
 

 

 

 

UNIDADE DE VIZINHANÇA QUALIFICADA 

 

 

 

 

 

 



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 de estratégias 
qualificação das vizinhanças, de modo a aproximar moradia de 
comércios e serviços e facilitar a circulação a pé para atendimento das 
demandas cotidianas.  

  

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 Unidade de Vizinhança: refere-se a uma unidade territorial com certa 
autonomia para o atendimento das necessidades cotidianas com ênfase 
em deslocamentos a pé e por bicicleta. A qualificação dessa vizinhança 
dependerá do nível de atendimento e de acesso de residentes e 
usuários ao comércio, aos serviços, aos equipamentos comunitários e 
de lazer, bem como ao sistema de transporte coletivo, garantindo a 
expansão de urbanidade na escala local a todos. 

Caminhabilidade (Walkability): é a capacidade que um determinado 
bairro possui de conectar habitações e pontos de comércio e serviços 
por meio de distâncias que podem ser percorridas a pé com qualidade, 
conferindo, assim, maior independência do automóvel. 
 
Cidade Compacta: A urbanização sustentável deve associar altas 
densidades populacionais a usos mistos, aproximando moradia de 
comércio e serviços, demandando menores deslocamentos para as 
atividades cotidianas. A cidade compacta se contrapõe à ideia de 
cidade espraiada, que ocupa grande extensão territorial com baixas 
densidades. 

Centralidades: são as porções do território onde se pretende 
compartilhar usos residenciais e não residenciais, por meio da 
conformação de uma rede diversificada de atividades econômicas 
associada a um maior adensamento construtivo e populacional.  
                                                                                                                        

  



Conforme aponta a tendência de estudo sobre as dimensões e 
atributos da expansão urbana de 200 cidades no mundo, que 
culminaram na publicação do Atlas da Expansão Urbana no evento do 
Habitat III em 2016, os territórios das cidades têm se expandido mais 
rápido do que suas populações. Isso tem resultado em decréscimo 
dramático das densidades residenciais, dos espaços públicos e das 
áreas reservadas para ruas e vias arteriais, consistindo em um modelo 
altamente insustentável. No Brasil, a dispersão urbana decorre de um 
crescimento desordenado e desigual do acesso à infraestrutura da 
cidade e à qualidade de vida urbana. 
 
Belo Horizonte foi planejada a partir de um núcleo central - área dentro 
dos limites da Avenida do Contorno - mas como diversos outros centros 
urbanos, a expansão da cidade e de sua Região Metropolitana seguiu o 
padrão periférico com todas as suas características:  
 
a) baixa densidade de ocupação do solo urbano;  
b) aumento das distâncias percorridas nos deslocamentos;  
c) ineficiências do transporte;  
d) elevação dos custos sociais e privados e da urbanização; e outras.  
 
A dependência ao centro tem se reduzido com a melhoria de 
distribuição de atividades econômicas e de investimentos na periferia 
nas últimas décadas. Contudo, ainda há pouca autonomia de certas 
regiões da cidade no que diz respeito à mobilidade, comércio, serviços 
e, em especial, no que se refere à localização da oferta de empregos. 
 

  



Em Belo Horizonte podemos destacar as seguintes ações que 
contribuem para conformação de Unidades de Vizinhanças mais 
qualificadas:  

a) Incentivo às instalações de “parklets” ou Varandas Urbanas em 
parceria com o setor privado, configurando um espaço público de 
lazer e convivência junto à calçada, no lugar de uma ou duas vagas 
de estacionamento em vias públicas;  

b) Implantação de feiras de artesanato, de plantas e flores e de 
comidas e bebidas típicas em todas as regiões administrativas da 
cidade;  

c) Incentivo à promoção das atividades de lazer, cultura e esportes nas 
vias públicas da cidade aos Domingos: "No Domingo, a Rua é Nossa" 
e “BH é da Gente”;  

d) Oficialização e incentivo à utilização das vias e dos espaços públicos 
para o desfile dos diversos blocos de rua no carnaval;  

e) Promoção do Mapa Cultural BH, plataforma de software livre, 
gratuita e colaborativa que possui diversas informações sobre os 
espaços culturais, programações oficiais, projetos e editais;  

f) Novo Plano Diretor, que traz uma série de contribuições, tais 
como: incentivos à consolidação e à qualificação de áreas de 
centralidades do município localizadas nas proximidades dos 
corredores de transporte coletivo, locais prioritários para um maior 
adensamento construtivo e populacional; incentivo à implantação, 
no nível térreo, de fachadas ativas e à garantia de permeabilidade 
visual nas edificações residenciais;  e o estímulo à implantação de 
áreas de fruição pública, objetivando aumentar a oferta de áreas 
qualificadas para uso público que estimulam o caminhar seguro, a 
circulação de pedestres, o uso e a apropriação dos espaços públicos.  



Destaques 

 

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

  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. Assim, a maior qualidade da caminhada 
tem grande impacto no seu dia-a-dia e resulta em benefícios para 
todos. 

  Outro grupo de atenção são as crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e idosos que, em virtude de alguns dos 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, são vulneráveis também. 

  A interação entre o privado (interior das edificações) e o espaço 
público (calçadas) é fundamental para promover uma vigilância 
natural a partir da observação dos moradores e usuários, logo 
proporcionam vias mais seguras ao pedestre. 

 

 
  

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

a Pesquisa Origem e Destino de 2012. 



 
Questões para o debate:  
 
 

a)  Como promover ações e intervenções para estimular modos de 
transporte ativos que promovam a saúde e o bem-estar, tais como 
caminhar e andar de bicicleta? 
 

b)  Como intensificar o uso e o cuidado dos espaços públicos, como 
ruas, praças e parques, e fortalecer as atividades comerciais e de 
serviços próximo à sua casa? 

 
c)  Como estimular o relacionamento entre as pessoas e a prática de 

associativismo nos bairros? 
 
 

Como a sociedade civil pode contribuir nessa construção? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, Dezembro de 2018.  
 
 


