
A NOVA AGENDA URBANA 
PARA BELO HORIZONTE E OS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

TEMAS DA V CMPU



Nova Agenda Urbana
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A Nova Agenda Urbana (NAU), é a declaração 
que resultou da Habitat III, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, 
realizada em Quito, 2016.

Foi elaborada com o objetivo de repensar a 
maneira como as cidades são planejadas, 
desenhadas, financiadas, desenvolvidas, e 
administradas.

A conquista das premissas da Nova Agenda 
Urbana depende que TODOS se 
comprometam com o desenvolvimento 
urbano sustentável. 



Nova Agenda Urbana
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS
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Nova Agenda Urbana
Objetivo 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. 
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GRUPO DE TRABALHO:

UNIDADE DE VIZINHANÇA 
QUALIFICADA



Usos dos Espaços
na vida quotidiana Promoção de espaços 

públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis, 
verdes e de qualidade no 
centro e na periferia e para 
todos, considerando 
diferentes idades, rendas, 
orientação sexual ou 
condições físicas.



Segurança Urbana e 
Inclusão para todos
gênero, idade e vulnerabilidade social

Parque Burle MarxPraça Floriano Peixoto Praça da lavadeira

Dotar os espaços públicos de 
elementos que possam gerar 
vitalidade dos mesmos e que 
sejam interessantes às mais 
diferentes pessoas. 

Todos passam a ser os “olhos 
da rua”, guardiões da 
segurança uns dos outros em 
conjunto com o poder público. 



Centralidade e acesso a 
Comércio e Serviços
economia circular, logística reversa

Incentivos à negócios de vários 
portes e destinados à diferentes 
públicos dando movimento para 
as ruas e possibilitando uma 
cidade vibrante. 

Inteligência na logística de cargas 
e na eficiência dos 
deslocamentos de produtos 
dentro da cidade e para fora dela. 



Economia local
acesso a emprego, renda e serviços no bairro

Fomento à geração de emprego e 
renda próximo a locais de moradia. 

Formação de pólos comerciais 
qualificados para atender às 
demandas locais, que sejam também 
núcleos de encontro e lazer, para 
evitar deslocamentos e fazer 
pequenos negócios prosperarem.



Proteção ao Patrimônio
material e imaterial

Valorização de forma sustentável 
do patrimônio natural e cultural, 
tanto material quanto imaterial, no 
comprometimento de todos com o 
cuidado com o espaço público

Apoio às práticas de associativismo, 
interação, inclusão social e 
valorização das expressões 
culturais para construção de uma 
vida coletiva mais rica



Associativismo 
e cuidado com o espaço público

praças.com.br, São Paulo Saporeco na praça, BH

“De latinha em latinha vamos mudar nossa pracinha”

Expandir e formar redes de 
colaboração entre vizinhos e 
grupos sociais em prol da cidade.

Sociedade e poder público 
pensando e implementando 
ações que façam a diferença na 
geração de renda, na 
qualificação do espaço urbano e 
no desenvolvimento social.  

Morro Arte Mural, BH



GRUPO DE TRABALHO:

MEIO AMBIENTE
e URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL



Soluções Baseadas 
na Natureza | Cidade

Antes Depois

Substituir as intervenções 
humanas degradantes, 
poluidoras ou 
ecologicamente agressivas 
por práticas sustentáveis, 
inspiradas em ecossistemas 
saudáveis e que sirvam para 
enfrentar desafios urgentes 
das cidades. 

Jardins de chuva feitos pelos 
moradores em São Paulo



Soluções Baseadas 
na Natureza | Edificações

Selo BH Sustentável
certificação aos empreendimentos 
que reduzirem seus consumos de 
água ou energia em 30% e 25%, ou 
destinarem adequadamente mais 
de 70% dos seus resíduos sólidos. 

UMEI Pompéia: Unidade 
educacional construída com 

princípios de sustentabilidade

Adotar medidas que 
tornem as edificações 
mais sustentáveis, com 
eficiência energética, 
reutilização de 
água,menor geração de 
resíduos. Todos podem 
contribuir com espaços 
verdes, áreas 
permeáveis e 
arborização urbana. 

Telhado Verde



Medidas 
Preventivas
e resiliência a desastres

Reduzir o número de 
desastres e de perdas 
materiais e de vidas, a 
partir de ações conjuntas 
entre comunidades e 
agentes públicos para 
monitoramento de áreas de 
risco, alertas em situações 
de emergências, ocupação 
consciente e gestão correta 
dos espaços públicos para 
segurança de todos. 

Obras com voluntários para 
contenção de risco

Núcleos de Defesa Civil
Programa Estrutural em Área de Risco / PEAR



Corredores Agroecológicos
geração de emprego e renda e 

com a alimentação saudável

Espaços Verdes
Quintais e Jardins, Agricultura Urbana 
e Cursos d´água

O quintal e o jardim de cada 
lote fazem a diferença.

Os espaços verdes auxiliam 
na drenagem urbana, na 
diminuição de gases de efeito 
estufa e a amenizar ilhas de 
calor. 

De grandes obras públicas 
para recuperação de fundos 
de vale e implantação de 
parques ao quintal de cada 
casa todos podem contribuir.



Biogás Painéis Solares Mineirão

Redução dos Gases de Efeito 
Estufa e de Poluentes Locais

Os gases do efeito estufa - GEE têm ação 
direta no aquecimento global e na saúde 
das pessoas. 

Belo Horizonte tem um inventário de GEE e 
precisa da ajuda de todos para cumprir as 
metas de redução de emissão, tratamento 
de poluentes e compensações ao meio 
ambiente de atividades que causem danos e 
que não podem ser evitadas 

Inventário Municipal de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa 

Plano Municipal de Redução das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa. 

2008 2012 2015



Geração e Gestão de Resíduos

São recolhidas em Belo Horizonte
de resíduos ou 400 
caminhões repletos 
de lixo por dia

2800
Tratar os resíduos é desafio que envolve a 
reciclagem, a destinação correta por tipo 
e a diminuição da geração em cada casa e 
em cada comércio. 

LEVs - Local de entrega 
voluntária

Unidade de entrega 
provisória

URPVs - Unidade de 
Recebimento de 
pequenos volumes

70

toneladas

02
32



Economia 
Sustentável

Programa Direto da Roça

Corredores Agroecológicos e 
Agricultura Urbana

Combinar preservação 
ambiental com a 
possibilidade de geração de 
renda.

Desde a finalidade das 
empresas, desenvolvimento 
de atividades comerciais e de 
serviços, a programas de 
inclusão social por meio da 
produção e venda de 
alimentos, boas alternativas 
podem ser viabilizadas.



Proteção 
ao Patrimônio Natural

ADE Serra do Curral
preservação paisagística e ambiental 

Zoneamento de Proteção Ambiental

Proteção da vegetação, dos 
cursos d’água, das paisagens 
naturais precisa ser uma 
responsabilidade de todos.

Legislação e condutas diárias 
contra o desmatamento, 
evitando a poluição dos córregos 
e tratando as áreas verdes podem 
ajudar a resguardar o direito de 
todos nós e das gerações futuras a 
cidades mais verdes.    

Ações educativas e contribuição da 
comunidade para proteger o patrimônio natural



GRUPO DE TRABALHO:

MOBILIDADE
URBANA INCLUSIVA



DOTS
Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte Sustentável

Rede distribuída em 
todo o território

Centralidades

Descentralização
 comércio & serviços

BRT: Corredores de 
transporte coletivo

Modelo de planejamento 
urbano que origina alta 
densidade populacional 
ao longo dos eixos de 
transporte coletivo, 
proporcionando uma 
cidade compacta, com 
diversidade de usos, 
espaços públicos de 
qualidade e facilidade 
de acesso a bens e 
serviços. 



Mobilidade Ativa
Saúde urbana 

Utilização de meios 
de transporte não 
motorizados - a pé e 
por bicicleta - 
reduzindo a 
quantidade de 
poluentes originados 
pelo transporte 
motorizado e 
incentivando as 
pessoas a praticarem 
atividades físicas. 

Av. Santos Dumont



Mobilidade Ativa 
Transporte coletivo
Qualidade do ar

Av. Santos Dumont

54% da emissão de gases 
do efeito estufa em Belo 
Horizonte é originada de 
veículos automotores.

Mais viagens em 
transporte coletivo ou 
por modos de transporte 
não motorizados, 
proporcionarão melhoria 
significativa  da qualidade 
do ar. 

+



Acessibilidade Universal

Crescente nível de adaptação 
para maior acessibilidade de 
todos em caminharem e em 
acessarem o transporte 
público, independente de 
idade, gênero ou condições 
físicas.

Acessibilidade Universal



Projeto Zona 30
Trafficc Calming

Segurança dos 
deslocamentos com 
qualificação de 
calçadas de 
qualidade, 
infraestrutura 
cicloviária, sistemas 
prioritários para 
transporte coletivo e 
conectividade viária.

Ruas Completas
Integração Modais e Usos

Segurança 
no Trânsito



Preparação das ruas para 
receberem as pessoas 
que passam a pé, com 
áreas de fruição pública, 
espaços de convívio 
coletivo, conformação de 
calçadas seguras, 
acessíveis e arborizadas. 

Conjugação de melhor 
uso  do térreo das 
edificações, com 
fachada ativa, 
incentivando 
desenvolvimento de 
comércio e serviços 
locais

Ruas Amigáveis


