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Fontes de Emissão (MP)

BH: maior contribuinte MP – vias tráfego

Contagem: maior contribuinte MP – vias tráfego

Betim: maior contribuinte MP – indústrias
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Contribuição Relativa (MP)

BELO HORIZONTE CONTAGEM BETIM
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Fontes de Emissão (Precursores O3)

BELO HORIZONTE CONTAGEM BETIM
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Contribuição Relativa (Precursores O3)

BELO HORIZONTE CONTAGEM BETIM
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Diretrizes e Ações (BH, Contagem, Betim)

Estratégias, diretrizes e 
ações 

Fonte Poluente de 
interesse

Objetivo Atores 
envolvidos

Meta

Atualização do Inventário das
Fontes de Emissão de poluentes
do município de Belo
Horizonte

Completo MP10/MP2,5
O3(NOx/COV/CO) /SO2

Atualizar o inventário das fontes de
emissão atmosférica.

Prefeitura
Municipal, com
apoio técnico
da FEAM.

Banco de
dados
atualizado.

Estruturação e manutenção de
uma base de dados para a
representação da distribuição
espaço-temporal dos níveis de
emissões de poluentes
atmosféricos do tráfego
veicular nas áreas urbanas de
municípios do Estado que
representem a realidade e a
dinâmica dessas cidades.

Veicular MP10/MP2,5
O3(NOx/COV/CO)

-Identificar as vias com os maiores
níveis de emissão veicular nos
municípios e a contribuição por tipo de
veículo, ou seja, o que precisa ser
controlado;
- Servir como base para a elaboração
dos cenários de mapeamento e cálculo
dos impactos na redução das emissões
no âmbito do planejamento da
mobilidade urbana na esfera municipal
e estadual;
- Servir como dado de entrada para
estudos de dispersão de poluentes;
- Compor a base de informações para a
completa gestão ambiental das
emissões atmosféricas que inclui
diversas fontes;
- Possibilitar à população o
conhecimento dos níveis de emissão;
- Ser uma ferramenta de colaboração
interdisciplinar.

FEAM/ARMBH/
SEINFRA/Prefei
tura
Municipal/Órg
ão de Trânsito
/Universidades

Base de
dados
estruturada
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Diretrizes e Ações (BH, Contagem, Betim)
Estratégias, diretrizes e 
ações 

Fonte Poluente de 
interesse

Objetivo Atores 
envolvidos

Meta

Elaboração de cenários de
mapeamento e cálculo dos
impactos na redução das
emissões de MP10, MP2.5
e NOx (oriundas
predominantemente do tráfego
de caminhões) a partir da
implantação de ações do Plano
Metropolitano de Logística
Urbana (Plano Setorial do Plano
de Mobilidade da RMBH).

Veicular MP10, MP2.5
e O3 (NOx)

Subsidiar a definição da estratégia de
distribuição de cargas na RMBH com
maior potencial de redução de
emissões.

Responsável:

ARMBH/Seinfr
a
Parceiros:

FEAM

Diagnóstico
realizado

Elaboração de cenários de
mapeamento e cálculo dos
impactos na redução das
emissões de CO e COV
(oriundas predominantemente
dos automóveis) e de NOx,
MP10 e MP2.5 (oriundas
predominantemente do tráfego
de veículos diesel e
automóveis) a partir da
transferência modal
possibilitada pela implantação
de ações do Plano
Metropolitano de Transporte
Coletivo e do Plano
Metropolitano de Mobilidade
Ativa (Planos Setoriais do Plano
de Mobilidade da RMBH).

Veicular MP10, MP2.5 
O3(NOx,CO,COV)

Subsidiar a definição da carteira de
projetos e ações com maior potencial de
redução de emissões e melhoria das
condições de mobilidade urbana na
RMBH.

Responsável: 
ARMBH/Seinfr
a /
Parceiros:FEA
M

Diagnóstico 

realizado
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Diretrizes e Ações (Belo Horizonte)

Estratégias, diretrizes e 
ações 

Fonte Poluente de 
interesse

Objetivo Atores 
envolvidos

Meta

Elaboração de cenários de
mapeamento e cálculo dos
impactos na redução das
emissões de MP10, MP2.5
e NOx (oriundas
predominantemente do tráfego
de caminhões) a partir da
implantação dos programas de
Logística Urbana “Circulando e
Entregando Melhor” e
“Cooperando com o
Abastecimento da Cidade” do
Plano Diretor de Mobilidade
Urbana de Belo Horizonte
(Decreto 15.317 de 2013).

Veicular MP10, MP2.5
e O3 (NOx)

Subsidiar a definição da estratégia de
distribuição de cargas urbanas com maior
potencial de redução de emissões.

Responsável:
Prefeitura
Municipal
Parceiros:
Universidades,

FEAM/ARMBH

Diagnóstico
realizado
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Diretrizes e Ações (Belo Horizonte)
Estratégias, diretrizes e ações Fonte Poluente de 

interesse
Objetivo Atores 

envolvidos
Meta

Elaboração de cenários de mapeamento e
cálculo dos impactos na redução das
emissões de CO e COV (oriundas
predominantemente do tráfego de
automóveis) e de NOx, MP10 e
MP2.5 (oriundas predominantemente do
tráfego de veículos diesel e automóveis) a
partir da transferência modal possibilitada
pela implantação dos programas de
Mobilidade Coletiva do Plano Diretor de
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
(Decreto 15.317 de 2013) “Rede
Estruturante”, “Rede Convencional” e
“Rede Complementar” com diferentes
tecnologias (limpas ou menos poluentes).

Veicular
MP10, MP2.5
O3(NOx,CO,COV)

Subsidiar a definição da carteira de
projetos e ações dos programas de
Mobilidade Coletiva com maior
potencial de redução de emissões
e melhoria das condições de
mobilidade urbana no município.

Responsável:
Prefeitura
Municipal
Parceiros:
Universidades
FEAM/ARMBH

Diagnóstico
realizado

Elaboração de cenários de mapeamento e
cálculo dos impactos na redução das
emissões de CO e COV (oriundas
predominantemente do tráfego de
automóveis) a partir da transferência modal
possibilitada pela implantação dos
programas de Mobilidade Ativa “Pedala
BH” e “BH a pé” do Plano Diretor de
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

(Decreto 15.317 de 2013).

Veicular O3(CO e COV) Subsidiar a definição das
estratégias de implantação de
infraestrutura cicloviária no
sistema viário com maior potencial
de redução de emissões e melhoria
das condições de mobilidade
urbana no município.

Responsável:
Prefeitura
Municipal.

Parceiros:
Universidades/
FEAM/ARMBH

Diagnóstico
realizado
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Obrigada!

Priscila Cristina Pizano de Souza Koch

Gerente de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões

priscila.koch@meioambiente.mg.gov.br
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