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CO2 e Clima



Como lidar com as Mudanças Climáticas

Ação
Humana 



Cidades e o CO2 



Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa



Plano de Redução das Emissões GEE



h"ps://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/revisao-do-plano-de-reducao-de-emissoes-de-gases-de-
efeito-estufa



Plano de Redução das Emissões GEE



Projeções Redução de Emissões 



Principais Ações: Energia

Realizar campanhas de informação para a população acerca dos benefícios da 
adoção de medidas de eficiência energética e da utilização de fontes renováveis 
de energia para o suprimento da eletricidade.

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

Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais 

Fontes de Energia
Sustentável  

Pesquisa sobre eficiência 
energética de equipamentos

História da Energia 
Elétrica 



Estudo de processos 
biológicos do Biogás

Como construir uma escola 
mais sustentável

Efeitos do aumento 
da temperatura da 

terra

Implementar medidas de eficiência energética nas escolas municipais

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

Aproveitar energeticamente o biogás gerado no aterro em Macaúbas

Elaborar uma estratégia de redução do consumo energético na cidade

Principais Ações: Energia



Tipo e origem de Energia 
que usamos

Desenhando Bairros melhor 
para se viver  

Prática de efeito 
estufa em plantas

Desenvolver e implementar projeto piloto de um bairro sustentável na cidade

Promover uma campanha para a divulgação do Selo BH Sustentável (bem como 
dos empreendimentos já cerNficados)

Criar programa de desenvolvimento de bairros sustentáveis

Principais Ações: Energia



Efeitos dos combustíveis nas 
emissões 

Pesquisa sobre os tipos de 
mobilidade

Importância das 
Árvores e Áreas 

Verdes

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

Implementar rede cicloviária

Implantar paraciclos dentro das escolas municipais

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

Principais Ações: Transporte



História da Mobilidade e 
transporte no Brasil 

Impacto do transporte por
aplicaJvos

Importância da 
Mobilidade Ativa

Realizar campanhas para a educação ambiental dos motoristas, com foco nos 
benefícios do consumo dos combustíveis menos emissores (etanol, 
biocombustível, GNV, eletricidade, entre outros) 

Articulação Governamental pela implantação das linhas 2 e 3 do metrô 

Utilizar as redes sociais e os diversos meios de comunicação para promover 
campanhas de visibilidade ao Dia Mundial sem Carro 

Principais Ações: Transporte



O que é e como calcular a 
pegada ecológica 

Funcionamento de Carros 
Elétricos 

Impacto dos 
transportes nas 

emissões

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

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

Ampliar a extensão de vias em áreas de velocidade reduzida na cidade

Regulamentar a infraestrutura para recarga de veículos elétricos

Principais Ações: Transporte



Efeito da pandemia nos 
transportes 

Estudo do uso de 
modalidades de transporte

Importância das 
comunidade local

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

Estabelecer "Zonas de Cargas Limpas", nas quais a carga e descarga de bens 
deve ser feita por veículos de baixas emissões 

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

Principais Ações: Transporte



Principais Ações: Saneamento

Compostagem: importância 
e com fazer

PráJcas sustentáveis de 
agroecologia e produção de 

alimentos

Efeito do consumo 
na emissão de GEE

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

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

Ampliar o Programa de Compostagem

Garantir o aproveitamento energético do biogás proveniente do aterro 
sanitário



Principais Ações: Saneamento

Papel do lixo e resíduos no 
aquecimento global

Importância e papel dos 
catadores no meio ambiente

Projetos reciclagem 
nas comunidades

"Carta de Compromisso" com médios e grandes geradores de resíduos 
orgânicos na cidade para definição e implementação de um Plano de Ações 

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

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



Principais Ações: Saneamento

Uso de minhocas para o
manejo de resíduos 

orgãnicos

Por que a Construção civil 
emite gases efeito estufa? 

Projetos reciclagem e 
conscientização nas 

comunidades

Desenvolver um programa de incentivo à instalação de Ecopontos em 
supermercados, visando ao recolhimento de materiais recicláveis 

Regulamentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

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



Principais Ações: Saneamento

O esgoto na cidade: 
processos históricos e 

impactos na vida urbana

Ações reciclagem e uso de 
materiais descartados 

Desenvolver projetos 
de coleta seleJva

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

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

Desenvolver um amplo programa de educação ambiental, contemplando todos 
os aspectos relacionados à gestão dos resíduos sólidos e à mudança do clima.
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