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A Construção de uma Cidade Sustentável
Em Belo Horizonte, o empenho para a
construção de uma cidade, de um país e de um
mundo sustentáveis é mais do que uma opção.
A sustentabilidade é uma política de governo,
com programas voltados a esse objetivo
presentes nas diversas áreas da administração
pública. Uma metrópole em que os avanços são
permeados pela consciência de que esse grande
desafio exige a parceria do governo, da
sociedade civil e da população organizada. São
iniciativas, ações e projetos realizados para que
a cidade efetivamente contribua com um
planeta mais verde, para um desenvolvimento
ambientalmente sustentável.

Política Municipal de
Enfrentamento às Mudanças Climáticas
A Política Municipal de Mitigação dos
Efeitos da Mudança Climática foi
institucionalizada pela Prefeitura de
Belo Horizonte por meio da Lei
10.175/11, sancionada em maio de
2011. A administração incluiu, no
planejamento estratégico da cidade,
a meta de redução das emissões de
gases de efeito estufa no Município
em 20% até o ano de 2030. Para
alcançar esses objetivos foram
definidos
projetos,
ações
e
programas diversos.

Comitê Municipal sobre
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência - CMMCE

Criado em 2006 para
articular as políticas
públicas, estudos e
programas
ambientais, que visem
a
melhoria
da
qualidade de vida no
município de Belo
Horizonte.

CMMCE - composição
 Coordenador: Secretário Municipal de Meio Ambiente
 Coordenador Adjunto : indicado pelo Secretário de Meio Ambiente
 Membros: 19 titulares e 19 suplentes que representam:
 Governo municipal: Câmara de Vereadores, administração
direta e indireta da PBH,
 Governo estadual: SEMAD, COPASA, CEMIG
 Entidades: FIEMG, SINDUSCON, CREA-MG
 ONGs, Universidades
 Secretaria Executiva: Gerência de Informação e Acompanhamento
Técnico – SMMA

CMMCE – Grupos de Trabalho

1. Energia
2. Construções sustentáveis
3. Mobilidade sustentável
4. Saneamento

Diretrizes sobre
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência
PBH estabelece diretrizes visando a:
contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos belorizontinos;


contribuir para a redução das emissões
de GEE em nível global;


alcançar as melhores práticas em relação
à mudança do clima e ecoeficiência


promover a sensibilização e a
conscientização dos cidadãos da nossa
cidade. (2008)


PREFEITURA
BELO HORIZONTE
Período de Referência
2000 - 2007
(Elaborado em 2009)

Projeto PoliCS
Políticas de Construção Sustentável ICLEI
Objetivo:
Estabelecer o compromisso de
governos locais na América do
Sul para o desenvolvimento e
implementação de políticas de
construção sustentável, com
foco em eficiência energética e
fomento a tecnologias de baixa
emissão de carbono.
(Realizado em 2009/2010)

Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática
Sábado, 7 de Maio de 2011
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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 10.175, DE 06 DE MAIO DE 2011

Institui a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da
Mudança Climática.

Atualização 2007/2010
----------------------------------Período de Referência:
2000/2010.
(Realizado em 2012)

Participação na elaboração do TRACE
(Tool for Rapid Assessment of City Energy)

Ferramenta de Avaliação Rápida de Energia da Cidade, financiado pelo
Banco Mundial (2012).
O TRACE é um ferramenta de apoio decisório desenvolvida para auxiliar
as cidades a identificar, rapidamente, oportunidades de eficiência
energética. A ferramenta foi desenvolvida pelo Programa de Assistência à
Gestão do Setor Energético - ESMAP, que consiste num programa global
de conhecimento e assistência técnica administrado pelo Banco Mundial.
O TRACE inclui uma avaliação da Eficiência Energética em seis setores
municipais:
 transportes,
 iluminação pública,
 edifícios públicos,
 energia e calor,
 resíduos sólidos,
 água, esgoto e águas residuais.

Certificação em
Sustentabilidade Ambiental
Selo “BH SUSTENTÁVEL”
OBJETIVOS E METAS DA CERTIFICAÇÃO
Reduzir

as emissões de Gases de Efeito Estufa para atingir a
Meta de Redução de 20% do Planejamento Estratégico de BH
para 2030
Incentivar a construção sustentável na cidade
Influir na formação dos profissionais nas universidades
Provocar mudanças na concepção dos projetos
Melhorar a qualidade do ar na área urbana

Plano de Redução das Emissões dos
Gases de Efeito Estufa - PREGEE
Objetivo: Estabelece o planejamento urbano-ambiental orientado

para a redução e mitigação dos gases de efeito estufa, com iniciativas
para a adaptação do ambiente às mudanças climáticas. Serão definidas
ações nas áreas de transporte, energia, construções sustentáveis, uso
do solo, saúde e educação que favoreçam o desenvolvimento
sustentável e possibilitem o alcance das metas climáticas nacionais e a
promoção de uma economia de baixo carbono

Conclusão: 31 de maio de 2013
Coordenação: Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência
CMMCE/SMMA/PBH

Empresa Responsável:

Conservação de Energia na
Administração Pública Municipal
A Unidade de Gestão Energética Municipal (UGEM) foi criada em
outubro de 2009 para analisar todas as unidades consumidoras
de alta tensão da Prefeitura e instalar Comissões Internas de Conservação
de Energia. Ações educativas nas escolas da Rede Municipal de Educação
também fazem parte da atuação da UGEM por meio do Programa Procel,
coordenado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Integra
o Programa de Conservação de Energia da Administração da PBH.

Projeto de Eficiência Energética
da Sinalização Semafórica de BH

Programa RELUZ
Programa Nacional de Iluminação Pública
Objetivo: Eficientização da iluminação pública
através da substituição de lâmpadas de vapor de
mercúrio por vapor de sódio.

Parceria: PBH, CEMIG, Governo Federal

Estação de Aproveitamento de Biogás
- A usina queima 4.000 m3 de
gás por hora;
- Previsão de emissões
evitadas: 4.000.000 (quatro
milhões de toneladas) de CO2
em 10 anos
- O projeto foi aprovado como
Mecanismo de Desenvolvido
Limpo –MDL, de acordo com a
Convenção das Nações Unidas
(Protocolo de Quioto).

Maior projeto mitigador de efeito estufa no município.

Estação de Aproveitamento de Biogás
-Parceria Público Privada - PPP
para a extração do biogás (gerado
no aterro sanitário)
-Concessão de 15 anos, - contrato
assinado em julho de 2008;
-A planta da Central de
Aproveitamento Energético do
Biogás foi projetada e construída
pelo Consórcio Horizonte Asja,
vencedor da licitação realizada pela
Prefeitura. O consórcio tem
concessão para explorar o local
durante 15 anos e já efetuou
pagamento de R$ 16 milhões à
Prefeitura em 2008;
-Em operação desde 2010, está
localizada na Central de
Tratamento de Resíduos Sólidos.

Gestão de Resíduos Sólidos

Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos

Compostagem de resíduos

Estação de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil

Programa de
Recuperação Ambiental de Belo Horizonte
DRENURBS

Melhorar a qualidade de vida e as condições sanitárias e ambientais da
população, mediante o desenvolvimento de ações para o controle das
enchentes, a recuperação e a preservação do meio ambiente natural e o
saneamento de bacias hidrográficas.

Programa de
Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da
Bacia da Pampulha – PROPAM

A recuperação e o desenvolvimento ambiental da bacia da Lagoa da
Pampulha, através da preservação de nascentes, despoluição das águas,
melhoria das condições sanitárias e tratamento das áreas degradadas e
sob ameaças de erosões e de inundações, bem como a revitalização
deste importante espaço de lazer, cultura e turismo.

Programa
Programa Vila
Vila Viva
Viva

Reestruturação urbanística, com a integração física e social da
comunidade com os bairros; a requalificação ambiental através do
desadensamento dos talvegues; obras de saneamento; remoção de
famílias; construção de unidades habitacionais; erradicação de
áreas de risco; reestruturação do sistema viário; urbanização de
becos; implantação de parques e equipamentos para esporte e

Projeto “Promovendo Estratégias de Desenvolvimento

Urbano de Baixo Carbono em Países
Emergentes” (Urban LEDS).

•Essa iniciativa global é um projeto do ICLEI, em parceria com a ONUHabitat e financiado pela Comissão Européia.
•O Projeto prevê ainda a colaboração com iniciativas sinérgicas do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, e dessa forma com outras cidades
brasileiras e latino-americanas.
•Cidades para implementação do projeto no Brasil:
Cidades Modelo: Fortaleza e Recife;
Cidades Satélite: Belo Horizonte, Betim, Curitiba, Porto Alegre,
Rio de Janeiro e Sorocaba.
• Implementação concluída no máximo até 31 de Agosto de 2015.
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