
 

 

 

 

MOBILIDADE URBANA INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 



A V Conferência Municipal de Política Urbana tem como objetivo a 
discussão de estratégias a serem pactuadas com a sociedade civil para 
ajudar a tornar Belo Horizonte uma cidade mais inclusiva, segura, 
resiliente e sustentável, conforme as diretrizes da Nova Agenda Urbana 
(NAU) e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades são responsáveis por diversos dos desafios apresentados por 
ambas agendas (NAU e ODS) e, por isso podem contribuir de várias 
maneiras para solucioná-los. Uma delas é por meio da promoção da 
acessibilidade e da mobilidade urbana de baixas emissões.  

  

NAU? A Nova Agenda Urbana -  NAU foi o documento 
resultante da III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III, ocorrida 
em Quito, no Equador, em 2016, que estabeleceu diretrizes 
básicas para o desenvolvimento das cidades e assentamentos 
humanos para os próximos 20 anos.  

ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
constituem uma agenda mundial de prioridades globais para o 
desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões (social, 
econômica e ambiental). Foi adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas, ocorrida em 2015, sendo composta de 17 
objetivos a serem seguidos até 2030.  

 

 

 



 

Alguns conceitos importantes 

A mobilidade urbana é a condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas todos os dias em uma cidade. Quem precisa 
se deslocar são pessoas e bens, utilizando-se para isso de diversos 
meios de transporte: ônibus, bicicletas, carros, caminhões, motos, etc. 

A mobilidade urbana inclusiva é a garantia de acesso aos benefícios do 
sistema de transporte para todas as pessoas, incluindo pobres, idosos, 
jovens, pessoas com deficiências, mulheres e crianças. Ainda, inclui a 
garantia a oportunidades, serviços, bens e equipamentos da cidade 
com qualidade, eficiência, segurança e preços acessíveis.  

A mobilidade ativa (também conhecida como não motorizada) é a 
adoção prioritária de modos ativos de deslocamento, que demandam 
esforço físico para deslocamentos a pé, de bicicleta, dentre outros, com 
o potencial de produzir melhor qualidade do ar e saúde pública.  

A mobilidade urbana de baixa emissão tem como ênfase a adoção de 
alternativas e sistemas de mobilidade com redução da emissão de 
Gases Causadores de Efeito Estufa - GEE, incorporando objetivos de 
qualidade ambiental na discussão de mobilidade. Os GEE são gases 
presentes na atmosfera terrestre e têm a propriedade de bloquear 
parte da radiação infravermelha. O aumento das emissões desses gases 
por conta da ação humana pode gerar desde alterações significativas na 
produção de alimentos, aumento do nível do mar, alteração do regime 
de chuvas, riscos de epidemias e até mesmo a redução de fontes de 
água potável, com diversos impactos na vida urbana. 

                                                                                                                        

  



Dados da NAU indicam uma tendência mundial de aumento da frota de 
veículos motorizados: em 2010, existia 1 bilhão de veículos no mundo 
(carros, veículos de utilidade esportiva, caminhões leves e minivans); 
até 2050, esse número excederá 2,1 bilhões, crescimento muito acima 
da média do crescimento da população. Em Belo Horizonte, houve um 
aumento de mais de um milhão de automóveis desde o ano 2000, 
atingindo 745 automóveis por cada 1.000 habitantes em 2017. A média 
brasileira neste mesmo ano foi de 209 automóveis por cada 1.000 
habitantes. Em setembro de 2018, BH chegou à marca de 2 milhões de 
veículos emplacados, sendo 1,4 milhões de automóveis. 

Conforme relatório da ONU, a emissão de GEE no setor de transportes 
aumentou desde 1970 em um ritmo mais acelerado do que qualquer 
outra fonte de utilização de energia, alcançando 27,4% do total de 
energia consumida, com grande participação do consumo em áreas 
urbanas. Em 2010, atingiu 7 bilhões de toneladas de CO2 e pode chegar 
a 12 bilhões até 2050. Os dados do Inventário Municipal de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (2015) apontam que o 
crescimento das emissões totais de BH foi de 71% entre 2000 e 2013, 
sendo a gasolina automotiva responsável por 59% das emissões totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em Belo Horizonte, podemos destacar as seguintes ações:  

a) Priorização da rede de transporte coletivo de alta e média 
capacidade (metrô, BRTs e ônibus) e de formas de mobilidade ativa 
com emissão zero (ciclovias e redes de caminhamento a pé); 

b) Aplicativo (Siu Mobile) que informa os horários de parada de ônibus 
nos pontos de embarque e desembarque - PEDs, com interface 
especial para deficientes visuais;  

c) Projeto Zona 30, que prevê uma velocidade máxima de 30 km/h em 
algumas ruas e avenidas associado a projetos de melhorias para 
reduzir o número de acidentes e proporcionar um espaço mais 
seguro e inclusivo para pedestres e ciclistas e com ênfase em 
pessoas com mobilidade reduzida; 

d) Monitoramento das emissões de gases e particulados e constante 
conservação, manutenção e renovação da frota de veículos do 
transporte coletivo. 

e) Implantação de 89km de ciclovias. Ainda, estão em consulta pública 
os editais para implantação dos novos sistemas de bicicletas 
compartilhadas e está previsto para janeiro o lançamento de um 
edital para contratação de projetos executivos de 70km de ciclovias. 

f) Viabilização de projeto piloto para a introdução de 25 ônibus 
elétricos no sistema de transporte público após a avaliação de 
desempenho e custos. 

g) Novo Plano Diretor que visa direcionar o adensamento para 
próximo aos corredores de transporte coletivo (Desenvolvimento 
orientado ao transporte sustentável - DOTS), garantindo mais gente 
morando e utilizando esse sistema, bem como adotando estratégias 
para disseminar centralidades econômicas na cidade, aproximando 
moradia a comércios e serviços e reduzindo deslocamentos. 



Destaques 

 

  A melhor infraestrutura instalada se encontrar na região central da 
Capital, com grandes desigualdades em relação à periferia e a outros 
municípios da Região Metropolitana. 

  Mulheres andam mais a pé e de transporte coletivo do que homens 
e vivenciam problemas como o assédio sexual e a forte sensação de 
medo nos deslocamentos à noite, em espaços vazios e mal 
iluminados, por exemplo. Em BH, na Pesquisa de Origem e Destino de 
2012, 68% dos passageiros de transporte coletivo eram mulheres.  

  O andar a pé corresponde à maior parte dos trajetos cotidianos 
femininos (58,1%)1, envolvendo tarefas de cuidado, como compras e 
deslocamentos com crianças. A maior qualidade dessa forma de 
mobilidade tem grande impacto no seu dia-a-dia e beneficia a todos. 

  Andar de bicicleta é uma forma, além de mais saudável, mais 
econômica e rápida em diversas situações, de forma que seu 
incentivo tem impactos sistêmicos na cidade. 

  Outro grupo de atenção são as crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e idosos que, em virtude de seus modos de transporte 
mais comuns, como caminhar e utilizar veículos de duas rodas, e de 
sua menor capacidade psicomotora do que a de um adulto se torna 
mais vulnerável.  

  Podemos observar recentemente que muitos jovens têm aberto mão 
da habilitação para dirigir em função dos novos meios de 
deslocamento compartilhado. 

  A segurança é uma das condições indispensáveis para uma 
mobilidade urbana adequada, estando diretamente relacionada com: 
calçadas de qualidade, iluminação pública, infraestrutura cicloviária, 
sistemas prioritários para transporte coletivo e conectividade viária.  

                                                 
1
 No caso dos homens, corresponde a 47,2% dos trajetos, ambos segundo a Pesquisa 

Origem e Destino de 2012. 



Questões para o debate:  
 
a)  Como estimular as pessoas a trocar o transporte individual 

motorizado pelo transporte coletivo, bicicletas e caminhamentos a 
pé ou, mesmo, combinar vários modos, ou alterar/trocar o horário 
de locomoção, evitando picos de tráfego?  
 

b)  Como melhorar as condições de segurança para os pedestres, os 
ciclistas, usuários de motocicletas e passageiros em transportes 
públicos e privados, em especial, as crianças, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência e idosos, através de manutenção e 
apropriação dos espaços públicos?  
 

c)  Como tratar as particularidades locais, em especial das periferias e 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, territórios com menos 
equipamentos e investimentos públicos, para proporcionar um 
fomento desses espaços e incentivar os deslocamentos menos 
dependentes do centro da cidade? 

 
 

Como a sociedade civil pode contribuir nessa construção? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


