
Mobilidade e Políticas Urbanas
em Belo Horizonte

I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Brasília – abril 2016

Tiago Esteves Gonçalves da Costa



ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

1. Tendências recentes da mobilidade na RMBH e nas grandes 

cidades brasileiras (Pesquisa Origem-Destino 2012)

2. Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

3. Mobilidade Urbana e Políticas de Uso e Ocupação do Solo 

em Belo Horizonte



1. Tendências recentes da 
mobilidade na RMBH e nas 
grandes cidades brasileiras



Na contagem das viagens em modos não motorizados, há diferenças nas duas 
pesquisas que dificultam comparações.

Modo agrupado 2002 2012 Variação

Não Motorizado 2.174.414 4.939.276 127,1%

Coletivo 2.786.895 4.100.807 47,1%

Individual 1.303.369 4.019.635 208,4%

Total 6.264.678 13.059.719 108,4%
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MODOS DE TRANSPORTE

A moto é o modo que apresentou maior aumento proporcional
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2002 – 6.264.678 viagens/dia         2012 – 13.059719 viagens/dia



Motivos agrupados 2002 2012 Variação

Residência 2.523.112 6.000.399 137,8%

Obrigatório
3.202.780 4.730.776 

47,7%

Não obrigatório 538.786 2.328.544 332,2%

Total 6.264.678 13.059.719 108,4%
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Motivos obrigatórios: trabalho e estudo
Motivos não obrigatórios: lazer, saúde, compras, acompanhar/levar alguém, outros

Maior aumento das viagens por motivos não obrigatórios

AUMENTO DA DIVERSIDADE DAS VIAGENS



Descentralização das atividades e das origens e destinos

AUMENTO DA DIVERSIDADE DAS VIAGENS

Todas as viagens 2002 2012

Belo Horizonte
3.971.049  

63,4 %
6.862.562      

52,5 %

Região Centro-Sul
1.179.722   

18,8 % 

1.831.102      

14,0 % 

Viagens motorizadas 2002 2012

Belo Horizonte
2.859.778  

69,9 %

4.583.593        

56,4 %

Região Centro-Sul
1.000.829

24,5%

1.402.323

17,3%



Descentralização das atividades e das origens e destinos

Todas as viagens - 2002 Todas as viagens - 2012 

AUMENTO DA DIVERSIDADE DAS VIAGENS



Mas a descentralização é menor para viagens por motivo trabalho

Viagens por motivo

trabalho - 2002 

Viagens por motivo

trabalho - 2012 

AUMENTO DA DIVERSIDADE DAS VIAGENS



2. Visão geral do
Plano de Mobilidade Urbana de 

Belo Horizonte 



2005-2006 – Diagnóstico preliminar e Termo de Referência

2010 – Finalização do Plano do Mobilidade Urbana de BH

2013 – Decreto nº 15.317 institui o Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

2014 – IV Conferência de Políticas Urbanas discute revisão 

Plano Diretor Municipal, com discussão específica sobre o 

PlanMob – Projeto de Lei 1.749/2015

HISTÓRICO



REDE ESTRUTURANTE DE 
TRANSPORTE COLETIVO
E REDE CICLOVIÁRIA



BRT Move

TRANSPORTE COLETIVO



3. Mobilidade Urbana e Políticas de 
Uso e Ocupação do Solo 

em Belo Horizonte 



Escala da Cidade:

• Maiores densidades – viabilidade econômica do 

transporte coletivo e redução das distâncias

• Usos mistos – aproximação entre moradia e emprego 

e outras atividades

Escala do Bairro e da Rua:

• Espaços públicos atrativos – cidade viva e vibrante, 

com opções de lazer próximas às moradias. Espaços 

convidativos para se andar a pé

• Fachadas ativas – espaços públicos com atividades, 

mais atrativos e seguros para as pessoas

USO DO SOLO E MOBILIDADE



Atividades econômicas e empregos
concentrados na área central

USO DO SOLO E MOBILIDADE

Famílias de baixa renda afastadas das
oportunidades de emprego



Cidade Compacta

Ocupação mais intensiva do solo, com áreas de fruição pública
nos principais corredores e centralidades, minimizando
impactos no interior dos bairros e criando unidades de
vizinhança qualificadas.
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Rede de Centros e Centralidades

População com acesso a serviços, comércios e equipamentos
de uso coletivo próximos dos locais de moradia, diminuindo a
necessidade de deslocamentos e a dependência do centro
principal.

Núcleos de Atividades Econômicas

Áreas estratégicas para grandes equipamentos econômicos
considerando restrições ambientais e controle de repercussões
negativas sobre o uso residencial.

USO DO SOLO E MOBILIDADE



CENTRALIDADES

• Maiores potenciais construtivos

• Incentivos ao uso misto e às 
fachadas ativas

• Incentivos à liberação de 
espaços públicos nos lotes, junto 
às calçadas

• Tratamento especial de 
calçadas, com previsão de 
recursos



Espaços contíguos ao logradouro público destinados à ampliação de áreas verdes e à 
formação de faixas, largos e praças para convívio coletivo.

• Maior interação entre os pedestres e as áreas dos lotes;

• Melhoria da paisagem da cidade; 

• Qualificação e ampliação de percursos voltados a modos não motorizados;

• Ampliação de rotas de pedestres a pontos e estações do sistema de mobilidade. 

Reversão de área equivalente à área de
fruição pública como potencial
construtivo gratuito para incentivar que
as construções em lotes particulares
sejam realizadas contemplando este
benefício para a coletividade.

ÁREAS DE FRUIÇÃO PÚBLICA



Fachada ativa aquela dotada de atividade econômica aberta para o logradouro público
ou para faixa ou área de fruição pública, exceção feita à entrada e saída de
estacionamento. As fachadas ativas deverão ter aberturas ou permeabilidade visual na
vedação em, no mínimo, 50% de sua extensão.

FACHADAS ATIVAS
Fachada da edificação que tem comércio ou serviço aberto para o passeio ou para faixa ou área
de fruição pública, proporcionando segurança e vivacidade ao espaço público.



Qualificação do espaço público

Incentivar modelos de ocupação que propiciem espaços públicos de qualidade,
garantindo circulação de pedestres com segurança e conforto, incremento de áreas
vegetadas e criação de espaços voltados ao encontro e atividades de lazer.

Unidades de Vizinhança Qualificadas 

Conformação de UNIDADES DE VIZINHANÇAS que possibilitem a todos os cidadãos o
atendimento de suas demandas cotidianas à pé, de bicicleta ou pela conjugação
destes deslocamentos com o sistema de transporte coletivo.

ESPAÇOS PÚBLICOS



Induzir o 
adensamento 
de áreas 
subutilizadas 
bem atendidas 
pelo 
transporte 
coletivo

TRANSFORMAÇÃO DE BAIRROS BEM SERVIDOS POR TRANSPORTE



!
Atualmente utiliza o BRT e o 

Metrô para o mesmo trajeto: 

da periferia para a área 

central. 
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TRANSFORMAÇÃO DE BAIRROS BEM SERVIDOS POR TRANSPORTE



!

Com a ampliação do

número de moradias e

locais de trabalho ao longo

do eixo, bem como a

melhoria da acessibilidade

dos bairros do entorno ao

corredor e às estações de

metrô, mais pessoas

entrarão e sairão dos

veículos de transporte

coletivo ao longo do

percurso, aumentando o

número de usuários sem

necessidade de ampliar o

sistema proporcionalmente,

otimizando a sua utilização.

TRANSFORMAÇÃO DE BAIRROS BEM SERVIDOS POR TRANSPORTE



TRANSFORMAÇÃO DE BAIRROS BEM SERVIDOS POR TRANSPORTE

Maior densidade populacional 
junto aos corredores estruturais 
de transporte coletivo, com 
diversidade de usos.

Incentivo a unidades 
habitacionais potencialmente 
destinadas a usuários do 
transporte coletivo (1 banheiro 
e máximo de uma vaga).

Intervenções de qualificação 
urbana:

• Parques, praças e áreas verdes

• Intervenções com foco nos 
pedestres e bicicletas

• Habitação social (locação 
social)



Intervenções em vias da área central com ampliação 
de espaço e melhorias para pedestres (iluminação, 
mobiliário urbano, paisagismo)

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Praça da Estação

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Rua dos Caetés

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Rua dos Carijós

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Rua Rio de Janeiro

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Entorno da Praça Raul Soares

PEDESTRES



PROGRAMA CENTRO VIVO: requalificação urbanística

Avenida Amazonas

PEDESTRES
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