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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais (PEMC) é uma política pública de médio 

prazo (2015-2030), construída por meio de um processo participativo, que visa promover a transição para uma 

economia de baixo carbono, reduzir a vulnerabilidade climática e articular as diferentes iniciativas em 

andamento no território mineiro. A implementação do PEMC integra, atualmente, o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG 2016-2019), instrumento normatizador do planejamento da administração estadual de 

médio prazo, e que orienta as proposições de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. 

O PEMC foi publicado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam, em parceria com a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad, em fevereiro de 20151, tendo 

completado três anos de vigência. O Plano prevê a adoção de ações setoriais e transversais definidas com o 

envolvimento de diversos órgãos estaduais, com base no diagnóstico estadual2 e cenários elaborados3. O 

diagnóstico contou com seis estudos técnicos principais: (1) Arranjos institucionais e governança; (2) 

                                                           
1 Imprensa Oficial de Minas Gerais. Diário do Executivo. Minas Gerais - Caderno 1. 12 de fevereiro de 2015 
2 http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/diagnostico 
3 http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/cenarios 
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Estimativas estaduais de gases de efeito estufa; (3) Estudo de vulnerabilidade regional às mudanças climáticas; 

(4) Balanço energético do estado de Minas Gerais; (5) Potencial de energias renováveis e (6) Potencial de 

eficiência energética. Com a criação dos cenários para 2020 e 2030, foi possível também identificar áreas 

prioritárias e oportunidades relacionadas a uma economia de baixo carbono, como segurança energética e 

empregos "verdes". 

O presente documento apresenta às instituições estaduais e demais atores interessados, um relatório 

simplificado de monitoramento e avaliação referente ao período 2015-2017. Além de informar a evolução das 

ações setoriais e transversais, permite dimensionar os desafios existentes para o alcance dos objetivos 

estabelecidos. O relatório será atualizado bianualmente, de modo a permitir o acompanhamento sistemático 

da implementação do PEMC. 

INTRODUÇÃO 
 

O PEMC é composto atualmente por 64 ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

abordando os setores Energia; Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo (AFOLU); Transportes; Indústria; 

Resíduos; e Adaptação e Recursos naturais. Além disso, no intuito de impulsionar sua implementação, são 

previstas 6 ações transversais permanentes, coordenadas pela Feam, totalizando 70 ações governamentais a 

serem executadas até 2030.  

À luz desta abrangência, em 2015, por meio do Decreto nº 46.817, foi criado o Comitê Político do PEMC, 

responsável por acompanhar a sua implementação e as revisões periódicas de aperfeiçoamento. São previstas 

revisões periódicas a cada 3 anos, mas as ações setoriais podem sofrer modificações e atualizações, a critério 

dos órgãos executores responsáveis.  

O Plano prevê ainda ciclos de execução de 4 anos no âmbito do PPAG.  Até o ano de 2018, está planejada 

a implantação de 15 ações (setoriais e transversais), sendo que a definição de quais ações são executadas ocorre 

no início de cada ano. Considerando 3 anos vigência do PEMC e com base na metodologia de monitoramento 

do Governo do Estado de Minas Gerais – Sistema MG Planeja, pode-se afirmar que a implementação tem sido 

promissora, citando-se, por exemplo, 84% de realização das iniciativas e entregas previstas até o momento.  

O objetivo principal deste relatório é guiar os tomadores de decisão no processo de revisão do PEMC, 

a fim de alcançar maior eficácia e efetividade, orientando-os quanto à continuidade, necessidade de correções 

ou mesmo suspensão de um determinado programa, projeto ou ação. Adicionalmente, o trabalho representa 

um instrumento para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle social 

sobre a efetividade da ação do Estado no tocante ao combate às mudanças climáticas. 
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O relatório está estruturado da seguinte forma: na primeira parte são apresentados os resultados 

consolidados do monitoramento utilizando-se o sistema MG Planeja. São apresentadas estatísticas agregadas 

e é feita uma análise sucinta quanto à evolução da implementação do PEMC no âmbito do PPAG 2016-2019. A 

segunda e terceira partes contém informações mais específicas sobre a implementação das ferramentas 

transversais e ações setoriais, apresentando sucintamente os principais avanços no período; o resumo das 

ações/iniciativas realizadas e os desafios/próximos passos. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PEMC 
 

O acompanhamento das ações prioritárias do Governo do Estado de Minas Gerais é realizado 

atualmente pelo sistema MG Planeja. A ferramenta online, coordenada pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão - SEPLAG, visa subsidiar o planejamento e monitorar a implementação das políticas 

públicas por meio da sistematização e observação da evolução das metas, ações planejadas e atividades 

realizadas.  

Desde 2016, a implementação do PEMC é acompanhada por meio de reuniões de monitoramento 

periódicas que servem de insumo para alimentação do sistema. De acordo com a última atualização em 

27/02/2018, das 15 ações previstas para o período de 2016-2018, 5 ações foram concluídas em sua totalidade, 

5 ações estão em andamento e 5 ações deverão ser iniciadas em 2018. As iniciativas e entregas planejadas 

atingem 84% de cumprimento até o momento (Figuras 1 e 2).  

 

  

 

Figura 1: Andamento quantitativo da implementação do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas 

Gerais. Fonte: MG Planeja 
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Figura 2: Detalhamento da implementação das ações setoriais e transversais do Plano de Energia e Mudanças 

Climáticas de Minas Gerais até 01/02/2018. Fonte: MG Planeja 

 

FERRAMENTAS TRANSVERSAIS  
 

A natureza multisetorial do PEMC requer ações coordenadas e apoiadas em ferramentas transversais 

de apoio à tomada de decisão que integrem simultaneamente mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

perpassem diferentes setores (energia, agricultura, indústria, etc.), atores sociais (setor privado, público e 

organizações não governamentais), níveis de governança (internacional, federal, estadual e municipal); e se 

articulem entre si. O quadro abaixo apresenta as seis ferramentas transversais estabelecidas pelo PEMC: 

 

FERRAMENTA TRANSVERAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Observatório Estadual de Energia e Mudanças 
Climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Dinâmica climática regional Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Rede mineira de pesquisa em Mudanças Climáticas Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Plataforma Clima-Gerais Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
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Financiamento climático Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Cooperação nacional e internacional Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período 2015-2017, foram concebidos o Observatório Estadual de Energia e Mudanças Climáticas, 

a Dinâmica Climática Regional e Plataforma Clima-Gerais. Para o Observatório, 10 indicadores-chave (emissões 

de GEE, vulnerabilidade climática, ocorrência de desastres climáticos, dentre outros) serão monitorados 

sistematicamente a partir de 2018. A Dinâmica Climática promoveu 27 encontros regionais (além das oficinas 

institucionais), com destaque para as 23 capacitações de “Gestão em Proteção e Defesa Civil e Mudanças 

Climáticas”, realizadas em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O portal eletrônico da 

plataforma Clima-Gerais trouxe avanços na divulgação de indicadores e boas práticas municipais.  

Também houve avanços em relação à Rede Mineira de Pesquisa com a disponibilização de 21 projetos 

contratados. No que diz respeito ao financiamento, foi lançado, no âmbito da parceria BDMG-AFD4, com apoio 

da Feam, o primeiro edital para projetos municipais com foco na mitigação e adaptação às mudanças do clima. 

Com relação à cooperação internacional, foram aprofundadas as relações com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento - AFD, com disponibilização de novas ferramentas de apoio a ações municipais.  

De 6 ações previstas, 4 tiveram suas metas plenamente atingidas, conforme planejamento realizado 

em 2015. As iniciativas realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 11, 13 e 17 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 Concepção e implementação do Observatório Estadual de Energia e Mudanças Climáticas; 

 243 municípios capacitados em assuntos de Proteção e Defesa Civil e Mudanças Climáticas; 

 21 projetos de pesquisa e desenvolvimento concluídos e divulgados; 

 Novos indicadores e metodologias para mensuração de riscos associados às mudanças climáticas; 

 Edital de R$ 50 milhões lançado para apoio a projetos climáticos em Minas Gerais; 

 Disponibilizados o Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática - IMVC e o Sistema de Estimativas Municipais 

de Gases de Efeito Estufa, ambos integrados à plataforma Clima-Gerais. 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Operacionalizar a atualização bimestral do Observatório e da plataforma Clima-Gerais; 

                                                           
4 http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/bdmg-lanca-edital-de-r-50-milhoes-para-projetos-municipais-voltados-
as-questoes-climaticas 
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 Assinar novo acordo de cooperação técnica com a Região de Hauts-de-France e demais parceiros; 

 Lançar novos editais de apoio a projetos municipais de combate às mudanças climáticas. 

 

AÇÕES SETORIAIS 
 

SETOR AGRICULTURA, FLORESTAS E OUTROS USOS DO SOLO (AFOLU) 

As ações setoriais de AFOLU foram definidas no âmbito do processo participativo de elaboração do 

PEMC, com envolvimento de diversos órgãos estaduais e atores não governamentais. Os critérios para 

identificação e priorização basearam-se em discussões técnicas que levaram em conta os planos e programas 

existentes e oportunidades relacionadas à agricultura de baixo carbono com o aumento da provisão de serviços 

ecossistêmicos (i.e., sequestro e estocagem de carbono florestal). As ações foram definidas conforme os 

subsetores abaixo devido às diferenças no arranjo institucional e governança referente ao setor em Minas 

Gerais.  

 

SUBSETOR AGROPECUÁRIA 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Programa estadual de recuperação de pastagens 
degradadas 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Melhoramento genético e redução da emissão de 
metano dos ruminantes (Pró-genética) 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Promoção de agricultura irrigada em Minas Gerais Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Agroecologia e produção orgânica Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Pagamento por serviços ambientais a proprietários 
ou posseiros que desenvolvam práticas 

sustentáveis 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Apoio e incentivo à produção e uso sustentável de 
florestas plantadas 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

Programa estadual de redução das perdas agrícolas Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Seapa 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No âmbito da promoção da agricultura de baixa emissão de carbono, houve avanços na sensibilização 

de pecuaristas com relação à necessidade de buscar o aumento da produtividade por meio da intensificação da 

produção, do manejo do pasto e da conservação do solo. Cabe destacar que a maioria das propriedades 
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mineiras já está inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR (628.000 propriedades), passo importante na 

promoção de uma gestão territorial sustentável.  

O Programa Pró-genética aumentou o número de eventos e de comercialização de animais, alcançando 

suas metas. Por sua vez, o Programa Certifica Minas foi reestruturado e regulamentado com a coordenação da 

Seapa. No setor da silvicultura houve articulação e a formação de um grupo de trabalho visando à contratação 

de um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o setor florestal de Minas Gerais.  

De 7 ações previstas, 4 tiveram progresso significativo em relação às metas para 2030. As iniciativas 

realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 2, 6 e 13 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 30 reuniões do grupo gestor do Plano ABC-MG, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento - MAPA, com acompanhamento e apoio na execução dos projetos “Rural Sustentável” 

e “ABC Cerrado”, financiados pelo Banco Mundial; 

 Entrega de 1000 kits de irrigação a 81 municípios das regiões do Caparaó, Campo das Vertentes, 

Metropolitana de Belo Horizonte, Sul, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

e da Zona da Mata; 

 Projeto de Lei Nº 3.117/2015, que define a Política Agrícola para Florestas Plantadas, em análise na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 

 Apoio, articulação e acompanhamento do Projeto “Siderurgia Sustentável”, coordenado pelo 

Ministério do Meio Ambiente e financiado pelo Global Environmental Facility - GEF 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Ampliar a recuperação de pastagens degradadas, em especial por meio da utilização da macaúba; 

 Realização de 28 capacitações em agricultura de baixo carbono, totalizando 504 produtores 

beneficiados; aquisição e distribuição de novos kits de irrigação; e aprovação do PL Nº 3.117/2015; 

 Contratação e publicação do estudo de Avaliação Ambiental Estratégia para a silvicultura em Minas 

Gerais. 
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SUBSETOR FLORESTAS E OUTROS USOS DO SOLO 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Revisão e ampliação do plano estadual de fomento 
florestal 

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Estabelecimento de política estadual de pagamento 
por serviços ambientais 

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Estratégia integrada de prevenção e combate ao 
desmatamento no território mineiro 

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Ampliação do programa de prevenção e combate a 
incêndios florestais (Previncêndio) 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Semad 

Gestão territorial integrada para mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas 

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período 2015-2017, houve avanços no alinhamento estratégico e governança do programa de 

fomento florestal, com destaque para a definição de procedimentos e regulamentações. As ações de combate 

ao desmatamento irregular também foram intensificadas no período, com o objetivo de reverter o quadro de 

avanço do desflorestamento irregular em Minas Gerais, principalmente nas áreas de Mata Atlântica.  

Também houve avanços em relação à prevenção e combate a incêndios florestais, com destaque para 

os investimentos que superaram 30 milhões de reais nos últimos anos. No que diz respeito à gestão territorial 

para mitigação e adaptação, foram contratados estudos estratégicos para a promoção de corredores ecológicos 

e restauração florestal. 

De 5 ações previstas, 4 tiveram progresso significativo em relação às metas para 2030. As iniciativas 

realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 2, 3 e 15 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 Padronização dos procedimentos de fomento ambiental; publicação de Portaria 93/2017 que disciplina 

a doação de mudas e insumos e permuta de mudas pelo IEF; e a continuidade da implementação do 

Projeto Promata II;  

 Contratação de consultorias para monitoramento e sistematização de experiências exitosas em 

restauração florestal na bacia do Rio Doce-MG, e avaliação de oportunidades de restauração no 

Corredor Ecológico Sossego – Caratinga e APA Alto Mucuri; 

 1493 atividades de fiscalização de intervenções florestais, resultando em aproximadamente R$ 175 

milhões de reais em multas e 13,5 mil hectares embargados somente pela SEMAD em 2016; 
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 Ampliação do contrato de locação de aeronaves para o combate aos incêndios florestais; 

 Ampliação das cooperações entre brigadas de incêndios florestais e desenvolvimento de curso de 

capacitação para ferramentas de combate. 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Consolidação dos avanços e lançamento do Plano Estadual de Fomento Florestal com metas específicas 

de curto, médio e longo prazos; 

 Ampliação das atividades de restauração florestal e consolidação de corredores ecológicos; 

 Encaminhamento de anteprojeto de lei de política estadual de pagamento por serviços ambientais; 

 Ampliação das atividades integradas de fiscalização para redução do desmatamento; 

 Reeducação maciça da população com relação aos incêndios florestais, seus impactos e causas. 

 

SETOR ENERGIA  
 

As ações setoriais de Energia foram definidas no âmbito do processo participativo de elaboração do 

PEMC, com envolvimento de diversos órgãos estaduais e atores não governamentais. As ações foram definidas 

após discussões técnicas sobre redução da demanda, eficiência energética e substituição de fonte/geração 

descentralizada. Foram priorizadas as ações que representavam um maior potencial de eficiência energética e 

escalonamento, e as quais o Estado possui maior poder de interferência. 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Tornar a eficiência energética um requisito nas 
licitações para compra de equipamentos e produtos 

nas entidades públicas. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
 

Ampliação do uso de tecnologias de aquecimento solar 
e geração de energia fotovoltaica, bem como de 

produtos eficientes e de baixo carbono. 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 

Sedectes 

Incentivar a adoção de padrões de construções 
sustentáveis nas esferas pública e privada. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Centro Estadual de Excelência em Eficiência Energética 
 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
Sedectes 
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Fortalecimento do Programa Energias de Minas Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 

Sedectes 

Criação de programa de incentivos para a produção de 
bioquerosene de aviação e etanol de segunda geração 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 

Sedectes 

Tratamento de resíduos orgânicos e geração de 
energia na Cidade Administrativa 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período de 2015-2017, houve avanços no que diz respeito aos incentivos às fontes renováveis de 

energia, eficiência energética e compras públicas sustentáveis.  

As principais iniciativas foram realizadas no âmbito do Poder Legislativo, por meio da publicação da Lei 

22.421, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a inserção, nos editais de licitação, de disposições 

voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços, e do Decreto 47.231, de 4 de 

agosto de 2017, que amplia a isenção de ICMS – RICMS para fontes de energias renováveis. 

De 7 ações previstas, 2 tiveram progresso significativo em relação às metas para 2030. As iniciativas 

realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 6, 7, 8, 9, 13 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 Promulgação da Lei 22.421/2016, com objetivos e mecanismos para redução de emissões de GEE, 

eficiência energética e redução de consumo de água nas aquisições de bens e serviços do Estado; 

 Publicação do Decreto 47.231/2017, que amplia a isenção de ICMS – RICMS para geração de energia 

por meio de fontes renováveis; 

 Realização da 1ª Conferência Internacional de Transição Energética de Minas Gerais. 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Regulamentação da Lei 22.421/2016; 

 Encaminhar anteprojeto de lei de estratégia estadual de transição energética; 

 Regulamentar e implementar o programa estadual de expansão de energias renováveis; 

 Regulamentar e implementar o programa estadual de tecnologias de baixo carbono e eficiência 

energética. 
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SETOR TRANSPORTE  
 

As ações setoriais de Transporte foram definidas no âmbito do processo participativo de elaboração do 

PEMC, com envolvimento de diversos órgãos estaduais e atores não governamentais. As ações foram 

identificadas e selecionadas nas oficinas institucionais sobre transporte coletivo, biocombustíveis, 

diversificação dos modais de transporte e eficiência energética veicular. Foram priorizadas as ações que 

representavam um maior potencial de redução de emissões atrelado a ganhos de eficiência, geração de 

conhecimento, exemplaridade e ganhos de escala, tendo em vista aquelas sobre as quais o Estado possui poder 

de interferência. 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Estudo de viabilidade para a implantação de ciclovias 
estaduais (MGs) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 
Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU, 

Agência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH e 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Ampliação e potencialização do Programa de Incentivo 
à Renovação da Frota de Caminhões no Estado (Lei nº 

21.067/2013) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes e Fundação Estadual do Meio Ambiente - 

Feam 

Elaboração de diagnóstico estadual sobre transporte 
de cargas 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes e Secretaria de Estado de Transporte e 

Obras Públicas - Setop 

Sensibilização institucional para a temática de 
mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 

Compras públicas de baixo carbono no setor de 
transportes (Exemplaridade) 

Secretaria de Estado de Transporte e Obras 
Públicas - Setop, Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – Seplag e Secretaria de 
Estado da Fazenda - SEF 

Desenvolvimento de incentivos econômicos para a 
aquisição de veículos híbridos e elétricos 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes, Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

Seplag e Instituto de Desenvolvimento Integrado de 
Minas Gerais - Indi 

Inserção de contabilização de emissão de GEE no 
licenciamento ambiental de obras de infraestrutura de 

transporte 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - Semad 
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Análise de potencialidades do Plano de Controle de 
Poluição Veicular – PCPV para estimar as emissões de 

GEE do sistema  de transporte em Minas Gerais 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período de 2015-2017, houve avanços para incentivar a redução de emissão de GEE e gases 

poluentes do setor. Por meio do projeto “Sistema de Mobilidade de Baixo Carbono”, o Governo do Estado 

adquiriu veículos elétricos para sua frota oficial. Em outra iniciativa, para fomentar a instalação de kit GNV (gás 

natural veicular), a GASMIG iniciou, no final de 2017, a promoção “GNV Roda Mais”, para a conversão de 

veículos. O bônus é de R$ 2.000,00 por veículo convertido ou adquirido. 

De 8 ações previstas, 4 tiveram progresso em relação às metas para 2030. As ações realizadas 

contribuíram especialmente para os objetivos 3, 8, 9, 11, 12 e 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 Inclusão de veículos elétricos na frota estadual oficial; 

 Análise da proposta de incentivos fiscais e creditícios para aquisição de veículos elétricos e híbridos por 

parte da Secretaria de Estado da Fazenda; 

 Publicação de metodologia para estimativa dos impactos ambientais associados ao tráfego veicular 

urbano e dos fatores de emissão veiculares calculados para 11 municípios; 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Regulamentação de incentivos fiscais e creditícios para aquisição de veículos elétricos e híbridos em 

Minas Gerais; 

 Elaboração do “Inventário de emissões atmosféricas de fontes veiculares do município de Belo 

Horizonte”. 

 Estabelecer metas graduais de participação de veículos híbridos, movidos a GNV e/ou elétricos na frota 

estadual e veículos de transporte intermunicipais. 

 Ampliar a infraestrutura de abastecimento por etanol dos veículos oficiais visando cumprimento do 

Decreto Estadual nº 45.229 de 2009. 
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SETOR INDÚSTRIA  
 

As ações setoriais de Indústria foram definidas no âmbito do processo participativo de elaboração do 

PEMC, com envolvimento de diversos órgãos estaduais e atores não governamentais. As ações foram 

selecionadas a partir de discussões sobre redução da demanda, eficiência energética, substituição de fontes e 

geração descentralizada. Foram priorizadas as ações que representavam um maior potencial de eficiência 

energética e escalonamento, e aquelas sobre as quais o Estado possui maior poder de interferência. 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Programa estadual de eficiência energética (PEEE) Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes e Instituto de Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais - Indi 

Proposta de diferenciação tributária para tecnologias 
de baixo carbono 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes e Secretaria de Estado da Fazenda - SEF 

Fomento à cogeração industrial Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedectes e Instituto de Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais - Indi 

Substituição gradual de fontes energéticas com alto 
fator de emissão de GEE 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
 

Análise simbiótica entre produtos industriais e os 
fluxos envolvidos 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - Semad 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período 2015-2017, houve avanços com relação à construção de ferramentas de análise e 

proposição de medidas para mitigação de emissões de GEE e eficiência energética.  

Destaca-se a implementação do projeto “Produção de Carvão Vegetal de Biomassa Renovável para a 

Indústria Siderúrgica no Brasil” (Projeto Siderurgia Sustentável), que visa promover a utilização de carvão 

vegetal como energético de forma eficiente e ambientalmente adequada na siderurgia. Nesse sentido, em 

2017, foi apresentada na Câmara Técnica de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas do Conselho Estadual 

de Política Ambiental - COPAM, uma proposta de Programa Estadual de Eficiência Energética contemplando 

diversos setores industriais. 
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De 5 ações previstas, 2 tiveram progresso em relação às metas para 2030. As iniciativas realizadas no 

período contribuíram especialmente para os objetivos 8, 9, 12, 13, 15 e 17 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 Disponibilização de modelo computacional para simulação e análise do setor industrial energo-

intensivo de Minas Gerais; 

 Implementação do projeto “Siderurgia Sustentável” no estado de Minas Gerais; 

 Apresentação de proposta de Programa Estadual de Eficiência Energética no COPAM. 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Regulamentação e implementação do Programa Estadual de Eficiência Energética; 

 Continuidade do projeto Siderurgia Sustentável; 

 Regulamentação de incentivos econômicos para substituição de equipamentos ineficientes e movidos 

a combustíveis fósseis. 

 

SETOR RESÍDUOS E EFLUENTES 
 

As ações setoriais de Resíduos foram definidas no âmbito do processo de concertação do PEMC, com 

envolvimento de diversos órgãos estaduais e atores não governamentais. As ações setoriais foram selecionadas 

a partir de discussões técnicas considerando a hierarquia de resíduos estabelecida na legislação nacional e 

estadual. Foram priorizadas as ações que representavam um maior potencial de redução das emissões e ganhos 

de escala, as quais o Estado possui maior poder de interferência. 

AÇÕES SETORIAIS  

AÇÃO SETORIAL INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

Criação de um fundo estadual de resíduos sólidos
  

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

Fomento ao aproveitamento, inclusive energético, da 
matéria orgânica 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

Análise simbiótica entre produtos industriais e os 
fluxos envolvidos 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – Semad (fase de 
estudos); Secretaria de Desenvolvimento 
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Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- 
Sedects e Instituto de Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais – Indi (fase pós-estudos) 

Fomento à indústria de reciclagem Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam e 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEF 

Fomento ao aproveitamento do lodo e da eficiência 
energética em ETE/ETA 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam (fase 
de estudos) 

Pesquisa sobre emissões de GEE, dentro e fora da 
planta, em ETE/ETA 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam (fase 
de estudos) e Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad 
(fase de execução) 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período 2015-2017, houve avanços no que diz respeito à promoção da reciclagem e gestão 

adequada de resíduos urbanos. Foi firmado instrumento legal para regulamentação do sistema de logística 

reversa de lâmpadas de descarga, em baixa ou alta pressão, que contenham mercúrio. Também foi iniciado 

grupo de trabalho para elaboração de normativa sobre gestão dos resíduos urbanos de origem orgânica. 

De 6 ações previstas, 1 teve progresso significativo em relação às metas para 2030. As iniciativas 

realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 9, 11, 12 e 13 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

  Acordo Setorial de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, que 

regulamenta a implantação de sistema de logística reversa;  

 Grupo de Trabalho, coordenado pela Feam, para elaboração de deliberação normativa que versará 

sobre gestão dos resíduos urbanos de origem orgânica. 

 Elaboração de proposta do 1º Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos. 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Regulamentar e implementar programa estadual de expansão de energias renováveis – eixo biomassa; 

 Elaborar e implementar plano de ação para ampliação do parque industrial da reciclagem em Minas 

Gerais; 

 Captação de recursos para realização do 1º Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos 

Urbanos. 
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ESTRATÉGIA E PLANO DE AÇÃO DE ADAPTAÇÃO E RECURSOS NATURAIS 
 

De maneira complementar às ações setoriais de mitigação das emissões de GEE, O PEMC abrange uma 

estratégia de adaptação regional para reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas no território mineiro 

(Figura 3). A estratégia possui 3 objetivos fundamentais a serem desenvolvidos no horizonte 2015-2030: 

1. Promover a ação local no território 

Incentivar os municípios e/ou consórcios de municípios a adotarem medidas de adaptação às mudanças 

climáticas. 

2. Promover a tomada de decisão informada 

Disponibilizar informações-chave para a tomada de decisão no âmbito das políticas públicas municipais e 

estadual para adaptação às mudanças climáticas. 

3. Promover a adaptação integrada e planejada no estado considerando as regiões e setores mais vulneráveis 

Disponibilizar informações-chave para o planejamento territorial e implementação de ações de adaptação, 

considerando regiões e setores prioritários. 

 

 

 

Figura 3: Vulnerabilidade de Minas Gerais às mudanças climáticas e os eixos de atuação da Estratégia de 

Adaptação Regional. 
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AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E RECURSOS NATURAIS 

AÇÕES INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS 

1.1 - Publicação do Plano de Energia e Mudanças 
Climáticas com ações de adaptação 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

1.2 - Encontros e oficinas de sensibilização/capacitação  Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

1.3 - Política Estadual 
de Pagamento Por Serviços Ambientais 

Instituto Estadual de Florestas - IEF 

1.4 - Identificação, mapeamento, valoração e 
oportunidades de mercado referentes a serviços 

ecossistêmicos  

Instituto Estadual de Florestas - IEF 

1.5 - Programa Água Doce Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 

1.6 - Estudo nas áreas de conflito pelo uso da água Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 

1.7 - Recuperação de áreas degradadas e aumento da 
resiliência às mudanças climáticas 

Instituto Estadual de Florestas - IEF 

1.8 - Revitalização, 
fortalecimento e ampliação dos viveiros florestais 

Instituto Estadual de Florestas - IEF 

1.9 - Promoção de pastagens ecológicas nas áreas de 
recarga hídrica nos municípios que 

possuem regiões serranas 

Instituto Estadual de Florestas - IEF 

1.10 - Chamada para manifestação de interesse de 
consórcios intermunicipais para capacitação  

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

1.11 – Apoio para criação dos Sistemas Municipais de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Semad 

2.1 - Guia de Orientações para elaboração dos Planos 
Locais de Adaptação às Mudanças Climática 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

2.2 - Parcerias com governos e instituições com 
expertise em metodologias para adaptação às 

mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – Semad 

2.3 - Identificação das lacunas de conhecimento 
relacionadas aos impactos, vulnerabilidade e opções 

de adaptação às mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

2.4 - Rede de pesquisa para adaptação às mudanças 
climáticas no território mineiro 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais - Fapemig 
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2.5 – Plataforma Clima Gerais Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

2.6 - Atualização e aprimoramento do ZEE, inserindo 
variáveis de vulnerabilidade às mudanças climáticas 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Semad 

2.7 - Sistema de informações para coleta, integração, 
disponibilização e previsão 

de eventos meteorológicos extremos  

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 

2.8 - Aprimoramento do monitoramento contínuo da 
cobertura vegetal, uso do solo, focos 

de calor e incêndios florestais 

Instituto Estadual de Florestas - IEF e Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – Semad  

3.1 - Avaliação da inserção e integração da variável 
climática nas principais políticas públicas estaduais de 

agropecuária, recursos hídricos 
e infraestrutura urbana 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

3.2 - Fortalecimento e busca de sinergias das ações 
subnacionais de adaptação às mudanças climáticas 

com as políticas federais  

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – Semad (No âmbito 
do Núcleo de Articulação Federativa para o Clima) 

3.3 - Desenvolvimento de padrões de segurança na 
infraestrutura dos setores energético, transportes e 
construção à luz dos riscos das mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam e 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – Semad (No âmbito 
do Núcleo de Articulação Federativa para o Clima) 

3.4 - Avaliação do Plano de Agricultura Irrigada, 
Programa Bolsa Verde e Plano de 

Agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro à luz das 
mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

3.5 - Mapeamento e análise das medidas de adaptação 
às mudanças climáticas 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

3.6 - Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil com 
periodicidade quadrienal 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC 

3.7 – Publicação de Relatório de 
Situação e Avaliação da Implementação da Estratégia 

de Adaptação Regional 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam 

PRINCIPAIS AVANÇOS NO PERÍODO 

No período 2015-2017, houve avanços importantes na área de sensibilização e capacitação de gestores 

locais. Também houve avanços em relação à identificação das lacunas de conhecimento e implementação de 

medidas para recuperação de áreas degradadas e aumento da resiliência. No que diz respeito à plataforma 

Clima-Gerais, foram disponibilizadas informações técnicas, boas práticas e linhas de financiamento para apoiar 

a elaboração de projetos municipais. 
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De 26 ações previstas, 10 tiveram progresso significativo em relação às metas para 2030. As iniciativas 

realizadas no período contribuíram especialmente para os objetivos 6, 9, 11, 13 e 15 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS (Anexo 1). 

RESUMO DAS AÇÕES/INICIATIVAS REALIZADAS 

 243 municípios capacitados em Proteção e Defesa Civil e Mudanças Climáticas; 

 Em 2015, somente no bioma Mata Atlântica, cerca de 2,5 mil hectares de floresta nativa foram 

recuperados com produção de cerca de 724 milhões de mudas de espécies nativas; 

 10 boas práticas em adaptação às mudanças climáticas reconhecidas e disponibilizadas na plataforma 

Clima-Gerais; 

 Contratação de pesquisadores para avaliação do programa Bolsa Verde à luz das mudanças climáticas; 

 Disponibilização e atualização do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática (http://clima-

gerais.meioambiente.mg.gov.br/vulnerabilidade-territorial). 

DESAFIOS/PRÓXIMOS PASSOS 

 Ampliação dos cursos regionais de Proteção, Defesa Civil e Mudanças Climáticas para os municípios 

mineiros não contemplados no período 2015-2017; 

 Aprovação da Política Estadual de Pagamento Por Serviços Ambientais; 

 Expansão da recuperação e restauração de áreas de vegetação nativa; 

 Ampliação dos projetos de resiliência urbana, sobretudo, com foco na segurança hídrica. 
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ANEXO 1 
 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 

Foram concluídas, em agosto de 2015, as negociações que culminaram na adoção, em setembro, dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável. Processo iniciado em 2013, seguindo mandato emanado da Conferência Rio+20, os ODS deverão 

orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, 

sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

O Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental. Chegou-se a um acordo que 

contempla 17 Objetivos e 169 Metas, envolvendo temáticas diversificadas como erradicação da pobreza, 

segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 

água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 

proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 

infraestrutura e industrialização, governança, e meios de implementação. 

 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares  

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos  

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos  

Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 

e trabalho decente para todos  

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 

a inovação  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos (*) 
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Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável  

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis  

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável  

 

*Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é o fórum internacional 

intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima. 


