árvores em vazios urbanos e em todas as vias com

viabilidade de receber arborização, a partir da realização de levantamentos e estudos

para verificação dos trechos cujas características de dimensionamento, condição de

acessibilidade, existência de estruturas subterrâneas, aéreas e dentre outros, que

permitam o plantio e o desenvolvimento dos indivíduos arbóreos.

O PLAC-BH estabeleceu duas metas principais para remoção de CO2, primeiramente visa

atingir 100% de arborização nas vias passíveis de recebê-la, até 2030, seguindo as

orientações presentes no Plano Diretor sobre afastamento frontal mínimo (Afmin) e a taxa

de permeabilidade (TP), com 57% do território da cidade apresentando potencial de
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renovação passíveis da aplicação de estratégias de preservação e requalificação

ambiental. Consonantemente, no PLAC-BH, sugere-se a ampliação do quantitativo de

árvores a serem plantadas anualmente para, no mínimo, 30 mil, para a previsão das

remoções esses valores foram extrapolados até 2050.

Premissas Metodológicas:

A estimativa do potencial de redução de emissões promovida pelo plantio de árvores na

cidade foi calculada pelo método de incremento e perdas no estoque de carbono. Essa

abordagem quantifica as emissões e remoções ocasionadas pelo incremento de carbono

por classe de vegetação através de valores médios de mudança de estoques de carbono

por unidade de área de transição e por unidade de tempo. Como Belo Horizonte

apresenta 100% o seu bioma a Mata Atlântica, foi utilizado o fator de incremento para

vegetação secundária para esse bioma. A quantificação das remoções seguem as

premissas recomendadas pelo Guia de Boas Práticas do IPCC (IPCC, 2003), que também é

adotado pelo Quarto Inventário Nacional (MCTI, 2020) e pelo setor de Mudanças de Uso

da Terra e Florestas (MUT) do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito

Estufa (SEEG,2021).

O Quarto Inventário Nacional considera o tempo do período inventariado para o cálculo

das transições, por exemplo, no caso do Inventário 2010-2016 uma floresta manejada

tem seu incremento anual calculado ao longo de todos os anos (2010-2016) do período;

e a recuperação de uma vegetação secundária é assumida como tendo início na metade

do período (2008-2016).

No caso do PLAC-BH, foi excluído esse parâmetro de tempo para a recuperação da

vegetação secundária, já que, a transição foi calculada pontualmente no tempo, ou seja,

foi calculada para cada ano. As estimativas para o PLAC-BH, também, seguiram as

recomendações do Guia de Boas Práticas do IPCC (IPCC, 2003), adotou-se que a fixação

de carbono pelo incremento de vegetação secundária nativa ocorre durante o período de

20 anos, e após esse período a fixação de carbono é estabilizada.
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Com base nas ações propostas pelo PLAC-BH, estimando as áreas ocupadas pelo plantio

de árvores, foi necessário prever o fator de fixação de carbono base nos planos de

plantio de muda local, seguindo a metodologia do Quarto Inventário Nacional (MCTI,

2020) e da nota metodológica do setor de Mudanças de Uso da Terra e Florestas do

Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa (SEEG), os valores de

carbono equivalente (CO2e) associados às ações do PLAC-BH, em cada ano, foram

calculados pela Equação 1 abaixo:

Equação 1: Método de incrementos e perdas.

𝑅𝑒𝑚𝑜çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎çã𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎 =
𝑖𝑗𝑘
∑ 𝐴

𝑖𝑗𝑘
× (𝐶𝑖)

𝑖𝑗𝑘
× (44/12) 

Onde:

Remoções por vegetação secundária: Mudanças no estoque de carbono, em toneladas de CO2e
por hectare / ano

Ci: Taxa de incremento, em toneladas por hectare / ano.

A: Área plantada, em hectare / ano

ijk: Índices que correspondem ao tipo de clima (i), tipo de vegetação (j), e prática de manejo (k).

Ação: Promover a proteção das árvores e massas arbóreas nativas em projetos de

infraestrutura urbana fiscalizando a supressão ilegal de vegetação no município e

estabelecendo limites para podas de árvores em espaço público.

O PLAC-BH estabelece como meta zerar a supressão ilegal de árvores no município até

2028, o que resultaria no aumento gradativo da remoção até alcançar a manutenção no

estoque de carbono local.

Ação: Realizar programa de educação ambiental com atividades de plantio e

preservação de árvores como alunos da rede municipal.
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O PLAC-BH estabelece como meta a implementação gradativa de mini-florestas no

município de Belo Horizonte. Visando a inauguração de 8 mini-florestas até 2025 e de

25 mini-florestas até 2030. Além do potencial de fixação de carbono, a implantação de

mini-florestas reconecta a população local com a natureza auxiliando no

desenvolvimento de uma comunidade saudável e resiliente, auxiliando na restauração

da vegetação local dando a oportunidade, principalmente, para alunos da rede municipal

a se conectar com a natureza através da sua participação na construção/restauração da

vegetação nativa, plantando e cuidando da manutenção das mini-florestas.

As mini-florestas podem ter tamanhos variados e apresentarem plantio mais ou menos

denso, esses fatores impactam nos resultados obtidos na biodiversidade, sequestro de

carbono, conforto térmico e retenção hídrica. A recomendação é que as mini-florestas

tenham pelo menos 200 m², o que já pode refletir em uma remoção de pelo menos 127,5

kgCO2e ao ano.

Síntese das premissas metodológicas utilizadas para a quantificação das estimativas do

Potencial de remoção de emissões apresentadas no  Eixo de Mais Verde, Menos Emissão

A Tabela 7 apresenta um resumo das premissas metodológicas utilizadas para a

quantificação das estimativas do potencial de remoção de CO2e provenientes das ações

elaboradas pelo PLAC-BH.

Tabela 7: Resumo das premissas metodológicas utilizadas para quantificação do

potencial de remoção das ações propostas para o Eixo Mais Verde, Menos Emissão.

Campo Linha de ação Ação Meta Hipóteses Referências

Mais Verde,
Menos

Emissões

Universalização
da Arborização
Urbana através
da ampliação

da arborização
das vias e dos

Executar plantio de
árvores em vazios

Ampliar o
quantitativ

o de
árvores a

serem
plantadas

18 hectares
para

comportar
30 mil
árvores

Árvores de
espécies

nativas do
bioma da

região (Mata
Atlântica)

Estratégia
de

recuperação
| Plantio em
Área Total

| Plantio por
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espaços
públicos de

Belo Horizonte

urbanos e em todas
as vias com

viabilidade de
receber arborização,

a partir da
realização de

levantamentos e
estudos para

verificação dos
trechos cujas

características de
dimensionamento,

condição de
acessibilidade,
existência de

estruturas
subterrâneas,

aéreas e dentre
outros, que

permitam o plantio
e o

desenvolvimento
dos indivíduos

arbóreos.

anualment
e para, no

mínimo, 30
mil.

1.667 árvores
plantadas

por hectares

Mudas -
EMBRAPA

https://bit.ly
/3u4QnV9

Atingir
100% de

arborizaçã
o nas vias
passíveis

de
recebê-la,
até 2030.

Usar todo o
território
da cidade

com
potencial

de
renovação,

seguir a
taxa de

permeabili
dade

máxima
proposta

pelo Plano
Diretor da

Cidade.

A gestão
ambiental de

Belo
Horizonte
através da

arborização
urbana e

da
estruturação
urbana rumo

à
infraestrutur
a sustentável

Plano
Diretor de

Belo
Horizonte,

Plano
Diretor de

arborização
de Belo

Horizonte e
Cartilha de
Plantio de

Belo
Horizonte

Realizar programa
de educação

ambiental com
atividades de

plantio e
preservação de
árvores como

alunos da rede
municipal.

Inaugurar
8

mini-flores
tas até
2025

Método
Miyawaki

Utilizar pelo
menos a área

mínima
proposta

pelo método
para cada

mini-floresta

Scientific
Research –
the Effect of
Tiny Forest

Inaugurar
25

mini-flores
tas até
2030
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Inaugurar
8

mini-flores
tas até
2025

Promover a
proteção das

árvores e massas
arbóreas nativas em

projetos de
infraestrutura

urbana fiscalizando
a supressão ilegal
de vegetação no

município e
estabelecendo

limites para podas
de árvores em
espaço público.

Zerar a
supressão
ilegal de

árvores no
município
até 2028

Good Practice Guidance
for Land Use,

Land-Use Change and
Forestry

https://bit.ly
/3Vcdc5b

Fonte: Elaboração própria.

Impacto final nas estimativas do Potencial de redução de emissões apresentadas no Eixo

de Mais Verde, Menos Emissão

A Tabela 8 apresenta um resumo do potencial de redução de emissões das ações

relacionadas com o eixo Mais Verde, Menos Emissão para o período de 2030 (médio

prazo) a 2050 (longo prazo).

Tabela 8: Resumo do potencial de remoção das ações propostas para o Eixo Mais Verde,

Menos Emissão.

Campo
Linha de

ação
Ação Meta

Potencial de redução (tCO2e)
2025 2030 2045 2050

Mais
Verde,
Menos

Emissões

Universaliz
ação da

Arborizaçã
o Urbana

Executar plantio de
árvores em vazios

urbanos e em todas
as vias com

Ampliar o
quantitativo
de árvores a

serem

44 44 44 44
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através da
ampliação

da
arborizaçã
o das vias

e dos
espaços
públicos
de Belo

Horizonte

viabilidade de
receber arborização,
a partir da realização
de levantamentos e

estudos para
verificação dos
trechos cujas

características de
dimensionamento,

condição de
acessibilidade,
existência de

estruturas
subterrâneas, aéreas
e dentre outros, que
permitam o plantio e
o desenvolvimento

dos indivíduos
arbóreos.

plantadas
anualmente

para, no
mínimo, 30

mil.

Atingir 100%
de arborização

nas vias
passíveis de

recebê-la, até
2030.

7.990 15.980 15.980 15.980

Realizar programa de
educação ambiental
com atividades de

plantio e
preservação de

árvores como alunos
da rede municipal.

Inaugurar 8
mini-florestas

até 2025
3 - - -

Inaugurar 25
mini-florestas

até 2030
- 11 - -

Inaugurar 8
mini-florestas

até 2025
- - 32 39

Redução das emissões - Soma anual total 8.037 16.035 16.056 1.680

Emissões BAU (todos os eixos) 3.939.868 4.579.202 6.377.983 6.866.827

Redução das emissões - Soma acumulada 8.127 72.305 304.867 265.056

Potencial de redução nas emissões em relação ao cenário
BAU (%)

0,2 1,6 4,8 3,9

Fonte: Elaboração própria.
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Considerando a implementação das ações em sua totalidade, é previsto um potencial de

remoção acumulado de 4,7 MtCO2e durante todo o período de implementação do

PLAC-BH. As ações têm o potencial médio de remover 0,22% das emissões da cidade por

ano em relação ao cenário BAU, e o potencial médio acumulado dessas ações é de 2,88%

de remoção em relação ao cenário BAU.

Considerando a totalidade e eficácia da implementação das ações do Eixo Mais Verde,

Menos Emissão em 2045 a cidade pode alcançar o pico de remoções pelas ações, com o

acúmulo de 304.867 tCO2e removidos da atmosfera, uma remoção equivalente a 4,8%

das emissões totais, considerando as projeções do cenário BAU. O Gráfico 10 apresenta a

linha de tendência para as remoções de CO2e anualmente até 2050.

Gráfico 10: Linha de tendência das estimativas do potencial de remoções de CO2e  (mil

tCO2e / ano).

Fonte: Elaboração própria.
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7.2.5. Rota para Belo Horizonte 2050

A Tabela 8 apresenta o resultado consolidado das projeções realizadas no PLAC-BH,

incorporando todos os eixos de atuação. Observa-se que o principal potencial de

mitigação reside no setor de transportes, justamente o setor que mais emite e está sob

ampla governança do município.

Já o principal desafio de abatimento se encontra no setor de energia estacionária, pois

está bastante atrelado com a atuação de diferentes atores, como por exemplo, a

alteração da matriz elétrica por parte do governo federal.

A partir da implementação das ações identificadas, até 2030, a cidade apresenta o

potencial de reduzir 46% das emissões em relação ao cenário BAU, que por sua vez não

incorpora emissões relacionadas com o setor de aviação, 74% até 2040 e 89% até 2050.

Tabela 9: Resumo do potencial de remoção das ações propostas para os três eixos de

atuação e emissões residuais.

Eixo
Potencial de redução (tCO2e)

2030 2045 2050

Energia 118.862 438.815 1.032.231

Mobilidade 1.369.822 2.586.435 4.074.973

Saneamento 1.056.956 1.669.884 1.836.147

Resultados

Redução total das emissões (tCO2e) 2.545.639 4.695.134 6.943.352

Remoção de CO2 72.305 232.730 265.056

% de abatimento em relação ao cenário
BAU

46% 74% 88%

Emissões residuais (tCO2e) 2.472.667 1.504.761 794.940

Fonte: Elaboração própria.
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A trajetória de mitigação observada no PREGEE e PLAC-BH estão apresentadas no Gráfico

11. Destaca-se que não é observada uma grande quebra ao longo dos anos, indicando

que é extremamente importante a atuação do município e a implementação das ações

elencadas já ocorram a partir de 2023.

Gráfico 11: Estimativa de emissões relacionadas com o compilado dos setores e

potencial de abatimento das ações propostas no PREGEE e PLAC-BH.

Fonte: Elaboração própria.

Em relação às emissões residuais, a cidade de Belo Horizonte ainda precisará endereçar

12% das emissões remanescentes em relação ao cenário BAU, representando um

montante de cerca de 795 mil tCO2e. Entende-se que para o cumprimento da

neutralidade, novas tecnologias e soluções precisam ser incorporadas no planejamento

local, a partir de revisões temporais e monitoramento do PLAC-BH, será possível

atualizar as projeções e atingir a neutralização até 2050.

Outro importante ponto de atenção é que as metas apresentadas estão condicionadas à

superação de diferentes barreiras, sejam técnicas, financeiras e/ou políticas e a

implementação das ações que estão atreladas ao engajamentos de diferentes atores,
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como o governo federal, estadual, iniciativa privada, academia e sociedade civil. Os

detalhes sobre a governança para a implementação do PLAC-BH serão abordados no

capítulo a seguir.

8. GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLAC-BH

Buscando garantir a implementação imediata das ações aqui propostas, o presente

documento traz uma proposta de governança que, posteriormente, deve ser estruturada

de forma mais robusta, conforme indicado no Eixo Mais Vozes, Menos Vulnerabilidades,

na ação 2 (“Estruturar um Plano de Governança Climática”).

Dado o avanço da emergência climática, a vida nos grandes centros urbanos está cada

vez mais ameaçada. Tendo em vista este cenário, cabe aos governos locais buscar

soluções que combatam tal ameaça e promovam melhores condições de vida a todos os

habitantes dos centros urbanos. Uma das ações que auxiliam a lidar com esse desafio é a

estruturação de uma governança climática. Ela facilita engajar as principais partes

interessadas, com destaque para aqueles que são mais atingidos pela mudança do clima.

O objetivo de um sistema é justamente congregar os múltiplos olhares para se procurar

chegar a uma convergência de visão na busca de respostas conjuntas e mutuamente

benéficas, obtendo-se soluções com maior impacto positivo e alcance.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a governança climática consiste na

formação de uma estrutura de discussões e negociações contínuas por um grupo diverso

de atores, com o objetivo de “promover oportunidades e ações imediatas para enfrentar

a mudança climática. Esses processos de tomada de decisão e discussão podem ser

formais ou informais, flexíveis e adaptáveis e ocorrem em vários níveis” (UNICEF, 2020).

O tema da Governança Climática vem sendo implementado pela cidade de Belo

Horizonte desde 2006, quando o município foi um dos pioneiros no Brasil a propor um

arranjo como o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência - CMMCE,

arranjo este nacionalmente reconhecido como uma experiência bem sucedida. Portanto,
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as tratativas sobre a Governança Climática não se acham em estágios iniciais para uma

cidade que apresenta um comprometimento ambiental como o de Belo Horizonte.

Assim sendo, a presente seção tem como objetivo propor um arranjo de Governança

voltada especificamente para o período de implementação das ações contidas neste

Plano.

Para atingir este objetivo, a metodologia proposta tem como base três eixos

interdependentes: atores, atribuições e processos.

Para o presente caso, propõe-se o estabelecimento de um Grupo de Trabalho,

considerando a estrutura do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência,

voltado para o monitoramento de indicadores do PLAC-BH.

O eixo de atores é de grande importância para a composição do Grupo de Trabalho . É

por meio da sugestão dos atores que se tem a oportunidade de engajar diversos setores

da sociedade que serão beneficiados pelas soluções propostas no PLAC-BH. Além do eixo

de atores, é relevante propor atribuições para cada um dos envolvidos de acordo com

suas competências de modo que, em conjunto, todos possam monitorar as entregas

previstas no PLAC-BH, além de comunicar as ações para a sociedade belo-horizontina.

No que se refere a escolha do ator que representará às Organizações

Não-Governamentais com ações relacionadas diretamente ao PLAC-BH, sugere-se a

publicação de um edital para a escolha da ONG cujo membro indicado no edital

representará às ONGs de Belo Horizonte envolvidas com as tratativas do PLAC-BH.

A partir do estabelecimento dos atores e atribuições, é possível recomendar processos,

para promover o funcionamento do Grupo de Trabalho . Desta feita, é sugerido que os

membros do Grupo se reúnam periodicamente para avaliar se os objetivos traçados no

PLAC-BH estão de fato sendo concretizados no território. A partir da constatação do

cumprimento destes objetivos sugere-se que o Grupo, com a proeminência da Secretaria

Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, debata as melhores formas
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de comunicar as conquistas ambientais e os benefícios aos belo-horizontinos.

Entretanto, em caso de desafios ao longo do processo de implementação das diretrizes

estipuladas no PLAC-BH, aconselha-se a revisão dos meios estipulados no Plano para o

alcance dos objetivos, bem como, havendo necessidade, remanejar as ações para

reorientá-las ao cumprimento das metas. Ademais, é orientado que a reorganização das

ações previstas no PLAC-BH também sejam comunicadas à população, para, desta forma

atingir-se maior transparência, amplificando-se a participação social.

Em síntese, a presente seção de Governança Climática propõe-se a criação de um Grupo

de Trabalho, considerando a estrutura do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e

Ecoeficiência, voltado para o monitoramento de indicadores do PLAC-BH, cujo objetivo

fim é acompanhar se as diretrizes estabelecidas no Plano estão se materializando no

território, sendo os membros deste Grupo de Trabalho também responsáveis pela

reorientação das ações previstas no PLAC-BH para atingir as metas estabelecidas,

quando este movimento se fizer necessário.

9. REFLEXÕES FINAIS

Os efeitos oriundos do agravamento das mudanças climáticas são identificados como um

dos maiores desafios contemporâneos. Atualmente já são observadas suas

consequências, e, caso não sejam implementadas reais ações de enfrentamento à

mudança do clima, há uma tendência de agravamento de suas ocorrências no futuro. As

ocorrências com os maiores impactos negativos se dão em ambientes com as maiores

concentrações populacionais, como é o caso de Belo Horizonte.

A construção do PLAC-BH se iniciou com desenvolvimento do diagnóstico das ações,

planos e projetos já realizados pelo município frente à crise climática, de forma a

embasar e nortear as ações propostas. Em seguida, o Plano contou com uma etapa de

mapeamento e mobilização de setores importantes, tais como universidades, sociedade

civil, iniciativa privada e órgãos públicos municipais, para a realização das oficinas,
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reuniões e dinâmicas de definição de eixos estratégicos para o Plano e de mapeamento,

priorização, detalhamento e validação das ações apresentadas, tornando o processo

extremamente rico e repleto de aprendizados.

A partir desses encontros participativos, o PLAC-BH foi estruturado em três eixos: (1)

“Mais Vozes, Menos Desigualdades”, (2) “Mais Vida, Menos Vulnerabilidade” e (3)“Mais

Verde, Menos Emissões”. Cada eixo conta com 05, 05 e 06 ações, respectivamente. Essas

ações se desdobram em subações e metas que garantam sua implementação.

As ações propostas pelo visam impulsionar a agenda climática local para que Belo

Horizonte alcance o compromisso de se tornar uma cidade não só neutra em emissões,

mas também resiliente à mudança do clima, trazendo ações inovadoras voltadas para o

fortalecimento de sua governança climática, com planos e ações voltados para Justiça

Climática, a participação e controle social e a melhoria da qualidade ambiental do

ambiente urbano.

Além disso, o Plano aumenta a ambição de ações já desenvolvidas pelo município, como

aquelas do PREGEE, em busca da conformidade com a Campanha Race to Zero, que

estabelece emissões líquidas de carbono até 2050.

Para isso, este PLAC-BH realiza uma projeção de emissões de gases de efeito estufa do

município. Para isso, parte das projeções feitas no âmbito do PREGEE, englobando o

cenário de Business As Usual (BAU) e projeções de emissões para os setores de energia,

saneamento e mobilidade. Porém, para a garantia do cenário ambicioso da neutralidade

de carbono, este Plano considerou o aumento da ambição de redução de emissões

previstas no PREGEE, adicionando também novos panoramas de mitigação a partir das

ações do PLAC-BH. Como resultado, temos que, até 2030, a cidade apresenta o potencial

de reduzir 46% das emissões em relação ao cenário BAU, 74% até 2040 e 89% até 2050.

Apesar desse grande esforço ao qual a cidade se propõe, junto com seus cidadãos, a

trilhar, há ainda 795 mil tCO2e de emissões residuais que não foram possíveis de prever
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neste momento a forma mais eficaz de serem compensadas. No entanto, entende-se que

para o cumprimento da neutralidade em qualquer cidade comprometida como Belo

Horizonte, novas tecnologias e soluções precisam ser incorporadas no planejamento

local, a partir de revisões temporais e monitoramento do PLAC-BH. Com o olhar

cuidadoso da esfera municipal à inovação tecnológica, será possível atualizar as

projeções e atingir a neutralização até 2050.

É importante considerar as barreiras técnicas, políticas e financeiras a serem superadas

para a implementação, continuidade e apropriação do Plano pelos munícipes e demais

setores da sociedade, sendo necessário, por meio da Governança, o engajamento desses

atores na realização e implementação das ações do PLAC-BH. Destaca-se, também, a

importância da sua integração com demais municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, se tornando uma liderança no enfrentamento à crise climática e inspiração

para que outras cidades sigam o mesmo caminho, consolidando com sucesso uma

agenda climática na cidade de Belo Horizonte.
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