CAMPANHA CIDADE EM MOVIMENTO
PROGRAMA 24 PROPOSTAS PARA 2024

Você já reparou que o modo como a cidade funciona faz toda a diferença na sua vida? É
pensando na localização das habitações, dos empregos, comércios e serviços, que se percebe
que a cidade e sua mobilidade podem contribuir para aumentar as desigualdades sociais. É
papel do estado prover cidades melhores, com oportunidades para todas e todos e é este o
ponto de partida destas propostas para Belo Horizonte.
Mobilidade e acessibilidade são duas dimensões da cidade que andam juntas. Duas faces de
uma mesma moeda, que são resultado direto da política urbana e diretamente influenciadas
por aspectos sociais, especialmente a renda das pessoas e famílias da cidade. O acesso a
serviços de saúde, escolas, comércio, serviços e oportunidades de trabalho dependem
primeiramente das políticas públicas específicas que direcionam a localização destas
atividades e da própria dinâmica econômica. No entanto, se a mobilidade a pé e de bicicleta
garante acesso a oportunidades próximas a quem dispõe delas, em uma metrópole como BH,
é o transporte público de qualidade, barato e rápido que precisa garantir o direito de todas e
todos à cidade.
Nas últimas décadas, é possível identificarmos muitos avanços e melhorias nas políticas
urbanas (como o novo Plano Diretor) e de mobilidade de BH, mas chama a atenção a
persistência de velhos problemas que podem e precisam ser encarados de forma séria para
melhorar a mobilidade urbana e, com isso, contribuir para reduzir desigualdades espaciais.
As vinte e quatro propostas para 2024 apresentadas neste documento se estruturam em oito
temas que são intimamente conectados entre si e não se referem apenas a modos de
transporte e suas infraestruturas. Há conexões diretas com centralidades urbanas, meio
ambiente, saúde, segurança, cultura e lazer, políticas de gênero e de raça, de inclusão da
diversidade, entre outras.
O que se espera é aproveitar o debate de ideias que um processo eleitoral propicia aos
cidadãos e gestores belorizontinos para apontar de forma direta e clara algumas propostas de
melhoria e inovação, sem desconsiderar os bons processos em andamento. Estas propostas
são fruto das lutas e pautas de uma rede de movimentos e coletivos que tratam de
mobilidade e direitos, a Rede Mobiliza RMBH.
Convidamos todos os candidatos a lerem, debaterem e adotarem essas ideias em seus
Programas de Governo. Elas estão à disposição para quem queira trabalhar com honestidade,
cuidando de quem realmente precisa e em busca de mais justiça social. Seguimos disponíveis
para conversar sobre elas e acompanharemos os que se dispuserem a incorporá-las pelo site:
www.mobiliza24.org.
Bora Mobilizar BH!
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A cartilha Cidade em Movimento, coordenada pelo Nossa BH, trouxe um breve panorama de
como as cidades foram feitas para o carro e de como acabam por impactar a saúde e a
segurança das pessoas e o meio ambiente. Antigamente, as obras que alargavam ruas e
erguiam viadutos eram vistas com bons olhos, mas acabaram gerando engarrafamentos, que
eram estimulados com novos aumentos das vias, em um contínuo ciclo vicioso.
O carro, que nasceu como um produto de luxo, se popularizou depois da 2ª Guerra Mundial, a
partir do interesse de se impulsionar a economia e utilizou de muitos mecanismos, como o
marketing, que transformou o carro em um objeto de desejo. As cidades passaram a viver um
processo de amor e ódio com os carros, pois os problemas começaram a aparecer: mortes no
trânsito, poluição do ar, poluição sonora, precarização do transporte público e tantos outros.
Desde o final do século XX, muitas cidades perceberam que a lógica estava invertida: quem
mais polui é quem menos sofre com o ar poluído; quem menos ocupa espaço é quem perde
mais tempo no trânsito. Ou seja, os danos causados pelo excesso de automóveis são sentidos
com mais força por quem usa o transporte coletivo e anda de bicicleta e a pé nas cidades..
Mas esta lógica precisa e pode se inverter.
Antes de mais nada, é importante inverter as escalas e as prioridades. Mobilidade é, em seu
sentido mais simples, o ato de deslocar nosso corpo de um lugar a outro. Inverter as escalas é
pensar a mobilidade para as pessoas, que possuem corpos e idades diversos e que circulam
nas ruas, praças e avenidas com habilidades, velocidades e interesses distintos. É também
pensar que a escala da rua e do bairro tem tanta importância quanto a escala da cidade e da
metrópole. É pensar que a cidade deve respeitar tanto os ritmos lentos quanto os rápidos,
quem quer estar ou brincar na rua e quem passa com pressa para o trabalho ou para buscar
filhos na escola.
É possível pensarmos a mobilidade da cidade para promover saúde, reduzir impactos
ambientais, especialmente em relação às mudanças climáticas, e contribuir para o combate às
desigualdades e o acesso a oportunidades da cidade. É importante visibilizar o invisível, olhar
para o que não costumamos olhar, dar mais valor a questões esquecidas na cidade, como as
periferias, as crianças e os idosos, o lazer e a cultura.
Neste sentido, as propostas foram desenvolvidas a partir das seguintes premissas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transversalidade dos temas (redes, teias, entrecruzamentos);
Contribuir para diminuir as desigualdades socioespaciais;
Alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e orientações da Organização
Mundial da Saúde e ONU, especialmente pensando na Agenda 2030
Dar e manter continuidade de planos, programas e projetos
Dialogar com o caráter metropolitano da mobilidade
Participação e controle social
Equidade de gênero, raça e LGBTQIA+
Envelhecimento da população e acessibilidade
Olhar para a infância

2

3

Eixo 1 - Vida pedestre: o direito à cidade começa pelo direito a ruas, calçadas e travessias
dignas, inclusivas e compartilhadas por pessoas diferentes.
# 01 Cidade de 15 minutos: melhorar a infraestrutura e as ruas de bairros para que a
cidade permita aproveitar tudo que tem a 15 minutos de distância: visitar e conviver com
vizinhos e família, ir à escola, posto de saúde ou comércio.
#02 Promover vida de proximidade: orientar o desenvolvimento urbano para aumentar
os serviços, empregos e oportunidades que dispomos próximos.
#03 Andar mais e melhor: respeitar a prioridade prevista na Lei Nacional da Mobilidade
Urbana, melhorando calçadas e travessias da cidade.
Eixo 2 - Cidade viva é cidade saudável: pensar a política de mobilidade para promover
saúde e reduzir emissões e poluição na cidade.
# 04 Mobilidade Sustentável: com medidas urbanas e de mobilidade, podemos
conseguir evitar e encurtar viagens motorizadas, promover a mudança para modos de
transporte mais limpos e promover melhorias tecnológicas e operacionais.
# 05 Chega de correria: inverter a forma de se pensar as ruas, com limites de
velocidade, ações físicas e ﬁscalização para reduzir as altas velocidades.
# 06 Pedalar mais e melhor: promover o uso da bicicleta em toda cidade,
especialmente nas periferias, tornando-a uma alternativa cada vez mais segura,
saudável, barata, rápida e prática, além de ótima atividade esportiva e de lazer.
# 07 Cuidando do clima e do ar: reduzir as emissões do setor de transporte, que
representa mais de 70% das emissões de gases e poluentes.
Eixo 3 - Transporte público, gratuito e de qualidade: efetivar o transporte como direito,
com ﬁnanciamento por meio do orçamento público, baixando tarifas, priorizando espaço
viário para os ônibus e investindo em seu conforto, qualidade e oferta.
# 08 Transporte público é direito: redeﬁnir a forma de ﬁnanciamento do transporte
coletivo com maior prioridade no gasto público, instituindo uma política de subsídio
tarifário que leve à gratuidade do sistema até 2024.
# 09 Ônibus sem catraca: criar instrumentos que removam as barreiras físicas e sociais
de acesso aos ônibus, com acessibilidade universal e combate às violências de gênero,
de orientação sexual e ao racismo institucional.
# 10 Operação rápida e plena: melhorar a qualidade da operação do transporte
público, buscando torná-lo mais atraente para a conquista de novos usuários e
melhorar a qualidade de vida dos passageiros atuais.
Eixo 4 - Lazer para todas e todos: implantar medidas para a promoção de atividades de
lazer e cultura de forma descentralizada, para diversas faixas etárias.
# 11 Cultura para além do centro: realizar investimentos públicos em espaços e
atividades culturais em bairros nas periferias, vilas e favelas, sendo fácil de serem
acessados a pé, por bicicleta e ônibus e com desenho de acessibilidade universal.
# 12 Juventudes ocupando a cidade: valorizar e incentivar a apropriação dos espaços
públicos pelas juventudes, em especial àquelas que sofrem preconceitos como o
machismo, racismo, LGBTfobia e segregação socioespacial.
# 13 Cidade de 0 a 90 anos: promover espaços públicos de lazer e cultura que possam
ser usufruídos adequadamente por crianças desde a primeiríssima infância até pessoas
idosas.
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Eixo 5 - Periferia é cidade: criar condições para autonomia e desenvolvimento dos espaços
periféricos, diminuindo as necessidades de deslocamento e a dependência da cidade rica.
# 14 A periferia move a cidade: para que a periferia pertença a cidade é preciso que o
acesso a ela seja tão fácil como o acesso a qualquer bairro da regional centro-sul, e que
os serviços urbanos sejam tão presentes nela como nos bairros do centro.
# 15 Equipamentos públicos: mais atendimento e autonomia aos prédios e
infraestruturas públicas para reforçar senso de comunidade e cidadania.
# 16 Autonomia para viver e empreender: estimular o potencial criativo e a criação de
soluções autônomas da população da periferia, dando oportunidades baseadas no
conceito de economia popular.
Eixo 6 - Convívio com as águas: mudar o modelo urbano para considerar a vulnerabilidade
ambiental, que se manifesta de maneira mais violenta e danosa justamente nas regiões mais
pobres, onde impactam os eventos de inundação, dengue, ondas de calor e deslizamentos.
# 17 Acolher as águas da chuva: aumentar permeabilidade do solo e desacelerar o
escoamento das águas de chuva, criando jardins de chuva e elementos de retenção.
# 18 Cursos d’água vivos e vistos: recuperar e dar visibilidade aos cursos d’água
existentes em Belo Horizonte, como uma medida de saneamento e forma de criar uma
nova cultura e ambiência urbana para as novas gerações.
#19 Moradia e mobilidade contra a enchente: transformar a lógica de ocupação e
circulação do espaço urbano para interromper o processo de impermeabilização do
solo relacionado ao asfalto e às obras viárias.
Eixo 7 - Desestímulo aos automóveis: restringir o espaço e prioridade dada ao automóvel
e tomar medidas para corrigir injustiças históricas, repensando obras e respeitando a
circulação de mercadorias.
#20 Justiça espacial: implantar políticas de estacionamento e circulação de
automóveis e motos que promova mais justiça no uso do espaço social,
#21 Repensar as obras viárias: considerar a cidade prioritariamente para as pessoas,
evitando remoções e investindo mais em infraestrutura para transporte ativo.
#22 Entregas responsáveis e sustentáveis: pensar a distribuição de mercadorias no
espaço urbano de forma sustentável, pois é fundamental para a vida da cidade e para
o funcionamento da economia.
Eixo 8 - Democracia na prática: respeitar e fortalecer espaços institucionais de
participação para incidência e acompanhamento das políticas públicas, com o
fortalecimento da atuação de organizações da sociedade civil.
# 23 Direito a transformar a cidade: incentivar que organizações da sociedade civil
atuem para a promoção de direitos humanos e fortalecimento da democracia.
# 24 Controle popular do transporte: ampliar as formas de controle da operação e
gestão do transporte público de Belo Horizonte pelo poder público e sociedade civil.
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Eixo 1 - Vida pedestre

Ao inverter as escalas, a prioridade é o próximo e não o distante. Andar a pé é uma forma
gratuita de se deslocar para onde quiser e na hora que quiser. É uma das melhores e mais
usadas formas de se deslocar, que estabelece nossa relação com a cidade, além de trazer
benefícios para a saúde e o meio ambiente.
E, como somos pessoas diferentes, a melhor forma de priorizar a vida pedestre é pensar as
ruas e as praças, as avenidas e as travessias para todas e todos, tanto para a criança quanto
para o idoso, tanto para o cadeirante, a pessoa cega e a uma pessoa surda, quanto para as
mulheres e homens independente da sua raça ou classe econômica. O direito à cidade
começa pelo direito a ruas, calçadas e travessias dignas, inclusivas e compartilhadas por
pessoas diferentes.
Medidas para serem adotadas:

Queremos aproveitar tudo que tem a 15 minutos de nós, quer seja para visitar e
conviver com vizinhos e família, quer seja para ir para escola, posto de saúde ou
comércio perto de casa. Esta é a realidade de muitos cidadãos, sejam eles crianças,
donas de casa, aposentados ou jovens e adultos em momentos de lazer.

# 01 Cidade de 15 minuto

●
●

●

●
●

●

Melhorar as calçadas, tornando-as largas, livres de obstáculos, arborizadas e
iluminadas conforme previsto no Código de Posturas;
Destinar investimento público em bairros identificados com calçadas
inexistentes ou deficientes, sem ônus aos proprietários de imóveis isentos de
IPTU e com descontos regressivos em função do valor do imóvel.;
Criar um programa de implantação de elementos redutores de velocidade nas
esquinas e/ou meios de quarteirões na rede de ruas locais, a partir da demanda
de moradores e das CRTTs, em substituição de quebra-molas;
Implantação de Ruas e Zonas 30 no entorno de todas as escolas de ensino
fundamental e postos de saúde.
Desenvolver processos educativos a partir das próprias comunidades escolares
e usuários e funcionários da saúde por meio de oficinas com alunos,
intervenções de urbanismo tático e outras estratégias comunitárias.
Implantação de trechos de ruas em bairros, a partir de propostas das
comunidades, onde a velocidade máxima será de 15 km/h, prioridade será dada
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a pessoas brincando, caminhando e pedalando e outros usos serão estimulados
(pintura lúdica do rolamento, plantio de árvores e hortas, equipamentos
comunitários, etc).

A prioridade ao próximo e não o distante também se manifesta no princípio de se
orientar o desenvolvimento urbano para aumentar os serviços, empregos e
oportunidades que dispomos próximos de nós. Em ruas com calçadas largas, boa
iluminação, maior número de comércios, serviços e pedestres, temos uma maior
sensação de segurança. E as pessoas se sentem convidadas a ocupar o espaço. É
como se estivéssemos cuidando uns dos outros.

●
●

●
●

●

Promover centralidades locais previstas no Plano Diretor, com estímulos a novos
comércios e serviços comunitários, associativos e culturais.
Realizar mapeamento de comércio, equipamentos e serviços de cada bairro,
disponibilizando a informação em plataforma aberta e facilitando abertura de
novos negócios pelos moradores dos bairros por meio de economia solidária e
popular.
Pensar ações para incentivar a circularidade da economia local, com objetivo de
tornar os bairros completos.
Promover ações colaborativas da comunidade, associadas a outras políticas
como de resíduos (lixo zero), para tornar os bairros menos dependentes dos
carros.
Ações transversais de inclusão: tornar as praças da cidade com espaços e
equipamentos inclusivos para a primeira infância

Nós, em Belo Horizonte, já caminhamos muito. Cerca de 35% dos deslocamentos
em BH são feitos inteiramente a pé e a maioria dos deslocamentos por ônibus e
metrô incluem uma parte de caminhada. Uma parte destes deslocamentos são
feitos a pé por falta de outra opção, por pessoas que não tem condições de pagar
a passagem, mas muitos dos deslocamentos feitos por carros e motos poderiam
ser feitos a pé com muito mais vantagens para as pessoas e a cidade.
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Caminharíamos mais se houvessem melhores calçadas e travessias em nossos bairros,
centros regionais e mesmo no centro da cidade. Se estas calçadas e travessias
tivessem mais sinalização, arborização ou iluminação. Enfim, se a prioridade prevista na
Lei Nacional da Mobilidade Urbana de 20121 fosse posta de fato em prática em Belo
Horizonte. É preciso melhorar as condições para que todos possam caminhar com
conforto, autonomia e segurança.
●
●

●
●
●

Garantir cumprimento da acessibilidade universal, tornar as calçadas acessíveis
a toda e qualquer pessoa;
Ter metas, prazos e recursos para implementação das melhorias, conforme
previsto no Decreto nº 5.296/2004 e na Lei nº 10.048/2000 e na lei nº
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Identificar rotas prioritárias de acesso aos corredores de transporte coletivo da
rede estruturante, sinalizando e indicando caminhos de quem se deslocar a pé;
Implementar infraestrutura de iluminação baixa, voltada para quem anda a pé,
promovendo maior sensação de segurança nos deslocamentos noturnos.
Estruturar e priorizar a execução do Programa BH a Pé (parte do PlanMob-BH),
buscando alcançar metas de curto prazo até 2022 e deixar 80% das metas de
médio prazo prontas em 2024, incluindo:
○ Elevar a segurança dos pedestres nas travessias;
○ Criar faixas de pedestres transversais reduzindo o tempo de travessia,
facilitando a vida de quem faz a opção de se deslocar a pé;
○ Aumentar o tempo de travessia nos semáforos de pedestre, priorizando e
beneficiando principalmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade
reduzida;
○ Buscar soluções para as regiões da cidade com alta declividade para
garantia da mobilidade urbana e do direito à cidade;

Lei Nacional 12.587/2012, que define a prioridade aos modos ditos não motorizados que compõem a
mobilidade ativa.
1
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Indicador:
Proporção de domicílios
SEM calçada (Mapa de
inexistência de calçadas).

Fonte:
Censo (2010).

A existência (ou não) de calçada no imóvel, pode indicar a qualidade da urbanização do bairro,
a capacidade econômica dos moradores (pois eles são responsáveis por sua implantação e
manutenção) e afetam a qualidade da rua e o caminhar das pessoas. Apenas 187 (ou 39%) dos
477 bairros da cidade tem calçadas em todos os domicílios. Bairros como a Vila Cemig, no
Barreiro, tem 27,4% dos domicílio sem calçadas, mas as piores realidades estão nos seguintes
bairros: Cônego Pinheiro, Nova América e Vila Paraíso (100% sem calçadas), Maria Teresa
(99,1%) e Mirtes (96,4%).
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O excesso de carros gera problemas para a nossa saúde, inicialmente contribuindo para uma
vida a cada dia mais sedentária e pelo aumento dos níveis de estresse e agressividade do
trânsito. Mas torna-se cruel pela enorme violência de atropelamentos de pessoas caminhando
ou pedalando e até mesmo nas colisões e acidentes entre veículos. Mobilidade e saúde
podem e devem ter mais conexões, pois promover a mobilidade ativa, a pé e de bicicleta é
promover saúde. Por isso, neste tema, destacamos propostas focadas na ampliação do uso da
bicicleta na cidade, conforme previsto no Plano de Mobilidade e a partir da constatação de
que #BH Pedala.
Mas para além da atividade física, as emissões de partículas e gases pelos veículos
motorizados, onde os carros são os maiores culpados, são responsáveis pela poluição que
aumenta as doenças respiratórias. A Gestão da Qualidade do Ar, apesar de ser atribuição dos
Estados, é tema primordial para as cidades, pois são onde mais se emite poluentes locais e
globais. Estas emissões globais (de Gases de Efeito Estufa - GEE) contribuem para uma das
maiores doenças “do planeta”. o aquecimento global. Belo Horizonte tem que melhorar suas
ações de enfrentamento aos efeitos do aquecimento global, que já começaram a se
manifestar em eventos extremos recentes.
Medidas para serem adotadas:

Belo Horizonte já pensou em formas de inverter a lógica perversa com que a
mobilidade afeta a saúde da cidade e do planeta. O novo Plano Diretor, aprovado
pela Lei Municipal 11.181, já considera o conceito de Desenvolvimento Orientado ao
Transporte Sustentável - DOTS. Além disso, o PlanMob-BH - Plano de Mobilidade
Urbana de Belo Horizonte possui uma estratégia de combinar ações urbanas,
educativas, de estímulo e de desestímulo no que passou a ser denominado gestão
da demanda ou gestão da mobilidade. Com medidas urbanas e de mobilidade,
podemos conseguir evitar e encurtar viagens motorizadas, promover a mudança
para modos de transporte mais limpos e promover melhorias tecnológicas e
operacionais.

●

Pensar um plano de articulação do desenvolvimento econômico associado a
soluções simples e efetivas de promoção da mobilidade ativa e coletiva nas
centralidades intermediárias previstas no Plano Diretor.
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●
●

●
●

●

Promover a qualificação de todas as centralidades do município, com
diversidade de usos, incluindo habitação de interesse social nessas áreas
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
Associar mobilidade ativas nas Operações Urbanas de forma a incentivar o
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável
Implantar a Estratégia de Gestão da Demanda prevista no PlanMob-BH,
articulando ações de desestímulo ao transporte individual com ações de
promoção da mobilidade ativa e coletiva.
Comprometer empreendimentos em licenciamento urbanístico (Estudos de
Impacto de Vizinhança) a promover ações de gestão da demanda local.

Desde 2014, a partir de proposta da sociedade civil, Belo Horizonte passou a adotar
o conceito de “visão zero” de acidentes, que significa focar as ações de mobilidade
com foco na segurança, pensando que se torna inadmissível pessoas morrerem ao
circular nas vias urbanas. Esta orientação inverte a forma de se pensar as ruas e
reflete especialmente na redução contínua e consistente das velocidades
praticadas, baixando limites de velocidade e implantando ações físicas e de
fiscalização para reduzir as velocidades praticadas.

●
●
●

●

Implantar um Programa Transversal de Promoção da Saúde. Integrando áreas
da Saúde, Educação e BHTRANS.
Reduzir imediatamente os limites de velocidade máxima para 50 km/h em vias
urbanas, conforme recomendado pela OMS.
Implantar um Programa de Segurança Viária. com inteligência associada, onde
cada morte seja investigada no sentido de se promover medidas para que elas
não se repitam. .
Implantar ações de respeito aos limites de ingestão de álcool e excesso de
velocidade previstas no Projeto Vida no Trânsito.

A bicicleta sempre foi muito usada nas periferias da cidade, por ser barata, rápida e
prática e como atividade esportiva, em trilhas de Mountain Bike, na orla da Lagoa e
outros locais de lazer. Além disso, o uso da bicicleta vem sendo continuamente
ampliado em pedaladas urbanas para trabalho e diversão, com um ambiente de
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grupos e associações que atuam para contribuir para transformar BH em uma
cidade amiga da bicicleta.

●

●

●

●

●

●

Implantar as ações do Programa Pedala BH, parte do PlanMob-BH, definindo
metas de curto prazo até 2022 e deixar 80% das metas de médio prazo prontas
em 2024;
Atualizar, em conjunto com representantes da sociedade que pedalam ou tem
interesse em promover a bicicleta, o Plano de Ações de Mobilidade por
Bicicletas BH 2021-2024 - PlanBici;
No eixo de Infraestrutura e circulação:
○ Fazer manutenção de toda infraestrutura implantada há mais de 4 anos (57,3
dos 82km);
○ Tornar as ciclovias temporárias permanentes;
○ Implantar de imediato os projetos existentes para 80 km de infraestrutura;
○ Elaborar projetos complementares para dotar BH de
411 km de
infraestrutura até 2022 e 750 km até 2025;
○ Sinalizar rotas da rede cicloviária existente ;
○ Implantar paraciclos em todas as unidades administrativas da PBH e escolas
municipais;
No eixo de integração modal e bicicletas compartilhadas:
○ Melhorar os bicicletários integrados fisicamente às estações de integração
do transporte coletivo municipal;
○ Abrir edital para uso e exploração do sistema de bicicletas compartilhadas,
com participação da sociedade civil no processo de elaboração do mesmo,
tanto na área central quanto bicicletas em estações de integração, com
aluguel por 12 horas; Prever a possibilidade de subsídio municipal para a
prestação do serviço;
No eixo de Comunicação, educação e mobilização:
○ Atualizar e implantar Plano de Comunicação: Mobilidade por Bicicleta;
○ Realizar campanhas educativas, redes sociais, oficinas, fóruns, conferências,
ações de rua e de marketing permanentes para sensibilizar a sociedade na
busca e construção de uma mobilidade urbana sustentável, tendo como
foco o uso da bicicleta como meio de transporte;
○ Promover Programa de Formação e Capacitação para motoristas do
transporte público e empregados da BHTrans e da PBH.
○ Promover programa de formação com instrutores de motoristas
profissionais (vans, escolares, taxistas, apps).
No eixo de Governança, produção de dados e transparência:
○ Promover a participação da sociedade civil (tanto de pessoas que pedalam,
seja no centro ou na periferia, quanto dos setores interessados e/ou
impactados pela bicicleta) em todas as instâncias em que há discussão
sobre mobilidade por bicicleta;
○ Garantir a transparência da implementação do plano (especialmente da
evolução das ações implementadas e dos custos envolvidos);
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Produzir conhecimento capaz de auxiliar a avaliação e correção de rumos da
implementação da política; e envolver atores importantes no contexto
urbanístico da cidade nas discussões relacionadas à mobilidade por
bicicleta.
No eixo de Legislação
○ Garantir que o município de Belo Horizonte tenha uma legislação amiga da
bicicleta, por meio da modificação ou criação de normativas específicas ao
tema.
No eixo de Financiamento
○ Angariar e aplicar recursos financeiros e humanos para efetiva e completa
implantação do PlanBici. (Criar um fundo municipal para financiar a
mobilidade ativa).
○ Contemplar os recursos necessários para plena implantação do PlanBici
2024 no PPAG 2012-2025, LDO e a LOA de cada ano.
○

●

●

Em Belo Horizonte, mais de 70% dos gases poluentes são emitidos pelo setor de
transporte – ou seja, por motos, caminhões, ônibus e, principalmente, carros –
enquanto outras fontes, como aterros sanitários, produção de energia elétrica e
indústria, são responsáveis pelos 30% restantes.

●
●
●

●

●

●

●
●
●

Priorizar as ações previstas no Plano de Redução de Emissões de Gases de
Efeito Estufa - PREGEE no eixo de Mobilidade.
Aprovar Nova Lei do Clima, com inclusão de metas e associando as ações de
redução de emissões locais e globais.
Melhorar atuação do Comitê de Mudança Climática, conectando a setores da
Prefeitura conectados com as ações do PREGEE, especialmente Planejamento
Urbano e BHTRANS, além do Escritório de Mobilidade da Agência Metropolitana
e setor de monitoramento de qualidade do Ar da FEAM;
Viabilizar a execução de um Plano de Adaptação Climática com ações relativas
ao transporte, especialmente conectado com enchentes e águas e priorizando
territórios mais vulneráveis, descanalização de trechos sob avenidas e ruas.
Desenvolver um Plano de Contingência e Resiliência para épocas de chuvas, de
forma a priorizar a circulação de transporte público e restrição de uso dos
automóveis em dias críticos.
Realizar e divulgar inventários permanentes de emissões globais e locais,
associado a ações de comunicação e educação, de forma a sensibilizar a
sociedade civil.
Melhorar a rede de monitoramento existente e o acesso a dados de Qualidade
do Ar produzidos à FEAM, de forma a tornar público e visível para a população.
Desenvolver estudos do impacto da Qualidade do Ar na população.
Revisar e implantar o plano de arborização do município, revisando a atual
política de podas e supressões de árvores;
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Indicador:
População próxima a
infraestrutura cicloviária PNB.

Fonte: ITDP Brasil.

O indicador apura o percentual de pessoas que residente a 300m da infraestrutura cicloviária,
trazendo um valor médio de 11% da população da cidade. O mapa apresenta onde se situa
esta infraestrutura, sendo que as cores de fundo representam a renda média das pessoas
(quanto mais roxo maior a renda). O indicador mostra que esta infraestrutura não está sendo
feita para quem precisa e sempre pedalou na cidade, pois apenas 9% da população com
renda média de meio salário mora perto de ciclovias e ciclofaixas, enquanto sobre para 14%
em relação à população com renda média maior de 3 salários mínimos.
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O transporte público tem um papel fundamental nas cidades, podendo levar um número
grande de pessoas para distâncias maiores de forma eficiente - tanto em termos de emissões
de gases e poluentes, quanto em termos de tempo em trânsito. Isso se ele fosse priorizado
como política pública e promovido como instrumento de combate a injustiças sociais. Hoje os
investimentos públicos têm priorizado obras para melhoria do fluxo de carros, enquanto os
ônibus seguem presos nos engarrafamentos que eles não geram. Apesar de ser um direito
social previsto na Constituição Federal, o transporte público é tratado como mercadoria e sua
estrutura é montada para gerar lucro.
Propõe-se tomar como partida a efetivação do transporte como direito e repensar o sistema a
partir da garantia do acesso e usufruto da cidade. Isso significa priorizar o espaço viário para os
ônibus, investir em seu conforto, qualidade e oferta em quantidade adequada. O preço da
tarifa se torna um instrumento central para combater a injustiça na estrutura do financiamento
do transporte público. Hoje quem paga é só quem anda de ônibus - uma população
majoritariamente feminina, negra, periférica e trabalhadora - sendo que toda a cidade se
beneficia pelo transporte público. O financiamento indireto, por meio do orçamento público, é
essencial para reverter essa disparidade do peso do valor da tarifa sobre a população mais
pobre.

Medidas propostas:

Redefinir a forma de financiamento do sistema de transporte coletivo através de
uma mudança de prioridades no gasto público, instituindo uma política de subsídio
tarifário que leve à gratuidade do sistema até 2024.

○

○

○

Regulamentar o Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao
Transporte Coletivo (FMSC), previsto no artigo 325 do Plano Diretor de Belo
Horizonte, estabelecendo fontes de recursos para a redução dos valores da
tarifa do transporte público de Belo Horizonte
Os recursos destinados ao subsídio tarifário serão orientados por diretrizes de
justiça socioambiental, como: a progressividade dos valores na renda e na
localização; a compensação pelo uso do espaço viário por automóveis
poluentes; e a compensação pelo uso do espaço público por atividades de
transporte privado de passageiros e bens
Poderão ser criados tributos específicos para a composição do FMSC
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○

○
○

Os repasses referentes ao subsídio público das tarifas serão condicionados à
adequada prestação de serviços, segundo estrutura de controle público e social
a ser definida
Implementar política de integração entre os sistemas de transporte público
municipal e metropolitano
Estabelecer políticas de atração de usuários por meio de gratuidades do
sistema ao final de semana, às madrugadas, para estudantes, desempregados
financiada com o FSTC, em busca da gratuidade universal;

Indicador:
Impacto da tarifa na renda por mês em Belo
Horizonte segundo gênero e raça

Fonte:
Elaboração Nossa BH com base em:
Censo IBGE (2010) e atualização dos
valores de renda média conforme
IPCA -julho 2020; considerou-se o
valor de R$4,50 (tarifa principal) e o
pagamento de duas passagens por
dia por 30 dias para os gastos
mensais com a tarifa por pessoa.

A desigualdade de renda é estrutural no que diz respeito a gênero e raça. Homens brancos
estão no topo da pirâmide de renda média de Belo Horizonte e as mulheres pretas estão na
base. O impacto do preço da tarifa de ônibus é desproporcional, portanto, afeta mais negros e
negras do que brancos.
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Criar instrumentos e políticas públicas que busquem combater barreiras físicas e
sociais de acesso aos ônibus, orientados pela acessibilidade universal e pelo
combate às violências de gênero, de orientação sexual e ao racismo institucional na
cidade e a promoção do transporte com a mobilidade familiar em mente.

○

○
○

○
○

○

○

○

○

Determinar que o ônibus acessível com desenho universal seja o padrão único
da frota de transporte coletivo, como estabelecido na Lei Brasileira da Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015).
■ Todos os acessos aos ônibus deverá ser feito em nível, com ônibus de
piso baixo ou adequação de altura entre ponto de embarque e ônibus: o
uso de elevadores nos ônibus não atende aos requisitos da
acessibilidade universal
Adequar espaços no entorno de estações de integração e paradas de BRT para
promover acessibilidade nos trajetos até o transporte público
Rever as travessias por passarelas nas avenidas de Belo Horizonte, que geram
espaços de insegurança e ineficiência nos trajetos a pé até o transporte público,
como é o caso da Av. Cristiano Machado
Ampliar o auxílio em estações de integração para pessoas com deficiência
Implementar política de combate ao assédio sexual no transporte público, com
protocolos de atendimento integrado entre BHTRANS, Guarda Municipal, Polícia
Civil e concessionárias do transporte público para evitar a ocorrência da
violência sexual e, caso ocorra, medidas de suporte da vítima e
responsabilização do agressor sejam levadas adiante
Implementar tecnologia de denúncia e comprovação da ocorrência do assédio
sexual - NINA - como parte do protocolo de combate ao assédio no transporte
público
Iluminar pontos de ônibus e ruas com rotas de acesso ao transporte público
para maior sensação de segurança para as passageiras de transporte público no
horário noturno
Criar protocolo de liberação das catracas para crianças com direito à gratuidade
no transporte público, para que não seja necessário perpetuar a política atual de
que elas passem por debaixo da catraca para usufruir de tal direito
Extinguir a figura do fiscal das linhas de ônibus, contratados pelas empresas
concessionárias, que atualmente têm tido o papel de coagir ao pagamento das
tarifas, majoritariamente em linhas de periferias, perpetuando uma lógica de
racismo institucional no provimento do transporte público
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Melhorar a qualidade da operação do transporte público, buscando torná-lo mais
atraente para a conquista de novos usuários e melhorar a qualidade de vida dos
passageiros atuais.

○

○

○
○

○

○

○

○

Implantar faixas exclusivas para ônibus nas principais ruas e avenidas da cidade
seguindo as metas do PlanMob de implantar até 2022 mais 135km das atuais
faixas em licitação, até 2025 mais 75km e até 2030, mais o restante do que está
planejado no PlanMob
Estimular o uso do transporte coletivo ampliando a frequência de viagens das
linhas existentes e criando novas linhas, com perspectiva de melhorar o
fornecimento para periferias, em madrugadas e fins de semana e para
integração regional.
Readequar 100% dos pontos de ônibus, equipando-os com painéis eletrônicos,
mapa das linhas e lixeiras, bem como assento e abrigo para chuva e sol;
Interlocução com as esferas estadual e federal visando a ampliação da oferta de
transporte sobre trilhos, com prioridade para a Linha Dois - Barreiro/Centro, e
também do BRT;
Promover a permanente substituição de frota de transporte coletivo por
veículos menos emissores, considerando a meta estabelecida no Plano Diretor
de Belo Horizonte de reduzir em 20% (vinte por cento) a emissão de GEE per
capita
Criar mecanismos legais que garantam que a próxima concessão do transporte
público municipal tenha 100% da frota composta por veículos de baixa emissão
de gases de efeito estufa
Redirecionar os gastos orçamentários, que hoje priorizam obras voltadas para o
transporte individual, para ampliar a infraestrutura do transporte coletivo e
subsidiar a tarifa
Promover infraestrutura e outros mecanismos de incentivo à integração entre
bicicleta e transporte público
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A cidade reúne várias atividades de lazer e cultura, mas há uma desigualdade na sua oferta,
uma vez que a maior parte dessas atividades acontece nas regiões centrais. Alguns bairros e
comunidades não recebem atividades de lazer e não têm espaços públicos com estrutura
adequada para um uso saudável e acessível às diferentes pessoas de diferentes idades.
Esse problema é agravado pela dificuldade de deslocamento, tanto para o centro quanto para
a periferia: muitas vezes é impossível ir de um bairro distante a outro com apenas uma
passagem. Esse cenário é uma forma cruel de invisibilizar a cultura produzida nas periferias. E
existem ainda outras barreiras: muitos jovens sofrem preconceitos e discriminações de gênero,
raça, etnia, classe ou orientação sexual ao circularem nos espaços públicos.
Por isso, propomos medidas para a promoção de atividades de lazer e cultura de forma
descentralizada, que garantam acesso e permanência de diversas faixas etárias nos espaços e
equipamentos públicos de forma segura e saudável.
Medidas propostas:

Realizar investimentos públicos para promover espaços e atividades culturais em
bairros afastados do centro, nas periferias, vilas e favelas, sendo fundamental
garantir o acesso prioritariamente de forma ativa (a pé e por bicicleta) e coletiva de
maneira segura e com desenho de acessibilidade universal.

○
○

○
○

Promoção de ciclorrotas intrabairros e regionais que facilitem o acesso de
bicicleta a equipamentos de lazer e cultura descentralizados
Promoção de ruas iluminadas, com calçadas largas e arborizadas, gerando
maior circulação de pessoas e mais segurança nas rotas de acesso para
equipamentos culturais;
Implantação do Passe Passeio, garantindo a gratuidade no transporte público
nos fins de semana e feriados
Oferta de linhas de ônibus com horários adequados para finais de semana
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○

Rede de linhas de transporte para finais de semana, inclusive com integração
regional, buscando promover o deslocamento fora do centro para atividades de
lazer e cultura

Indicador:
Percentual de imóveis residenciais
com acesso adequado (10 minutos
de caminhada) a equipamentos
culturais públicos e privados
de uso público. Quanto mais escuro
melhor.

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte. Indicador O11.I21 do

Sistema de Monitoramento dos ODS da PBH.

O acesso de pessoas até um equipamento cultural a partir de suas residências em até 10
minutos está concentrado na Regional Centro-Sul, onde 58,91% das residências cumprem tal
requisito. Tais equipamentos estão ainda mais concentrados no perímetro interno à Avenida
do Contorno, no qual 99,25% das residências têm tal acesso. A média da cidade é de 26,43%. A
regional com pior acesso é a Pampulha (13,32%), seguida da Norte e Venda Nova (16,13% e
16,42% respectivamente).
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Valorizar e incentivar a apropriação dos espaços públicos pelas juventudes, em
especial àquelas que, pela perpetuação de preconceitos como o machismo,
racismo e LGBTfobia e pela segregação socioespacial, têm sido ignoradas pelos
investimentos públicos em lazer, cultura e têm seu acesso e permanência a esses
espaços prejudicados.

○

○

○
○
○
○
○

Democratizar o acesso à cultura e lazer à juventude, oferecendo opções
gratuitas e/ou a preços subsidiados para eventos, serviços e atividades dessa
natureza
Criar mecanismos para melhorar e garantir o acesso das juventudes a espaços
de tomada de decisão na gestão da cidade, como conselhos, comitês e outros
fóruns;
Realização de editais e outros mecanismos de financiamento de iniciativas de
produção cultural e ocupação do espaço público protagonizados por jovens
Promoção de espaços públicos iluminados e com estrutura de uso coletivo para
iniciativas locais e autônomas de atividades culturais
Promoção de espaços públicos destinados a prática de esportes de ação e
garantia de segurança para skatistas, patinadores, etc.
Garantia de segurança cidadã, não ostensiva nem repressora, em atividades
culturais de juventudes
Oferta adequada de transporte público nas madrugadas, finais de semana e
para a periferia;

Promover espaços públicos de lazer e cultura que possam ser usufruídos
adequadamente por crianças desde a primeiríssima infância e idosos, com
ambientes saudáveis, lúdicos e de contato com a natureza, com infraestrutura
acessível e com oportunidades de ócio e contemplação.

○

○
○

○

Programa de qualificação de parques, praças e parquinhos naturais com
desenho amigável para famílias, ou seja, que sejam seguros, acessíveis,
confortáveis e estimulantes
Apoio a iniciativas de jardins e hortas comunitárias, com o fortalecimento de
iniciativas e grupos locais
Realização de tratamentos no entorno de espaços públicos de lazer para a
redução de velocidades e de trânsito de veículos automotores, visando a
redução de acidentes e da poluição do ar
Qualificação de rotas de acesso a espaços públicos de lazer e cultura, a pé e por
bicicleta, com a redução de velocidades, infraestrutura cicloviária, sinalização
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○
○

orientada para dar visibilidade para crianças pequenas, tempo semafórico
adequado para travessias lentas, calçadas largas, acessíveis e com arborização,
promovendo percursos seguros e lúdicos
Espaços públicos com infraestrutura para o uso da bicicleta por famílias;
Incentivo de programas de lazer e cultura nas escolas fora dos horários de aula,
com programação para diversas idades
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Quando falamos em “periferia” aqui, estamos falando de espaços nos quais a urbanização
ainda não foi capaz de garantir todos os serviços e direitos plenamente. Assim, a periferia em
BH e RMBH é tanto a periferia geográfica como os espaços de grande desigualdade dentro de
regiões ricas.
Não vamos dizer que a “urbanização está incompleta” pois são justamente os habitantes da
periferia que constroem o cotidiano da cidade. Os espaços ricos se constituíram a partir das
pessoas e do trabalho dos espaços periféricos.
A lógica geral é criar condições para autonomia e desenvolvimento dos espaços periféricos,
diminuindo as necessidades de deslocamento e a dependência da cidade rica. Veja como a
riqueza é distribuída de maneira desigual na cidade:

Cinco MAIORES:
1.
2.
3.
4.
5.

Belvedere (501% a média de BH)
R$ 12.107,37
São Bento (297,9% a média de BH)
R$ 8.014,97
Comiteco (295,7% a média de BH)
R$ 7.970,68
Mangabeiras (270,6% média de BH) R$
7.465,91
Savassi (267,5% a média de BH)
R$ 7.402,50

Cinco MENORES:
6.
7.
8.
9.
10.

Grotinha (-86,7% a média de BH)
R$ 268,59
Vila Batik (-85% a média de BH)
R$ 303,03
Distrito Industrial do Jatobá
(-83,3% a média de BH)
R$ 337,06
Vila Real II (-82,3% a média de BH)
R$ 355,68
Boa União I (-81,9% a média de BH) R$
363,82

Jardim Felicidade: -68,7% - R$ 631,25
Lagoinha: -4% - R$ 1.934,80
Vila Cemig: -72% - R$ 563,54
Fonte: Elaborado por Nossa BH, 2020. Com base em Censo IBGE, 2010.

O mapa indica que as regiões mais afastadas da região centro-sul, além das vilas e favelas,
são as que possuem menor renda média no município. Além disso, a desigualdade é gritante:
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o bairro mais rico da cidade, o Belvedere, possui uma renda média cerca de 50 vezes maior
que as rendas mais baixas de Belo Horizonte. É preciso uma política ativa não só de
redistribuição de renda, como de recursos urbanos e elementos que possibilitem
oportunidades menos desiguais à população.

Medidas propostas:

Para que a periferia pertença a cidade é preciso que o acesso a ela seja tão fácil
como o acesso a qualquer bairro da regional centro-sul, e que os serviços urbanos
sejam tão presentes nela como nos bairros do centro, parece óbvio, mas não é.:

●
●

●

Aumento dos horários de ônibus, noturnos e finais de semana, de atendimento à
periferia;
Tratamento desigual para combater a desigualdade, com aumento de
investimento per capita nos bairros da periferia. Prioridade para coleta seletiva,
iluminação, equipamentos e serviços urbanos
Reformular e ampliar a política de ônibus de vilas e favelas, ampliando a
quantidade de veículos e quadro de horários das linhas existentes, criando
mecanismos de avaliação popular e critérios objetivos para a criação de linhas a
preço subsidiado em outros bairros da cidade;

Prédios e infraestrutura pública, como escolas, postos de saúde, centros de
abastecimento, são elementos que trazem senso de comunidade e cidadania, que
fazem ver que a cidade funciona como uma coisa só e que todos têm direito a ela.
Quanto mais atendimento e autonomia esses equipamentos puderem gerar,
melhor:

●
●

Ampliação do horário de funcionamento à noite e aos finais de semana;
Diversificação das atividades - lazer, formação, voltada para a manutenção do
espaço e construção de autonomia.
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Desenvolver o potencial criativo e a criação de soluções autônomas da população
da periferia. Para isso é necessário dar oportunidades, fazer com que possibilidades
possam ocorrer, como já está colocado em algumas linhas do Plano de
Recuperação da Economia Popular:

●
●
●
●

Cursos de capacitação, linhas de crédito e oferecimento de infraestrutura para
empreendedores da periferia/na periferia;
Festivais e circuitos de atividades voltadas para a periferia; Criação de itinerários
temporários de transporte público inter-periferia
Troca de experiências - criação de espaços e oportunidades de oferta de cursos
e feiras da periferia para o centro da cidade
Prioridade de contratações públicas para associações e cooperativas das
periferias;
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Mudar o modelo urbano para não violentar as águas: a forma como Belo Horizonte se
urbanizou acabou por criar outras dinâmicas para o regime de chuvas da cidade, que é
violenta com as águas e gera consequências fatais para a população da cidade. Todos os anos
milhares de pessoas são atingidas por enchentes, deslizamentos e interrupções na forma de
circulação da cidade por que as águas transbordam dos seus leitos. Com o aquecimento
global, a tendência é que o número de eventos climáticos extremos aumente, fazendo com
que a vulnerabilidade do espaço urbano também cresça, caso nada seja feito. Assim como
aspectos, a vulnerabilidade ambiental, decorrente do aquecimento climático e expressa pelo
mal convívio, se manifesta de maneira mais violenta e danosa justamente nas regiões mais
pobres.
Em fevereiro deste ano, mais de 20 coletivos elaboraram e assinaram um conjunto de 10
propostas para lidar com as enchentes em Belo Horizonte. Elas permeiam todo o conjunto de
propostas que apresentamos neste texto, e aqui destacamos as que tem relação específica
com este tópico.

26

Indicador:
Regiões de maior
vulnerabilidade às
mudanças climáticas em
Belo Horizonte - impactos
de inundação, dengue,
ondas de calor e
deslizamentos

Fonte:

PBH, WayCarbon, Konrad
Adenauer Stiftung, Análise
de vulnerabilidade às
mudanças climáticas no
município de Belo Horizonte,
2016. Os hotspots são 1- São
Bernardo/São Tomaz; 2
-Heliópolis/Mirante; 3 Granja de Freitas; 4 - Vila
Nossa Senhora da
Conceição/Vila Marçola

O índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas no município de Belo Horizonte foi
calculado por meio da média ponderada dos índices de vulnerabilidade por impacto potencial
estudado,de inundação, deslizamento, dengue e ondas de calor. Para uma melhor
compreensão dos locais mais vulneráveis, foram gerados os hotspots cujo índice de
vulnerabilidade é maior ou igual a 0,58, valor que representou, neste estudo, o agrupamento
dos mais elevados índices. Os índices apontam regiões cujo aumento da temperatura média
da capital, conjugado à maior ocorrência de eventos extremos e de abrangência de
temperatura, torna a vida cotidiana mais fragilizada. Um calor mais úmido aumenta a
incidência de doenças transmissíveis por mosquitos, maiores chuvas incorrem maior
deslizamentos e inundações, e áreas menos arborizadas são mais suscetíveis aos efeitos da
onda de calor.
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Medidas propostas:

O revestimento da superfície de Belo Horizonte, atualmente, faz com que as águas
não sejam retidas, ganhem velocidade e violência, atuando como o principal fator
para a ocorrência de enchentes. Para reverter esse cenário é preciso:

○

○
○

○

Aumentar áreas de permeabilidade em lotes e nas ruas, fiscalizando o
cumprimento mínimo da taxa de permeabilidade e criando incentivos para a
ampliação da cota mínima;
Estimulando a criação de jardins de chuva, trincheira de infiltração, práticas de
agricultura urbana em imóveis privados;
Diagnosticar e implementar revestimento viário permeável na malha viária
elegível para tal, principalmente em ruas vicinais e de baixo trânsito e
velocidade;
Combater a poluição difusa de cursos d’água na cidade, evitando assoreamento
de cursos d’água e melhorando a manutenção das infraestruturas de drenagem;

É preciso recuperar e dar visibilidade aos cursos d’água existentes em Belo
Horizonte, tanto como uma medida de saneamento e retenção das águas, como
uma forma de criar uma nova cultura e ambiência urbana para as novas gerações.
Assim, se propõe:

○

○

○

Destamponamento dos rios de Belo Horizonte, a fim de que, até 2040, Belo
Horizonte tenha seus 700 quilômetros de cursos d’água abertos correndo em
leito natural ou semi-natural,
Implantação de parques ciliares: criação de uma rede de conexões verdes e de
fundos de vale, preservando o leito natural do rio a partir da lógica ambiental e
do lazer.
Criação de cordões de recuperação de áreas permeáveis, iniciando pelas
regiões mais elevadas em direção aos fundos de vale.
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Transformar a lógica de ocupação e circulação do espaço urbano também é
fundamental para interromper o processo de impermeabilização do solo
relacionado ao asfalto e às obras viárias. Assim, é preciso:

●

●
●

●

Políticas de habitação social nas centralidades urbanas e no centro de Belo
Horizonte, utilizando, principalmente a recuperação de imóveis ociosos e
aluguel social;
Ampliação de calçadas, com permeabilidade, arborização, iluminação e
acessibilidade universal;
Facilitação do deslocamento cicloviário com a implantação do PlanBici, criação
de bicicletários nas estações de transporte coletivo e incentivo à criação de
infraestrutura para bicicleta;
Troca da frota de ônibus da cidade para ônibus elétrico, juntamente com
medidas de barateamento e melhoria da efetividade do serviço, descritas no
tópico de transporte público deste programa.
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É preciso encerrar a época e a cidade dos carros. Desde 1940, pelo menos, Belo Horizonte
tem seu espaço urbano e suas principais obras voltadas para estimular e facilitar o
deslocamento por automóvel. Grandes avenidas, garagens, espaço para estacionamento e
uma cidade pouco densa, espraiada, se formaram ao longo desses 80 anos. E mesmo assim, o
carro não é o principal meio de deslocamento do cidadão da RMBH. Ele recebe muita mais
investimento e manutenção por km rodado do que qualquer outro modo, além de ocupar um
espaço proporcionalmente muito maior. Para que os outros modos de transporte possam
funcionar, é necessário restringir o espaço do automóvel e tomar medidas para corrigir
injustiças históricas. Para isso, propõe-se as seguintes medidas:

Por seu tamanho e velocidade, e por sua natureza individual, o automóvel
necessita de local de estacionamento na origem e no destino, e vias que lhe deem
fluidez. Esse espaço custa caro para se manter, e na prática expressa um subsídio
que beneficia os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Assim, é preciso fazer
com que o uso de espaço para circulação tenha o mesmo preço para todos os
modos de transporte. Propõe-se a seguintes ações:

●
●
●
●
●

Criação de preço mínimo para estacionamentos privados na cidade, com um
percentual destinado ao transporte coletivo;
Proibição de estacionamento no hipercentro e nas centralidades de Belo
Horizonte;
Aumento da fiscalização e efetivação do estacionamento rotativo onde ele se
aplicar;
Elaboração de estudo com proposta de Taxa de Uso do Sistema Viário que seja
proporcional à renda;
Estabelecimento permanente de faixas exclusivas de transporte público,
ciclovias e ampliação de calçadas;
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As obras viárias realizadas em Belo Horizonte na década de 2010 passaram dos
bilhões de reais para ser realizadas e geraram nenhum benefício, além de
acarretarem em despejos e remoções que ampliaram a lógica dos grandes
deslocamentos metropolitanos. Para retomar a cidade para as pessoas, propõe-se:

○

○
○

Interrupção imediata de planejamento de obras de expansão do sistema viário,
como trincheiras e ampliação de grandes vias, independentemente se
justificadas para o transporte público;
Elaboração de plano de remoção/reutilização de viadutos até 2040;
Destinação dos recursos de obras viárias para melhoria de calçadas, estações
de transporte coletivo e sistemas de integração do transporte ativo;

A distribuição de mercadorias no espaço urbano é fundamental para a vida da
cidade e para o funcionamento da economia. Há formas de se reduzir o peso do
capital privado nessa dinâmica e as consequências negativas que ele gera, como
poluição, acidentes, engarrafamentos, ruídos e superexploração do trabalho. Assim,
propõem-se as seguintes ações:

●

●
●

Elaboração de plano e criação de centros de cargas e descarga para otimização
do último quilômetro de transporte e minimização do trânsito de cargas no
espaço urbano;
Aumentar a fiscalização e a rotatividade das áreas de carga e descarga no
município;
Criação de centros de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e
programas de incentivo para a entrega por bicicleta;
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Indicador:
Velocidade operacional média do transporte
coletivo - pico tarde

Fonte:
Balanço da Mobilidade
Urbana de Belo Horizonte
2020 - ano-base 2019

A velocidade média operacional do transporte coletivo, seja no pico da manhã ou no pico da
tarde, indica a prioridade e a efetividade do transporte por ônibus da cidade. Assim, o valor de
13,9 km/h é o mais baixo da série histórica da BHTRANS, e vai no sentido contrário de todas as
diretrizes e objetivos estabelecidos na legislação municipal e federal. Hoje, tudo indica que o
transporte público é mais de 2,3 vezes mais lento que o transporte individual motorizado,
índice última vez medido em 2012, na Pesquisa Origem-Destino. Se o transporte por carro e
moto é mais rápido, confortável e barato que o transporte coletivo, este nunca será uma
opção livremente escolhida pela população de Belo Horizonte.
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Belo Horizonte conta com uma sociedade civil vívida e propositiva, além de ter espaços
institucionais de participação para incidência e acompanhamento das políticas públicas. Tais
instâncias participativas são essenciais para dar voz aos cidadãos e permitir uma política
pública mais permeada pelo cotidiano daqueles que se locomovem pela cidade. Contudo,
ainda existem limites nessas instâncias participativas para fazer valer o princípio da gestão
democrática das cidades, previsto no Estatuto das Cidades.
O Conselho Municipal de Mobilidade, por exemplo, não se reúne desde fevereiro de 2016,
apesar de seu funcionamento estar previsto na lei do Plano Diretor de Belo Horizonte. Outras
proposições vindas da sociedade civil, apesar de contarem com apoio institucional - como é o
caso do GT Pedala, que serão apresentados abaixo - não foram levados adiante. Mesmo
planos construídos com participação e acompanhamento sociais, como é o caso do
PlanMob-BH, monitorado participativamente pelo Observatório da Mobilidade de BH, têm
dificuldades de sair do papel. E, especificamente o caso do contrato de concessão do
transporte público de BH carece de instrumentos efetivos de controle público e popular.
Torna-se mais importante ainda o compromisso de uma nova gestão municipal com o
fortalecimento da atuação de organizações da sociedade civil e de suas instâncias
participativas.

Incentivar a atuação de organizações da sociedade civil que atuem para a
promoção de direitos humanos e fortalecimento da democracia, buscando
incorporar as perspectivas locais e de setores sociais diversos na formulação das
políticas públicas

○

○

○
○
○

○

Retomar as reuniões do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana,
regulamentando seu caráter deliberativo nos termos do Novo Plano Diretor de
Belo Horizonte
Incorporar o Plano de Mobilidade por Bicicleta (PlanBici), que foi elaborado pela
sociedade civil em conjunto com o poder público, ao Plano de Mobilidade de
Belo Horizonte, atualizando suas metas
Partir de especificidades locais e envolver a população para propor medidas
sobre seus territórios e sobre políticas públicas abrangentes
Dar mais força para as CRTTs mapearem e proporem medidas de acalmamento
de trânsito em seus territórios
Realizar processo de preparação anterior à VI Conferência de Política Urbana
nas 9 regionais de Belo Horizonte, buscando ampliar e diversificar os perfis de
participantes na conferência de 2022
Apresentar a prestação de contas do orçamento público de forma regionalizada,
a fim de ser possível verificar a distribuição territorial dos recursos públicos
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○

○
○

Envolver a sociedade civil para conhecer e monitorar o cumprimento de planos
já existentes no município, como o Plano de Mobilidade de BH (via ObsMob-BH)
e o Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa
Garantir infraestrutura em reuniões participativas para a adequada participação
e permanência de pessoas com deficiência e mães e cuidadores com crianças
Elaborar plano de metas com participação popular

Ampliar as formas de controle da operação e gestão do transporte público de Belo
Horizonte, tanto para o poder público, quanto para a sociedade civil, considerando
que os mecanismos existentes hoje deixam o controle nas mãos das empresas
concessionárias

○
○

○

○

Remodelar contrato de concessão, ampliando os poderes de controle público e
popular sobre sua operação e gestão
Aproveitar a ocasião da revisão quadrienal do contrato de concessão do
transporte público de Belo Horizonte, que será referente ao período de
2017-2020, para realizar tal remodelagem de contrato a partir de processo
participativo
Restituir controle público sobre custos e receitas da operação do transporte
público, condicionando repasses financeiros à adequada prestação do serviço
pelas empresas concessionárias
Conferir poder para que o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e as
Comissões Regionais de Transporte e Trânsito possam criar e alterar linhas,
itinerários e quadros de horários do transporte público, colocando sua gestão
mais próxima ao dia-a-dia dos usuários e usuárias do ônibus
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Indicador:
Inefetividade da aplicação de multas para
garantia da presença do agente de bordo na
operação do transporte público

Fonte:
Elaboração própria com base
em: Tarifa Zero BH, Retirada
ilegal dos agentes de bordo
:
valores ganhos pelas
empresas e proposta de
restituição à população, 2019;
Tarifa Zero BH, Relatório
sobre economia de custos das
empresas de ônibus:agentes
de bordo, 2019.

As empresas concessionárias do transporte público vêm operando em flagrante ilegalidade,
retirando os agentes de bordo da operação do sistema de ônibus (Lei nº10.526/2012). Isso faz
com que elas reduzam seus custos, mas mantenham a receita, de forma que somente em
2018 elas lucraram indevidamente R$ 100 milhões com essa prática. O que ocorre é que, os
mecanismos de controle e fiscalização da operação são insuficientes para inibir essas e outras
práticas de precarização do transporte público. O indicador abaixo demonstra que a BHTRANS
conseguiu aplicar apenas 5,3% do total de multas necessárias para que a prática não seja
lucrativa para as empresas. Mostra-se necessário reestruturar o sistema de controle e gestão
do transporte público municipal para que tais abusos não sejam perpetuados.
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