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RESUMO 
 
 

O estudo descreve o desafio dos administradores públicos em diminuir a lacuna de caráter 

sócio espacial entre a cidade informal e a cidade formal. O trabalho tem como objetivo a 

análise da gestão do transporte público na melhoria da acessibilidade da população do 

Aglomerado Serra aos bens e serviços públicos urbanos. O estudo aborda a 

macroacessibilidade (cobertura espacial das linhas) e a microacessibilidade (tempo de acesso 

ao destino final). A pesquisa qualitativa baseou-se em estudo de caso, utilizando como 

instrumentos para a coleta de dados de entrevista semi-estruturada e documentos das 

instituições públicas. Usuários e gestores foram ouvidos sobre o “Programa de Melhoria da 

Mobilidade para os Moradores de Vilas e Favelas em Belo Horizonte”. As entrevistas foram 

submetidas à análise de conteúdo e acusaram um aumento de deslocamento pela população 

estudada e a melhoria da acessibilidade aos bens e serviços urbanos. O serviço de transporte 

público por microônibus integra a rede de transporte público da cidade, embora em condições 

precárias no que se refere à superlotação, intervalos, questões de segurança e localização de 

equipamentos urbanos. O estudo mostrou ainda, com base na percepção da maioria de 

gestores e usuários, a presença marcante e a defesa de interesses em favor de grupos 

minoritários, notadamente de cunho político em detrimento do interesse da população. Sobre 

o gerenciamento do transporte público do município, percebe-se a necessidade de fiscalização 

intensa e rigorosa do órgão gestor no intuito de garantir um serviço de transporte de melhor 

qualidade. 

 
Palavras-chave: Transporte público, políticas de transporte,  Aglomerados urbanos, Gestão de 

serviços urbanos. 
 



 

ABSTRACT 
 
 

The case describes the challenge of public managers to reduce the gap in their social space 

between the informal and formal city. The objective of the study is to examine the 

management of public transportation in improving the accessibility of the population of 

“Aglomerado Serra” to urban services and goods. In this way, the study says about the 

macroaccessibility (spatial coverage of the lines) and microaccessibility (access time to final 

destination). The qualitative research was based on case study, using as data collection 

through semi-structured interviews and documents of public institutions. Users and managers 

were heard mainly on “Programa de Melhoria da Mobilidade para os Moradores de Vilas e 

Favelas em Belo Horizonte” (Improving Mobility Program for Residents of villages and 

slums in Belo Horizonte). The interviews were submitted to analysis and showed an 

increasing shift in the population studied and the improvement of accessibility to urban goods 

and services. The transportation service by minibus is part of the public transport network of 

the city, although in poor conditions with regard to overcrowding, intervals, safety and 

location of urban facilities. The study also showed, based on the perception of most managers 

and users, the remarkable presence and defense of minority groups, especially of a political 

rather than the public interest. On the management of public transport in the city, it is 

noticeable the need for intense and rigorous monitoring of the management body in order to 

guarantee a transport service quality. 

 
Keywords: Transportation public. Residents of villages and slums, urban services 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A América Latina, desde a década de 1950, tem experimentado um ritmo de 

urbanização acelerado em suas principais cidades e com isso tem se beneficiado da grande 

fatia de recursos produzidos pela população urbana em expansão. No entanto, as maiores 

cidades da América Latina enfrentam hoje trânsitos congestionados, déficits habitacionais e 

poluição, todos os sintomas de uma economia de escala. Os estudos da Mckinsey Global 

Institute realizados em agosto de 2011, mostram que 65% do crescimento da América Latina 

até 2025, virão de suas 198 maiores cidades (Mckinsey Global Institute, 2011). 

As maiores cidades da América Latina já enfrentam várias restrições no campo 

econômico social e a gestão urbana se esforça por atender as demandas das regiões 

metropolitanas que “engoliram” as cidades menores localizadas no seu entorno, mas que estão 

fora de sua jurisdição. Os limites políticos fragmentados, resultantes dessa situação, 

distribuíram as disparidades administrativas urbanas - como habitação e desenvolvimento 

econômico - entre diferentes Prefeitos e representantes de múltiplas municipalidades, 

governos estaduais e instituições federais. Planejamento e política pública têm sido 

descoordenados, e seu financiamento insuficiente para atender às necessidades cada vez 

maiores. Ainda de acordo com os estudos da Mckinsey Global Institute, muitas dessas cidades 

ultrapassaram a capacidade de sua infraestrutura, o desenho de seus sistemas de transporte e 

sua habilidade de fornecer serviços públicos adequados, tornando difícil “fazer o que deve ser 

feito” de forma eficiente e efetiva. (Mckinsey Global Institute, 2011). 

Martine e McGranahan1 citados por Baeninger (2010) ressaltam que no Brasil, o 

processo de urbanização ocorrido entre as décadas de 1930 e 1980 foi marcado pela 

concentração progressiva da população nas grandes cidades. Esse processo de crescimento 

teve como destaque os elevados níveis de fecundidade na década de 1960, a crise econômica, 

seguida da crise do petróleo, responsáveis pelo retrocesso socioeconômico e pelo PIB 

negativo histórico, em meados da década de 1980 e início da década de 1990. Outro destaque 

que marcou esse período foi o processo de desconcentração da produção industrial ocorrida 

no mesmo período, caracterizado por uma nova centralidade nas principais cidades do país 

começando por São Paulo. 
                                                      
 

1
 MARTINE, G.; MCGRANAHAN, G. ‘Brazil’s early urban transition: what can it teach urbanizing 

countries? London: IIED, 2010. (Series Urbanization and Emerging Population Issues). Disponível em: 
<http://www.iied.org/pubs/display.php?o= 10585IIED>. 
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Para Diniz (1982), a atuação dos governos, sob a orientação capitalista é marcada pela 

desigualdade e exclusão de grande parte da população, tendo como pressuposto, a eficiência 

econômica. Isso significa que os subsídios dão lugar ao novo modelo de gerência empresarial 

de serviços de infraestrutura e moradia, o qual provocou uma assimetria ainda maior. 

Esses fatores trazem, em grandes proporções, os problemas sociais e ambientais dessas 

cidades. Sem as medidas adequadas para tratar o crescimento urbano, percebe-se o 

crescimento das favelas e dos assentamentos informais, marcando a expansão urbana do 

século XX. Paradoxalmente, o poder público, sob pressão da população, tenta resolver 

problemas de ordem social e ao mesmo tempo se serve dos votos dessa camada da população 

que vive na periferia. Os problemas relacionados com o crescimento urbano, enfrentados 

pelas cidades brasileiras, nas questões sociais e ambientais, têm ligação, muitas das vezes, 

com a falta de postura e interesse da sociedade e do poder público. 

O padrão de vida da população considerada pobre, aparentemente, está relacionado a 

outros fatores além da renda, como exemplo, o seu patrimônio. Daí a pobreza ser colocada 

como multidimensional, envolvendo a falta de meios sociais, culturais e econômicos, 

necessários para desfrutar de bens e serviços no cotidiano de uma sociedade. Neste cenário, 

deparamos com o relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009, 

onde, o Brasil ocupa a 25ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os 182 

países do mundo, com índice de 0,813. Na América Latina detém o sexto lugar. E entre os 

estados brasileiros, Minas Gerais aparece na 8ª posição, com o IDH de 0,812, conforme dados 

do Banco Mundial (2003). 

No cenário da exclusão social, o sistema de transporte é colocado como um dos fatores 

que pode minimizar o problema da falta de acessibilidade aos bens e serviços urbanos. Porém, 

o incremento dos estratos sociais nas áreas urbanas, adicionado aos baixos investimentos no 

setor de transporte, piorou a qualidade do transporte coletivo nas últimas décadas. 

O espaço metropolitano convive com problemas de mobilidade desde o 

desenvolvimento desenfreado e sem planejamento das metrópoles brasileiras, ocorrido nas 

últimas décadas. Além da expansão progressiva demográfica e espacial, dois fatores se 

destacaram: a escolha dos investimentos públicos em relação aos modos de transporte e a 

incapacidade de equacionamento das políticas em relação à mobilidade das pessoas e 

mercadorias. 

A questão da gestão metropolitana aparece como emergente no aspecto do 

planejamento metropolitano. A mobilidade pode dar a sua contribuição no sentido de 

promover a integração, nas esferas municipal, estadual, concernentes à gestão do transporte e 
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uso do solo. Tal gestão integrada racionaliza o uso de circulação de veículos, integra modos, 

induz o cidadão a usar alternativas relacionadas ao transporte individual, entre outras. Um 

plano metropolitano consolidado contribui para a racionalização dos recursos públicos, 

redução de impactos ambientais, melhoria da atividade e produtividade urbana, maior acesso 

aos serviços básicos como saúde, educação e lazer, reduzindo a exclusão social. 

Para Sachs (2004), a situação nos países em desenvolvimento é de favorecimento a 

alguns incluídos e de desfavorecimento a muitos excluídos. Da mesma forma, os incluídos 

vivem o capitalismo reformado, enquanto os excluídos ficam a mercê do capitalismo 

selvagem. 

O transporte público urbano é considerado essencial para as populações mais pobres 

que precisam acessar as oportunidades de trabalho, os equipamentos e serviços sociais 

(educação e saúde) e também atividades de inserção no meio social, como lazer, compras 

entre outras. É um elemento fundamental do sistema de mobilidade urbana de combate à 

pobreza urbana. Quando o sistema de mobilidade encontra-se precário, forma-se uma barreira 

à inclusão social, colocada como obstáculo ao acesso às oportunidades e às atividades 

essenciais. A falta de mobilidade ou a precariedade dela, levam, inevitavelmente, à exclusão 

social para cerca de 45% da população urbana brasileira, que contam com uma renda mensal 

familiar inferior a três salários mínimos, afirma Gomide (2003). 

A igualdade, equidade, solidariedade, são intrínsecas ao conceito de desenvolvimento. 

O conceito de desenvolvimento colocado, não tem como fator primordial, o crescimento do 

PIB, mas a promoção de igualdade e maximização de vantagens daqueles que vivem nas 

piores condições. O desenvolvimento incorpora a ideia de modernidade inclusiva pela 

mudança estrutural. A ideia de desenvolvimento significa a reparação de desigualdades 

passadas, que busca uma conexão entre as minorias ricas modernizadas e a maioria atrasada e 

exausta dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, 

cumpre esse requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão além da mera 

multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição necessária, mas de forma 

alguma suficiente – muito menos é um objetivo em si mesmo, para se alcançar a meta de uma 

vida melhor, mais feliz e mais completa para todos, confirma Sachs (2004). 

No início da década de 2000, o Brasil - dividido em 27 estados e 5.561 municípios tem 

características marcantes de desigualdades e problemas sócio-espaciais. Dos 82% medidos 

como população urbana, 70% se concentram em apenas 10% do território, distribuídos 

principalmente nas metrópoles, lugares onde ocorrem as grandes aglomerações urbanas e, em 
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consequência disso, apresenta uma profunda desigualdade, concentrando a pobreza e a 

riqueza, praticamente no mesmo espaço. (MCIDADES, 2004, cad. 6). 

A formulação da política nacional de mobilidade urbana sustentável, sob a 

responsabilidade da União, Estados e Municípios, em relação ao trânsito, transporte e 

mobilidade, determinou os princípios e as diretrizes básicas. Essa política pública de 

mobilidade visa garantir o direito à cidade, a consolidação da democracia, a promoção da 

cidadania e da inclusão social, a modernização regulatória e desenvolvimento institucional, 

visando o fortalecimento do poder local. A política nacional de mobilidade urbana sustentável 

e dos programas e ações da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana 

(SEMOB), tem a finalidade de disseminar e implementar os princípios da mobilidade urbana 

sustentável, colocando três macro-objetivos: desenvolvimento urbano; sustentabilidade 

ambiental e a inclusão social. 

De acordo com dados do IBGE (2000), no primeiro ano da década de 2000, Belo 

Horizonte registrou uma população de 2.238.526 habitantes, representando 51,5% da 

população da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Destaca-se também que 

28% da população do município possui algum tipo de privação ou carência mais acentuada. O 

crescimento da população do município de Belo Horizonte desacelerou no início da década de 

2000, enquanto a taxa média de crescimento populacional do país foi de 1,64% ao ano, Minas 

Gerais de 1,44% ao ano, a taxa média de crescimento no município foi de 1,15% ao ano 

(IBGE, 1991/2000). A região metropolitana de Belo Horizonte funciona como um pólo 

dinâmico da economia mineira, cumprindo um papel fundamental na integração com a rede 

global, registrando um PIB total de R$ 42,2 bilhões e PIB per capta de R$ 17.313,06. A 

composição do PIB gerado na RMBH é formada por 67,5% vindo do segmento de comércio e 

serviços, 18,4% é gerado pelo serviço público e indústria, com menor participação, 14,2%. 

(IBGE, PIB MUNICIPAL, 2008). Essa manifestação econômica e também espacial convive 

com desigualdade, injustiça e exclusão. 

Em 2010, conforme dados do IBGE, essa mesma população foi registrada em 

2.375.444 habitantes, representando apenas 48,5% da população da RMBH. “Belo Horizonte 

é considerada a 4ª cidade do Brasil em população e a 9ª ou 10% na América do Sul, a 5ª 

cidade das Américas, e a 65ª cidade do mundo, em população”. (SANT’ANA, 2002, p.10). 

Na questão do planejamento urbano, a cidade e a região metropolitana de Belo 

Horizonte, para se tornar um espaço contemporâneo, ainda dependem de uma visão estrutural. 

Esta visão deve ser articulada com políticas de desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. O modelo de organização espacial das cidades metropolitanas, pela sua própria 
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dinâmica econômica, criou um hiato entre a cidade formal e cidade informal, exigindo uma 

inversão da lógica de atuação governamental, sob o ponto de vista da prioridade de 

investimentos. 

A trajetória de intervenções estruturais nas regiões metropolitanas brasileiras e de Belo 

Horizonte iniciou-se com a Lei do Pró-Favela, em 1985, e no caso de Belo Horizonte, foi 

adotado, ainda na década de 2000, o plano integrado, com visão sistêmica e abordagem 

urbanística, econômica, social, ambiental e jurídica no conceito de intervenção estrutural. 

 

Intervenção estrutural é aquela que pretende aproximar a Vila da Cidade, 
garantindo padrões urbanísticos de melhor qualidade e impactos positivos 
sobre a melhoria de condições de vida da população. (VALADARES; 
VIANA; SARAIVA, 2002, p.15). 

 

As intervenções estruturais culminaram em planejamento viário e de transporte para as 

vilas e favelas de Belo Horizonte, colocando o poder público municipal, a sociedade civil e o 

poder político e econômico a serviço da melhoria da mobilidade e acessibilidade. O objetivo 

foi a inclusão dessa população à rede de transporte da cidade, no início da década de 2000, 

por meio do “Programa de Melhoria da Mobilidade dos Moradores de Vilas e Favelas de Belo 

Horizonte”. 

O trabalho de pesquisa em apreço analisa - baseando-se na percepção de gestores e 

usuários - o funcionamento do Programa de Melhoria da Mobilidade para os Moradores de 

Vilas e Favelas de Belo Horizonte do ponto de vista da Política de Transporte Público 

Urbano, sob as orientações do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e do 

Plano de Mobilidade de Belo Horizonte (PlanMob). 

 

 

1.1 Delimitação do problema 

 

 

A análise sobre o funcionamento do Programa de Melhoria da Mobilidade 

desenvolveu-se no Aglomerado Serra por ser o complexo urbano com maior número de 

famílias residentes em Belo Horizonte. Sabe-se que as características viárias, econômicas e 

sociais, assemelham-se das demais vilas e favelas da Capital. Sobre o aspecto temporal, o 

estudo contemplou dados e informações compreendendo o período de 1996 a 2011. Esse 
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período mostrou a evolução da oferta de transporte para a população em estudo e suas 

respectivas viagens por ônibus. A presente conjuntura pretende responder: 

Qual a percepção dos Gestores e dos Usuários de microônibus da região, em relação às 

Políticas de Transporte Público Urbano para os Moradores de Vilas e Favelas do Município 

de Belo Horizonte? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar as Políticas de Transporte Público Urbano para os moradores de vilas e 

favelas, baseando-se na percepção dos Gestores e dos Usuários de microônibus. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Verificar a proximidade das Políticas Públicas na estruturação do Transporte Público 

Urbano para os Moradores de Vilas e Favelas; 

2. Analisar a estrutura de funcionamento das linhas de microônibus e a sua integração 

com a rede de transporte público urbano da cidade; 

3. Analisar o transporte público e a acessibilidade aos bens e serviços públicos urbanos 

pela população do Aglomerado Serra. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

O crescimento desordenado das cidades brasileiras ocorrido nas últimas décadas tem 

produzido reflexos negativos sobre os transportes urbanos. A realidade mostrada é a de uma 

política de investimentos que não favorece o transporte público e uma política urbanística que 
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não está integrada à mobilidade urbana. O presente estudo oferece reflexões teóricas e casos 

exemplares sobre a regulação do transporte público, da necessidade de integração do uso e da 

ocupação do solo com o transporte, sobretudo da importância da equidade e do direito à 

cidade a qualquer indivíduo, indistintamente, o que pressupõe uma orientação de inclusão 

social. 

O trabalho de pesquisa pretende contribuir para a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico integrado à gestão urbana e da mobilidade, com a observância à 

acessibilidade da população menos favorecida economicamente. Este documento reúne 

percepções, instrumentos de gestão de transporte público e recomendações, que o gestor 

público e atores envolvidos no planejamento e gestão da política urbana, observada a 

realidade local, poderá apropriar-se de acordo com as diferentes possibilidades de 

implementação, conforme a conjuntura econômica e política. 

A reflexão neste estudo pretende ainda, sobre o espaço urbano, caracterizar modelos 

de cidades que implementam políticas sustentáveis de mobilidade, as quais são mais eficientes 

em relação às suas funções econômicas, refletindo na valorização do espaço público, na 

sustentabilidade e no desenvolvimento econômico social. O estudo propõe o questionamento 

sobre as políticas públicas, especialmente, das políticas de transporte público urbano, em 

relação ao plano de realidade em que são concebidas e oferecidas aos administradores 

públicos, poder econômico e população, com destaque para a população menos favorecida 

economicamente. 

Sobre as informações e percepções colhidas durante o trabalho de pesquisa, foram 

organizadas de maneira que possa contribuir para leituras acadêmicas, comunitárias, que 

buscam esclarecimento sobre os temas políticas públicas de transporte, mobilidade e 

acessibilidade urbana da população do Aglomerado Serra em Belo Horizonte. 

 

 

1.4 Estrutura do texto 

 

 

O trabalho está estruturado em cinco partes, sendo a primeira a Introdução, em seguida 

o Referencial Teórico, posteriormente um Estudo de Caso, logo, a Metodologia e por fim a 

Análise de Resultados. A parte 1 está subdividida em: (1) Introdução, que busca ambientar o 

leitor sobre as questões urbanas no Brasil e na América Latina, a necessidade de urbanização 

e do transporte; (1.1) Delimitação do Problema, que se caracterizou pela pergunta sobre 
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políticas públicas de transporte e a melhoria da mobilidade para vilas e favelas em Belo 

Horizonte; (1.2) Objetivo geral, onde pretendeu esclarecer o que será pesquisado e em qual 

ambiente está inserido; (1.2.1.) Objetivos específicos, que pretendeu esclarecer o que será 

pesquisado e como; (1.3) Justificativa, caracterizou-se por apontar o sentido da pesquisa, para 

que serve e de que forma pode ser utilizada. 

A segunda parte destina-se ao Referencial Teórico, situando (no item 2.1) as políticas 

públicas no Brasil, com destaque para as políticas de transporte público. Na sequência, 

obedece a uma linha histórica e cronológica do transporte público urbano, utilizando um 

arcabouço teórico que descreve, discute e analisa as políticas públicas de transporte no final 

do século XIX e século XX. Os assuntos estão subdivididos em: (2.2) Breve histórico do 

transporte no Brasil; Primeiras experiências; Transporte Por Bondes; Transporte Por Ônibus e 

Automóveis; (2.3) Profissionalização do Transporte Público, com destaque para o Estatuto da 

Cidade; (2.4) Plano de Mobilidade urbana no Brasil, que marcou um novo momento da 

política de transporte, trânsito e urbanização; (2.5) Urbanização e Transporte, discorreu sobre 

a questão da urbanização e experiências; (2.6) Regulação dos serviços de transporte público 

urbano e algumas experiências dos serviços de Regulação no Brasil; (2.7) Plano Diretor da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte; (2.8) Transporte Público Urbano de Belo Horizonte, 

onde situou o transporte público em Belo Horizonte sob o enfoque da regulação, 

gerenciamento, gestão da demanda e informação. 

A parte 3 refere-se ao Estudo de Caso do Aglomerado Serra na contemplação da 

“Melhoria da Mobilidade para os Moradores” que se subdivide em: (3.1) A explicação do que 

é o “Programa de Melhoria da Mobilidade” implantado em vilas e favelas de Belo Horizonte, 

como foi concebido, principais condicionantes relacionadas e a situação atual; (3.2) Discorre 

sobre o processo de urbanização, transporte, acessibilidade, renda, educação, segurança e a 

mobilidade atual do Aglomerado. 

A parte 4 refere-se à Metodologia, contemplando os recursos metodológicos, 

conjuntura urbana de Belo Horizonte, caracterização da unidade de análise. Acerca da 

pesquisa realizada, esta foi dividida em: (4,1) abordagem; (4.2) Finalidade; (4.3) os meios 

empregados; (4.5) instrumentos utilizados; (4.6) análise de conteúdo, na categorização do 

material; (4.7) Conjuntura urbana de Belo Horizonte; e (4.8) Caracterização do Aglomerado 

Serra. 

Na quinta e última parte, reúnem-se os dados de pesquisa mais relevantes que dizem 

respeito às narrativas dos gestores e usuários, organizadas em categorias para a análise dos 

resultados; à Conclusão sobre a questão viária, de acessibilidade e mobilidade; e Referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Políticas públicas no Brasil 

 

 

Diniz (1982) afirma que nas cidades metropolitanas os serviços públicos são 

reivindicados pela mobilização social em defesa da melhoria das condições de vida e acesso à 

infraestrutura urbana de responsabilidade do poder público. Na década de 1970, a presença do 

estado é intensa e vigiada no trato das questões sociais. Os interesses são conflitantes no 

aspecto político e das instituições, traduzindo-se em políticas públicas. 

O estudo de políticas públicas indica haver, no processo de sua execução, uma espécie 

de “elo perdido” situado entre a tomada de decisão e a implementação. Nesse sentido Rua 

(1998), afirma: 

Embora esta preocupação com a implementação seja relevante, na realidade, 
a separação entre a formulação, a decisão, a implementação e a avaliação de 
políticas públicas é o recurso mais importante para fins de análise do que um 
fato real do processo político. (RUA, 1998, p. 232). 
 

Ainda segundo a autora: 
 

A implementação pode ser compreendida como o conjunto de ações 
realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, as quais 
são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos mediante 
decisões anteriores quanto a políticas. Em outras palavras, trata-se das ações 
para fazer uma política sair do papel e funcionar efetivamente. Este processo 
precisa ser acompanhado, entre outras coisas, para que seja possível 
identificar porque muitas coisas dão certo, enquanto muitas outras dão 
errado entre o momento em que uma política é formulada e o seu resultado 
concreto. (RUA, 1998, p. 233). 

 

Mesmo quando uma política envolve apenas um nível de governo, (no caso deste 

estudo, o governo municipal) segundo a autora, há que se considerar a importância dos 

vínculos entre diferentes organizações e agências públicas para o sucesso da implementação. 

Nesse sentido, quando a ação pública depende de um grande número de elos numa cadeia de 

implementação, então o grau necessário de cooperação entre as organizações para que esta 

cadeia funcione deve ser muito elevado. Se não for, pequenas deficiências acumuladas podem 

culminar no fracasso da ação, afirma Rua (1998). 

Por outro lado, há que se considerar que “diferentes tipos de políticas e de arenas 

políticas envolvem diferentes participantes com distintos níveis de envolvimento, conforme o 
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que esteja em jogo no momento” (RUA, 1998, p. 234). A autora ainda destaca que a 

implementação de algumas políticas podem ser mais ou menos difíceis. Podem ter maior ou 

menor probabilidade de interferência externa. O acompanhamento e o controle devem 

considerar além dos mecanismos tradicionais de avaliação o tipo de política e de arena 

política; o contexto inter e intra-organizacional no qual ocorre a implementação e o mundo 

externo sobre o qual a política exercerá impacto. 

Nesse contexto de alta complexidade, alerta Viegas (2003), é evidenciada a 

necessidade, maior do que em áreas exclusivamente técnicas, de isenção de ânimo, de busca 

de neutralidade e de liberação de juízos pré-concebidos. No entanto, tais pré-requisitos 

dificilmente são encontrados em um grupo formulador, executor ou receptor de políticas 

públicas. E o autor ressalta ainda que: “Não se trata de questionar, genericamente e a priori, a 

isenção científica e ou competência técnica das pessoas envolvidas. Trata-se unicamente de 

reconhecer a natureza e os componentes do fenômeno político”. (VIEGAS, 2003, p. 3). 

Isso posto, Viegas (2003) ainda revela que: 

 

As avaliações de políticas públicas devem ser feitas, de preferência, por 
avaliadores externos ao processo. Em outras palavras, na medida do 
possível, quem avalia deve estar fora do objeto da avaliação. Nem deve ser 
do corpo funcional do órgão ou do setor que formula ou executa política, 
pois, dificilmente se manterão neutros em relação a uma atividade na qual 
estão intimamente envolvidos, ou se libertarão com facilidade dos 
comprometimentos pessoais e funcionais assumidos, nem convém da mesma 
forma, que sejam da área técnica sob análise, salvo como consultoria técnica, 
pois avaliações por pessoas da mesma área tendem a carregar vieses 
decorrentes da supervalorização do objeto, o que impede a serenidade do 
julgamento e a objetividade das análises. Em suma, para a seleção dos 
avaliadores, há que se reconhecer que avaliação é uma atividade específica e 
autônoma, com suas características e exigências. Uma dessas exigências é 
ter consciência da orientação a ser seguida na avaliação. (VIEGAS, 2003, p. 
3). 

 
As políticas públicas são sinônimos de relação de poder, vistas no exercício do poder 

político, na repartição de recursos orçamentários. Nesse aspecto, a implementação das 

políticas públicas, principalmente no Brasil, são caracterizadas pelos interesses múltiplos, na 

maioria das vezes, comprometendo a sua eficácia. Nesse sentido, Teixeira (2002) afirma: 

 
Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê se decide, 

quando se decide, com quais consequências e para quem. São definições 
relacionadas com a natureza do regime político em que se vive, com a 
organização da sociedade civil e com a cultura política vigente. Nesse 
sentido, cabe distinguir “políticas públicas” de “políticas governamentais”. 
Nem sempre “políticas governamentais” são públicas, embora sejam estatais. 
Para serem “públicas” é preciso considerar a quem se destinam os resultados 
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ou benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate 
público. (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

 

De acordo com Diniz (1982), há múltiplas indagações sobre os interesses reais 

daqueles que detém o poder. Frente a uma fase dita “reformista”, a ação governamental se 

antecipa à mobilização das camadas sociais no desenvolvimento das políticas sociais. As 

experiências observadas contrariam as tendências dominantes para a concentração, a 

centralização, o autoritarismo, surgindo novas práticas de gestão, inclusive no âmbito 

municipal. 

O alcance das políticas públicas à população menos favorecida, além das soluções 

técnicas, depende muito de administradores públicos, políticos e setores econômicos. Por 

outro lado, não se espera grandes mudanças em curto prazo, especificamente sobre transporte 

e trânsito, pois a orientação dessas políticas, na maioria das vezes é movida pela má 

distribuição de poder e faz perpetuar o transporte individual, atendendo aos interesses do setor 

automobilístico. Tudo leva a crer que as políticas alternativas de transporte e trânsito estão 

condicionadas por questões econômicas, sociais e políticas das sociedades contemporâneas 

nos países em desenvolvimento, bem como nos processos de decisão nelas existentes. 

Dentre as condicionantes, é importante tratar das mais importantes para este contexto, 

“A natureza política das políticas de transportes e trânsito”. Em tal condicionante prevalecem 

os interesses políticos, incapazes de propor soluções neutras. Da mesma forma, as 

comunidades são grupos sociais com interesses e necessidades específicas conflitantes e 

contraditórias. Por conseguinte, as políticas de transporte e trânsito são moldadas ao ambiente 

político e negociam a acessibilidade entre classes e grupos sociais. Sobre este aspecto, 

Vasconcellos (2000), enfatiza a importância das políticas de transporte e trânsito para as 

sociedades com menor poder aquisitivo dos países em desenvolvimento. Outra condicionante 

destacada e relevante para o contexto é a “Natureza diferenciadora do desenvolvimento 

capitalista” e a existência dos mercados informais. Esta condicionante é uma reflexão sobre o 

meio competitivo em que vivemos, com ênfase cada vez maior na mercantilização das 

relações sociais. Com a promoção da mobilidade social e física, como sinônimos de progresso 

e desenvolvimento, aprofunda-se a desigualdade entre as pessoas. Nesse modelo de 

desenvolvimento capitalista encontram-se, espaços segregados, em que a cidadania está 

dividida em função das classes sociais, evidenciando diferenças entre as pessoas, mostrando 

condicionantes como a raça, etnia e a religião, afirma Vasconcellos (2000). Ainda neste 

cenário de diferenças econômicas, sociais e culturais, apresentam-se também diferenças de 



27 

 

acessibilidades aos meios de transporte e às atividades da cidade. Caso estas diferenças não 

sejam percebidas pelos planejadores de transporte público, teremos graves problemas nos 

países em desenvolvimento, principalmente. 

Diante das condicionantes colocadas por Vasconcellos (2000), pode ser destacado o 

pressuposto mais importante, o “Desenvolvimento econômico e a equidade” Trata-se de 

reconhecer que a sociedade é dependente do transporte para a integração plena entre o espaço 

e as atividades. Do ponto vista da economia o transporte é crucial para assegurar o direito à 

comunicação e desenvolvimento econômico social, apesar de apresentar muita deficiência de 

infraestrutura nos países em desenvolvimento, afetando a vida cotidiana em grandes cidades 

como São Paulo, Buenos Aires, México, etc.  

Vasconcellos (2000) ainda enfoca: 

 
Nos países em desenvolvimento, existem grandes diferenças sociais e 
econômicas entre pessoas sendo que a maioria tem algum tipo de carência 
grave. Portanto, o setor social prioritário é naturalmente aquele enorme 
contingente de pobres e não os setores mais ricos. (VASCONCELLOS, 
2000, p. 106). 

 
Com a relevância do transporte público urbano em plano nacional da política pública, 

maior atenção deve ser dada às responsabilidades dispostas no novo Código de Trânsito 

Brasileiro, à regulamentação do transporte e ao rompimento com as políticas historicamente 

constituídas de apoio e concessão de privilégios ao uso do automóvel. A alta demanda de vias 

de circulação pelos automóveis, sabidamente não atendidas, o torna causador de grandes 

congestionamentos nos centros urbanos, afetando os custos operacionais do transporte 

coletivo. Em São Paulo, por exemplo, esses custos aumentaram 16%, na década de 1990 

(IPEA/ANTP,1998). 

O transporte público é um dos serviços estruturantes fundamentais de ligação entre os 

diversos setores do país. Assim, a convergência para uma política nacional de transporte 

urbano é no mínimo razoável, diante do processo de urbanização crescente das cidades, as 

quais, precisam manter sua eficiência econômica e a qualidade de vida das pessoas que nelas 

vivem, sejam as cidades, metrópoles, metropolitanas ou conturbadas. Nesse caso, o 

estabelecimento de metas nas ações formuladas pelos três níveis de governo, sociedade e 

iniciativa privada, especificamente, na qualidade do transporte, segurança, circulação e 

eficiência energética, compatibilizadas com os aspectos urbanísticos das cidades requer 

prioridade na agenda governamental. 
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2.2 Histórico do transporte público no Brasil 

 

 

O Brasil é um país que teve dificuldade em planejar o transporte de pessoas e bens. 

Ainda no período colonial, as redes de transporte urbano no país começaram a ser 

desenvolvidas. Entre 1889 e 1930 o crescimento populacional foi impulsionado 

principalmente pelo término do período escravocrata e também pela imigração intensa nas 

cidades brasileiras. Com as cidades crescendo, o governo foi obrigado a atender as demandas 

básicas de infraestrutura, inclusive de transporte público. Os bondes até então puxados pela 

tração animal foram substituídos por bondes elétricos, uma inovação para a época. No mesmo 

período os ônibus passaram a circular competindo com os bondes. Nesse período, devido à 

forte concentração do setor de transporte por ônibus, foi percebido em algumas situações, o 

monopólio da prestação de serviços por ônibus. (GEIPOT, 2001). 

Com o processo de industrialização e a migração do campo, ocorridos entre as décadas 

de 1940 e 1950, a população urbana cresceu ainda mais, exigindo das autoridades provimento 

de serviços de transporte na mesma proporção. Nesse mesmo período o poder público 

mostrou uma atuação muito incipiente no trato dos serviços de transporte e, como 

consequência observou-se um descompasso entre a demanda por deslocamento e a capacidade 

de provimento dos serviços de transporte público. Paralelamente a esse fenômeno, o 

automóvel ganhou espaço e a preferência de uma parcela da população. (GEIPOT, 2001; 

MCIDADES, 2007). 

Na década de 1960, ocorreram inúmeras iniciativas de planejamento desarticuladas de 

diferentes setores do governo federal, mas sem as diretrizes necessárias para uma política de 

desenvolvimento urbano de fato. (FRANCISCONI; SOUZA, 1976, p.16). 

Com a criação do Grupo Executivo de Integração de Políticas de Transporte 

(GEIPOT) em 1965, observou-se uma construção de uma política nacional de 

desenvolvimento urbano com maior envolvimento do governo federal nas questões 

relacionadas com o transporte urbano das cidades brasileiras. Tal construção no setor de 

transporte urbano compreendeu o período de 1965 a 1980, décadas marcadas por um conjunto 

de iniciativas que, no mínimo, amenizaram os problemas de deslocamentos das pessoas, 

principalmente, das pessoas pertencentes às classes mais populares, completa Neto (2001). 

Destaca-se nas décadas de 1980 e 1990, que a crise econômica internacional provocou 

a desestabilização das políticas setoriais urbanas e a consequente redução de recursos, 

inclusive do setor de transportes urbanos. Uma retomada no final da década de 1990 é 
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percebida com uma nova abordagem no tratamento do transporte urbano, com uma visão mais 

integrada, sustentável e construída de forma democrática. Passado um período longo de uma 

atuação do governo federal menos sistemática no trato das questões urbanas, observou-se o 

aumento do uso do transporte individual, crescimento do transporte coletivo informal e queda 

da demanda do serviço público de transporte urbano. Esses fatores culminaram em um 

aumento significativo de congestionamentos e a deterioração dos serviços de transporte 

coletivo, afirma Neto (2001). 

O Governo Federal reconheceu que, desde a década de 1980, a política federal de 

transporte urbano se apresentava de forma fragmentada e desmobilizada, diz Gomide (2008). 

No mesmo período buscou-se a retomada desse processo com a criação da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR), em 1999 e do 

Grupo Executivo de Transporte Urbano (GTRANS), conforme portaria 19/2000. Em seguida 

foi promulgada a Lei 10.257/2001, intitulada “Estatuto da Cidade”, que propôs a criação de 

novos instrumentos de gestão urbana, entre eles, o Ministério das Cidades, como novo órgão 

da política federal no qual se insere a SEMOB. Em 2003, o recém criado Ministério das 

Cidades, em suas primeiras publicações deu sinais de uma política de desenvolvimento 

urbano, ancorado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (MCIDADES, 

2007). 

 

 

2.2.1 Primeiras experiências 

 

 

Segundo Calabi (2012), nas principais cidades da Europa, desde o século XIX, o 

modelo de circulação urbana, apresentou problemas de superlotação, conflito de interesses 

entre os operadores de transporte público, na época, principalmente, o bonde e a ferrovia. Não 

é ao acaso que os urbanistas e técnicos da gestão pública municipal, engenheiros, técnicos em 

transporte e também os administradores, assumiram um papel fundamental no 

desenvolvimento da organização e transformação urbana do século XIX. Esses profissionais 

multidisciplinares se envolveram com a criação e execução de sistemas de serviços e redes de 

infraestruturas que constituem o esqueleto do crescimento físico da cidade. Esses aspectos 

públicos, urbanísticos, de iniciativas individuais e setorizadas, passaram a funcionar com uma 

dimensão cada vez maior, inclusive no âmbito do orçamento, exigindo critérios de eficiência e 

produtividade para a organização contemporânea. (CALABI, 2012, p.112). 
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No Brasil do século XIX e meados do século XX, a proximidade com as questões 

urbanísticas não eram desenvolvidas como na Europa. As soluções urbanas para as cidades 

brasileiras se limitavam ao planejamento viário. Na década de 1950, as principais cidades 

brasileiras foram alvo de muitas transformações, advindas do processo de urbanização, 

associado ao aumento do uso de veículos motorizados, automóveis e ônibus, resultante da 

política governamental da época, a de priorização de investimento na indústria 

automobilística. Observaram-se mudanças claras nos padrões de deslocamentos nas cidades 

brasileiras, com a queda do transporte público movido à eletricidade (bonde e trem) e a 

ascensão do transporte público motorizado (ônibus e automóvel). A cidade do Rio de Janeiro 

é um exemplo desta transformação, mostrando o modo de viagem da população em dois 

momentos distintos, visto no Gráfico 1 (IPEA, 2011, cad. 94). 

 

 
Gráfico1-Distribuição das viagens urbanas na cidade do Rio de Janeiro – 1950 e 2005 

Fontes: ANTP e GEIPOT (modificado) 

 

O Gráfico 1, mostra como exemplo, a distribuição das viagens urbanas na cidade do 

Rio de Janeiro, caracterizando o início da queda do bonde e trem urbano a partir de 1950. 

A comparação temporal da distribuição de viagens mostra a mudança cultural e as novas 

preferências da sociedade, observando-se uma rápida transformação social e econômica em 

praticamente meio século. Essa mudança ocorreu também em outras metrópoles brasileiras, 

seguindo o modelo americano e europeu de urbanização e adoção do transporte motorizado, a 

partir da década de 1950 e início do século XXI. Pelo exemplo do Gráfico apresentado, nota-

se uma explosão do transporte público por ônibus, mas principalmente do transporte 

individual, motivado pelo processo de industrialização e migração já conhecidos. 
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2.2.2 Transporte por bondes  

 

 

Morrison (1996) citado por Nelson em artigo da BHTRANS (2012) diz que no início 

do século XX, Belo Horizonte era uma das cidades que possuía o bonde elétrico, utilizando 

uma rede de 75 km. Em Portugal o transporte sobre trilhos denominava-se Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT). Na mesma época, São Paulo detinha uma rede de mais de 300 km. para o uso 

do bonde elétrico. Mas a cidade brasileira pioneira a utilizar o bonde como transporte público 

foi o Rio de Janeiro, na época, a capital do Brasil, com a rede de bonde elétrico mais 

expressiva do mundo. 

Do uso de escravos como animais de carga e de transporte, passando pelo bonde 

puxado a burro, a carruagem e o carro de boi, trem e bonde elétrico, ao uso do ônibus e 

automóvel à gasolina, pode-se dizer que não houve avanço no campo social nesse aspecto, na 

medida em que o modelo de transporte foi sendo substituído até chegar-se no modelo 

dominante de transporte pelo carro e ônibus, que impera até os dias de hoje no Brasil e no 

mundo. Os pressupostos, individualidade e liberdade, principalmente, são a razão do uso do 

automóvel, como modo direto e rápido de se chegar a algum lugar, afirma DaMatta (2010). 

A característica da hierarquia, relacionada aos códigos de comportamento no trânsito, 

acentuou a desigualdade. Assim o autor define: 

 

Somos uma sociedade marcada por origem e formação políticosocial 
hierarquizadas – até 1888 o Brasil teve escravos, e até 1889, quando se 
proclamou a república, uma base aristocrática; seus códigos de 
comportamento refletem a realeza e o baronato, e é assim que tudo nela, 
inclusive as vias públicas e seus veículos, faz parte de uma escala de 
desigualdade. (DAMATTA 2010, p. 111). 
 

Como meio de transporte urbano e coletivo para trajetos curtos, o bonde foi 

considerado o transporte público mais bem sucedido no Brasil para a sua época. O 

equipamento era prático e flexível e também carregava característica ecológica e socialmente 

correta. O bonde exercia um papel fundamental, o de instrumento de democratização da 

época, explica DaMatta (2010). 

 

 

 



32 

 

2.2.3 Transporte por ônibus e automóveis 

 

A partir do século XX, com o processo de industrialização e, consequentemente, a fase 

desenvolvimentista, o transporte particular ganhou a preferência das pessoas. Sobre esse 

aspecto, surgiram questionamentos em relação à característica individualista da sociedade, 

colocando como ponto de ruptura, o desinteresse dos condutores em seguir ou discutir as 

normas que tinham que seguir, diz DaMatta (2010). 

A cultura do automóvel e do ônibus firmou-se com o declínio dos serviços de bonde 

por volta da década de 1930 e 1940, especialmente, pela falta de capacidade de atender a 

demanda pelos serviços em elevado ritmo de crescimento. Diante da dificuldade, o governo 

foi obrigado a prover a infraestrutura mínima para a circulação de automóveis e ônibus. 

Ambos cada vez mais crescentes, colocando a qualidade de vida em plano inferior. 

DaMatta (2010) ressalta que a sociedade ainda vive o pensamento aristocrático de 

relacionamento social. Assim, a igualdade não prevalece em nosso sistema social, mostrando 

um retrocesso, indicando preferências individualizadas de transporte em detrimento do bonde 

e do trem. Esses instrumentos de deslocamento coletivo rotineiro são muito mais eficientes. O 

autor chama a atenção também para o fato de a sociedade buscar a sua auto-imagem, tentando 

se livrar de normas universais que nos colocam como iguais. Tais aspectos levam à 

supremacia da superioridade social que implica em um movimento irresistível de 

rebaixamento dos outros e que permaneceram fiéis a uma imagem hierarquizada da sociedade 

- congelada em séculos de desigualdade. (DAMATTA, 2010, p. 55).  

Além das consequências da exploração econômica e política, a condução da ordem 

social brasileira ainda tem implicações sociopolíticas. Fica evidente o estilo aristocrático e 

escravocrata na exploração de classes, ou ainda, de subordinação social. 

Na década de 1950, as capitais brasileiras sofreram com a incapacidade de oferecer 

espaço urbano e transporte de qualidade. Esse período foi marcado pelo intenso crescimento 

urbano, provocando externalidades negativas, que somente poderiam ser corrigidas com as 

ações futuras de políticas públicas e garantir a movimentação plena das pessoas e mercadorias 

e também permitir o direito à cidade. 

A partir da década de 1960, DaMatta (2010) alerta que o modelo hierárquico e 

aristocrático continuou. Porém, o estilo mudou para um tipo de transporte movido a 

combustível, prevalecendo o individualismo moderno colocando um enorme desafio para as 

políticas públicas no planejamento urbano de massa com viés igualitário. 
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A tese defendida por DaMatta (2010) é a de que a sociedade é contraditória ao usar o 

espaço público com expectativas hierárquicas, num espaço concebido para a disseminação da 

igualdade. Nesse sentido alerta que: A modernidade exerce uma pressão cada vez maior em 

direção à igualdade e a um reconhecimento muito universal, sobretudo “depois do advento do 

automóvel e do transporte público de massa”. (DAMATTA, 2010, p. 97). 

A necessidade de igualdade e, ao mesmo tempo, da preservação da individualidade de 

cada um, pode ser vista numa dimensão da vida moderna, utilizando uma frase de pára-

choque do caminhão, “Fé em Deus e Pé na Tábua”. DaMatta (2010) propõe neste contexto, 

fazer uma provocação à preservação do direito de ir e vir, fundamentalmente da mobilidade 

da vida contemporânea. Nessas questões, caso esse conjunto de ações seja colocado em 

prática, poderá sobrepor o modelo escravista e aristocrático no Brasil, caracterizando apenas 

um dos problemas do espaço urbano. 

Surgiram também problemas urbanos advindos da crescente migração da população 

rural para os grandes centros urbanos, movidos pela expansão industrial e pelo processo de 

acumulação de capital. Constatou-se ao longo dos anos de 1990 uma piora na qualidade do 

transporte coletivo urbano. Acentuou-se também o crescimento periférico, levando à 

fragmentação urbana e ao impacto nas redes de circulação. O resultado foi a privação dos 

serviços de transporte público urbano, com a redução de oportunidades, impedindo essas 

populações de acessarem os equipamentos e serviços que as cidades oferecem (escolas, 

hospitais, lazer, emprego etc.) Tal realidade mostra-se socialmente incoerente, considerando-

se as garantias legais vigentes (ROLNIK; BOTLER, 2004). 

Dentre os vários aspectos considerados essenciais na construção de uma política de 

mobilidade urbana, bem como de desenvolvimento urbano, é importante ressaltar: “A 

priorização de ações que contribuam para o aumento da inclusão social, da qualidade de vida 

e da solidariedade nas cidades brasileiras”. (MCIDADES, 2004, cad. 6, p. 15). 

Entre as décadas de 1970 e 2000, aconteceram mudanças significativas na mobilidade 

nas principais metrópoles brasileiras, conforme mostra o Gráfico 2, seguir. 
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Gráfico 2: Dados de 1977 – Mobilidade nas áreas metropolitanas do Brasil 

Fonte: GEIPOT; áreas: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba e 

Fortaleza.(modificado) 

 

Ao analisar o Gráfico 2, constata-se que o transporte público por ônibus e o automóvel 

particular, na década de 1970, representando 61% e 29% do total das viagens motorizadas, 

são distribuídas em ônibus e automóvel, respectivamente. Os outros tipos de viagens 

representadas não se mostraram significativos, sendo que alguns deles já foram extintos. Em 

meados da década de 2000, o transporte público passou a representar 51% do total de viagens 

motorizadas e o automóvel, 49%, ou seja, o uso do automóvel praticamente dobrou, enquanto 

o transporte público por ônibus caiu 10% (IPEA, 2011, cad. 94). A situação analisada teve 

como consequência: (1) congestionamentos; (2) aumento de poluição; (3) aumento de gastos 

para o usuário e (4) acidentes de trânsito. 

A divisão modal em municípios com mais 60 mil habitantes, dados de 2007, revela o 

uso intenso de transporte individual motorizado, sendo responsável por 27% dos modos de 

transporte, percentual superior ao transporte público por ônibus que representou 26%, 

incluindo ônibus municipal e metropolitano (IPEA, 2011, cad. 94). Os dados expostos 

confirmam a exposição de DaMatta (2010) em sua colocação sobre o processo de aculturação 

pelo automóvel presente na sociedade brasileira, desde o início do século XX, que se perpetua 

na cidade contemporânea. 
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2.3 Profissionalização do transporte público urbano no Brasil 

 

 

Cumpre mencionar ainda que entre as décadas de 1940 e 1950, marcadas pelo 

processo industrial, pela migração do campo e conturbação nas cidades brasileiras, houve o 

descaso do governo com o transporte público em detrimento dos investimentos na indústria 

automobilística. Daí os gestores municipais buscavam as suas alternativas, sem nenhuma 

diretriz apontada pelo governo federal. 

É clara a dependência de transporte público por parte da população como 

consequência da grande aglomeração urbana iniciada em 1968 e 1985. Como dito, no início 

dos anos de 1970, o governo deparou-se com a crise do petróleo tornando frágil o transporte 

público e exigindo a busca de soluções para o modelo de transporte sobre rodas. Nesse 

momento, o Grupo Executivo de Integração de Políticas de Transporte criado pelo governo, 

teve como objetivo dar apoio técnico e administrativo. O GEIPOT explicita, em seu primeiro 

documento, o planejamento urbano integrado ao transporte e propõe também a criação de 

órgãos específicos para o gerenciamento do transporte nos municípios, entre outras iniciativas 

que provocaram melhorias aos deslocamentos urbanos, principalmente para a população 

menos favorecida. (GEIPOT, 2001). 

O modelo de planejamento visto mostrava maior preocupação por parte do governo 

em direcionar recursos para a infraestrutura de transporte rodoviário, voltado para o transporte 

individual, ignorando os modos não motorizados. Acrescenta-se a este modelo de 

planejamento, a desarticulação entre o urbanismo e o transporte, agravado pela falta de 

controle social e ambiental. No trato das questões urbanísticas, apenas a análise do uso do 

solo fez parte das ações municipais da época, numa tentativa de aproximação entre o 

urbanismo e o transporte. A circulação foi considerada como fator secundário na época. Um 

novo modelo de planejamento de transportes das cidades brasileiras foi difundido como 

mobilidade urbana, a partir de 1988. (GEIPOT, 2001). 

A partir da Constituição Federal de 1988, capítulo II, art. 182 e 193, a 

responsabilidade do transporte passou a ser do município no que diz respeito à execução da 

política de desenvolvimento urbano, em consonância com as diretrizes gerais previstas em lei, 

tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de sua população. Estabelece também a obrigatoriedade de elaboração do 

Plano Diretor para as cidades com população superior a 20 mil habitantes. Por fim, definiu o 

serviço de transporte público urbano como essencial e de responsabilidade dos municípios.  
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A Lei Federal nº 10.257 de 10/07/ 2001, criou o Ministério das Cidades, com base no 

Estatuto das Cidades que regulamentou os referidos artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). Dessa forma, o planejamento urbano e o transporte, começaram a ser 

tratados de forma integrada no Brasil. O Estatuto das Cidades e a Medida Provisória nº 

2.220/2001, “Dispõe sobre a concessão de caso especial definida no artigo 183 da CF 1988” 

(BRASIL, 1988). Essa medida aponta as diretrizes para a política urbana do país, nas esferas, 

federal, estadual e municipal. 

O artigo 41, lei 10.257/2001, Estatuto das Cidades obrigou as cidades com mais de 

500 mil habitantes, a elaborarem o Plano de Transporte Integrado, compatível com o Plano 

Diretor do Município. Tal disposição foi complementada pela resolução nº 34/2005, do 

Conselho das Cidades, que alterou a denominação Plano de Transporte Urbano Integrado para 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade (PlanMob). (IBAM e MCIDADES, 2005). 

O PlanMob estabeleceu diretrizes, instrumentos, ações e projetos voltados à 

organização dos espaços de circulação e dos serviços de trânsito e transporte público. Assim, 

o PlanMob, constituiu-se em instrumento efetivo da política de mobilidade urbana, no âmbito 

do Ministério das Cidades (MCIDADES, 2007). Dentre as pastas do Ministério das Cidades, a 

Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMOB) é uma vertente importante 

dentro da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), na inserção do conceito de 

mobilidade urbana sustentável, a qual se fundamenta no artigo 5º do Projeto de Lei Federal nº 

1.687/2007. Destacam-se alguns desses princípios, os quais devem ser incorporados ao plano 

de mobilidade dos municípios: (1) acessibilidade universal; (2) equidade no acesso das 

cidades ao transporte público coletivo; (3) eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 

serviços de transporte urbano. (MCIDADES, 2004, cad. 6, p. 51). 

 

 

2.4 Plano de mobilidade urbana das cidades brasileiras  

 

 

Entendendo a cidade como um espaço de promoção e expansão da cidadania, depara-

se no século XX com um cenário de profunda desigualdade e exclusão sócioespacial 

apresentado na urbanização brasileira. Como visto, o Ministério das Cidades, em 2003, 

propôs, em conjunto com a SEMOB, traçar no âmbito das políticas públicas, uma política 

nacional de desenvolvimento urbano, tento como foco a produção de cidades mais justas e 

humanas, a promoção e expansão da cidadania, o fortalecimento da democracia por meio do 
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acesso universal ao espaço urbano e do desenvolvimento econômico. Tal pressuposto foi 

publicado pela Lei nº 12.587 em 04/01/2012. (MCIDADES, 2004, cad. 6). 

Dados oficiais apontam que a população urbana brasileira representa 82% do total da 

população, sendo que 70% se concentram em apenas 10% do território, distribuídos 

principalmente nas metrópoles, lugares onde ocorrem as grandes aglomerações urbanas e em 

consequência disso, apresentam uma profunda desigualdade, mas, paradoxalmente, 

concentrando a pobreza e a riqueza, praticamente no mesmo espaço. (MCIDADES, 2004, cad. 

6, p. 20). 

Assim, a mobilidade urbana é vista atualmente como uma condicionante importante no 

convívio do espaço metropolitano, apesar da falta de planejamento das metrópoles brasileiras, 

ocorrido nas últimas décadas. Além da expansão progressiva demográfica e espacial, dois 

fatores se destacam: a escolha dos investimentos públicos em relação aos modos de transporte 

e a incapacidade de equacionamento das políticas em relação à mobilidade das pessoas e 

mercadorias. 

Não restam dúvidas de que a mobilidade urbana é um direito de todos, homens, 

mulheres, crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, gestantes, 

obesos, etc. (MCIDADES, 2004). Em 2000, o Brasil possuía 14 milhões de idosos, 8,5% de 

sua população e até 2025 a população de idosos, com idade superior a 60 anos é estimada em 

15% (IBGE, 2000). 

Como afirmado anteriormente, a mobilidade urbana está intrinsecamente relacionada 

às políticas públicas que dizem respeito à origem e ao destino. Nesse contexto, a mobilidade 

está associada às pessoas e aos bens. Visa atender as necessidades de indivíduos e agentes 

econômicos, consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades 

nele desenvolvidas. A publicação do IPEA, no caderno de referência para a elaboração do 

Plano de Mobilidade, define mobilidade como os movimentos das pessoas dentro das cidades 

ou entre elas com determinadas finalidades. Costuma ser indicada por meio da relação 

viagens por habitantes em dado período de tempo. (IPEA, 2007 p. 9). Resulta da interação 

entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. 

Para Vasconcellos (1996), mobilidade urbana pode ser definida como: 

 

Um atributo associado às pessoas e aos bens correspondentes às diferentes 
respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de 
deslocamento, consideradas as dimensões do espaço e a complexidade das 
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atividades nele desenvolvidas. (VASCONCELLOS2, 1996, apud 
MCIDADES, 2004, cad. 6, p. 13). 
 

Ainda no mesmo documento: 

 

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de um 
conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos 
modos não-motorizados e coletivos de transporte, de forma efetiva, que não 
gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente 
sustentável, ou seja: baseado nas pessoas e não nos veículos 
(VASCONCELLOS, 1996, apud MCIDADES, 2004, cad.6, p. 13). 

 

A implementação da mobilidade urbana sustentável é orientada pelos eixos 

estratégicos de desenvolvimento urbano, de sustentabilidade ambiental, da participação social 

e da modernização regulatória do sistema de mobilidade urbana. A abordagem mobilidade 

urbana aparece como emergente no aspecto do planejamento e gestão em escala 

metropolitana. A mobilidade contribui no sentido de promover a integração nas esferas, 

municipal, estadual, concernentes à gestão do transporte e uso do solo. 

O atual padrão de organização das cidades gera uma crise no atual modelo de 

mobilidade urbana, afirma Rolnik (2006). A gestão integrada metropolitana poderia 

racionalizar o uso e a circulação de veículos, integrar modos, conscientizar o cidadão a usar 

alternativas ao transporte individual, entre outras. Um plano metropolitano consolidado 

contribui para a racionalização dos recursos públicos, redução de impactos ambientais, 

melhoria da atividade e produtividade urbana, maior acesso aos serviços básicos, como saúde, 

educação, lazer, reduzindo a exclusão social. 

A minimização das adversidades provocadas pelo aumento do transporte motorizado 

individual tem sido o maior desafio das cidades brasileiras. As cidades dependem da 

mobilidade para cumprirem as suas funções sociais e gerarem crescimento econômico. A 

mobilidade urbana é que faz a cidade funcionar e cumprir o seu papel de troca de bens e 

serviços, cultura e conhecimento entre a população. Por isso, a mobilidade está associada à 

cidade, na facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. A mobilidade é 

percebida nas dimensões do espaço urbano com sua complexidade de atividades diversas, 

como serviço de transporte integrando a população, atrelados aos fatores de renda, bem estar e 

desenvolvimento econômico. (MCIDADES, 2004, cad.6). 

                                                      
 

2
 VASCONCELLOS, Eduardo A. Transporte urbano, espaço e equidade. FAPESP, São Paulo, 1996. 
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O aumento de mobilidade como resultante de incremento de fluxo de pessoas e bens 

implica também em externalidades negativas, como danos ao meio ambiente, 

congestionamentos, afetando a qualidade de vida e desempenho econômico das cidades. As 

incertezas sobre o comportamento da demanda e a dificuldade de atender o crescimento, 

aumentam a cada dia, descartando o planejamento do transporte baseado na provisão. Uma 

nova abordagem difundida é o gerenciamento da mobilidade, o qual exige a adoção de 

conceitos e práticas de sustentabilidade. A sustentabilidade está relacionada com a maneira 

em que a sociedade utiliza os recursos naturais e lida com a degradação ambiental, em longo 

prazo. Dentre as várias definições sobre a mobilidade urbana sustentável, destaca-se a 

sustentabilidade do sistema de transporte, a qual está integrada com os aspectos urbanos, 

como parte das mudanças da dinâmica econômica das cidades. (MCIDADES, 2004, cad. 6). 

Os deslocamentos não devem ser medidos somente em distância, mas também em tempo. 

A mobilidade sustentável depende da atuação do poder público, mas com uma política 

voltada às demandas e propostas advindas das mobilizações e espaços democráticos. Para se 

viver em cidades sustentáveis é necessário que o transporte público esteja dentro dos preceitos 

requeridos pela mobilidade urbana, com tarifas acessivas, qualidade, boa frequência, menos 

poluente, com alcance ao espaço urbano a todos, independente da condição social. Nesse 

aspecto é preciso “vontade política” e recursos permanentes que promovam planos de 

melhorias envolvendo recursos públicos e privados na reestruturação de redes de transporte 

públicos, inclusive, corrigindo a distorção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

que não priorizou recursos suficientes para o transporte público. 

A Mobilidade das pessoas e das mercadorias nas cidades contribui para a qualidade de 

vida da população, em outro extremo, a ineficiência da mobilidade aumenta a desigualdade 

socioespacial. As políticas públicas são necessárias na medida em que as dificuldades vão 

aparecendo e requerendo ações governamentais mais acentuadas, no âmbito municipal, 

estadual e federal. Em países em desenvolvimento, o deslocamento feito pela população em 

áreas urbanas é a metade, se comparado com o deslocamento da população em países 

desenvolvidos, relata Vasconcellos (2002). 

O histórico das regiões metropolitanas brasileiras é de desarticulação entre o trânsito, 

transporte público, fluxo de mercadorias e serviços. Adiciona-se a essa dificuldade, a abertura 

econômica e alta competitividade mundial e com isso as cidades passaram a enfrentar 

problemas nos sistemas viários, os quais ainda são deficientes de planejamento, 

racionalização e integração. A construção de uma rede estruturada de transporte coletivo 

reurbaniza e torna as cidades mais eficientes e mais inclusivas socialmente. Significa 
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disponibilizar transporte público compatível com as necessidades e renda da população, com 

reflexo na dinâmica econômica. 

 

 

2.5 Urbanização e transporte público urbano  

 

 

O Brasil pode ser considerado um dos países em desenvolvimento com enormes 

desafios em planejamento urbano. É fundamental que os municípios tenham controle sobre o 

seu território, por meio de instrumentos legais de organização do uso e da ocupação do solo. 

São necessários recursos humanos, instituição de normas legais, planos diretores e suas leis de 

zoneamento.  

Destaca-se a capital e a metrópole mineira do século XX com predominância de 

aspectos contemporâneos. O uso e a ocupação do solo se materializam nas relações 

socioeconômicas no território, formado por espaços formal e informal. O território 

metropolitano é disputado pelas diversas áreas de conflito de interesses, destacando-se, entre 

elas, a dinâmica imobiliária, obedecendo a parcelamento, uso e ocupação do solo, 

caracterizando-se pelos contrastes sociais, no atendimento por infraestrutura, bens e serviços 

urbanos, refletindo em relações socioeconômicas desiguais. Essa organização do espaço 

metropolitano é caracterizada por centralidades urbanas, constituídas de concentração e 

diversificação de atividades, mas também de conceito de lugar, local de encontro e 

sociabilidade. (PDDI, 2011). 

O movimento urbanístico de algumas cidades brasileiras se apresenta com 

características do urbanismo europeu do início do século XX. Nessa abordagem, Calabi 

(2012) reforça a história do urbanismo europeu: “A história do urbanismo europeu do final do 

século XIX e início do século XX está ligada ao processo de industrialização e em mudanças 

na redistribuição de centros urbanos”. As cidades, neste mesmo período, intituladas 

Metrópoles, privilegiaram a construção de parques e redes viárias, sistemas de transporte 

público, assumiram também, funções políticas e econômicas, de forma privada e pública. 

Entre os autores que defenderam um conceito de urbanismo, destaca-se Thomas Adams 

(1967): 

 
 

O urbanismo pode ser definido como arte de planejar o desenvolvimento 
físico das comunidades urbanas, com o objetivo geral de assegurar condições 
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de vida e de trabalho saudáveis e seguras, transportes adequados e eficientes 
e promovendo o bem-estar público. Como ciência, o urbanismo pretende 
descobrir a verdade das condições econômicas, sociais e físicas da cidade. 
Como arte, procura um comprometimento, seja econômico ou social, no 
estabelecimento de vias de comunicação, uso do solo, construção e das 
demais estruturas. (THOMAS ADAMS3, 1967, apud CALABI, 2012, 
pag.4). 

 

O urbanismo enfrentou ainda nos primeiros anos do século XX, o êxodo rural, durante 

a Revolução Industrial, fase em que os trabalhadores trocaram a atividade agrícola pelo 

trabalho nas fábricas. O urbanismo recorrente desta situação, não acompanhou o incremento 

de postos de trabalho na cidade em sua infraestrutura, como estradas, canais e ferrovias, a não 

ser pelas inovações dos meios de transporte que revolucionaram os conceitos de distância. 

Ainda no século XX, surge uma nova fase, a “Nova centralidade” em meados da década de 

1980, concomitantemente com a recuperação econômica e o processo de concentração de 

atividades econômicas e sociais em áreas centrais. A nova centralidade diz respeito à 

formação de pólos terciários em áreas abandonadas, na periferia urbana, diz Calabi (2012). 

Nessa questão de planejamento urbano, de uso do solo e infraestrutura de transporte, 

destaca-se um exemplo de política de urbanismo e transporte público no Brasil, no município 

de São Paulo, na comunidade de Paraisópolis.  

 

 

2.5.1 Experiência de urbanização e melhoria de transporte público da comunidade de 

Paraisópolis-SP 

 

 

A comunidade de Paraisópolis exibiu bons resultados no transporte público com as 

intervenções da primeira etapa do plano de urbanização com ênfase no setor de transporte 

público, com base no estudo realizado pela São Paulo Transportes S.A. (SPTRANS) em 2009. 

Houve um investimento de 20 milhões de reais na primeira etapa e, na segunda, previstos na 

época, 130 milhões de reais, utilizando recursos municipais, estaduais, federais. A 

comunidade está localizada no Distrito de Vila Andrade, sub-Prefeitura de Campo Limpo, 

zona oeste do município de São Paulo. É a segunda maior comunidade com 79,9 mil 

habitantes e 17,7 mil domicílios. (SEHAB/HABI, 2008). 

                                                      
 

3
 ADAMS, T. City and Town Planning. International Encyclopedia of the Social Sciences. V.6. Detroit: 

Macmillan-Free Press, 1968. 



42 

 

A ocupação da área aconteceu por volta de 1921 por grileiros e posseiros, por meio de 

invasão de terrenos privados e abandonados. Na década de 1960, o aglomerado expandiu-se, 

enquadrando-se na Lei geral do zoneamento como zona especial – Z8 – Zona especial sujeita 

a restrições temporárias. Em 1972, exigiu-se da Prefeitura do Município um Plano específico, 

dentro do prazo de três anos, que posteriormente foi reduzido para um ano. 

O processo de urbanização de Paraisópolis teve um desenvolvimento lento até a 

década de 1990. Com promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, e regulamentação da 

política urbana disposta no capítulo II, art. 182 e 183, da Constituição Federal de 1988, foi 

permitido o uso de instrumentos para o planejamento, gestão e intervenção territorial. A partir 

daí, foram implantadas as zona de especial interesse social (ZEIS). As Zeis, de acordo com o 

artigo 174 da Lei do Plano Diretor Estratégico, Lei municipal 13.430/2002, apontaram os 

instrumentos que permitiram a intervenção social e de infraestrutura em zonas de especial 

interesse social. 

O levantamento socioeconômico e demográfico, iniciado em 2004, pela Secretaria de 

Habitação e Desenvolvimento urbano, criada pelo Decreto-municipal 42.871/03, envolveu 

estudo de domicílios, nível de atendimentos dos serviços essenciais à moradia, renda, perfil da 

população ativa e inativa e adesão comunitária dos moradores. 

O levantamento socioeconômico subsidiou a elaboração do Plano de urbanização da 

comunidade de Paraisópolis, envolvendo 36 membros da comunidade, poder público e 

concessionários de serviços públicos. Destaca-se, neste plano de urbanização, o plano de 

circulação da comunidade, o qual apresenta dados da pesquisa METRÔ-PESQUISA 

(OD/2007), sobre os hábitos de deslocamento da população. 

Entre os índices divulgados pelo METRÔ-PESQUISA (OD 2007), identificou-se que 

o índice de mobilidade foi de 1,15 viagens por habitante. O índice de mobilidade por modo 

coletivo foi de 0,56 viagens por habitante. A duração da viagem por modo coletivo foi medida 

em 68 minutos, por modo individual, 33 minutos e 15 minutos de duração da viagem a pé 

dentro da comunidade; forma muito concentrada, sendo que do total de viagens, 18,6% eram 

internas. O levantamento das condições de circulação indicava congestionamento causado 

pelas vias estreitas, provocado por uma grande demanda por estacionamento na via. O índice 

de cobertura das linhas de ônibus no viário da comunidade foi medido em 0,22 (SPTRANS, 

2008). 

O índice é resultante da divisão de cada quilômetro de via oficial de circulação pela 

quantidade de metros percorridos por, no mínimo, uma linha de ônibus. No município de São 
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Paulo, por exemplo, o índice de cobertura das linhas de ônibus foi de 0,26, em setembro de 

2008 (SPTRANS, 2008). 

Outro dado importante sobre a mobilidade da comunidade diz respeito ao horário de 

almoço. É que 39% do total das viagens foram por motivo de educação, 39,3% por motivo de 

trabalho no setor de serviços, 6,5% para assuntos pessoais, 5,1% para trabalho no comércio, 

3% para o lazer, 2,1% para saúde, 2% para compras, 1,4%para o trabalho na indústria e 1% 

por motivo de procura de emprego. (METRÔ-PESQUISA, OD 2007). 

De acordo com a Gerência de Engenharia de Tráfego do Município de São Paulo 

(CET/GPL), a comunidade era atendida por 83 ônibus, 16 ônibus convencionais e 67 

microônibus, distribuídos em 5 linhas, oferecendo 510 partidas diárias, 40 na hora-pico da 

manhã, operadas pelo consórcio unicoopers/Cooperalta (SPTRANS, 2008). 

Dentro do Plano de urbanização da primeira etapa, entre outras melhorias, como 

saneamento e asfalto, foi planejado um sistema de binários formado por ruas de mão única em 

sentidos alternados. Antes da implantação, a comunidade deu sua opinião contribuindo para o 

acontecimento das melhorias em vias locais, nas rotinas de comércio, nas escolas, postos de 

saúde, dando sequência na implantação do novo sistema de tráfego, ocorrido em maio de 

2008. 

A avaliação de resultados do impacto da mudança de itinerários das linhas de ônibus 

da comunidade de Paraisópolis baseou-se no índice de cobertura das linhas de ônibus no 

viário da comunidade e no índice de atendimentos aos cidadãos realizados pelo SPTRANS. O 

índice de cobertura das linhas de ônibus no viário da comunidade medido na fase diagnóstica 

foi de 0,22 e após as mudanças ocorridas, o índice cresceu 52%, passando para 0,34 

(SPTRANS, 2008). 

 

 

2.6 Regulação dos serviços de transporte público urbano no Brasil 

 

 

Do ponto de vista econômico, a necessidade de regulamentação de determinados 

serviços ou atividades se justifica pela incapacidade do mercado em encontrar uma “solução 

ótima” do ponto de vista econômico e social. Isso significa esperar que o mercado forneça a 

produção eficiente de um bem ou serviço com preços que passam a refletir corretamente os 

benefícios e os custos para toda a sociedade. Quando o mercado deixa de prover essa solução 

ótima do ponto de vista econômico e social, denomina-se falha de mercado. Nesse caso, o 
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poder público é obrigado a intervir, seja por meio de empresas públicas ou pela regulação das 

atividades concedidas à iniciativa privada, por meio de fixação de regras, regulamentos ou 

legislações, para assegurar a oferta estável e adequada do bem ou serviço, sob preços 

módicos. O mecanismo de regulação tem como pressuposto o bem-estar do usuário, a melhora 

da eficiência de um bem ou serviço alocado, a eficiência distributiva, a eficiência produtiva e 

a qualidade e universalidade do acesso aos serviços, afirmam Giambiagi e Além (2000). 

A regulação do serviço de transporte consta no artigo 175 da Constituição Federal de 

1988 com o seguinte texto: “incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos”. (BRASIL, 1988). A definição de Serviço Público é dada por Martins (2004):  

 

Na tradição jurídica brasileira, está associada mais às circunstâncias 
históricas e políticas do que técnicas e econômica; é o constituinte quem 
determina o que dever ser considerado serviço público ou não, dada a 
relevância social da atividade naquele momento. Assim, para a corrente 
formalista (ou positivista) do direito administrativo, para uma determinada 
atividade ser considerada serviço público, basta definição constitucional ou 
legal. (MARTINS, 2004, p. 14). 
 

Os regimes estão especificados a seguir: 

Permissão: ato unilateral, discricionário e precário, pelo qual o poder público transfere 

a outrem a execução de um serviço público, para que o exerça em seu próprio nome e por sua 

conta e risco, com a receita proveniente da tarifa paga pelo usuário. Destacam-se as principais 

características desse modelo: 

• Depende sempre de licitação de acordo com o art. 175 da CF de 1988; 

• Seu objeto é a execução de serviço público; 

• O serviço é executado em nome do permissionário, por sua conta e risco; 

• Sujeição às condições estabelecidas pela administração e a sua fiscalização; 

• Pode ser alterado e renovado a qualquer momento pela administração, por qualquer 

motivo de interesse público; 

• Não possui prazo definido (embora a doutrina tenha admitido a possibilidade de 

fixação de prazo). 

Concessão: O Estado atribui o exercício do serviço público a alguém que aceite prestá-

lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente 

pelo poder público. Tal serviço deve ser regido pela garantia contratual de um equilíbrio 

econômico financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e 
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basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço. As características 

básicas desse modelo são: 

• Ter natureza contratual; 

• Ser estabelecido de forma não precária e possuir um prazo determinado. 

A regulação econômica torna-se imprescindível perante as falhas de mercado, como 

monopólios naturais, economia de rede, necessidade de coordenação, continuidade e 

disponibilidade de serviços, bens meritórios, bens públicos e externalidades. Dentre as falhas 

de mercado citadas, destacam-se a continuidade e disponibilidade de serviços, os quais são 

avaliados pelo risco de não provimento pelo mercado, por suas livres forças, por exemplo, de 

serviços de transporte público para as áreas periféricas e de baixa densidade comercialmente 

não rentáveis. Assim, o poder público garante a continuidade e a disponibilidade da oferta 

para aquelas áreas, utilizando mecanismo de regulação (IPEA, 2004). 

Outro destaque são as externalidades que surgem quando uma determinada atividade 

causa efeitos negativos ou positivos. Os custos de determinada atividade são uma 

externalidade negativa e os benefícios geram externalidades positivas. Por exemplo, no 

transporte urbano, os congestionamentos e a poluição provocados pelo uso em excesso de 

automóveis, são externalidades negativas. Por outro lado, o transporte público gera um efeito 

positivo em termos da redução da poluição do ar e dos congestionamentos de trânsito nas 

grandes cidades. 

Os modelos de regulação do transporte público urbano existentes são baseados nas 

experiências européias. São eles: mercado fechado, competição regulada ou desregulação. No 

Brasil ou no exterior tais modelos são aplicados de forma pura, sofrendo variações de acordo 

com a realidade situacional. Destaca-se a competição regulada como modelo utilizado em 

Londres, na França e nas principais cidades brasileiras, como por exemplo, Belo Horizonte. 

(IPEA, 2004). 

Na “competição regulada” fica visível a competição com interferência estatal. O 

modelo licitatório estabelece critérios de eficiência para a operação em determinada área por 

tempo determinado. Nesse modelo privilegia-se a eficiência produtiva e distributiva, 

motivadas pelos baixos custos operacionais e consequentemente menores tarifas. Esse sistema 

de competição regulada tem maiores possibilidades de melhorar a relação oferta/custos. Exige 

também que o poder público cumpra as atribuições de realização das licitações, integração, 

coordenação, fiscalização da rede e respectivos contratos. São dois os modelos de 

remuneração dos serviços, o primeiro que remunera pelas tarifas cobradas e o segundo que 

remunera pela prestação de serviços, ambas utilizadas nas cidades brasileiras. 
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Como estruturador do desenvolvimento urbano, o transporte público precisa de 

melhoria tecnológica, operacional, de integração e regulação. As boas condições de circulação 

são um fator relevante no conjunto dessas ações, juntamente com a política tarifária. A tarifa 

tem um papel importante: o de democratizar o direito à mobilidade e, por isso, cumpre ser 

suportável em termos econômicos para o usuário. O sistema de transporte público é 

dependente também da redução dos custos operacionais e em alguns casos, de fomento 

público e privado. As cidades brasileiras necessitam reduzir os seus problemas estruturais e de 

provisão de recursos. Este cenário requer um enorme esforço político, como alternativa viável 

para o desenvolvimento das cidades no futuro. (ANTP, 1997). 

De acordo com Caldas (2008), Belo Horizonte foi o primeiro município brasileiro a 

adotar o sistema de regulação de transporte coletivo por ônibus, atendendo aos dispositivos da 

Lei de licitações 8.666/93. Em 1998 foi deflagrado um processo licitatório para a exploração 

da prestação de serviço de transporte coletivo por ônibus e o modelo adotado foi a 

subconcessão onerosa. Adotou-se também a Câmara de Compensação Tarifária (CCT). Nesse 

modelo de compensação tarifária, a BHTRANS era responsável pelo gerenciamento e as 

subconcessionárias recebiam pelo serviço prestado. O modelo tarifário em funcionamento, já 

no início do ano de 2000, apresentava ineficiência econômica, mostrando baixos incentivos de 

captação de receita pelos subconcessionários. 

A regulação do transporte coletivo em 1998, em Belo Horizonte, para a exploração de 

serviço de transporte público urbano, facilitou a estruturação dos serviços prestados, 

permitindo que novos serviços fossem oferecidos. Nesse período a BHTRANS enfrentou 

dificuldades na operação do sistema com os custos em elevação e retração da demanda. 

Foram vários os motivos que provocaram a queda no uso do transporte coletivo pela 

população, entre eles, a demora dos ônibus para alcançar o destino devido aos 

congestionamentos produzidos pelo aumento do uso do veículo particular. 

A queda de velocidade dos ônibus coletivos e a competição cada vez mais acentuada 

com os veículos particulares provocaram elevados custos operacionais, especialmente devido 

aos congestionamentos, à crescente urbanização e ao aumento da distância percorrida. Outros 

dois fatores que elevaram o custo operacional do transporte coletivo são apontados pela 

renovação de frota e o alto preço de combustível e insumos promovidos pelo governo federal. 

No aspecto socioeconômico, surgiam fatores, como por exemplo, a falta de emprego 

motivado pela crise econômica, acarretando, entre 1998 e 1999, uma queda no número de 

passageiros de transporte público de 10,79%. Não é por acaso que o transporte clandestino 
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cresceu tomando uma parcela significativa dos usuários do transporte público no município, 

afirmam os dados da BHTRANS, 2000. 

O transporte clandestino se intensificou no início da década de 1990 em algumas 

cidades brasileiras como reflexo do modelo econômico daquele período. As dificuldades 

econômicas da população, a falta de trabalho e a precariedade de serviços públicos de 

transporte, obrigaram a população a optar pela economia informal, sendo uma delas, o 

transporte clandestino.  

Ainda na década de 1990, alguns fatores relacionados ao sistema de transporte público 

de Belo Horizonte, colaboraram para a proliferação de Vans e Kombis ilegais em circulação. 

Alguns desses fatores são dignos de destaque, afirmam Leite e Amaral (2012): 

• aumento de intervalo entre viagens, provocado pela renovação de frota e inserção de 

veículo de maior capacidade; 

• adequação dos serviços ofertados à demanda, para garantir o equilíbrio financeiro do 

sistema; 

• falta de regularidade das viagens, devido aos congestionamentos e má prestação de 

serviços por parte de alguns operadores; 

• insatisfação dos usuários com os critérios de intervalos adotados para o atendimento 

em horários de pico. 

O transporte informal ainda apresentava outras vantagens em relação ao transporte 

coletivo formal. Atendia as necessidades imediatas do usuário, oferecia conforto, pois 

somente transportava passageiros assentados, número reduzido de passageiros, maior 

facilidade para saírem de congestionamentos, itinerário e horários flexíveis. Do ponto de vista 

do gestor público, os danos ao sistema de transporte público urbano foram enormes, pois, 

provocavam congestionamentos, disputavam espaços nas vias públicas com os ônibus 

formais, diminuindo a segurança, entre outros fatores, como a redução de velocidade e 

aumento de custo. Os gestores de transporte tinham clareza de que os instrumentos 

disponíveis de fiscalização, por si só, não resolviam, exigindo uma oferta de serviço melhor 

que atendesse às exigências dos usuários. (BHTRANS, 2000). 

Em 2003, a BHTRANS alterou a forma de remuneração das subconcessionárias. Foi 

assinado o “Termo de acordo para ajustamento de procedimento temporário na execução dos 

contratos de subconcessão de prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no município de Belo Horizonte”. O termo mudou o critério de remuneração e 

estabeleceu responsabilidades na operação do transporte por parte das subconcessionárias. No 
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modelo anterior, a remuneração era pela prestação de serviços e os operadores recebiam com 

base na produção (veículos-quilômetros produzidos). Com o termo de ajustamento assinado 

em 2003, a remuneração passou a ser pelo modelo de remuneração por tarifa. Os operadores 

passaram a ser remunerados pelas próprias receitas arrecadadas e os riscos de demanda foram 

para os operadores, incentivando-os a assumirem uma postura orientada para o mercado. 

Com as medidas regulatórias aplicadas pela BHTRANS, o transporte clandestino 

reduziu significativamente, mas ainda percebem-se práticas de transporte por Kombis e Vans 

ilegais em alguns corredores que ligam algumas cidades da região metropolitana. É visível 

também a oferta de serviços de transporte ilegais por veículos particulares em alguns pontos 

de embarque e desembarque no hipercentro Belo Horizonte com destino aos bairros e 

aglomerados mais distantes ou com pouca oferta de ônibus regulares nos horários de pico. 

 

 

2.6.1 Experiências de regulação dos serviços de transporte público urbano de Goiânia, 

Porto Alegre e São Paulo 

 

 

O serviço de transporte público no Brasil busca a formulação e a implementação de 

políticas públicas frente às dificuldades apresentadas no século XX e início do século XXI 

sob a ótica de custos sociais, econômicos e ambientais. O intuito é minimizar os problemas de 

mobilidade nas principais cidades brasileiras. Foram selecionados casos exemplares de 

regulação de transporte público que fazem parte do estudo coordenado pelo IPEA, publicado 

pelo Ministério das Cidades em 2004, contemplando as cidades de Goiânia, Porto Alegre e 

São Paulo. 

Em Goiânia o estudo destacou o modelo de gestão e reestruturação dos serviços. A 

região metropolitana é composta por onze municípios, além de seis municípios vizinhos, 

envolvendo 1,7 milhões de habitantes. Entre 1937 e 1975, a gestão do transporte pertenceu ao 

Poder Municipal. O Estado assumiu a gestão do transporte entre 1976 e 2001. A partir de 

2001 prevaleceu a gestão integrada, criando a Rede Municipal e Metropolitana. No período de 

1999 a 2001, o estudo apontou 300 transportadores de passageiros informais. Em 2001, foram 

regulamentados 743 transportadores autônomos de microônibus. São 235 linhas municipais, 

com uma demanda de 20 milhões de passageiros/mês, utilizando uma frota de 1.427 veículos 

(IPEA, 2004). O estudo destacou as mudanças na organização da rede de transporte público, 

nos seguintes aspectos: 
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• Criação de um sistema metropolitano de gestão do transporte público; 

• A organização da operação por áreas geográficas; 

• O estabelecimento de acordos operacionais entre grupos de empresas para operá-las; 

• Reestruturação da rede de linhas. 

Dentre as mudanças ocorridas, alguns aspectos se destacaram como positivos, como a 

retomada da gestão pública ao planejamento e controle do transporte coletivo, a melhoria da 

qualidade da frota e da produção quilométrica, o controle da informalidade no transporte de 

passageiros e o aumento de 11% na demanda de passageiros por ônibus (IPEA, 2004). O 

estudo observou ainda que algumas questões não avançaram, como por exemplo, o processo 

de participação social, investimentos em infraestrutura, fortalecimento do órgão gestor e 

processo de licitação com instrumentos contratuais mais adequados. 

No Caso de Porto Alegre, o estudo destacou as Bacias e Consórcios operacionais. São 

249 linhas municipais, com uma frota de 1.597 veículos, transportando 950 mil passageiros 

em 25 mil viagens/dia, apresentando um índice de produção quilométrica (IPK) de 2,3. Antes 

de adotar o modelo por bacias, o sistema de transporte coletivo municipal de Porto Alegre era 

caracterizado por uma imensa sobreposição de itinerários, com grande parte das viagens 

ociosas, o que acarretaria a saturação do sistema viário na área central. Em 1998, o sistema 

municipal de ônibus urbano foi organizado em bacias operacionais. A formalização desse 

novo modelo municipal só ocorreu no ano de 2000, com a adição do decreto municipal 

12.989/2000, com o objetivo de racionalização da rede de linhas, ampliação da área de 

atendimento, redução dos custos operacionais e melhoria dos serviços prestados nas linhas 

(IPEA, 2004). 

As mudanças organizacionais introduzidas a partir de 1998 contribuíram para a 

organização da operação por bacias geográficas e a criação de consórcios de empresas para 

operá-las. O estudo apontou que ainda falta estimular a qualidade e a produtividade nos 

serviços de transporte coletivo. Falta também racionalizar os custos operacionais das 

empresas operadoras e melhorar o relacionamento do órgão gestor com essas empresas. 

Em São Paulo, o estudo contemplou o modelo de gestão e reestruturação dos serviços. 

A população da região metropolitana de SP, em 2004, somava 17,8 milhões de habitantes, 

considerando os 39 municípios do entorno, utilizando uma área de 8.051 km2. São 1.290 

linhas municipais, utilizando uma frota de 7.500 ônibus, articulados, biarticulados e comuns, 

bem como, 6.200 microônibus de transportadores autônomos. O sistema de transporte por 

ônibus atende 3,8 milhões de passageiros/dia (IPEA, 2004). 
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O estudo concentrou-se nas mudanças regulatórias introduzidas a partir da publicação 

da Lei municipal n° 13.241/2001, que definiu a forma de organização dos serviços do sistema 

de transporte coletivo urbano de SP, com ênfase nos aspectos de organização da operação por 

áreas, na organização institucional e no modelo de delegação dos serviços (IPEA, 2004). 

Os problemas que levaram a administração pública paulista a inserir mudanças 

regulatórias no sistema de transporte, foram: 

• A queda da renda do usuário e consequentemente evasão de receita de passageiros; 

• Proliferação do transporte informal; 

• Deterioração da qualidade dos serviços; 

• Instabilidade institucional envolvendo operadoras e o poder público. 

O novo modelo de regulação do sistema de transporte público tinha como finalidade a 

interrupção do fluxo de perda de passageiros, o atendimento aos novos padrões de 

deslocamento da população, a redução dos custos operacionais e a redução dos riscos de 

falência dos operadores. Com isso, o modelo implantado criou dois modelos de operadoras, o 

consórcio de empresas e os operadores autônomos, organizados em cooperativas. De acordo 

com o estudo, o novo modelo de regulação do sistema de transporte público aplicado na 

cidade de São Paulo estabilizou a relação entre o poder público e os operadores, empresas e 

cooperativas, restabeleceram a base institucional. 

Nos três casos de regulação expostos das capitais, Goiânia, Porto Alegre e São Paulo, 

foram apresentados modelos de organização do transporte público com enfoque na solução de 

problemas de gestão. Nos três casos, as experiências não cumpriram o grau de formalização 

jurídico-institucional na forma da legislação vigente. Por outro lado, apresentaram novos 

paradigmas organizacionais e regulatórios que podem indicar os novos desafios a serem 

enfrentados pela maioria das cidades brasileiras. 

 

 

2.7 Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 

 

Entre os anos 1980 e 1990, o processo de urbanização atingiu proporções elevadas, 

agravadas pelo tratamento errôneo por parte do poder público, trazendo graves consequências 

para os dias atuais. Nesse mesmo período, em função da crise fiscal e da promulgação da 
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Constituição Brasileira de 1988, a gestão do transporte público passou a ser de 

responsabilidade dos executivos locais. (MCIDADES, 2004, cad.6). 

Como se pode perceber, a formulação da política para a construção de cidades 

sustentáveis orientadas pelo Ministério das Cidades, a partir do ano de 2003, propõe o 

planejamento integrado nas questões de mobilidade urbana, baseadas no desenvolvimento 

urbano, sustentabilidade ambiental, inclusão social e democratização do espaço. Dentre os 

vários aspectos considerados essenciais na construção de uma política de mobilidade urbana, 

destaca-se: “A priorização de ações que contribuam para o aumento da inclusão social, da 

qualidade de vida e da solidariedade nas cidades brasileiras”. (MCIDADES, 2004, cad. 6, p. 

15). 

O “Estatuto da Cidade” (2001), em seus diversos artigos, reforça o serviço de 

transportes urbanos como serviço público e de competência da União, no estabelecimento de 

diretrizes para seu desenvolvimento. Torna obrigatória a existência de um plano de transporte 

urbano integrado para as cidades com mais de 500 mil habitantes ou situados em regiões 

metropolitanas. 

É importante ressaltar que a necessidade de deslocamento é consequência da 

distribuição e densidade de ocupação das diversas atividades pela malha urbana. Por outro 

lado, o sistema viário e de transporte é um forte indutor do uso e da ocupação do solo, o que 

deve ser considerado na formulação dessa legislação, estabelecendo diretrizes para a expansão 

e adequação do sistema viário e do sistema de transporte público. Além disso, o conceito de 

mobilidade urbana sustentável é aplicável à diversidade dos municípios brasileiros, 

independentemente do porte da cidade, pois os valores são universais. (MCIDADES, 2004, 

cad. 6). 

Os Planos Diretores estabelecem tradicionalmente diretrizes para a expansão e 

adequação do sistema viário e para o sistema de transporte público, considerando apenas o 

deslocamento dos veículos e não das pessoas. A ideia é de se trabalhar a mobilidade das 

pessoas, em substituição ao enfoque de planejar apenas o transporte e trânsito. Incorporar a 

mobilidade urbana no Plano Diretor é priorizar, no conjunto de políticas de transporte e 

circulação, a mobilidade das pessoas e não dos veículos, o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano e os meios não-motorizados de transporte. Nesse sentido Diniz (1982) lembra 

que: “a cidade é um problema dos municípios. A eles competem, em virtude de sua autonomia legal 

referida ao conceito de peculiar interesse, disciplinar a ocupação do solo e garantir à população que aí 

vive os serviços básicos essenciais à sua sobrevivência”. (DINIZ, 1982, p. 57). 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (PDDI), teve a sua primeira edição em 1996, atualizado em Abril de 2010, 

atendendo a demanda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana (SEDRU) – Governo de Minas, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada Data (IPEAD). Foi elaborado por uma equipe coordenada pelo Centro 

de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais (CEDEPLAR/FACE/UFMG). 

O objetivo foi a construção de um processo de planejamento metropolitano na RMBH, 

envolvendo os municípios, o Estado, os órgãos federais e a sociedade civil organizada. As 

macro-diretrizes para o planejamento definidas pelo PDDI, estão pautadas na promoção do 

desenvolvimento sustentável, reorganização territorial e controle social, principalmente. Além 

das referências de cidadania, faz parte desse planejamento integrado de gestão metropolitana, 

a inclusão e empoderamento de municípios, em especial as populações fragilizadas e as 

inversões de recursos para as políticas de investimentos públicos e políticas públicas, visando 

o fortalecimento das periferias face às realidades diferenciadas. 

Os estudos setoriais e complementares demandados pelo PDDI apontaram tendências 

de dinâmica territorial da RMBH como o recrudescimento das desigualdades socioespaciais e 

do modelo centro-periferia de estruturação territorial. Apontou também para a perda de 

mobilidade urbana provocada pelo aumento de circulação de transporte privado e a 

consequente queda do transporte público coletivo, a falta de integração das políticas de 

transporte e a orientação predominante rádio-concêntrica do sistema viário metropolitano, 

dentre outras tendências apontadas. 

De acordo com a pesquisa “Origem e destino” da Fundação João Pinheiro, realizada 

na RMBH, em 2002, houve um aumento das distâncias médias caminhadas pela população e 

também um aumento relativo na participação desse modo de transporte, evidenciando a 

existência de um processo de exclusão social das pessoas de baixa renda. Os estudos mostram 

ainda, a diminuição da mobilidade trazendo impactos negativos para o desenvolvimento 

econômico e social da região. Mostram também a ineficiência da administração pública, 

somada a desarticulação dos gestores de transporte. Os resultados que aparecem mostram a 

dificuldade de mobilidade de pessoas e mercadorias, gerando perdas na acessibilidade como 

um todo. 

Nesse contexto, aparecem as desigualdades sociais, diminuindo as condições de acesso 

aos meios e equipamentos de consumo coletivo, dentre os quais, o sistema de transportes 

colocado como um dos mais importantes instrumentos que influenciam as condições de 

mobilidade e acessibilidade. O eixo “acessibilidade” integra as políticas e programas comuns 
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que garantem condições e meios de acesso aos serviços, equipamentos e centralidades da 

RMBH. 

As propostas do PDDI, que tratam a política integrada de mobilidade metropolitana de 

Belo Horizonte, visam a racionalização do tráfego de veículos, maior oferta de transporte 

público com o fortalecimento da estrutura metropolitana em rede. Com a estrutura 

metropolitana em rede, acredita-se na melhora e ampliação das condições de acessibilidade, 

especialmente da população de baixa renda. 

 

As instituições de governo dependem de organização e procedimentos 
técnicos do estabelecimento de prioridades em seu funcionamento e o 
desenvolvimento dos recursos humanos ali investidos. Porém, o ambiente 
institucional só se consolida a partir da habilidade de um governo para 
formular, coordenar e avaliar políticas públicas, definir e exercer um projeto 
de governo, manejando os seus recursos de poder, buscando apoio na 
sociedade e garantindo a legitimidade para a execução de seus programas. 
Nessa abordagem a capacidade institucional é o direito à cidade, o que 
significa entender o ambiente institucional, considerando os conceitos de 
inclusão social, consciência metropolitana e a discussão sobre identidades 
locais e metropolitanas. (PDDI, 2011, pag. 9). 

 

O Plano Diretor da cidade é a peça fundamental na definição das ações, tanto dos 

agentes públicos, quanto privados, pois estes, constituindo-se em agentes de mercado, buscam 

a realização de seus interesses, impactando a vida da cidade para o “bem”: criando emprego, 

renda, oportunidades de negócios, como para o “mal”: trazendo “deseconomias”, poluição, 

agregam os “bons”, o lucro privadamente e distribuem os “ônus”, os prejuízos socialmente 

(MCIDADES, 2004, cad. 6). 

 

 

2.8 Transporte público urbano do município de Belo Horizonte 

 

 

Criada em 1894, a capital mineira foi planejada para ser uma cidade dinâmica. O 

planejamento da zona urbana da nova capital, na sua concepção, mostrava traços do 

urbanismo europeu. Nos primeiros anos do século XX, foi inaugurada a primeira linha de 

bonde elétrico, a qual servia a classe mais nobre da cidade, com predominância aristocrática e 

hierárquica, afirmando a segregação espacial na zona urbana de Belo Horizonte. As 

dificuldades de atendimento pelo poder público surgiram em relação aos serviços básicos, 

bem como nos serviços de transporte por bonde elétrico, afirmam Cardoso e Matos (2003). 
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O sistema de transporte por bonde apresentava limitações em seu atendimento, tanto 

pelo itinerário e cobertura geográfica, quanto pela tarifa elevada, segregando a população de 

baixa renda em crescimento na parte periférica da cidade. Com tamanha restrição de 

atendimento à população, esse modelo de transporte coletivo contribuiu para a intensificação 

do adensamento populacional em favelas muito próximas ou dentro da zona urbana, devido a 

problemas de acessibilidade. 

Na década de 1930, o ônibus surgiu como uma alternativa ao antigo transporte por 

bonde elétrico e as suas limitações no atendimento. Na comparação com o bonde, o ônibus 

tornava-se mais atrativo pela sua rapidez e conforto, cresceu 12% em quantidade anual de 

passageiros transportados, entre 1936 e 1941, enquanto Belo Horizonte apresentava, no 

mesmo período, um crescimento populacional de 8,6% ao ano (GIANNETTI4 (1951); 

PLAMBEL (1979); MATOS (1992) apud CARDOSO, 2007, p.82). 

Ressalta-se que o cenário socioeconômico e também urbanístico, decorrente da grande 

atratividade pelo emprego na indústria, começou a mostrar realidades socioespaciais adversas 

ao modelo idealizado para a nova capital. Com a presença dominante em termos econômicos, 

observam-se a sociedade agrária e conservadora, defensoras dos seus interesses. No outro 

extremo das camadas sociais, crescia a massa proletária que era condensada na zona urbana. 

A década de 1950 foi marcada pela migração da população rural em busca de 

empregos oferecidos pela indústria que acarretou expressivo crescimento periférico na 

Capital. Tal incremento populacional urbano pressionou o poder público a buscar alternativas 

de reestruturação no serviço de transporte público. Nesse período, Belo Horizonte evoluía de 

forma acelerada para uma metrópole, com um processo de urbanização conturbada. 

Ainda na década de 1950, o poder público municipal criou o Departamento por bonde 

e ônibus (DBO), com o intuito de minimizar as dificuldades existentes no transporte coletivo 

urbano. Diante das dificuldades na cobertura de atendimento à população por meio do bonde 

elétrico, o DBO, implantou o Tróleybus elétrico, mais silencioso e menos poluente, em 

comparação ao ônibus movido a combustível fóssil, em funcionamento desde a década de 

1920, diz DaMatta (2010). 

Porém, os Tróleybus, modelo trazido das experiências européias e americanas, 

também atendiam prioritariamente as populações urbanas estruturadas com energia elétrica. 

Dessa forma, as populações residentes em áreas periféricas continuavam desassistidas, 

                                                      
 

4 GIANNETTI, Américo René. Plano-Programa de administração para Belo Horizonte: tip. da Prefeitura, 1951. 
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reforçando a atuação de ônibus movido a combustível, fato esse que atendia aos interesses do 

setor industrial, o qual crescia vertiginosamente. 

Nesse período, nas questões relacionadas à urbanização das grandes cidades 

brasileiras, a desigualdade na distribuição de renda e a subvalorização da mão-de-obra era 

mais do que uma realidade. Adicionava-se a esses dois fatores, a dificuldade de provisão de 

serviços e equipamentos urbanos, principalmente, no atendimento à demanda por transporte 

público. Belo Horizonte pode ser citada como exemplo de cidade brasileira que contabilizou 

uma enorme precariedade na provisão de acessibilidade urbana, provocada pela ineficiência 

dos serviços de transporte coletivo. (ANTP, 2012). 

O termo “acessibilidade”, de acordo com Jones5 (1981), citado por Cardoso (2007), 

está relacionado à oportunidade de acesso que um indivíduo possui em determinado local. 

Diante da vulnerabilidade social e ambiental, motivada pela reprodução de precariedades na 

provisão de infraestrutura urbana, os deslocamentos de pedestres, ciclista e usuários de 

transporte público coletivo são os mais prejudicados pela dificuldade de circulação no meio 

urbano. Essa situação piorou com a promoção do transporte individual em detrimento do 

transporte coletivo. 

O cenário mostrado na década de 1960 é de incremento populacional, cada vez mais 

pressionado pela intensificação da industrialização. Nesse período, o bonde elétrico e logo 

depois o Tróleybus, entraram em decadência e no final da década mencionada, foram extintos. 

A partir daí, foram direcionados investimentos governamentais em transporte público 

rodoviário e ferroviário e o mesmo em relação aos investimentos da iniciativa privada no 

transporte rodoviário. 

De acordo com Cardoso (2007), no início da década de 1970, a capital e a metrópole 

da grande Belo Horizonte, contava com uma população bem superior às décadas anteriores. 

Nesse período os gestores do transporte público no município canalizavam investimentos em 

tráfego e infraestrutura viária. As intervenções em tráfego e viárias não foram suficientes para 

melhorar o serviço de transporte público, incentivando ainda mais o uso do automóvel. Nesse 

contexto, o gerenciamento do transporte público na capital mineira tornou-se crucial, 

juntamente com o planejamento urbanístico e de circulação viária para as próximas décadas. 

Na década de 1990, o transporte público urbano teve uma recaída nas principais 

cidades brasileiras e em Belo Horizonte esta atividade passou de 52,3% para 44,7% na sua 

                                                      
 

5
 JONES, S. R. Accessibility measures: a literature review. Transport and Road Research Laboratory, Laboratory 

Report 967, 1981. 
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utilização diária, contrariamente ao transporte individual que cresceu de 16,3% para 18,7%, 

entre 1992 e 2002. (FJP, OD/2002). 

Na análise sobre a eficiência do transporte público coletivo, a Fundação João Pinheiro 

(FJP) mediu, no mesmo período, o Índice de Eficiência de Acessibilidade (IEA), o qual 

permite obter resultados de deslocamentos com base nas viagens e as suas respectivas 

relações com os indicadores de distância, tempo e velocidade. O IEA visa mostrar distorções 

na distribuição de acessibilidade espacial dos transportes públicos coletivos em Belo 

Horizonte. A análise da eficiência dos deslocamentos por ônibus, medida pelo IEA, mostra 

índices entre 0,57 e 0,79 (FJP, OD/2002) nos locais com maior concentração de bolsões de 

pobreza, especialmente, nos Aglomerados, Serra e Santa Lúcia. Nessas áreas, o IEA é baixo 

devido à baixa oferta de linhas e frequência de horários dos ônibus que atendem a região. 

Áreas mais abastecidas de transporte na capital apresentam índice entre 1,24 e 1,63 (FJP, 

OD/2002) muito superior ao índice das regiões mais pobres, embora geograficamente muito 

próximas. Observa-se que nas regiões com baixa acessibilidade é que protagonizam as 

externalidades decorrentes da dificuldade de circulação e tráfego viário. 

De acordo com Cardoso (2007), esse cenário pode ser explicado por fatores 

decorrentes de políticas públicas que incentivaram o uso do automóvel, como por exemplo, a 

facilidade de aquisição de veículos para transporte individual e a qualidade na prestação dos 

serviços públicos de transporte coletivo. Adiciona-se a esses fatores, a forte presença da 

prestação de serviço de transporte informal. 

As cidades brasileiras ficaram prejudicadas com o crescimento desordenado e a falta 

de percepção por parte de seus gestores dos efeitos causados no sistema de transporte e 

circulação, culminando em sua deterioração a partir dos anos de 1990. A explicação desse 

declínio é dada pelo prazer e culto ao automóvel particular, pelo conforto, rapidez e status 

social, é claro, mas, também devido à precariedade na parte operacional e de circulação do 

transporte público. Acrescente-se que elevados investimentos em motorização individual 

foram promovidos pelos governos desde a década de 1950, devido aos preceitos 

desenvolvimentistas e sólida fonte de arrecadação de impostos. Nesse sentido, DaMatta 

(2010), enfoca que: 

 

De fato, a maioria das cidades brasileiras, tendo sido comunidades marcadas 
pela escravidão e pela ausência de animais de carga, de máquinas e veículos 
destinados ao transporte urbano, tem como agravante um sistema viário que 
não contempla o uso do ônibus e automóveis, sem falar no ferroviário, o que 
tem dificultado o estabelecimento de um sistema de transporte de massa 
adequado. Estes são fatores externos porque se aproximam de 
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racionalizações, confundem-se com justificativas para o caos urbano e para 
esse caos, reafirmando sua existência e mais, confirmando a impossibilidade 
de melhorar seu estado, exceto por medidas extremadas. (DAMATTA, 2010, 
p.107). 

 
 

2.8.1 Gerenciamento do transporte público urbano 
 

 

Em 1950, a gestão do transporte público de Belo Horizonte foi delegada à autarquia 

municipal denominada Departamento de Bondes e Ônibus (DBO). Na década de 1970, o 

planejamento do transporte público esteve sob a responsabilidade da Superintendência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PLAMBEL), na elaboração do 

Plano Metropolitano, coordenado pela Fundação João Pinheiro. Entre 1975 e 1980, a 

PLAMBEL, por meio do Plano Metropolitano, estabeleceu diretrizes para a execução de 

programas de melhoria na qualidade de vida urbana com ênfase no transporte público. Nesse 

mesmo período foi implantado também o PACE (circulação viária da área central) e o 

PROBUS (organização do transporte público por ônibus). Os programas foram planejados e 

executados pela Companhia de Transportes Urbanos da região metropolitana (METROBEL), 

empresa pública do Governo do Estado de Minas Gerais, responsável pela organização e 

gerenciamento do sistema de transporte e trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte, 

explica Caldas (2008). 

Com dificuldade em atender a crescente quantidade de deslocamento, as intervenções 

propostas pelo Plano Metropolitano à implantação do PROBUS não foram suficientes para 

resolver os problemas de circulação na via urbana. A saturação nas principais vias urbanas de 

Belo Horizonte, não solucionadas, levou os gestores a ofertarem mais viagens por ônibus, 

gerando concorrência com o metrô. A METROBEL foi extinta em 1987, proveniente dos 

desgastes ocorridos na relação com os gestores públicos da época, afirma Caldas (2008). 

Após esse período, a responsabilidade do transporte e trânsito da capital foi dividida 

com a “Transportes Metropolitanos” (TRANSMETRO), uma autarquia estadual com a 

atribuição de gerenciamento do transporte coletivo por ônibus. A gestão compartilhada de 

gerenciamento do transporte e trânsito da Capital permaneceu até a oficialização do decreto 

municipal e reconhecimento pelo governo estadual, da municipalização do transporte da 

cidade, em cumprimento das disposições do Estatuto das Cidades, Lei 10.257/01, art. 41 

(IBAM/MCIDADES, 2005). Com a municipalização da gestão do transporte e trânsito, a 
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Prefeitura de Belo Horizonte optou pela criação de um órgão com a função específica de 

gerenciamento do transporte público urbano, a já denominada BHTRANS. 

A BHTRANS - Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A.- foi criada 

em 1991, pela lei municipal nº 5.953/91, subsidiada pelo Fundo de Transportes Urbanos 

(FTU), instituído por lei e gerido pela Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. É uma 

empresa de sociedade de economia mista municipal dependente de capital fechado, tendo 

como principal acionista a Prefeitura de Belo Horizonte, com 98% das ações. A 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) possui 1% das ações e a 

PRODABEL (Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte) possui 

1%. As atribuições da BHTRANS são de planejamento e gerenciamento do transporte e 

trânsito do Município. 

De acordo com Leite e Amaral (2012), em 1996, a BHTRANS, realizou intervenções 

no sistema de transporte coletivo, criando o BHBUS (Plano de reestruturação do sistema de 

transporte coletivo de Belo Horizonte) e a articulação do mesmo com o novo plano de 

circulação viária da área central (PACE). O plano de reestruturação visava melhorar a 

mobilidade e acessibilidade na época, permitindo o desenvolvimento social e econômico do 

espaço urbano e promoção e integração tarifária entre as linhas municipais, metropolitanas e 

Metrô. 

Como já visto anteriormente, a regulamentação do transporte público por ônibus 

ocorreu em 1998, mas não foi suficiente para conter o problema do transporte clandestino. Os 

perueiros transportavam passageiros desrespeitando os atos de concessão vigentes, valendo-se 

em alguns casos, de liminares concedidas pela justiça. O conflito entre o poder municipal e os 

perueiros permaneceu até meados do ano de 2000, quando a BHTRANS adotou uma medida 

de combate ao transporte irregular, com a criação do sistema de transporte suplementar, por 

meio licitatório, regularizando em parte, a prestação de serviços de transporte coletivo 

irregular (BHTRANS, 2007). 

Um novo edital de concorrência de nº 131/2008 (PBH, 2008) foi expedido com o 

objetivo de regular o processo licitatório para escolha dos prestadores de serviços em 

transporte coletivo do município. Esse instrumento deu legitimidade aos novos contratos de 

concessão de serviço público de transporte coletivo por ônibus de Belo Horizonte. Nessa 

modalidade, o planejamento, a regulamentação e a fiscalização, continuaram sob a 

responsabilidade da BHTRANS e a execução do serviço foi transferida para as empresas 

operadoras. Com o efeito desse novo processo licitatório, as operadoras passaram a ser 

concessionárias. 
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Os contratos com as concessionárias, oriundos do último processo licitatório realizado 

em 2008, os quais estão em vigor, contemplaram avanços regulatórios que garantiram mais 

conforto aos usuários, avanço tecnológico dos equipamentos de monitoramento e as melhorias 

ambientais como a medição e a redução da poluição gerada pela frota. A concretização desse 

processo licitatório culminou em subconcessão da prestação de serviços, a quatro Redes de 

Transporte e Serviços (RTS6), definindo quatro consórcios de empresas operadoras, as quais 

apresentaram contra partida em recursos financeiros para terem o direito de explorarem o 

serviço de transporte coletivo por ônibus de Belo Horizonte. Dentre as exigências 

estabelecidas nos novos contratos assinados entre a BHTRANS e as concessionárias, 

destacam-se: 

• Introdução do risco empresarial imputado às concessionárias; 

• Eliminação do subsídio público; 

• Adoção de índices econômicos para reajuste tarifário; 

• Integração entre as linhas municipais, metrô e as linhas metropolitanas. 

É importante frisar que os serviços públicos de transporte coletivo de passageiro por 

ônibus da Capital e Município de Belo Horizonte envolvem a União, o Estado e o Município, 

cada esfera com a sua responsabilidade e competência nas questões metropolitanas, 

intermunicipais e municipais. Azevedo e Mares Guia (1999) afirmam que: 

 

O grande desafio que se coloca no referente à reestruturação institucional do 
serviço de transporte coletivo é o de uma nova articulação institucional que 
seja aceita e legitimada por todos os atores políticos: Governo do Estado, 
Municípios grandes e pequenos, DER/MG, Sindicato Patronal das empresas 
permissionárias, Entidades sociedade civil envolvidos com a questão do 
transporte e usuários. (AZEVEDO; MARES GUIA, 1999, p. 118). 

 

A integração do transporte público urbano na RMBH compõe-se de linhas 

convencionais distribuídas em linhas tronco, linhas alimentadoras e complementares, as quais 

circulam dentro dos limites do município, sob a responsabilidade da BHTRANS. Na 

circunscrição do Estado, circulam as linhas que operam nos percursos entre os municípios, 

inclusive as linhas que atendem a RMBH sob a responsabilidade do Departamento de 

Estradas e Rodagens (DER). O total de viagens na RMBH é de 2.568.735 viagens/dia. 

Somente no Município de Belo Horizonte são 1.756.735 viagens/dia (FJP, OD/2002). 

                                                      
 

6
 conjunto de linhas e itinerários existentes e a serem criados de transporte público coletivo de passageiros por 

ônibus, delegados às concessionárias, compreendendo o conjunto dos potenciais usuários, estações de 
integração, pontos de conexão, pontos de parada e postos de venda e distribuição de créditos eletrônicos. 
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A população da RMBH, no início da década de 2000 somava 4.250.284 habitantes, de 

acordo com dados do IBGE (2000). Observa-se no Gráfico 3, que na repartição dos modos de 

transporte de Belo Horizonte, em 2002, os deslocamentos por ônibus e metrô, juntos, 

correspondiam a 72% do total dos modos de viagens. Na repartição dos modos, o automóvel 

era responsável por 23% das viagens e o metrô participava com 28% das viagens (FJP, O/D 

2002). 

 

 

Gráfico 3 – Repartição de modais em Belo Horizonte - 2002 
Fonte: (FJP, O/D 2002). (modificado) 

 

Observa-se que o Gráfico 3 mostra a evolução em passageiros do metrô, representando 

28% do total de modais, superando o percentual de 23% representado pelo automóvel. O 

transporte público por ônibus apresenta uma tendência semelhante ao cenário nacional 

metropolitano do país, representando 44% do total de modais. O uso do automóvel representa 

a metade do percentual de uso do ônibus e nesses patamares já lotam as vias urbanas, sem 

exemplificar as outras externalidades negativas. 

O metrô ou trem metropolitano, gerenciado pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU) e Ministério das Cidades, opera na RMBH, com a mesma estrutura de 

outras cidades brasileiras. No início de sua operação na capital, houve ociosidade, a qual foi 

reduzida com a implantação do BHBUS. Como transporte público de alta capacidade, o metrô 

tem papel fundamental na integração com o sistema de transporte público por ônibus, com a 

vantagem de não interferir nas vias urbanas. Porém, a desvantagem está no alto investimento, 

o mais expressivo se comparado com os outros modos, afirmam Azevedo e Mares Guia 

(1999). 
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A mudança de paradigma na construção da mobilidade urbana de Belo Horizonte, 

enfoca o gerenciamento da mobilidade em substituição à gestão de transporte e trânsito, a 

partir de 2004. A mudança de paradigma, além de considerar a dinâmica das atividades 

econômicas, considera as pessoas e seus desejos e necessidades de deslocamento, em 

consonância com o Plano de Mobilidade de Belo Horizonte. O plano de mobilidade de Belo 

Horizonte tem como instrumento municipal o Plano de Gestão de Demanda, idealizado em 

2006, tendo como horizonte o ano de 2020. 

O “Plano de Gestão de Demanda” consiste em apresentar propostas táticas de maior 

controle da distribuição modal, dentro da visão sistêmica de mobilidade urbana. Outro 

objetivo é incluir a população excluída pela falta de capacidade de pagamento da tarifa, pela 

falta de informação ou dificuldade de locomoção. Dentre as táticas, visa recuperar e ampliar o 

mercado de transporte coletivo promovendo a competitividade com o modo individual, 

melhorar o acesso e a qualidade da informação disponível para usuários, gestores e 

operadores. Nessa dinâmica da tecnologia da informação, a BHTRANS vem implantando de 

forma gradativa, o Sistema Inteligente de Transporte Coletivo (SITBUS). Esta solução 

tecnológica objetiva fornecer ferramentas de controle e planejamento à BHTRANS e 

Concessionárias, as quais terão acesso à base de dados como arrecadação, horários e 

frequência de usuários, gerados pelo sistema de informação, confirmam Leite e Amaral 

(2012). 
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3 ESTUDO DE CASO DO AGLOMERADO SERRA EM BELO HORIZONTE 

 

 

3.1 Programa de Melhoria da Mobilidade para Moradores de Vilas e Favelas de Belo 

Horizonte. 

 

 

O Programa de Melhoria da Mobilidade para os Moradores de Vilas e Favelas de Belo 

Horizonte, de responsabilidade da BHTRANS, consiste de um projeto que visa a melhoria de 

acesso por meio da oferta de serviço de transporte público para a população de baixa renda. 

Alguns fatores foram cruciais e condicionantes na implantação do Programa. São eles: 

• Inserção de equipamento “microônibus” de menor capacidade, com eixo encurtado; 

• pressão popular por meio das Comissões Regionais de Transporte e Trânsito 

(CRTT”s); 

• levantamentos socioeconômico-organizativos promovidos pela URBEL (Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte), na aplicação do Plano Global Específico (PGE); 

• readequações na infraestrutura viárias promovidas pela SUDECAP; 

• termo de ajustamento de contrato com as concessionárias assinado em 2008; 

• readequação do sistema de transporte público da capital,com a adoção da tarifa 

subsidiada e integrada às outras linhas de ônibus convencionais. 

Entre 1996 e 2006, foram implantadas nove linhas circulares, utilizando uma frota de 

vinte e dois veículos (Microônibus). Essas linhas fazem integração com as linhas de ônibus 

convencionais que circulam ou tem ponto final no entorno das favelas. A média anual de 

passageiros de vilas e favelas transportados em 2009 foi de 500.672, correspondendo a 13,5% 

do total de passageiros transportados em ônibus coletivos de Belo Horizonte, conforme dados 

da BHTRANS (2011). A Tabela 1 a seguir mostra o número de passageiros transportados 

entre 2005 e 2009: 

 

Tabela 1: Número de Passageiros Transportados por Serviço em Belo Horizonte – média mensal 

– 2005-2009. 

 Serviços 2005 2006 2007 2008 2009 

Ônibus 34.405.094 35.191.803 35.466.141 36.085.788 36.928.982 

Suplementar 1.568.079 1.717.926 1.865.788 2.044.951 2.356.480 
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continua 

 Serviços 2005 2006 2007 2008 2009 

Trem 

Metropolitano 
2.666.125 2.963.077 3.290.713 3.665.696 3.652.500 

Vilas e Favelas 208.827 253.086 264.379 299.417 500.672 

TOTAL 38.848.125 40.125.892 40.887.021 42.095.852 43.438.634 

Fonte: BHTRANS,2009 

 

Observa-se na Tabela 1 que o número de passageiros transportados, em uma média 

mensal por ônibus, comparando os dados de 2005 e 2009, cresceu em média 1,5%. Já o 

número de passageiros transportados, média mensal, pelas linhas de Vilas e Favelas, cresceu 

em média, 40%. A Tabela 1 mostra que os passageiros transportados pelas linhas de Vilas e 

Favelas apresentam maiores necessidades de acessibilidade e são dependentes do 

microônibus, ao contrário dos passageiros das linhas convencionais, haja vista, o crescimento 

de 67% de passageiros de vilas e favelas entre 2008 e 2009, enquanto os passageiros de linhas 

convencionais cresceram 2% no mesmo período. 

Além das mudanças em infraestrutura necessárias, o Programa beneficiou-se também 

com a reorganização do sistema de gestão do transporte público urbano, ocorrida em 1997, 

promovida pela BHTRANS. As intervenções e melhorias nas vilas e favelas de Belo 

Horizonte fazem parte das diretrizes elencadas pelo Plano Diretor e pelo Plano de Mobilidade 

de Belo Horizonte, consideradas experiências importantes no trato das políticas públicas, de 

caráter intervencionista e urbanístico. 

 

 

3.1.1 Concepção do Programa de Melhoria da Mobilidade para os Moradores de Vilas e 

Favelas de Belo Horizonte 

 

 

A experiência de Belo Horizonte em ações e intervenções de regularização fundiária e 

melhorias urbanas em vilas e favelas é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação 

(SMHAB/URBEL). Com o Pró-favela (Programa Municipal de Regularização de Favelas), 

criado em 1983, em cumprimento com a Lei Federal 6.766/79, a qual estabelece as diretrizes 

para o parcelamento do solo urbano e garante a legitimidade nas reivindicações de 

intervenções urbanas e a consolidação da Lei no Plano Diretor de 1996 (Lei de parcelamento, 
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uso e ocupação do solo do município), permitiu-se o estabelecimento das Zonas de Especial 

Interesse social (ZEIS), as quais se caracterizam em um processo de revisão e reformulação 

do Pró-favela, dando início à intervenção estrutural. A intervenção estrutural se baseia na 

implementação de infraestrutura e acesso a serviços urbanos, entre outras questões de caráter 

social e ambiental. 

A reorganização da rede de transporte público em 1997 é colocada como fator positivo 

e contribui para a ampliação da oferta do serviço em Vilas e Favelas, atendendo às demandas 

antigas feitas pela comunidade à BHTRANS por intermédio da Gerência de Atendimento ao 

Usuário (GEATU). Nesse mesmo período, o transporte coletivo de Belo Horizonte operava 

com 54,2% de viagens/dia do total de viagens da RMBH, distribuídas em 312 linhas, 

administradas pela RTS (Rede de Transporte e Serviços) (BHTRANS, 2011). 

As primeiras experiências na implantação de linhas de ônibus convencionais e 

microônibus para a população de vilas e favelas ocorreram a partir de 1993. Foram criadas 

linhas de retorno na leste, utilizando ônibus convencional. Também foram criadas linhas com 

microônibus na região do Barreiro e na parte oeste da capital. Cada linha mostrava uma 

peculiaridade pelas características apresentadas e algumas delas podem ser vistas no Quadro 

1, a seguir: 

 

Quadro 1 

Primeiras linhas de ônibus implantadas em Vilas e Favelas – Belo |Horizonte - 1993 a 1998. 

Linha Características 

Linha 7902 S implantada em 1993, sem cobrança de tarifa, cobertura viária do Conjunto 

Taquaril, alimentação no ponto final da linha 7902B, veículo convencional. 

A linha tornou-se 7901R, estendendo o seu percurso até o centro da cidade. 

As mudanças aconteceram mediante pressão popular. 

Linha 1701 S  

 

implantada em 1994, cobrança de tarifa por bilhetagem, cobertura viária da 

Vila N. S. de Fátima, alimentação até o Hospital da Baleia, veículo 

convencional. A linha tornou-se Radial e passou a ligar a área central. As 

mudanças aconteceram mediante pressão popular e foram viabilizadas com 

a urbanização das vias e recursos do orçamento participativo. 
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continua 

Linha Características 

Linha 1115 S implantada em 1995, cobrança de tarifa por bilhetagem, cobertura viária 

até o conjunto Esperança, ônibus convencional, alimentação até o ponto 

final do ônibus 1115. Em 1996, a linha 1115 S foi transformada na linha 

319, utilizando o microônibus. O itinerário foi ampliado para atender 

escolas e outros equipamentos urbanos. A mudança aconteceu devido à 

pressão popular. 

Linha 201 implantada em 1998, cobrança de tarifa reduzida por meio de bilhetagem, 

cobertura viária até o Morro das Pedras com a alimentação de linhas de 

bairros vizinhos, Avenida Raja Gabaglia e Avenida Silva Lobo. Utilizando 

microônibus. Ampliação do itinerário para acessar o comércio e 

equipamentos urbanos vizinhos. Tem característica de serviço local e 

deslocamento a pé como complemento de viagem. As mudanças 

aconteceram devido à pressão popular. 

Fonte: BHTRANS 2002 

 
As experiências de transporte em vilas e favelas ocorridas entre 1993 e 1998 foram 

cruciais para o planejamento das linhas seguintes. Mudanças foram necessárias em relação à 

política tarifária e no trato com a comunidade por parte do poder público, que procurou 

adaptar e eliminar problemas na operação para as linhas subsequentes. Para obter-se uma ação 

coordenada e integrada do poder público e das comunidades organizadas, foi realizado o 

levantamento diagnóstico e elaboração de proposta de intervenção com a aplicação do PGE, 

sob a responsabilidade da URBEL. O PGE é qualificado como instrumento de políticas 

públicas que garantem o desenvolvimento e a implementação de projetos de melhorias 

urbanas considerando as características físicas e socioeconômicas nas áreas de intervenção. O 

Projeto orienta o poder público no planejamento e na tomada de decisão em relação aos 

recursos financeiros e nas mudanças de infraestrutura de áreas menos favorecidas. A 

metodologia do PGE é utilizada para estudo diagnóstico de áreas complexas, com elevado 

nível de problemas, necessidades e prioridades. Ele é dividido em três eixos de abordagem: 
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urbanístico-ambiental, socioeconômico e jurídico-legal, atuando de forma integrada nas 

ZEIS7. 

O estudo diagnóstico do PGE mostrou que em 2000, 22% da população de 2.350.564 

(IBGE, 2000) habitantes da cidade de Belo Horizonte, viviam em ocupações irregulares, 

distribuídas em 209 áreas de ocupação informal e em completa irregularidade, acarretando 

problemas de moradia e acessibilidade. Conjuntamente, essas áreas irregulares correspondem 

a aproximadamente 15,7 km2 dos 335 km2, ou seja, ocupam apenas 5% do espaço físico do 

município, considerando uma população que vive em Vilas e Favelas de aproximadamente 

507 mil habitantes, 125 mil domicílios e 181 favelas, conforme dados do PGE, 2001. Desse 

universo, 71 favelas foram contempladas com o estudo diagnóstico do PGE (PGE, 2001). 

A gerência de atendimento ao usuário da BHTRANS intensificou os estudos de 

itinerários, utilizando mapas, imagens e vistorias, nas áreas que apresentavam carência de 

transporte público. O objetivo principal ao definir o itinerário inicial, foi a articulação interna 

das vias, com acesso aos postos de saúde, escola, lazer e a integração viária com a rede de 

linhas convencionais. A participação da comunidade por meio de seus representantes foi 

necessária. Os moradores são essenciais nos processos de melhoria e na definição das 

necessidades de deslocamentos. 

Inúmeras ações foram planejadas e executadas pela BHTRANS no campo das 

políticas de transporte urbano, como por exemplo, a proximidade com o usuário, 

intensificação do monitoramento dos serviços prestados em cada linha, melhor desempenho 

com a adequação de horários e viagens e a redução tarifária para trechos curtos. Com a 

parceira entre o órgão gestor, comunidade, operadores e usuários, o projeto de melhoria de 

oferta de transporte para moradores de vilas e favelas ganhou destaque, permitindo a inserção 

dos microônibus para atender as áreas em que o ônibus convencional não alcançava devido às 

dificuldades viárias. Tal medida visou atender uma parte da população que faz uso do 

transporte clandestino, relata a BHTRANS, 2000. 

Outros fatores, os quais já foram superados para garantir o atendimento às 

necessidades do tráfego do microônibus pelas vilas, trataram do pacto entre o poder público, 

                                                      
 

7
 Zeis 1: áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos precários e 

empreendimentos habitacionais de interesse social ou do mercado popular, em que haja interesse público 
expresso por Lei. 
Zeis 2: são áreas consideradas livres para a implantação de novos conjuntos habitacionais de interesse social pelo 
poder público. 
Zeis 3: áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados situados em áreas dotadas de 
infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos dessa natureza, 
onde haja interesse público. 
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operadoras e a comunidade. O poder público, por meio da empresa de gerenciamento de 

transporte e trânsito, a BHTRANS, estabeleceu as prioridades no direcionamento dos esforços 

do ponto de vista dos investimentos para as áreas mais carentes, com baixo acesso ao 

transporte e baixa infraestrutura viária. Nesta agenda de prioridades, destacaram-se: 

• circulação de veículo adequado (microônibus) às condições locais e a sua integração 

com outras linhas; 

• adequação do serviço de transporte coletivo com foco na necessidade do usuário; 

• priorização da participação das Comissões de Transporte e Trânsito nos pleitos dos 

serviços de transporte. 

Como mencionado, o serviço de transporte coletivo foi ampliado para atender as vilas 

e favelas, possibilitando o deslocamento das pessoas para os acessos aos serviços de saúde, 

escolas, igrejas e lazer. A integração também foi planejada considerando a integração com as 

linhas convencionais, tanto no acesso, quanto nas tarifas. O serviço de transporte público para 

os moradores de baixa renda consolidou-se em setembro de 2000 como o “Programa de 

Melhoria da Mobilidade para os Moradores de Vilas e Favelas de Belo Horizonte”. 

A expectativa das autoridades, principalmente do ponto de vista das políticas públicas, 

das políticas de mobilidade urbana e do desenvolvimento econômico-social, é que o 

“Programa Melhoria da Mobilidade dos Moradores de Vilas e Favelas”, esteja consoante com 

as orientações do Plano Diretor do Município e Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, 

especificamente nos seguintes aspectos: 

• articulação interna entre vilas e favelas e integração da cidade formal com a cidade 

informal; 

• combate à exclusão social e à equidade no acesso à rede de transporte coletivo; 

• redução do tempo de deslocamento e aumento do conforto do usuário; 

• eliminação de percursos a pé de até dois km em terrenos íngremes. 

Esse mesmo programa fez parte do “Programa Gestão e Cidadania”, de iniciativa da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação FORD, com apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). Para a seleção das experiências, o programa 

reuniu um grupo de pesquisadores, especialistas em políticas públicas, representantes dos 

órgãos do governo e membros de entidades da sociedade civil, os quais realizaram trabalho de 

campo na identificação de práticas inovadoras. Em 2005 o “Programa de Melhoria de 

Mobilidade de Vilas e Favelas” destacou-se entre os cem primeiros participantes e ganhou a 
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premiação, ficando entre as 20 experiências inovadoras de Gestão Pública no Brasil, 

conforme dados da FGV, 2005. 

Dentre as condicionantes mencionadas no programa, destaca-se para a estruturação e 

operação do transporte por microônibus e a sua integração à rede de transporte da capital, a 

política tarifária, o equipamento “microônibus” e a participação popular por meio das 

comissões de transporte e trânsito. 

 

 

3.1.2 Política tarifária 

 

 

Na organização e prestação dos serviços de transporte coletivo gerida pelo poder 

municipal, por força da Constituição Federal de 1988, a iniciativa privada participa com a 

prestação dos serviços de ônibus urbanos sob o planejamento e gestão de órgãos municipais. 

São responsáveis por mais de 90% da demanda total de transporte coletivo no país (IPEA, 

2006). 

Conforme já mencionado anteriormente, o órgão gestor do município – a BHTRANS 

– foi criado para favorecer a população com a garantia desse serviço essencial. Porém, o 

quadro atual demonstra uma situação totalmente desfavorável à garantia desse direito 

constitucional. Isso porque, além da inadequação de parte dos serviços, o alto custo das tarifas 

cobradas atua como fator de impedimento do uso do serviço pela população mais pobre. A 

realidade das principais cidades brasileiras é de desproporção no acesso aos serviços de 

transporte público e renda familiar ITRANS (2004), pois os gastos com transporte têm 

consumido uma parcela considerável do orçamento familiar, afirma Andrade (2000, p.20). 

A falta de acessibilidade exige solução dos problemas de transporte para a população 

de baixa renda e dos segmentos sociais mais vulneráveis sem comprometer a sustentabilidade 

econômica em relação à prestação de serviços. É preciso encontrar o equilíbrio entre a 

equidade e a eficiência na oferta dos serviços já que a equidade dever ser o objetivo da 

política de transporte urbano, afirma Vasconcellos (2005). 

De acordo com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda, nas palavras de Gomide (2006): 
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Nos últimos 10 anos, as tarifas dos ônibus urbanos foram, entre os preços 
administrados, as que mais pressionaram o IPCA (SEAE, 2005) – o que 
contrasta com a evolução da renda média do trabalho no período. (GOMIDE, 
2006, p. 243). 

 

A tarifa é um elemento fundamental no sistema de transporte. Algumas experiências 

na cobrança de tarifas no início das implantações das linhas de ônibus mencionadas valeram 

para a fixação de tarifa de forma mais assertiva nas linhas seguintes, implantadas a partir do 

ano de 2000. As novas linhas com atendimento às comunidades menos favorecidas são 

operadas com o planejamento da GEATU da BHTRANS. 

De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU), o 

histórico de tarifação das linhas que atendem as vilas e favelas de Belo Horizonte traz 

algumas experiências inovadoras. No ano de 2000, foi implantada a tarifa reduzida 

equivalente a 27% da tarifa predominante. Esse modelo foi substituído em 2004 pela 

integração tarifária com as demais linhas municipais, utilizando o sistema de bilhetagem 

eletrônica. O último modelo adotado em vigor privilegia o acesso aos serviços urbanos como 

escolas, postos de saúde e comércio, integrando a população de vilas e favelas à cidade formal 

(NTU, 2004). 

Na integração tarifária, o usuário utiliza a linha de microônibus e não paga por ela, 

desde que use uma linha integradora do sistema para o seu deslocamento, pagando somente o 

complemento da tarifa predominante no prazo de noventa minutos. Caso o usuário do 

microônibus utilize o serviço internamente, pagará somente a tarifa reduzida. A tarifa 

reduzida contribuiu para o aumento de passageiros que utilizaram o microônibus, passando de 

150 mil passageiros para 200 mil passageiros, em 2003, representando um aumento de 33% 

(NTU, 2004). 

 

 

3.1.3 Microônibus 

 

 

A escolha do microônibus (Figura 1) para atendimento de demanda nas vilas e favelas 

se justifica pela infraestrutura viária inadequada para a circulação de ônibus de maior 

capacidade. A tarifa cobrada é menor que a praticada nos ônibus convencionais, sem prejuízo 

para o usuário das linhas que compõem a rede de integração, pagando apenas o complemento 

da tarifa predominante. É importante ressaltar que o microônibus é utilizado com frequência 
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pelos usuários para deslocamentos na região. A iniciativa que vem se estruturando 

gradativamente desde 1993, tem como fator preponderante a acessibilidade às escolas, saúde, 

lazer e comércio, garantindo o atendimento da rede de transporte coletivo por ônibus em vias 

de largura reduzida e topografia desfavorável (BHTRANS, 2000). 

O microônibus é um veículo adaptado, adequado para trafegar em vias estreitas e 

íngremes. Tem capacidade para mobilizar 25 passageiros assentados e 15 em pé. A estrutura 

do eixo do veículo foi ajustada pela fabricante Volkswagen para seis toneladas no máximo. 

Os sistemas de freio e embreagem são reforçados e trocados a cada 5.000 km para suportar, 

com segurança, subidas e descidas em velocidades muito baixas. Nos ônibus convencionais a 

troca de sistemas de freio e embreagem é feita a cada 30.000 km. Nesta comparação, observa-

se que o custo de manutenção do microônibus é elevado, embora na visão dos operadores, o 

custo do microônibus, levando em conta a tarifa reduzida e o custo de manutenção, é 

considerado baixo em relação ao custo total do sistema de transporte de Belo Horizonte 

(NTU, 2004). 

 

 

Figura 1: microônibus circulando no Aglomerado - 103 e 102 
Fonte: Arquivo BHTRANS 
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3.1.4 Comissão regional de transporte e trânsito 

 

 

O poder público, por intermédio da Secretaria de Administração Regional Municipal e 

a BHTRANS criaram, em 1994, nove Comissões Regionais de Transporte e Trânsito 

(CRTT’s) sendo uma comissão para cada sub-região do município de Belo Horizonte. Os 

representantes são eleitos entre 24 e 32 membros dessas comissões, em plenárias realizadas 

nos bairros a cada dois anos. As reuniões acontecem uma vez por mês para discutir as 

demandas da comunidade como, mudanças no itinerário, horários e localização de pontos de 

ônibus, com a presença de técnicos da BHTRANS, representantes das empresas de ônibus e a 

partir do ano de 2000, com a presença da Assessoria de Mobilização Social (AMOS) da 

BHTRANS. A AMOS foi estruturada com a finalidade de coordenar o relacionamento com a 

população por meio das CRTT’s e Associações de Bairros, tendo como objetivo principal a 

ampliação da participação democrática na gestão do transporte e trânsito do município. 

Ainda na década de 1980, as experiências de maior participação popular em nível local 

ganharam força indicando um caminho de abertura da democracia no Brasil, refletindo em 

transformações da sociedade. Diniz (1982) reforça, acrescentado: “são níveis crescentes de 

concentração e mobilização popular e o surgimento de uma liderança mais representativa e 

responsável perante a opinião pública” (DINIZ, 1982, p. 56). 

As CRTT’s passaram a ser reconhecidas por Decreto Municipal a partir de 

16/04/2010. O Decreto nº 13.920/2010 (PBH/DOM 3.566 – ANO XVI) regulamentou o 

funcionamento das CRTT’s em nove regiões do Município de Belo Horizonte. Está 

assegurado por decreto o canal de debate, informação e participação democrática em caráter 

consultivo, opinativo e informativo do sistema de transporte, consoantes com as políticas 

públicas de mobilidade urbana sustentável. 

Com o referido decreto municipal, as comissões podem ter treze membros, eleitos a 

cada dois anos, sendo que cinco deles são representantes da comunidade local, dois 

representantes da BHTRANS, dois representantes da Secretaria de Administração Regional 

Municipal, um representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 

Horizonte (SETRA-BH) e três representantes dos fóruns do transporte complementar, escolar 

e táxi. 

As CRTT’s tiveram papel decisivo na discussão e encaminhamento de projetos 

relevantes para a melhoria do transporte e trânsito do município. Destacam-se alguns 

exemplos de projetos que tiveram a participação das CRTT’s como: o estudo diagnóstico do 
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PGE realizado em vilas e favelas, o processo de licitação do sistema público de transporte 

ocorrido em 1998 e 2008, o BHBUS, implantado em 1997 e a implantação do sistema de 

bilhetagem eletrônica (SBE), implantada em 2004. O Programa de Melhoria da Mobilidade 

dos Moradores de Vilas e Favelas também surgiu como uma maneira de responder às 

demandas apresentadas por essas comissões (FGV, 2005). 

 

 

3.1.5 Situação atual do “Programa de Melhoria da Mobilidade de Vilas e Favelas em Belo 

Horizonte” 

 

 

“O Programa de Melhoria da Mobilidade” consolidou-se na medida em que a rede de 

transporte coletivo foi reestruturada e ampliada, principalmente, para as vilas e favelas de 

Belo Horizonte. Desde a sua criação a BHTRANS vem trabalhando na melhoria da oferta de 

transporte público para a população de baixa renda, conforme experiências descritas nos itens 

anteriores. Essas experiências reforçaram a iniciativa de continuidade e ampliação do 

atendimento às vilas e favelas. “O Programa de Melhoria da Mobilidade para os Moradores de 

Vilas e Favelas” já implantou nove linhas de microônibus, entre 1996 e 2006. 

O primeiro microônibus a circular com o propósito de atender a população de baixa 

renda foi no Barreiro, em maio de 1996. As demais linhas implantadas foram nas 

comunidades Morro das Pedras, Santa Lúcia, Aglomerado Serra, Olhos D’água e Vila 

Bernadete, até o ano de 2006. Em 2009, cerca de 275 mil passageiros pagantes/mês, foram 

transportados, considerando as nove linhas implantadas. (BHTRANS, 2011). 

A partir de 2004, a BHTRANS realizou a integração total da rede do sistema de 

transporte coletivo, operando com o cartão inteligente BHBUS. O sistema de bilhetagem 

eletrônica em vigor permite que os moradores de vilas e favelas, principalmente, 

desembolsem atualmente uma tarifa reduzida de R$ 0,60, podendo acessar outra linha da rede, 

complementando o valor da tarifa predominante, no valor de R$ 2,05, desde que seja 

obedecido o intervalo de tempo máximo de noventa minutos. (BHTRANS, 2011). 

Dentre as várias condicionantes para o funcionamento do programa, a parceria entre o 

poder público, a comunidade e as operadoras de transporte coletivo é um fator importante. 

Essa parceira envolve vários desafios e o primeiro deles é a adequação da tecnologia veicular, 

o segundo é a adequação do sistema viário com a melhoria das vias que apresentaram uma 

série de restrições físicas, como a largura, pavimento, rampas, impedindo a circulação dos 
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veículos, mesmo adaptados. O terceiro desafio é o envolvimento da comunidade na obtenção 

e aprovação da circulação dos veículos, seja das lideranças formais ou informais. A anuência 

da comunidade foi importante para garantir a segurança aos motoristas e cobradores, bem 

como a não depredação dos veículos e a minimização das evasões de receitas. 

Durante a operação das linhas de microônibus, algumas dificuldades apareceram no 

percurso e demandou intervenção. Essas dificuldades exigiram monitoramento contínuo das 

atividades de transporte, buscando a melhor solução para aquele momento. Para viabilizar o 

tráfego do microônibus nas vilas, várias medidas foram tomadas pela BHTRANS em 

conjunto com a comunidade, como as intervenções viárias, cuidados na escolha dos 

operadores, negociação com a comunidade e cuidados com os itinerários. (NTU, 2004). 

Os técnicos da BHTRANS, responsáveis em colocar o programa em funcionamento, 

depararam com problemas relacionados aos aspectos sociais peculiares em cada vila. Assim, a 

escolha dos operadores, motorista e cobrador, após muito diálogo com a comunidade, se deu 

pela residência na própria comunidade. Essa estratégia ajudou a diminuir a evasão de receitas 

e a respeitar o serviço e o equipamento. (NTU, 2004). 

A operação do serviço depende da negociação com a comunidade no intuito da 

circulação dos microônibus nas áreas propostas. Como se pode perceber, houve um trabalho 

de sensibilização com os presidentes de associações, lideranças comunitárias e escolares 

consideradas formais. A negociação com lideranças informais também foi necessária. Sem a 

aceitação da comunidade, principalmente daquelas pessoas de influência, lideranças formais 

ou informais, a operação do serviço de transporte não vingaria. Dessa forma, quando ocorre 

algum vandalismo por parte de alguns usuários, colocando em risco a segurança e a fluidez 

dos serviços, a liderança é chamada para ajudar a solucionar o problema. (NTU, 2004). O 

papel dessas lideranças é o de conscientizar a camada da comunidade menos consciente de 

que os serviços prestados são de interesse da própria comunidade. 

Aspectos do itinerário representam outro desafio. Como mencionado, as vias estreitas, 

pedestres circulando ao mesmo tempo, principalmente nas áreas de escolas, creches e espaços 

comunitários de grande aglomeração de pessoas ainda são um problema. A alternativa foi 

evitar a circulação do microônibus nestes locais para não alongar o tempo de viagem. Notava-

se também que as vias eram bloqueadas devido aos carros estacionados em locais que 

atrapalhavam a passagem do microônibus, ocorrendo, às vezes, do veículo de passageiro ficar 

parado esperando o desbloqueio. 

Várias solicitações dos usuários moradores das comunidades não foram atendidas, 

como mudanças no itinerário e no número de viagens. Em tais casos, eles solicitavam 
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aumento da frota. A alegação do órgão gestor, no caso a BHTRANS, é que se esbarra nas 

limitações do sistema viário e do veículo. A evasão continua como uma prática de alguns 

usuários, considerada alta por parte dos operadores. Esse desvio de conduta por parte dos 

usuários prejudica a providência de novas medidas relacionadas à oferta dos serviços. Tal fato 

exige da comunidade maior consciência para diminuir ou até eliminar o problema. 

Os horários de atendimento do microônibus se estendiam até as 23h. Porém, com a 

falta de segurança para os operadores em algumas regiões, a alternativa foi encurtar o horário 

de atendimento, passando a circular até as 21h. Isso porque, nas regiões com alto índice de 

violência e criminalidade, após o horário, a situação ficava mais fragilizada. Para agravar a 

situação, os jovens, menores de idade, chamados de “aviõezinhos” pelo tráfico, utilizavam as 

linhas para distribuírem drogas. (PGE, 2001). 

De acordo com a BHTRANS, a receita arrecadada na operação dos serviços de 

microônibus cobre apenas 40% de seus custos. Nesse período a câmara de compensação 

tarifária, atualmente extinta, promovia a distribuição desse custo para o sistema. (NTU, 2004). 

É inegável que o modelo de prestação de serviços de transporte por microônibus contribui 

para a melhoria da rede de transporte, na medida em que utiliza um veículo de menor 

capacidade e custo para circular nas vias estreitas e íngremes. Assim, a circulação do 

Microônibus proporciona a complementação das viagens das linhas convencionais permitindo 

o acesso às escolas, ao trabalho, aos postos de saúde, ao comércio local e bairros vizinhos. 

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, em estudo realizado 

em 2004, sobre o “Programa de Melhoria da Mobilidade de Vilas e Favelas em Belo 

Horizonte”, colheu a opinião do órgão gestor, do empresariado do setor e da liderança 

comunitária. Na opinião dos gestores do programa foi plenamente atendido e na opinião do 

empresariado do setor, esse serviço representa um ônus, mas é um serviço social importante e 

melhora a imagem da empresa. Lembram também, que a população tem uma imagem 

equivocada da realidade do setor em relação aos ganhos auferidos. Na visão da líder 

comunitária, o transporte da favela contribuiu para diminuir a violência, melhorou as 

condições de vida dos moradores e precisa ser aumentado para acompanhar o crescimento da 

demanda. (NTU, 2004). 
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3.2 Processo de melhoria da estrutura urbana e de mobilidade do Aglomerado Serra em 

Belo Horizonte 

 

 

O Aglomerado Serra – unidade de análise do nosso estudo - é um conjunto de sete 

vilas localizado na encosta da Serra do Curral, divisa com o município de Nova Lima-MG. 

Pertencente à região Centro/Sul de Belo Horizonte, numa área de 150,93 hectares, local 

estratégico na cidade, numa região de grande concentração de atividades econômicas 

terciárias, equipamentos urbanos serviços públicos e emprego. (Figura 2)  

 

Figura 2: Vilas do Aglomerado Serra 
Fonte: TECNOTRAN 

 
O número de domicílios no aglomerado cresceu 37,17%, entre 1993 e 1999, 

percentual maior que a região norte e Pampulha, que apresentaram crescimento 

respectivamente de 27,1% e 24,82% (PGE, 2001). O Aglomerado Serra é o maior complexo 

de vilas e favelas da RMBH, apresentando densidade populacional crítica em algumas áreas. 

A Tabela 2 a seguir, mostra esses dados: 

 

Tabela 2 
População e densidade do aglomerado Serra – 1993/1999 
Vilas Densidade/ha Qte. pop 

N.S. Aparecida 434,5 6.166 
S. Cafezal 516,1 7.009 
N.S. Conceição 426,1 7.828 
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continua 

Vilas Densidade/ha Qte. pop 
N.S. Fátima 213 13.291 
Marçola 327,8 7.944 
N. São Lucas 210,3 3.848 

Total  46.086 
     Fonte: (PGE, 1999) 

 

Observa-se que na Tabela 2, a Vila Santana do Cafezal é a vila com maior densidade 

populacional, destacando-se pela concentração de moradias em lugares íngremes com graves 

problemas espaciais e sociais. Na comparação da densidade populacional da Vila Santana do 

Cafezal com a Vila N. S. de Fátima, observa-se o contraste espacial. A população da Vila N. 

S. de Fátima é o dobro da população da Vila Cafezal, porém a Vila Fátima apresenta menos 

da metade da densidade populacional da Vila Cafezal. A segunda Vila mais crítica em 

densidade populacional é a Vila N. S. Aparecida, com 434,5 pessoas por m2. 

O estudo diagnóstico do PGE, realizado entre 1999 e 2001, no Aglomerado Serra, 

aponta vários problemas relacionados aos aspectos urbanísticos, de acessibilidade, 

socioeconômico-organizativos, ambientais e de violência. Tais problemas estão relacionados à 

falta de infraestrutura urbana, como por exemplo, as dificuldades da população em acessar 

postos de saúde e instituições de ensino pela articulação viária precária e também pelas 

barreiras impostas pela violência. 

 

 

3.2.1 Processo de urbanização do Aglomerado Serra 

 

 

A questão urbanística foi contemplada no estudo abordando o Aglomerado Serra como 

um conjunto de estrutura urbana com predominância de características comuns que se 

destacam do restante da cidade pela sua identidade e geomorfologia. As intervenções 

urbanísticas, de regularização fundiária e de desenvolvimento social, impulsionaram o 

“Programa Vila Viva no Aglomerado”. O Programa Vila Viva tem como objetivo, a qualidade 

de vida da população por meio da regularização da habitação e da disponibilidade de serviços 

básicos como saúde, segurança, lazer e transporte público coletivo. 

Dentre as intervenções previstas destacam-se a Avenida do Cardoso, a via 276, com 

16m de largura e 1.635m de extensão, previstas no Plano de Diretor de Belo Horizonte. 
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Quanto a via arterial secundária que ligaria a Avenida Mem de Sá a Avenida Bandeirantes, 

atravessando a Vila Nossa Senhora de Fátima e Vila Marçola, os técnicos da BHTRANS 

entendem que pode ser necessária num futuro breve, tornando-se crucial para reduzir o 

adensamento do trecho da Avenida Contorno, próximo aos bairros Serra, São Lucas e Santa 

Efigênia. O Plano urbanístico prevê 6 km de vias veiculares, 30 km de obras de melhorias nos 

becos e a entrega de 856 apartamentos para os reassentados. (PGE, 2001). 

 

 

3.2.2 Acessibilidade aos serviços públicos urbanos 

 

 

O acesso e a circulação no Aglomerado Serra são desfavoráveis em relação à 

integração com o sistema viário, especialmente no acesso aos postos de saúde, escolas e na 

acessibilidade dos moradores entre as vilas. Além das características sociais e morfológicas o 

Aglomerado apresenta um sistema viário precário, com gargalos no acesso aos bairros do 

entorno e internamente, prejudicando a manutenção dos serviços de coleta de lixo, segurança 

pública, transporte de cargas e eventuais emergências. Os moradores do Aglomerado se 

deslocam a pé, por até 2 km, em caminhos íngremes e de difícil acesso para chegar ao 

transporte coletivo. A acessibilidade aos serviços públicos é dificultada também pelos espaços 

reduzidos das vias, não comportando, ao mesmo tempo, a circulação de veículos e pedestres, 

chegando mesmo a provocar congestionamentos e acidentes. (PGE, 2001). 

A dificuldade de acesso aos locais de trabalho e aos serviços é um dos componentes da 

exclusão social, que caracteriza a pobreza urbana. Pode-se observar que o índice de 

mobilidade urbana motorizada da população menos favorecida ainda é muito baixo, a 

exemplo de Belo Horizonte, cujo índice medido em 2002 era de 0,45 de acordo com a 

pesquisa de origem e destino da Fundação João Pinheiro em 2002. Entenda-se como 

população menos favorecida aquela cuja renda domiciliar per capta mensal é menor ou igual a 

meio salário mínimo. A política de transporte urbano pode atenuar o problema contribuindo 

para o crescimento econômico e introduzindo um consciente foco de redução da pobreza nos 

investimentos de infraestrutura, no planejamento do serviço de transporte público, nas 

estratégias de subsídio tarifário e no financiamento. Há uma extensa agenda de políticas de 

transporte urbano que visam o crescimento e a redução da pobreza, e que é consistente com 

capacidade fiscal até mesmo de países muito pobres. (BANCO MUNDIAL, 2003). 
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Mas, conforme Santos (1979), “a realidade é escondida com sutileza, quando se trata 

de pobreza, enxergando-se como uma questão isolada, tratando a sociedade sem reconhecer 

que a mesma é dividida em classes. (SANTOS, 1979, p. 32). 

Tal problema visto de maneira fragmentada forma a denominada “crise urbana”, 

resultante da explosão demográfica oriunda das migrações e falta de emprego. 

 

 

3.2.3 Geração de emprego e renda 

 

 

No Brasil, principalmente no século XX, a pobreza foi acompanhada por uma longa 

trajetória de exclusão social, combinada com fatores como, indigência econômica, baixo 

acesso aos serviços de educação, saúde, levando a desestruturação subjetiva do indivíduo e 

coletiva da família. Destaca-se que 33% da população economicamente ativa da RMBH, não 

têm ocupação, formal ou informal, relata Gomide (2003). 

Analogamente, baixos níveis de educação determinam os baixos rendimentos, mas é 

recíproco quando os baixos rendimentos forçam o trabalho precoce, prejudicando a educação. 

Nesse contexto, há uma reprodução contínua de desigualdades sociais. Daí a crença da 

importância da capacitação profissional como um dos fatores de elevação de renda. O estudo 

do PGE mostra que 50% dos moradores recebem até um salário mínimo. (PGE, 2001). A 

Tabela 3 a seguir mostra o percentual de cursos realizados pela população e a sua ocupação. 

 

Tabela 3 
Relação percentual da população capacitada e a geração da ocupação como consequência. 

 
Vilas Fez curso Gerou ocupação 
Aparecida 15,39% 57,77% 
Cafezal 5,66% 58,82% 
Conceição 13,15% 44,89% 
Fátima 7,16% 77,97% 
Marçola 7,94% 68,18% 
N. São Lucas 11% 44,82% 
Fonte: (PGE, 2001) 

 

Os dados não são diferentes da situação enfrentada em outros aglomerados urbanos da 

população pobre das cidades brasileiras, observadas as características socioeconômicas e 

culturais locais. Destaca-se que 10% da população do Aglomerado Serra, em média, tem se 
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capacitado e 60% em média desse grupo tem conseguido trabalho. Vale destacar no estudo 

realizado pelo PGE, que as comunidades pertencentes ao Aglomerado contam com algumas 

iniciativas geradoras de renda e emprego, precedidas de pequenos negócios no ramo de 

artesanato, cooperativa de costureiras, salão de beleza, sacolões e mercearias. São geradores 

de emprego e renda que precisam ser impulsionados pelo poder público e a sociedade civil, 

para ingressarem na economia formal. (PGE, 2001). 

A comunidade conta também com algumas iniciativas de cursos de artesanato, corte e 

costura, informática, marcenaria, cabeleireiro, manicure e bijuteria. São instrumentos 

importantes para fomentar a geração de renda e emprego. Eles estão espalhados pelas vilas, 

em residências, nas associações e escolas. Essas iniciativas são dependentes de apoio do poder 

público, da comunidade e de voluntários para continuarem existindo. A Tabela 4 a seguir, 

mostra a absorção de mão de obra no aglomerado, no centro e outros bairros. 

 

Tabela 4 
Absorção de mão-de-obra da população do Aglomerado Serra 

 
Vilas própria 

vila 

entorno centro outro bairro outra cidade 

S. do Cafezal 17,5 14,45 13,85 49,39 4,8 

V. Conceição 23,95 17,7 9,40 46,87 2,08 

V. Fátima 17,7 23,95 10,44 46,35 1,56 

Marçola 21,24 23,83 12,45 40,93 1,55 

N. S. Lucas 17,61 16,50 13,63 51,13 1,13 

V. Aparecida 3,98 28,50 9,04 34,38 4,10 

Fonte: (PGE, 2001) 

 

Constata-se na Tabela 4 que, 20% em média da mão de obra total é absorvida pelo 

Aglomerado, com exceção da Vila Aparecida. Fica claro também a importância do 

Aglomerado como provedor de mão de obra para a cidade, aproximadamente 75% da 

população trabalha no entorno, centro ou outro bairro da capital. Esta análise reforça a 

importância do transporte interno e a integração com outras linhas ligadas à rede de transporte 

da cidade. 
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3.2.4 Educação 

 

 

Acredita-se que a educação é um fator importante na socialização dos indivíduos, 

possui uma dimensão integradora muito relevante, pois, o ser humano só desenvolve 

potencialidades em contato com outras pessoas, com o meio social. De acordo com a pesquisa 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o índice de analfabetismo é muito acentuado em 

todas as vilas do Aglomerado, aproximando-se dos 23%, significando o dobro do índice das 

pessoas que tem o segundo grau. Por outro lado, observa-se que existe um percentual enorme 

de pessoas com baixa escolaridade ou que não passaram do ensino fundamental. (PGE, 2001). 

O Brasil historicamente apresenta um quadro educacional ainda em exclusão. Estima-

se que a carência de educação é responsável por 40% da pobreza no país, relata o Ministério 

do Meio Ambiente, 2004. É obvio que a educação deve ser prioridade na agenda dos governos 

e da sociedade. A redução das desigualdades e o combate à pobreza também devem fazer 

parte da agenda de desenvolvimento de políticas compatíveis a essas necessidades, haja vista 

que 30% da população brasileira vive na linha da pobreza (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2004). 

Tratar a desigualdade e a pobreza significa na visão dos gestores das políticas públicas 

uma melhoria da qualidade das políticas sociais. O chamado “empreendedorismo” é outro 

arcabouço indispensável à economia brasileira, como indutor de fortalecimento de micro, 

pequenos e médios produtores e empresários, rurais e urbanos. Para que seja efetiva a 

diminuição da pobreza é necessário incorporar ao desenvolvimento nacional, a população 

pobre, as chamadas “camadas periféricas”. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2004). 

Dessa forma, as políticas ultrapassadas devem ser substituídas por uma nova política de 

desenvolvimento regional. 

O fator educacional influencia decisivamente no desenvolvimento de uma sociedade, 

que, em contrapartida gera “capital humano”. Esse capital humano estabelece uma relação de 

causalidade entre educação e renda. No caso do Aglomerado Serra, os estudos realizados pelo 

PGE apontaram uma situação bastante crítica em relação à educação e ao nível de renda. 

Como já citado, a escolaridade da maioria da população não passa do 1º grau. A situação é 

bastante crítica na faixa etária dos 18 aos 21 anos, pois, 70% dos jovens não estudaram. Esse 

quadro é pior na medida em que se avança para a faixa etária dos 22 aos 30 anos, o percentual 

de pessoas que não estudaram é de 94,5%. (PGE, 2001). A Tabela 5 a seguir, mostra elevados 

índices de analfabetismo no Aglomerado. 
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Tabela 5 
Percentual de analfabetos por Vila em relação à população - Aglomerado Serra 

 
Vilas % Analfabetos 
S. do Cafezal 23,42 

V. Conceição 18,95 

V. Fátima 26,98 

V. Marçola 22,15 

N. S. Lucas 33,33 

V. Aparecida 23,42 

     Fonte: PGE (2001) - elaborada pelo autor. 

 

Observa-se na Tabela 5 que o analfabetismo representa 24%, em média do total da 

população da maioria das vilas. Na Vila Novo São Lucas a situação é pior e representa 

33,33% de sua população com analfabetismo. Destaca-se o número de analfabetos da Vila 

Fátima, que em números absolutos supera todas as vilas, devido ao tamanho de sua 

população. (PGE, 2001). 

 

 

3.2.5 Segurança 

 

 

Nas grandes cidades é conhecido o alto índice de violência nas regiões periféricas, as 

quais representam precárias condições de vida para seus moradores. O seu desenvolvimento, 

sem um adequado planejamento, que previsse benefícios para todos que foram atraídos pelos 

centros urbanos resultou numa profunda deficiência de políticas públicas. Assim, muitos 

fatores agravaram a extensão da violência: ruas sem iluminação, sistema de transportes 

precários e sem segurança, falta de escolas e evasão escolar, insuficiência de centros e locais 

de convívio para a juventude, entre outros. O aumento da violência nos grandes centros 

urbanos configura-se como um dos principais problemas do momento vivido diariamente. A 

ação da polícia é entendida pela população do Aglomerado Serra como “imprescindível”, mas 

queixa-se muito pelo abuso de autoridade em alguns casos, ligando a questão do preconceito 

pela condição social e também de cor. (PGE, 2001). 
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Não se deve confundir segurança pública com o combate à criminalidade, pois, mesmo 

que a primeira exista, o combate à segunda é necessário. Dar segurança significa prevenir por 

todos os modos possíveis para que a infração não ocorra. As comunidades do Aglomerado 

Serra, demonstraram reconhecer e compreender a abrangência do problema, colocando como 

motivos para a violência as questões que seguem duas linhas básicas:  

• a primeira, enfocando os problemas sociais(desemprego), pobreza, preconceito contra 

pobres, negros e favelados, etc. como motivos para a violência; 

• a segunda, procurando os motivos nos próprios indivíduos, ou seja, buscando motivos 

de ordem moral ética (falta de estrutura familiar, religiosa, ausência de valores). (PGE, 

2001). 

A maior parte das pesquisas realizadas pelo PGE aponta que é necessário adotar 

formas mais sistemáticas de repressão, tanto do tráfico como do consumo das diversas drogas. 

Daí se abre um variado leque de sugestões para a solução do problema que passa quase que 

invariavelmente pela questão da educação e do trabalho. (PGE, 2001). A segurança pública 

não seria tratada como medida de combate ao crime, mas como medida de prevenção através 

de geração de emprego e renda, em atividades como esporte, lazer, programas de fomento do 

empreendedorismo e cooperativismo e apoio às organizações locais com capacidade de 

geração de renda. 

 

 

3.2.6 Mobilidade atual dos moradores do Aglomerado Serra  

 

 

O sistema viário como parte do estudo urbanístico do estudo diagnóstico do PGE, tem 

relevância a partir da visão integrada da ocupação e uso do solo. O sistema viário estudado 

considera e diferencia o percurso de pedestres, veículos e a concentração no fluxo da via. As 

vias principais de veículos são estruturantes e articuladas, dando acesso entre as vilas. Grande 

parte das vias é pavimentada com passeios estreitos. Em algumas partes da via ainda não tem 

passeio para o pedestre circular. Com alguma exceção, as vias funcionam como via de mão 

dupla. As principais atividades, como comércio, serviços e pontos de encontros acontecem em 

áreas de referência para a comunidade, como por exemplo, a “Savassinha”. As vias de 

pedestres são caracterizadas pelo imenso fluxo de pessoas, geralmente em locais de baixa 

declividade. Essas vias podem ser becos ou vielas que ligam as vias principais de veículos. As 

vias secundárias de pedestres são becos, vários deles fechados, controlados por lideranças 
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informais. Sobre a macroacessibilidade, ou seja, a cobertura espacial das linhas por 

quilometro quadrado (VASCONCELLOS, 2001), a maioria das linhas convencionais não 

adentra o território do Aglomerado, trafegando nos bairros vizinhos. A limitação no tráfego 

das linhas de microônibus e linhas convencionais impõe aos moradores das vilas um percurso 

a pé acima dos limites estabelecidos pelo plano nacional de mobilidade urbana e pelo contrato 

de concessão com as concessionárias. (BHTRANS, 2000). 

Em algumas partes do Aglomerado, a microacessibilidade, ou seja, o tempo de acesso 

ao ponto de ônibus ou ao destino final (VASCONCELLOS, 2001), ainda ocorrem por meio 

de caminhamentos de uma parte da população, em distâncias superiores a 600 metros Essa 

distância é a mesma apontada no estudo diagnóstico do PGE em 2001, chegando a 2 km em 

lugares íngremes para ter acesso às linhas de ônibus convencionais, por exemplo, a linha 9031 

com ponto final na Fazendinha, a linha 9404 com ponto final no Bairro São Lucas, a linha 

4107 com ponto final na Praça do Cardoso e várias outras linhas, também convencionais, a 

4102, a 2102, a 4104, a 8150e a 9501, com ponto final no Bairro Serra. (BHTRANS, 2000).  

As linhas em operação, dentro da proposta de atendimento de transporte dessa 

população, dizem respeito a duas linhas atendidas por microônibus, implantadas no ano de 

2000 e uma terceira linha implantada em 2006, como se pode visualizar na Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Linhas existentes no Aglomerado Serra 
Fonte: TECNOTRAN 
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• A Linha 102, em azul, cobre a Vila N. S. de Fátima/Hospital Evangélico - garantiu a 

integração com a Vila Nossa Senhora de Fátima, Marçola e com os pontos finais das 

linhas convencionais 2151, 4102, 4107 e 9031; 

• A Linha 102-1, em vermelho, fez a integração da Avenida Cardoso via Av. São João e 

a linha 103 Vila Cafezal/Av. do Contorno; 

• A linha 103, em verde, atende a Vila Cafezal/Pouso Alto e fez a integração das vilas 

Santana do Cafezal, Novo São Lucas, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da 

Conceição com os pontos finais das linhas convencionais 9404 e 4107; 

• A Linha 107, em amarelo, foi implantada em 2006 e cobre a Vila Marçola/R. do Ouro, 

fazendo a integração nas linhas convencionais 4102, 2101, 4107, 9106 (BHTRANS, 

2000). 

Com as três linhas implantadas, a linha 102, percorrendo 3,6 km, a linha 103, 

percorrendo 4,8 km e a linha 107, percorrendo 0,75 km de extensão, dentro do Aglomerado, a 

proposta foi a de reduzir o deslocamento a pé e ainda acessar a rede de transporte coletivo da 

cidade. De acordo com a pesquisa de origem e destino elaborada pela Tecnotran em 2009, 

47% dos deslocamentos tem origem e destino dentro das próprias vilas, 24% dos 

deslocamentos tem destino ao bairro Serra e zona central, 5% dos deslocamentos se destinam 

ao hipercentro e 4% à zona leste (bairros Santa Efigênia, Taquaril e Vera Cruz). Tais 

informações revelam a importância da circulação do microônibus no interior do Aglomerado. 

A Figura 4 abaixo mostra as principais zonas de tráfego do Aglomerado. 

 

 
Figura 4: Zonas de tráfego: 03 Aglomerado Serra, 04 Serra, 02 Área Central e 10 Zona Sul 

Fonte: TECNOTRAN 



85 

 

A Tabela 6 a seguir mostra a evolução de passageiros pagantes nas três linhas que 

passaram a atender o Aglomerado Serra. 

 

Tabela 6  
Evolução de passageiros pagantes – média dia útil – mês de referência outubro – circulação do 

microônibus no Aglomerado Serra. 
Linhas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

102 1365 1273 1236 1458 1989 2034 2655 2673 2762 3962 3593 
103 1412 1248 1231 1641 1978 2175 3098 3602 3315 3917 3836 
107       1056 1277 1177 1456 1557 

Fonte: BHTRANS, 2011 

 

Os dados fornecidos constantes na Tabela 6 revelaram a movimentação das linhas 102, 

103 e 107, em relação aos passageiros pagantes, média dia útil, mês de referência outubro, 

entre 2001 e 2011. Em uma tendência, a linha 102 apresentou crescimento de 36% em média, 

entre 2004 e 2005. Entre 2006 e 2007 o número de usuários continuou crescendo nos mesmos 

patamares anteriores. Entre 2007 e 2011, se manteve praticamente constante em número de 

passageiros pagantes. A linha 103 teve crescimento de 20%, em média, entre 2004 e 2005, em 

número de passageiros pagantes. Entre 2007 e 2008, cresceu 42%, em média, mantendo-se 

constante entre 2008 e 2011. Visto o crescimento de demanda de passageiros nas linhas 102 e 

103, foi necessário criar a linha 107 em resposta à pressão popular. Esta última linha, 

implantada para atender a Vila Marçola, cresceu 47% em número de passageiros em seis 

meses de operação. O aumento de passageiros nas três linhas de microônibus em parte foi 

motivado pela implantação, em 2004 da bilhetagem eletrônica a qual permitiu a integração 

temporal e tarifária com maior facilidade. 

Com a ampliação da rede de transporte coletivo por meio de microônibus às Vilas do 

Aglomerado Serra, o “Programa de Melhoria da Mobilidade”, interage com a estrutura urbana 

e com a rede de transporte público urbano, garantindo a redução do tempo de deslocamento, 

melhor articulação interna entre as Vilas e acesso dos moradores à cidade. Os benefícios, 

especialmente para os moradores do Aglomerado Serra, estão no combate à exclusão social e 

promoção da melhoria da qualidade de vida. (BHTRANS, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 A abordagem 

 

 

Por basear-se em entrevistas semi-estruturadas, esta pesquisa apresenta-se do tipo 

qualitativa. Vieira e Zouain (2004, p. 17) confirmam: “a pesquisa qualitativa pode ser definida 

como a que se fundamenta principalmente em análise qualitativas, caracterizando-se, em 

princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. 

A entrevista semi-estruturada tem como característica levantar questionamentos 

básicos que são apoiados no arcabouço teórico e pressupostos que se relacionam ao tema da 

pesquisa. O investigador conduz a discussão do tema para o foco principal, diz Triviños 

(1987). 

Para Manzani (1990/1991), a entrevista semi-estruturada focaliza o assunto no roteiro 

direcionado para as perguntas principais, as quais podem ser complementadas com outras 

perguntas dentro do contexto. O roteiro é flexível e permite o surgimento de novas 

informações, sem obedecer a uma padronização de alternativas. 

As perguntas básicas são o ponto de partida para a interação do investigador e do 

informante. Nesse aspecto, Triviños (1987) e Manzani (1990/1991), têm pontos de vistas 

semelhantes, ambos defendem que existe a necessidade de perguntas básicas e principais para 

atingir o objetivo da pesquisa. As entrevistas são fontes primordiais para corroborar as 

evidências do estudo de caso. São relatos verbais que ajudam na recuperação de informações, 

mesmo que alguma colocação seja desqualificada. 

 

 

4.2 Os fins 

 

 

Neste plano, a pesquisa se caracterizou como descritiva. A pesquisa descritiva é aquela 

que objetiva descrever as características de uma população ou fenômeno estudado ou, ainda, 

visa estabelecer uma relação entre variáveis. Triviños (1987) ressalta que para realizar uma 

pesquisa descritiva o pesquisador necessita deter conhecimento acerca do tema a ser 

pesquisado, uma vez que sua pretensão é descrever os fatos e fenômenos observados. Tem 
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como finalidade a descrição de características ou relações existentes no fenômeno 

investigado. Nesse sentido, Gil (2009) reforça que: 

 
As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 
classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. (GIL, 2009, 
p. 28). 

 
A pesquisa qualitativa descritiva permitiu a análise das políticas de transporte público 

urbano no contexto do desenvolvimento socioeconômico e bem-estar social do Aglomerado 

em estudo. Assim, investigou-se a oferta de transporte público para os moradores de vilas e 

favelas de Belo Horizonte como um todo, mas tendo como ponto de análise o Aglomerado 

Serra. 

 

 

4.3 Os meios 

 

 

Quanto aos meios de investigação, tratou-se de um estudo de caso. O estudo de caso 

descritivo, levou o investigador à descrição de fenômenos contemporâneos dentro do contexto 

real. Consiste ainda, em uma situação tecnicamente única com a presença de variáveis de 

interesse. É baseado em fontes de evidência e em vantagem do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas facilitando a análise de dados, afirma Yin (2005). 

Vergara (2009) lembra que a investigação empírica deve ser feita no ambiente onde 

ocorreu ou ocorre o fenômeno. Associado a esse fator, outro autor complementa: 

 

uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto 
real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem controle sobre os 
eventos ou variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, 
criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um 
caso concreto. (MARTINS, 2008, p. XI).  

 

O estudo de caso representa uma maneira de investigar um tópico empírico, seguindo 

um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos. No entendimento de Yin (2001), trata-se de 

uma estratégia metodológica escolhida para o exame de acontecimentos contemporâneos, 

quando não se pode manipular outros métodos também relevantes. 
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O propósito do estudo de caso é estabelecer uma estrutura de discussão. Ele não 

precisa conter uma interpretação completa ou acurada, relata Yin (2001). Com base neste 

elemento simplificador, utilizou-se este método de pesquisa para saber qual é a percepção de 

gestores e usuários em relação ao funcionamento do “Programa Melhoria da Mobilidade para 

Moradores de Vilas e Favelas da Cidade de Belo Horizonte”, tendo como cenário principal, o 

conhecido Aglomerado Serra. 

 

 

4.4 A unidade de análise 

 

 

A unidade de análise é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas 

características. Ela pode ser um conjunto menor de um universo de elementos ou de uma 

população, por meio do qual se estabelecem características, variáveis, modos de ver, 

comportamento, etc. A unidade de análise não tem a finalidade de projetar resultados à 

população e pode ou não exigir um número grande de entrevistados. 

Alguns fatores são relevantes em uma pesquisa, como sugerem Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999), a escolha do campo ocorre de acordo com: (a) o interesse pelo objeto 

de estudo; (b) as condições de acesso às informações disponíveis e fontes; (c) o tempo 

disponível para a permanência no campo; e (d) a disponibilidade dos participantes em 

efetivamente participar da pesquisa. 

Assim, os sujeitos desta pesquisa são os colaboradores da BHTRANS, compreendidos 

como protagonistas e “atores privilegiados” que vivenciaram e vivenciam a política de 

transporte em Belo Horizonte. Tais atores são relacionados a seguir: 

Gestores: BHTRANS  

• Gerente de Estudos e Programação de Transportes (Entrevista no.1, GTA) 

• Gerente de Coordenação de Projetos de Transporte (Entrevista no.2, GTB) 

• Gerente de Ação Regional Sul/Leste (Entrevista no.3,GTC) 

• Analista de Transporte e Trânsito – Sul/Leste (Entrevista no. 4, ATT) 

• Chefe de Assessoria de Mobilização Social (Entrevista no. 5, AMO) 

• Ex-Presidente da BHTRANS/Diretor Regional Minas ANTP (Entrevista no. 6, EPN) 

Secretaria de Planejamento e Finanças - PBH 

• Gerente Regional de Orçamento Participativo Centro/Sul (Entrevista no. 7, GOP) 
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Representante da operadora (microônibus) 

• Membro do SETRA-BH (Entrevista no. 8, GSE) 

Usuários: Membros da Comissão Regional de Transporte e Trânsito (CRTT) 

Centro/Sul: 

• Antônio Aleano (Entrevista no. 9, CRA) 

• Antônio João de Ramos (Entrevista no. 10, CRB) 

Usuários do microônibus do Aglomerado Serra – linhas 102, 103 e 107 (Entrevista 

no.11, USM) 

Foram entrevistados 10 sujeitos. Cada sujeito respondeu à entrevista semi estruturada, 

as quais foram gravadas e transcritas. Além disso, foi feito uso de entrevistas e questionários 

aplicados aos usuários do microônibus em locais de embarque e desembarque, em horários e 

dias diferentes, entre os dias 10/01/2012 e 25/02/2012. As entrevistas aos usuários somaram 

153 questionários. 

 

 

4.5 Os instrumentos de coleta de dados 

 

 

Os dados foram coletados em fontes primárias e secundárias. Os dados primários 

foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa, em 

datas e horários que lhes foram convenientes e mediante autorização prévia. Já os dados 

secundários, foram coletados por meio de pesquisa de documentos fornecidos pelos setores 

GESPR e GECET da BHTRANS e da URBEL, ambas autarquias da PBH. O documento é um 

suporte que contem informação registrada e que pode servir de consulta. Esses documentos 

podem ser impressos, manuscritos, registros audiovisuais, entre outros, explica Appolinario 

(2009). 

A entrevista semi-estruturada é conhecida como um dos principais procedimentos para 

a coleta de dados e informações na pesquisa qualitativa, caracteriza-se por um conjunto de 

perguntas ou questões estabelecidas num roteiro flexível, em torno de um ou mais assuntos do 

interesse da pesquisa para elucidação dos objetivos e estudo do objeto, diz Triviños (1987). 

Triviños (1984) ainda afirma que, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, a entrevista semi-estruturada oferece as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. 
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Nessa linha de pensamento e de sua experiência, dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, o entrevistado passa a participar da elaboração do próprio conteúdo da pesquisa. 

De acordo com a pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-

estruturada, questionário aberto e pesquisa documental. Foram realizadas cinco entrevistas 

separadamente, uma entrevista coletiva com os Gestores. Duas entrevistas separadas com os 

membros da CRTT Centro/Sul e entrevistas aleatórias com os usuários do microônibus, nos 

pontos de embarque e desembarque no aglomerado Serra. É importante frisar que a coleta de 

dados baseou-se também em fonte secundária, na consulta a documentos, CD’s, planilhas de 

bilhetagem eletrônica, disponibilizados pela URBEL e BHTRANS. Tais documentos foram 

importantes para validar as evidências de outras fontes e até mesmo acrescentar outras 

informações. 

“Para assegurar a veracidade de uma informação, o investigador deve questionar as 

razões da existência de determinado documento e com isso pode obter pistas de outros 

documentos”, afirma Yin (2005). 

 

 

4.6 Análise de conteúdo 

 

 

A “análise de conteúdo” parte de um conjunto de técnicas de análise de linguagens, 

códigos, fatos, símbolos e significados que objetivam ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos dados coletados. A análise de conteúdo se constitui ainda de mecanismos de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens com o objetivo de efetuar 

deduções lógicas e justificadas, afirma Bardin (1979).  

Conforme Baldim (2009) e Minayo (2007), esse meio de leitura e interpretação das 

unidades de significação, visa descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação que tenha significado. Nesse sentido, Goulart (2006), reforça: “A abordagem 

qualitativa é válida na elaboração de deduções sobre um acontecimento ou uma variável de 

inferência precisa”. (GOULART, 2006, p. 162). 

A técnica a ser utilizada na pesquisa lançou mão da futura e posterior análise das 

categorias que foram criadas a partir do desmembramento do discurso, nas quais os critérios 

de escolha e de delimitação orientaram-se pela dimensão da investigação dos temas 

relacionados ao objeto de pesquisa e nos discursos dos sujeitos pesquisados, afirma Valentim 

(2008). 
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Na análise dos dados primários foram seguidas as orientações de Triviños (1987), que 

sugere três etapas: (a) a pré-análise, que consiste na organização de todo o material; (b) a 

descrição analítica, na qual o material é submetido a um estudo aprofundado orientado pelas 

questões e referências teóricas; e (c) a interpretação e conclusão, através da qual se busca 

desvendar o conteúdo das informações. Foram definidas as seguintes categorias de análises a 

seguir:  

• Percepção da Política Pública de Transporte no Brasil e no Município;  

• Relação de proximidade do Plano Diretor do Município e o Programa de Melhoria da 

Mobilidade de Vilas e Favelas; 

• Estruturação, experiências, dificuldades e condicionantes do “Programa de Melhoria 

da Mobilidade do Aglomerado Serra em Belo Horizonte; 

• Influência da participação popular na estruturação e operação do Programa no 

Aglomerado Serra; 

• Impacto do Programa nas condições de vida e acessibilidade da população do 

Aglomerado Serra em Belo Horizonte. 

 

 

4.7 A conjuntura urbana de Belo Horizonte 

 

 

As maiores cidades, entre elas, as novas cidades de porte médio do Brasil, já foram 

projetadas e sofrem com a dificuldade de dar sequência em seus planejamentos, observando o 

crescimento, face às mudanças sociais, econômicas, políticas e urbanas. Nos países de terceiro 

mundo, acentuou-se a cidade formal e uma parte expressiva da população de habitantes de 

vilas e favelas foram menos privilegiadas, diante da política clientelista prevalecida nas 

últimas décadas. 

A experiência da cidade de Belo Horizonte, na dinâmica social de país periférico 

economicamente assemelha-se às economias de outras cidades latino-americanas, 

historicamente desiguais, nas quais a conjuntura em momentos de crise apenas acirram as 

contradições presentes, fruto de estruturas de longa duração. Conforme Costa (1994), os 

acervos disponíveis apontam que no início do século, no ano de 1902, cerca de 2.000 pessoas 

já residiam em favelas na zona urbana. A situação habitacional agravou-se no início dos anos 

de 1960, na capital, devido à politização crescente em torno das reformas de base no governo 
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militar da época, provocando diversos movimentos sociais e aumento de invasões de terra. As 

favelas cresceram nas áreas centrais e nas proximidades da cidade industrial. Neste período, a 

política ditatorial do governo (1964-1985) lançou programas de erradicação e expulsão dos 

moradores. As décadas posteriores conviveram com a favelização crescente, aumento 

vertiginoso dos preços dos terrenos e enorme imigração, relata Costa (1994). 

De acordo com a PLAMBEL (Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte), nas décadas de 1970 e 1980, houve predominância da 

produção de loteamentos populares e irregulares na periferia pelo capital imobiliário. A 

urbanização nas camadas periféricas e a pobreza foram fruto da política pública ineficiente 

das cidades vizinhas da capital, as quais não conseguiram estruturar moradias suficientes e 

atender a massa suburbana em ascensão, situação que piorou com a crise econômica e social 

no início da década de 1980. Nesse período, a população das vilas e favelas no município de 

Belo Horizonte dobrou em apenas quatro anos, compreendendo, os anos de 1981 a 1985 

(PLAMBEL8, 1989, apud COSTA, 1994, p.11). 

Ainda na década de 1980, observou-se um esforço do poder público municipal e vários 

programas de regularização de favelas foram criados. Esta fase marcou o pioneirismo das 

políticas públicas de Belo Horizonte. Em 1986, foi criada a URBEL (Companhia 

Urbanizadora de Belo horizonte), órgão municipal que passou a ser o responsável pela 

urbanização e regularização e titulação fundiária das favelas na capital entre 1993 e 1994. 

A iniciativa e as inovações no campo do planejamento urbano se consolidaram com a 

aprovação do Plano Diretor em 1996 que culminou na criação das zonas de especial interesse 

social (ZEIS). A população do município de Belo Horizonte estimada, naquele período era de 

2.412.937 habitantes (IBGE, 2007). A URBEL registrou no final do decênio de 1990 a 

existência de 226 núcleos (favelas, vilas, conjuntos habitacionais), passíveis de intervenção, 

cuja população residente chega a 498.656 pessoas (LIBÂNIO, 2004). Isso significava um 

quinto da população total, concentrada em apenas 5% do território urbano (MCIDADES, 

2007). 

São claras as evidências de que o transporte público é fator importante para a inclusão 

social da população menos favorecida no cotidiano da cidade formal e informal, fenômeno 

claro nas experiências descritas nos capítulos anteriores. 

O estudo do ITRANS, - Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte - 

realizado entre 2003 e 2004, revelou dados de pesquisa sobre a Mobilidade Urbana da 
                                                      
 

8
 PLAMBEL. O Processo de desenvolvimento de Belo Horizonte: 1897-1970. Belo Horizonte: Plambel, 1979. 
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população de baixa renda em algumas metrópoles brasileiras. A mobilidade da população 

pobre nas grandes cidades brasileiras, medida pelo número médio de deslocamentos diários 

por pessoa é muito baixa, provocando sérios problemas de acesso ao trabalho, às 

oportunidades de emprego, às atividades de lazer e aos equipamentos sociais básicos. As 

precárias condições de mobilidade contribuem para a elevação da exclusão social. Assim, essa 

população corresponde a 45% da população urbana brasileira que tem renda mensal familiar 

inferior a três salários mínimos. (ITRANS, 2004). 

Foi detectado também que um dos motivos de baixa mobilidade tem a ver com as altas 

tarifas do transporte coletivo urbano em comparação com os baixos rendimentos familiares. 

Em 2003, a pesquisa do ITRANS apontou que na região metropolitana de Belo Horizonte, 

20,3% das famílias tem gastos semanais com transporte de até R$ 9,60 (ITRANS, 2004). A 

pesquisa destacou também que na RMBH, 64,4% tem problema com os meios de transporte 

para trabalhar ou conseguir trabalho, sendo que entre os problemas citados, 58,3% alegaram 

ter dificuldade de pagar o preço da passagem. (ITRANS, 2004). 

Tratando-se de populações com alta taxa de desocupação e desemprego, o 

deslocamento para a procura de trabalho se coloca entre os principais problemas sociais. O 

índice de mobilidade da população com renda familiar abaixo de três salários mínimos, 

considerando a parcela da população sem ocupação, é de 0,53 na RMBH. Em São Paulo o 

índice é menor ainda, é de 0,47 (ITRANS, 2004). Índices de mobilidade baixos mostram que 

esta parcela da população, notadamente sem ocupação, não está tendo as oportunidades que 

poderiam ter em razão da falta de mobilidade. Dessa forma, não é ao acaso que o transporte é 

apontado como um dos principais problemas dos bairros onde residem populações de baixa 

renda em todas as regiões metropolitanas pesquisadas. 

 

 

4.8 A caracterização do Aglomerado Serra  

 

 

Como visto anteriormente, o Aglomerado Serra é constituído por um conjunto de vilas 

que possuem uma série de características comuns do ponto de vista social e por um conjunto 

de variáveis, tais como tempo de ocupação, nível de identidade com o espaço físico social e, 

condições socioeconômicas. Estas variáveis são determinantes da dinâmica social do 

Aglomerado (PGE, 2001). Situa-se na regional Centro/Sul que inclui a área central e a área 

central a zona sul.A figura 2 abaixo exemplifica essa localização A zona sul é a principal área 
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de residência das parcelas mais favorecidas economicamente da população de Belo Horizonte. 

Também é referência para toda a metrópole, lugar onde se concentram os principais negócios 

e decisões, lugar onde a terra urbana tem os mais altos valores e por isso, é objeto de intensa 

especulação. 

 

 

Figura 5: Aglomerado Serra 
Fonte: TECNOTRAN 

 
O Aglomerado da Serra, por volta da década de 1990, apesar de sua localização 

estratégica na cidade, apresentava condições extremamente desfavoráveis de acesso e 

circulação, tanto do ponto de vista da continuidade e compatibilização com o sistema viário 

de Belo Horizonte, quanto com a circulação e acessibilidade interna para os moradores das 

vilas. A falta de infraestrutura criava uma barreira de difícil transposição para a integração 

viária da região metropolitana, tanto por suas características sociais quanto pela morfologia do 

sítio. Prova disso é a complexidade com que se apresentava o debate sobre a implementação 

da via 276, prevista no Plano Diretor de Belo Horizonte. 

As intervenções urbanísticas e viárias tiveram início no ano de 1996 com a aplicação 

do PGE, com investimentos previstos da ordem de 190 milhões de reais oriundos de recursos 

municipais, recursos da Caixa Econômica Federal e do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). Em 2008 ocorreram as últimas obras do Vila Viva, parte das obras de 

adequação viária, saneamento, escolas, postos de saúde e transporte integrado, que tiveram 

duas linhas de microônibus implantadas no ano de 2000 e a terceira e última linha, em 2006 

(PGE, 2001).  
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No contexto das intervenções e organização urbana, Calabi (2012), lembra que esses 

aspectos públicos, urbanísticos e setorizados, funcionam em dimensão cada vez maior no 

âmbito do orçamento exigindo critérios de eficiência e produtividade para a organização da 

cidade contemporânea. 

O sistema viário interno do Aglomerado da Serra, com raras exceções, não se 

conectava adequadamente com os bairros em volta, apresentando várias situações de 

“gargalo” para entrada, saída e circulação interna. Desta forma não atendia a comunidade no 

que diz respeito ao transporte coletivo. A maior parte das linhas não conseguia entrar no 

Aglomerado. Em consequência disso, os serviços de coleta de lixo, segurança pública, 

transporte de cargas, principalmente material de construção e eventuais emergências, não 

eram atendidas adequadamente. As vias veiculares não atendiam o Aglomerado integralmente 

e raramente apresentavam características adequadas para circulação simultânea de pedestres e 

veículos, com falta de passeios, capeamento e iluminação pública precários, rampas com alta 

declividade, descontinuidade do traçado, pistas muito estreitas (PGE, 2001). 

O acesso dos moradores aos sistemas de transporte coletivo e limpeza urbana, que 

dependiam fundamentalmente das características do sistema viário, era restrito para grande 

parte dos habitantes. Os níveis de acessibilidade foram classificados pelos técnicos que 

realizaram o diagnóstico, de acordo com a proximidade destes dois serviços, sendo também 

consideradas as possibilidades de acesso de veículos de menor porte para atendimento de 

emergências e uso particular. Considera-se como parâmetro de conforto mínimo a distância 

média a ser percorrida a pé até a primeira parada de ônibus, em torno de 200 metros no 

máximo, para os percursos com baixa declividade. Esta distância seria reduzida para cerca de 

50 metros para percursos com alta declividade ou pavimentação precária. (PGE, 2001). 

Dentro dos padrões de acessibilidade apresentados por Ferraz e Torres (2004), pode ser 

classificado como “BOM”, a distância inferior a 300 metros de distância de caminhada do 

início ao fim da viagem. 

A aproximação aos padrões de vida urbana do Aglomerado Serra, daqueles praticados 

nos bairros da cidade integralmente atendidos pelos serviços públicos, comportou propostas 

de reestruturação urbana, além de apontar diretrizes como as de proteção de nascentes, 

ampliação de encontros de lazer, diminuição do risco geológico e promoção à acessibilidade 

máxima. Também foram executadas obras de abertura de novas vias adequadas ao tráfego 

irrestrito de veículos e alargamento de ruas e becos existentes. A unidade de análise em 

questão se caracteriza pelo contraste socioespacial e déficit em infraestrutura viária, apesar 
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das intervenções realizadas. A Análise dos Resultados, no capítulo 5, mostra as narrativas e 

análises acerca das melhorias e das dificuldades apresentadas. 



97 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta parte busca-se compreender o material coletado em relação às manifestações 

explícitas ou ocultas, descritas por categoria, prevalecendo as mais significativas em relação 

ao enfoque do trabalho de pesquisa. Dentro das categorias, as respostas foram subdivididas 

em “Percepção dos Gestores” e “Percepção dos Usuários”. As categorias estão indicadas 

pelos tópicos a seguir: 

 

 

5.1 Percepção da política pública de transporte no Brasil e no município. 

 

 

As políticas públicas, na percepção dos gestores, têm avançado nas questões sociais, 

dando, inclusive, o que chamamos de caráter “populista” ao comportamento dos governos nos 

últimos dez anos. No campo da mobilidade tem direcionado a sua formulação mais para o 

trânsito individual e não tem oferecido soluções eficazes nas principais cidades do país. E, 

neste sentido, nunca é tarde para lembrar que: “a mudança efetiva das condições de vida da 

população depende necessariamente da capacidade de gestão do poder público”. (DINIZ, 

1982, p. 63). Nas narrativas a seguir percebe-se que: 

 

As políticas públicas brasileiras têm avançado bastante no campo social, 
porém, na questão de mobilidade ainda temos muito que avançar (entrevista 
n. 7, GOP). 

 

Nos últimos dez anos as políticas públicas têm sido de característica 
populista. Mas houve um avanço muito grande em política para povão, na 
parte de saneamento e transporte, que antes era um lixo (entrevista n. 4, 
ATT). 

 

Outra questão evidenciada foi que o modelo atual de financiamento do transporte 

ainda se encontra desarticulado do ponto de vista do custo da operação, fazendo-se necessária 

uma discussão sobre os subsídios de combustíveis e derivados. Na esfera da política de 

transporte público, especificamente no aspecto da regulação, Belo Horizonte é considerada 

modelo para as demais cidades do país. Porém, num contexto mais amplo, a política pública é 

incipiente na visão das operadoras. 
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É necessário adotar o subsídio no transporte coletivo do país. Sem subsídios 
de combustíveis e derivados fica caro para o usuário e para o operador. No 
campo da regulação de transporte público urbano, a política de Belo 
Horizonte é modelo para o país (entrevista n. 5, AMO). 

 

Ainda no contexto da política pública, na percepção de alguns gestores, a “Política” 

está muito presente nas decisões de projetos e alocações do Orçamento Participativo, 

conduzida, na maioria das vezes, levando-se em conta os interesses de grupos minoritários. 

Na visão de Vasconcellos (2001): 

 

O Estado, como foco central de formulação e implementação de políticas, 
vai trabalhar para apoiar principalmente as necessidades de reprodução das 
classes e setores sociais mais poderosos, ou daqueles cuja reprodução é mais 
importante para a reprodução dos sistemas econômico e político 
(VASCONCELLOS, 2001, p. 110). 

 
Na abordagem de um entrevistado: 

 

A política define o que será feito, as opções serão feitas em função da 
política e a gente convive muito com isso. A decisão acaba sendo em função 
de uma política que privilegia uma parte. (Entrevista n. 2, GTB). 

 

Contudo, percebe-se que os gestores vêem a política pública como um instrumento 

que tem avançado no Brasil. Já os usuários do microônibus são unânimes em relatar que 

percebem sinais de melhorias nas políticas públicas direcionadas à população de baixa renda, 

mas, alertam que essa população espera muito mais das autoridades governamentais, no 

âmbito federal, estadual e municipal. 

Não podemos desconsiderar o território do fenômeno urbano no momento de 

apresentar propostas de políticas públicas que atenuarão o processo de exclusão social. Para 

Santos (1985), esse tem sido um fato comum no planejamento das políticas públicas, visto 

que a exclusão social e a dinâmica territorial estão relacionadas. As propostas de políticas 

públicas, quando efetivadas não devem ignorar o fato de que o processo de exclusão social se 

manifesta territorialmente. 

No município de Belo Horizonte, a política pública é vista na mesma tendência, 

observada a realidade da cidade. Sobre a política pública de transporte e mobilidade urbana no 

município, os gestores entendem que não houve avanços significativos até o momento atual, 

apesar das formulações constantes do poder municipal na tentativa de equalizar o problema de 

transporte e trânsito. 

Na visão de um entrevistado: 
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A política pública do município está cada vez mais próxima do cidadão, 
correspondente à expectativa que o cidadão tem. O Governo municipal atual 
trabalha para todos os setores da sociedade, saúde, educação, transporte, etc. 
Vejo que em Belo Horizonte existe uma preocupação muito grande por parte 
do governo de que as pessoas estejam presentes na discussão dos problemas 
(Entrevista n. 3, GTC). 

 

Os gestores percebem que as políticas sociais têm sido contempladas na agenda do 

governo municipal, o qual tem criado mecanismos de aproximação com a comunidade, 

porém, a maioria deles ineficientes. 

 

 

5.2 Relação de proximidade do Plano Diretor do Município e o “Programa de Melhoria 

da Mobilidade de Vilas e Favelas”. 

 

 

Os gestores se posicionam perante o “Plano Diretor Integrado” como um plano que 

tem as suas diretrizes contempladas no Plano de Mobilidade da cidade e, consequentemente, 

no planejamento e ações do poder público, direcionadas ao transporte público urbano, 

principalmente para as comunidades pobres sob três aspectos fundamentais: (a) redução de 

distâncias de deslocamentos; (b) subsídio de tarifa; (c) direito de usufruir da cidade. 

 

Ao reduzir as distâncias de deslocamento a pé e ofertar o acesso ao 
transporte coletivo com tarifas subsidiadas para comunidades pobres, o 
programa de mobilidade de vilas e favelas cumpre a diretriz prevista no 
plano de mobilidade de Belo Horizonte. Visa promover ações para garantir a 
todos, independente da capacidade de pagamento ou de locomoção, o direito 
de se deslocar e usufruir da cidade com autonomia e segurança (Entrevista n. 
1, GTA). 

 

Creio que o Plano Diretor Integrado e o Plano de Mobilidade de Belo 
Horizonte passam pelas vilas e favelas, que são parte integrante da cidade 
(Entrevista n. 7, GOP). 

 

A realidade colocada pelos usuários é mais dura ao alegarem que o Plano Diretor da 

cidade não é efetivo no trato das soluções para os mais pobres. Na visão dos usuários existem 

dois planos: um para a cidade formal e outro para a cidade informal. Esse último assemelha-se 

ao Plano Global Específico, visto com maior frequência pelos usuários como o planejamento 

e intervenção que ocorre na realidade, em vilas e favelas. Na narrativa a seguir, o entrevistado 

assevera que: 
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Primeiro estamos falando de duas cidades: a cidade formal e a informal. São 
dois tipos de plano diretor, um para a cidade formal e outro para a cidade 
informal. Para a cidade informal a comunidade reconhece mais o Plano 
Global Específico (Entrevista n. 9, CRA). 

 

É percebido na narrativa de um dos gestores que o Plano Diretor contempla em suas 

diretrizes as orientações e princípios básicos para direcionar as ações do município. Mesmo 

com os princípios bem sedimentados, alguns fatores impedem o administrador público de 

colocar as diretrizes em prática, como por exemplo, a falta de planejamento das ações de 

longo prazo, culminando na descontinuidade de planos e ações entre uma administração e 

outra. Mais que isso: impera-se a busca pela solução imediata de problemas e, com isso vigora 

o ceticismo por parte de alguns administradores públicos, os quais não acreditam que os 

“planos macros” podem sair do papel. Adiciona-se a esses fatores, a alegação do poder 

executivo da falta de recursos financeiros para atender demandas que surgem diretamente da 

comunidade ou apontados em diagnósticos, a exemplo do PGE. Nesse ponto, cabe à 

sociedade entender melhor a dinâmica distributiva da política pública, na qual se escolhe 

quem irá receber um determinado recurso, em detrimento de outro. 

Os planos diretores estabelecem tradicionalmente diretrizes para a expansão, 

adequação do sistema viário e para o sistema de transporte público, considerando apenas o 

deslocamento dos veículos e não das pessoas. A ideia é de se trabalhar a modalidade das 

pessoas em substituição ao enfoque de se planejar apenas o transporte e trânsito. Incorporar a 

mobilidade urbana no plano diretor é priorizar, no conjunto de políticas de transporte e 

circulação, a mobilidade das pessoas e não dos veículos, o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano e os meios não motorizados de transporte (MCIDADES, 2004, cad. 6). 

 

As diretrizes estão preconizadas, mas tem um hiato entre o plano e a ação. 
Falta vontade política, falta investimento e falta cultura. Plano Diretor é feito 
só para ficar no papel mesmo. O imediatismo é algo cultural. A 
descontinuidade de projetos entre pleitos de governos é um entrave. A 
precariedade das políticas públicas no Brasil está ligada, em parte, a essa 
descontinuidade (Entrevista n. 6, EPN). 

 

Uma questão abordada de relevância diz respeito à falta de integração entre os 

organismos do poder público, mesmo com algum planejamento. O entrosamento é colocado 

como um fator de dificuldade para o prosseguimento de um projeto, principalmente no âmbito 

municipal. Mesmo com esse tipo de dificuldade, o Aglomerado Serra é o complexo urbano 

que mais recebeu infra-estrutura nos últimos dez anos.  
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Que houve planejamento houve. Acho que falta é entrosamento e integração 
entre as partes envolvidas. Quando você tem vários orgãos trabalhando em 
conjunto, às vezes, falta integração entre eles. Existe um planejamento 
macro, mas a parte mais difícil é a interface, quanto junta todo mundo, 
esbarra em problemas (Entrevista n. 2, GTB). 

 
O que foi construído pelo PGE não está sendo usado. As ruas que sofreram 
intervenções foram os becos. As ruas mais necessárias não foram mexidas. 
Não fizeram nem a metade (Entrevista n. 10, CRB). 

 

A dificuldade de entrosamento entre os organismos do governo destacada pelo 

entrevistado, impede na maioria das vezes, a implantação de projetos tecnicamente aprovados. 

Nesse aspecto, projetos são concebidos, paralisados e descontínuos, impondo altos custos para 

a sociedade pelo mau uso do recurso por parte do governo municipal. 

 

 

5.3 Estruturação, experiências, dificuldades e condicionantes do Programa de Melhoria 

da Mobilidade no Aglomerado Serra em Belo Horizonte. 

 

 

5.3.1 Estruturação 

 

 

Na visão dos gestores, os papéis estão muito bem definidos na relação entre o poder 

público, operadoras e comunidade. A URBEL e a SUDECAP definem o projeto e o 

desenvolvimento da urbanização e infra-estrutura viária. A BHTRANS define as diretrizes 

para a implantação de transporte em determinado local. Após a implantação, a BHTRANS 

fiscaliza e monitora a oferta e demanda de passageiros. Embora, na percepção das operadoras, 

falte a fiscalização da BHTRANS. A comunidade representada pelas Associações e CRTT’s 

participam da discussão com a BHTRANS nos problemas como itinerário e mudança de 

pontos de embarque e desembarque e ela ainda tem a tarefa de sensibilizar a população 

usuária de transporte daquele local, quanto ao uso adequado dos equipamentos, no caso, o 

microônibus. Na acepção dos entrevistados: 

 

A URBEL e a SUDECAP são responsáveis, respectivamente, pelo 
desenvolvimento e implantação dos projetos de urbanização das vilas e 
favelas, parte dos Planos Globais Específicos (PGE), que incluem as obras 
de melhoria do sistema viário para a operação dos microônibus (Entrevista, 
n. 1, GTA). 
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A BHTRANS fornece as diretrizes para a adequação das vias a serem utilizadas pelo 

transporte coletivo, define os itinerários das linhas e os quadros de horários, o tipo de veículo 

e a frota necessária. Após a implantação, fiscaliza o cumprimento da programação definida e 

identifica necessidades de ajustes da oferta à demanda. As operadoras, atuais concessionárias, 

são responsáveis pelo investimento na aquisição da frota, pelo cumprimento de todas as 

cláusulas do contrato de prestação de serviço em vigor. Operam sob o regime de concessão 

onerosa, ou seja, as empresas devem gerir suas receitas e os resultados, sem nenhuma 

contrapartida financeira do poder público. Nas entrevistas a seguir: 

 

A tecnologia veio para retirar a capacidade do poder público de gerir o 
transporte público, na medida em que os controles informatizados são 
passíveis de manipulação, a exemplo das experiências vivenciadas em 
cidades no nordeste do país (Entrevista n. 6, EPN). 

 
Hoje resolve mais coisas de transporte com o consórcio e não mais com a 
BHTRANS, por exemplo, o planejamento de uma linha na comunidade, se 
não tiver em acordo com o consórcio, não vai acontecer, sempre tem técnico 
acompanhando, mas a última palavra é a do consórcio (Entrevista n. 9, 
CRA). 

 
O gerenciamento do transporte atual tem como princípio a delegação do controle 

operacional às operadoras. O modelo de regulação de Belo Horizonte, considerado avançado 

entre as cidades brasileiras, caminha para a automação de controle, planejamento e 

monitoramento. A narrativa dos entrevistados pode ser interpretada como alerta aos gestores 

de transporte público, os quais devem assegurar à população, um serviço de transporte 

eficiente. 

No Aglomerado Serra, nossa unidade de estudo, o “Programa” se estrutura a partir da 

pressão popular. As intervenções estruturais do PGE e o programa Vila Viva, foram 

intervenções fundamentais que se antecederam e permitiram a oferta do transporte público 

(microônibus) nas vilas. De acordo com as narrativas dos usuários, as intervenções ocorridas 

trouxeram sim, melhorias para a população do Aglomerado Serra. 

 

O Programa nasceu de uma organização e reivindicação da comunidade 
(Entrevista n. 10, CRB). 

 

O programa surgiu numa época em que o acesso ao transporte pelas pessoas 
de baixa renda estava dificultado, tanto pelo acesso físico, como também 
pelo acesso financeiro, tinha uma exclusão social muito grande. O Programa 
foi acontecendo, por volta do ano 2000, sem um marco de início, já havia 
uma predisposição de governos anteriores, mas, nada específico. No início 
do Programa, a proposta era fazer exclusivamente a ligação entre o ponto 
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final do microônibus e as outras linhas que tinham ponto final no entorno. A 
CCT que existiu até 2008, ajudou muito nessa época (Entrevista n. 6, EPN). 

 
Na questão de mobilidade urbana, posso assegurar que nenhuma vila está tão 
bem estruturada como o Aglomerado Serra (Entrevista n. 5, AMO). 

 
As primeiras experiências com as linhas de ônibus e microônibus para vilas e favelas, 

citadas no Quadro 1, foram cruciais para a realização de investimentos em outras regiões da 

capital. Ressalta-se também a pressão popular por comunidades organizadas, na reivindicação 

de melhorias. A estruturação do “Programa” é percebida a partir dessas experiências, das 

intervenções urbanísticas e viárias pela URBEL e SUDECAP, sob a orientação do PGE, entre 

outras. 

 

 

5.3.2 Experiências  

 

 

Na opinião de boa parte dos gestores, a adequação viária não mudou o trajeto de 

ônibus e microônibus dentro do Aglomerado Serra, em função das obras ocorridas. 

Acrescente-se a experiência vivida pelos usuários no Aglomerado, a qual tem apresentado 

com frequência, superlotação do microônibus em horários de picos, trafegando em ruas 

lotadas causadas pelos veículos particulares estacionados e pessoas transitando nas vias 

estreitas, pois, os passeios são estreitos ou inexistentes. Esses fatores, principalmente, 

aumentam o tempo de espera dos usuários do microônibus. Como foi dito, para Ferraz e 

Torres (2004), a frequência de atendimento considerado “BOM” é de 15 minutos. Todavia, 

não existe o cumprimento da legislação quanto ao equipamento utilizado e o cumprimento de 

horários. De acordo com Ferraz e Torres (2004), a taxa de passageiros em pé é considerada 

como “BOM” quando é de 2,5 pessoas por m2. Os problemas ficam claros na entrevista a 

seguir:  

Hoje temos sérios problemas, desde as condições dos microônibus, à 
superlotação, as ruas por onde passam os microônibus estão lotadas. 
Problemas na demora do microônibus e na exigência da legislação desse 
equipamento. Sempre tem uma dificuldade para o usuário. A pior situação é 
a falta de cumprimento de horários. Na linha 103, por exemplo, tem 5 ou 6 
microônibus em circulação e não dá conta. É gente pendurada nas portas, no 
domingo os ônibus somem (Entrevista n. 9, CRA). 
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O usuário e membro da CRTT/Centro Sul, ao ser perguntado, alegou que “a tarifa é 

cara” na medida em que se compara um trajeto que dura 15 minutos até o centro, com um 

trajeto com percurso bairro a bairro. Outro aspecto mencionado é a mobilidade da cidade. Um 

transporte público em bom funcionamento no Aglomerado reduz a quantidade de veículos 

particulares na circulação interna e na cidade. A deficiência no transporte público leva a outro 

problema, o transporte ilegal realizado no Aglomerado por veículos particulares. 

 

A tarifa é cara por causa da distância, por exemplo, pagamos R$ 2,65 para 
andar 15 minutos de ônibus, do bairro São Lucas ao centro da cidade. Se 
tivéssemos um transporte legal, não descia esse monte de gente no seu 
próprio carro para a cidade e nem teria tanto carro particular nas Vilas, a 
exemplo, do Aglomerado Serra. Eles pensam na solução só na avenida da 
cidade e esquecem-se da periferia (Entrevista n. 9, CRA). 

 
Veículos particulares param nos pontos de ônibus do 4107 e 4102 e levam os 
passageiros com destino ao Aglomerado, isso acontece nos horários de pico. 
Aos domingos e feriados também acontece no sentido bairro-centro, devido 
à ausência de ônibus (Entrevista n. 10, CRB). 

 
Os entrevistados são claros ao alegarem que a deficiência de transporte público no 

Aglomerado Serra prejudica a mobilidade da cidade, pela preferência ao automóvel particular. 

A tarifa é um elemento importante nesse aspecto, que na opinião de boa parte dos usuários, 

não favorece o uso da rede de transporte público da capital. 

 

 

5.3.3 Dificuldades  

 

 

Os gestores demonstram ter ciência das situações que prejudicam o programa, 

especialmente nos quesitos segurança, evasão, redução de horários, limitações viárias e 

bloqueio de vias devido aos veículos de passeio estacionados em vias estreitas. Dentre as 

dificuldades, a insegurança dos motoristas e agentes de bordo, foi resolvida com a contratação 

de profissionais da própria comunidade. Outra questão abordada pelos entrevistados diz 

respeito à limitação viária das vias do Aglomerado Serra, as quais não suportam tráfego de 

microônibus, veículos particulares e veículos de carga, ao mesmo tempo, provocando o 

bloqueio das vias.  

 

A questão viária é uma dificuldade para a circulação no Aglomerado 
(Entrevista n. 6, EPN). 



105 

 

Com o objetivo de se evitar riscos para a segurança de motoristas, agentes de 
bordo e usuários, a operação de algumas linhas foi suspensa 
temporariamente e se promoveu a redução do período da oferta de viagens, 
que passou de 23h para 21h, em algumas vilas. A evasão das linhas já esteve 
muito elevada o que, além de aumentar o déficit do serviço, reduz a 
agilidade dos ajustes na oferta de viagens. Para minimizar esse problema, 
foram contratados operadores (motoristas e agentes de bordo) da própria 
comunidade, e ampliadas as discussões com as associações de moradores na 
busca de solução conjunta. Nessas discussões, também é abordada a 
necessidade de disciplina no estacionamento de veículos particulares de 
modo a deixar as vias livres para a circulação dos microônibus. Apesar da 
implantação de diversas obras do PGE, o sistema viário em algumas áreas 
ainda não comporta a operação do transporte coletivo, exigindo novas obras 
de remoção e reassentamentos de famílias, o que tem dificultado a expansão 
do Programa (Entrevista n. 1, GTA). 

 

Pelo mesmo motivo foi antecipado o término do horário de circulação de 23h para 

21h. A evasão, considerada pelos gestores, bastante prejudicial, reduziu quando as lideranças 

foram chamadas para ajudarem a resolver o problema, no sentido de conscientizarem a 

população. Problemas de limitação de vias, tanto por falta de continuidade das obras, quanto 

pelos estacionamentos de veículos em vias estreitas, se encontra sem solução de curto prazo. 

Ainda, de acordo com os gestores, a comunidade descreveu a conjuntura deste 

episódio e reivindicou a ampliação das linhas 102 e 103. A reivindicação foi atendida e teve 

como consequência a absorção de demanda de passageiros. Esta demanda não prevista causou 

superlotação dos microônibus em horários de pico. As dificuldades apresentadas dependem de 

projeto de reestruturação, o qual se encontra em andamento. É enfatizada também pelos 

gestores a falta de recursos. 

 

As duas primeiras linhas implantadas no Aglomerado da Serra, 102 e 103, 
em atendimento à reivindicação da comunidade, tiveram os itinerários 
ampliados nos bairros Serra e São Lucas, passando a atender uma demanda 
não prevista no projeto. Em decorrência dessa alteração, essas linhas estão 
operando com viagens lotadas, principalmente nos horários de pico 
(Entrevista n. 1, GTA). 

 
Na visão do entrevistado a rápida superlotação do microônibus no Aglomerado Serra 

está relacionada com a ampliação do itinerário. O aumento da demanda foi constatado na 

Tabela 6, não prevista no projeto de acordo com o entrevistado, de 42% de crescimento de 

viagens entre 2007 e 2008. O argumento do gestor do transporte é que a demanda é elástica e 

o acompanhamento desse provimento é inviável. Nesse aspecto, percebe-se a dificuldade de 

planejamento de longo prazo, somado à escassez de recursos, notadamente, “cada vez menor 

para o setor”, nas palavras de um dos gestores entrevistado. 
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5.3.4 Condicionantes 

 

 

As condicionantes relacionadas pelos gestores dizem respeito, principalmente ao 

cumprimento das cláusulas de contrato de concessão do serviço público de transporte por 

parte das concessionárias, atualmente representadas pelos consórcios (PBH, 2008). Destacam-

se as cláusulas contratuais que tratam de exigir o cumprimento dos requisitos mínimos, 

ficando a concessionária livre para operar em padrões mais elevados no oferecimento dos 

serviços à população. As cláusulas do contrato vigente definem também a distância máxima 

de deslocamento até o microônibus. Na percepção das operadoras do serviço, são muitos os 

entraves que impactam na prestação do serviço e impedem o cumprimento do contrato entre 

poder concedente e concessionária. 

 

A concessionária fica obrigada, entre outras cláusulas, a n. 14.3 que define, 
“a organização operacional e a programação dos serviços deverão garantir a 
acessibilidade, respeitada a distância máxima, no plano de 600 metros de 
caminhamento a pé pelo usuário” (Entrevista n. 1, GTA). 

 
Como condicionantes para o programa continuar funcionando, podemos 
enumerar algumas questões a esse respeito, são elas, (1) mobilização social 
no sentido de sensibilização da sociedade; (2) recuperar vias de tráfego em 
más condições; (3) Eliminar comboio (Entrevista n. 8, GSE). 

 

Foi mencionada pelos gestores a importância da continuidade das readequações 

urbanísticas e viárias para permitir a ampliação do serviço. Como condicionante também, um 

dos gestores informa que um estudo de mobilidade está contratado para avaliar as trocas, 

principais deslocamentos e preferências de destino, os quais contribuirão para a melhoria do 

serviço à população. O “Programa Vila Viva” foi mencionado como fator que impulsiona a 

melhoria da mobilidade nas áreas que ainda apresentam maiores dificuldades. 

 

A ampliação do serviço de linhas e favelas depende da implantação de 
sistema viário adequado, do avanço das urbanizações das vilas de favelas 
contempladas com PGE (Entrevista n. 1, GTA). 

 
O programa Vila Viva é fundamental e passa pela questão da mobilidade e 
situação viária. Um estudo de mobilidade urbana já está contratado para 
identificar as trocas, onde as pessoas querem ir. A proposta é ligar a regional 
centro sul a outras regionais (Entrevista n. 5, AMO). 
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A manutenção da política tarifária atual é fundamental para a sobrevivência do 

programa, tanto pela tarifa reduzida, quanto pela integração tarifária temporal garantida pela 

rede de transporte público do município. A argumentação dos membros da CRTT Centro/Sul 

é que a tarifa é cara para quem usa o ônibus até o centro da cidade. 

 

As pessoas não conseguiam andar de ônibus em função dos problemas de 
tarifa (Entrevista n. 6, EPN). 

 
A tarifa predominante é cara para ir somente até o centro da cidade. A 
maioria dos moradores não utiliza o transporte para outros bairros 
(Entrevista n. 10, CRB). 

 
Na narrativa dos operadores e concessionários do serviço de transporte público da 

capital, são condicionantes para a continuidade do serviço de transporte no Aglomerado Serra, 

a recuperação de vias, a eliminação de comboios e a sensibilização da comunidade. 

Acrescente-se a esses fatores, a execução de obras viárias, a manutenção da integração física, 

temporal e tarifa reduzida. 

 

 

5.4 Influência da participação popular na estruturação e operação do Programa no 

Aglomerado Serra em Belo Horizonte. 

 

 

Na acepção dos gestores as Comissões de Transporte e Trânsito (CRTT’s) são 

respeitadas pelo poder público e são importantes no processo democrático. A BHTRANS 

conta com uma assessoria cujo papel é exclusivo de mobilização social no intuito de conduzir 

o relacionamento com a comunidade e fazer chegar à Presidência da BHTRANS as 

reivindicações por meio de participação popular. Na definição de papeis, o assessor de 

mobilização social atua nas CRTT’s que são órgãos de caráter consultivo, conforme prevê a 

lei vigente. Para o órgão gestor a escuta à comunidade é fundamental nas questões do 

transporte coletivo. 

 

O município é a esfera de governo mais próxima da população, a mais 
acessível do ponto de vista técnico e político às suas reivindicações (DINIZ, 
1982, p. 64). 

 
As afirmações dos gestores entrevistados são pautadas pelo discurso da mobilização 

social e da ampliação do espaço democrático. 
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A CRTT é consultiva, tem legitimidade, faz ponderações, é levada em conta 
para apontar as situações. Na sua maioria é acatada, salvo se for um 
impedimento técnico. A escuta é fundamental, a comunidade foi ouvida nas 
questões do transporte coletivo e nas mudanças de circulação. Por exemplo, 
duas linhas fazendo o mesmo itinerário, a BHTRANS pode alterar, mas a 
comissão pode fazer a sua indicação. A reunião da CRTT é mensal, os 
representantes são acionados frequentemente (Entrevista n. 5, AMO). 

 

No depoimento de parte dos gestores ficou evidente a falta de credibilidade por parte 

desses profissionais em relação à representatividade comunitária. É percebido por eles 

“conchavos políticos” dentro das associações e CRTT’s e por isso, recursos do Orçamento 

Participativo (OP) são direcionados de acordo com o interesse político. 

 

Eu não enxergo mais as comunidades de hoje, as CRTT’s, os grupos, como 
manifestações comunitárias puras, interesses daquela comunidade nem 
sempre está tão presente. Aqui muita coisa técnica deixa de ser feita e a 
política sobressai. A maioria das obras vindas de OP está muito direcionada. 
Nas comunidades de hoje, elas sempre têm um político por traz (Entrevista 
n. 2, GTB). 

 
A comunidade não quer participar de mais nada, está discrente com o poder 
público. O Prefeito não tem diálogo com as periferias (Entrevista n. 10, 
CRB). 

 

Os usuários têm uma visão destoante da visão do poder público em relação as 

CRTT’s. Na pesquisa realizada com um usuário e membro da CRTT/Centro Sul, pertencente 

ao Aglomerado Serra, o mesmo alega que a comunidade não acompanha os trabalhos da 

CRTT, apenas comparece para eleger os membros de dois em dois anos e não voltam mais. 

Entende que não houve o envolvimento necessário durante a fase de planejamento e 

estruturação do Programa. 

Percebe-se ainda na entrevista mencionada que, no caso da CRTT/Centro Sul, a 

mesma não passa de uma formalidade e quando acontece a aprovação de um projeto, “sai em 

nome de alguém ligado à política partidária”. Os gestores afirmam também que a CRTT não 

cumpre o seu papel de fiscalizadora dos serviços públicos oferecidos na qualidade de 

representante da comunidade. Outra situação explanada relaciona-se com o distanciamento 

entre a comunidade e a BHTRANS. O usuário relata que o Técnico da BHTRANS até 

acompanha os problemas, mas a palavra final para resolver determinado problema é da 

concessionária do serviço, atualmente representada pelo consórcio da RTS (Rede de 

Transporte e Serviços). Nas palavras dos entrevistados: 
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A CRTT é apenas formal, onde eu participo, na Centro-Sul. Ela é apenas 
burocrática. Você encaminha as coisas, se sair, sai em nome de alguém. A 
comissão deveria atuar como fiscalizadora. Acabou o contato entre 
BHTRANS, empresa e comunidade. Os representantes da BHTRANS ao 
atender as regionais falam o seguinte: A CRTT não foi feita para fazer obras, 
foi criada para discutir problemas e soluções (Entrevista n. 9, CRA). 

 

O gerenciamento de transporte vem perdendo a sua capacidade por parte do poder 

público, o qual está mais voltado para o gerenciamento dos recursos de investimento. Assim, 

o poder público tem reduzido o nível de importância operacional no dia a dia. O operador 

privado é quem comanda. 

Sobre a participação comunitária por meio das associações locais, esse mesmo usuário 

percebe que as mesmas estão perdendo força. O OP constituiu-se num canal direto entre a 

população e o poder público, com a participação das associações ou não. Os usuários não 

percebem uma mobilização social efetiva por parte do poder público. Chegam a alegar que o 

poder gestor do transporte na capital por meio de seus técnicos não responde diretamente 

sobre determinada obra, repassando a responsabilidade para o vereador “fulano de tal”. 

 

O governo não mobiliza ninguém, quem mobiliza é a comunidade. Por outro 
lado a comunidade vem perdendo espaço, pois as associações não são 
regulamentadas. Sem lutar pelo OP e sem buscar o PAC Vila Viva, a cidade 
sofreria muito de modo geral, quando a coisa está ruim lá em cima, fica ruim 
para a cidade toda, na parte de segurança e meio ambiente (Entrevista n. 9, 
CRA). 

 
Percebe-se que a iniciativa de mobilização social do governo municipal encontra-se 

frágil. Da mesma forma, a iniciativa da população da nossa unidade de análise não se 

considera organizada e estimulada para reivindicar os seus pleitos, nas palavras de um dos 

membros da CRTT/Centro Sul. 

 

 

5.5 Impacto do Programa nas condições de vida e acessibilidade da população do 

Aglomerado Serra em Belo Horizonte. 

 

 

Para os gestores é notória a melhoria das condições de vida e acessibilidade dos 

moradores de Vilas e Favelas com a implantação do programa, em especial, o Aglomerado 

Serra. O transporte, aparentemente melhorou a acessibilidade interna e na cidade, garantindo à 

população menos favorecida economicamente, o acesso à equipamentos públicos urbanos, 
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dando noção de direito à cidade. Lembram também que o programa contribuiu para o 

aumento da inclusão social no município de Belo Horizonte. Um aspecto importante 

mencionado é a descentralização de serviços públicos, descongestionando as áreas centrais. 

 

O programa contribui para a melhoria da mobilidade urbana na medida em 
que promove a integração das vilas e favelas à cidade formal e permite uma 
melhor articulação interna. Garante assim, o acesso dos moradores das áreas 
atendidas aos equipamentos públicos da cidade, a redução do tempo de 
deslocamento e das distâncias de caminhamento. Contribui também para a 
redução da desigualdade e para a inclusão social, no momento em que 
proporciona aos moradores de vilas e favelas condições semelhantes aos 
demais moradores da cidade de Belo Horizonte, de acesso ao transporte 
público, um serviço essencial. Tem transferido para as comunidades a noção 
de direito à cidade (Entrevista n. 1, GTA). 

 
Constitui-se em mais mão-de-obra para a cidade e mais pessoas empregadas 
no Aglomerado. Reconhecimento da cidade que o morador de Vilas e 
Favelas é um cidadão e tem direito de ter acesso à cidade e por isso precisa 
de mobilidade (Entrevista n. 6, EPN). 

 
A partir do momento que melhora deslocamentos internos, serviços públicos, 
por exemplo, cultural, saúde, escolas, compras, melhora para a cidade 
também com a descentralização desses serviços (Entrevista n. 5, AMO). 

 

Na percepção dos usuários, o microônibus “faz a diferença”, mesmo com as 

deficiências existentes na rede de transporte público. A melhoria foi visível a partir do 

momento em que as famílias que andavam a pé, hoje andam de microônibus para levarem as 

crianças às creches, fazer compras, etc. Também utilizam o microônibus para irem ao 

trabalho, lazer e praticar esportes. Enfatiza o usuário que o pouco oferecido melhora a 

mobilidade no aglomerado e na cidade. Aspectos como a integração física e a viabilização da 

aproximação da política nas vilas para melhorar a segurança ostensiva é reconhecido pelos 

usuários como fator positivo. 

 

Em geral, a situação melhorou, as pessoas não tinham nem ônibus, 
deslocavam do alto a pé até a Avenida Contorno e Mem de Sá, para tomar 
ônibus. Mesmo com as dificuldades de locomoção com os microônibus que 
circulam no aglomerado hoje, houve uma melhoria, os moradores levam as 
crianças às creches, fazem compras, antes iam a pé, hoje vão de 
microônibus. Mesmo do jeito que está, o transporte faz a diferença. O pouco 
oferecido melhora a mobilidade. Nós temos que ter as mesmas condições de 
transporte que tem qualquer passageiro em qualquer cidade (Entrevista n. 9, 
CRA). 
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Com o programa em funcionamento nas áreas periféricas, com destaque para a nossa 

unidade de análise, o Aglomerado Serra, a mobilidade da cidade melhora na medida em que 

diminui a dificuldade de locomoção e aumenta o acesso aos bens e serviços urbanos. O 

programa contribui também para a minimização de problemas de ordem social e de 

segurança. 

 
A integração física é o principal fator de contribuição à mobilidade. A 
melhoria do sistema viário viabilizou uma aproximação da polícia para fazer 
prevenção no combate à criminalidade e segurança ostensiva aos moradores 
(Entrevista n.10, CRB). 

 
A maioria dos usuários pesquisados afirma que o microônibus e outras linhas 
resolvem o problema de acesso aos postos de saúde, escolas, trabalho, 
compras e lazer, na cidade e dentro do Aglomerado (entrevista n. 11, USM). 

 
O serviço de transporte oferecido no Programa deve ser diferente somente 
em relação ao tipo de equipamento usado, nas demais condições devem ser 
iguais aos da cidade (Entrevista n. 6, EPN). 

 

Apesar de reconhecer a melhoria urbana e de transporte no Aglomerado Serra, as 

narrativas de boa parte dos usuários entrevistados apontam que o microônibus não resolve 

plenamente o acesso das pessoas aos equipamentos urbanos. Os usuários relatam ainda que a 

situação agrava-se em horários de pico, devido à superlotação frequente nos microônibus e 

nas linhas de ônibus convencionais que fazem a integração física com o Aglomerado Serra. 

Na narrativa de um dos gestores os serviços entregues à população menos favorecida 

economicamente, devem ser iguais aos da cidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os gestores públicos relatam que as políticas públicas são o eixo central para a 

implementação de programas estruturantes de desenvolvimento socioeconômico. Na visão 

dos gestores, o Programa de Melhoria da Mobilidade de Vilas e Favelas, responde às 

diretrizes do Plano Diretor Integrado e do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, nos 

quesitos de mobilidade e acessibilidade. No entanto, cabe ressaltar que há uma distorção 

visível dos preceitos da política pública no cerne do poder público. As questões da política 

pública são manipuladas, às vezes, por políticos que ao invés de fiscalizarem o poder 

executivo, unem-se a ele para manobrarem orçamentos. O relato de um dos gestores 

entrevistados demonstra a sua angústia, descrita assim: “entre um parecer técnico e uma 

decisão política, a política sobressai”. 

A percepção da comunidade sobre a proximidade do Plano Diretor Integrado e a 

estruturação do Programa de Mobilidade de Vilas e Favelas revela que as diretrizes previstas 

no Plano Diretor não alcançaram as reais necessidades da população menos favorecida o que 

contradiz  os depoimentos dos gestores que confirmam os esforços da política pública 

voltados para o planejamento sustentável da cidade, considerando que eles estão concentrados 

em estratégias de redução da desigualdade social, embora a crença de um dos gestores seja de 

que os “planos acabam ficando no papel mesmo”. 

A participação popular é parte integrante na ocupação do espaço democrático, que 

pode ser vista por duas vertentes: a primeira, pela necessidade do poder público de escutar a 

população e com isso minimizar os erros de gestão ou até de dividir tal responsabilidade. A 

segunda é a necessidade de manter os mecanismos políticos de sustentação de poder. 

Ouvindo a comunidade, percebe-se que o relacionamento da comunidade com o poder 

público ainda não evoluiu a contento, mesmo que esteja regulamentada a participação dessa 

comunidade por meio das comissões regionais. A comunidade não se sente valorizada o 

suficiente para acreditar que pode contribuir com a mudança nas questões sociais que assolam 

as comunidades mais pobres. Entre as respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa, 

indistintamente, apesar do esforço de organismos públicos municipais, como a BHTRANS, 

percebe-se que a comunidade e os núcleos representativos legítimos, como a CRTT, têm tido 

dificuldade de se organizar e ter a suas demandas atendidas, prevalecendo o interesse de 

grupos minoritários ligados à política. 
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Sobre a sua concepção, o “Programa de Melhoria da Mobilidade para Moradores de 

Vilas e Favelas” não contou com o planejamento cronológico e sistemático ao longo de sua 

implantação. Foi a partir das experiências na implantação de linhas em comunidades carentes 

que a oferta de transporte alternativo foi adquirindo credibilidade junto ao poder público e a 

sociedade, até consolidar-se como um Programa de Melhoria da Mobilidade. 

A pesquisa evidenciou o funcionamento do programa internamente e detectou a 

conexão com os bairros vizinhos e na área central da cidade. Tomando como base os 

depoimentos dos gestores, pode-se dizer que o Aglomerado Serra é o complexo urbano mais 

estruturado de Belo Horizonte. As intervenções realizadas aparentemente reduziram a 

desigualdade com a promoção de acesso aos serviços públicos da cidade. 

Foi constatado, por meio de observação e pelo depoimento do público entrevistado, 

que o programa de melhoria da mobilidade opera em quantidade de linhas e equipamentos 

reduzidos, trafegando por vias internas, cuja reestruturação ainda não foi contemplada, devido 

à paralisação das obras no Aglomerado Serra. Outro aspecto mencionado pelos entrevistados, 

inclusive pelo operador, é a necessidade de aumentar a fiscalização nas linhas em operação. É 

visível nos pontos de embarque e desembarque a carência de cobertura do serviço para 

atender a demanda de passageiros nos horários de pico. Esse fator tornou-se uma rotina para 

os usuários que acabam atraídos pelo serviço de transporte ilegal realizado por veículos de 

passeio particulares, com alguma frequência, principalmente no trajeto no sentido Centro 

Aglomerado Serra. 

Percebe-se que boa parte da população do Aglomerado Serra utiliza a linha de 

microônibus para a circulação interna, na maioria das vezes congestionada. Nesse aspecto, os 

moradores convivem com atrasos, formação de comboios e superlotação dos microônibus e 

das linhas de integração à rede de transporte. Nesse grupo de usuários inclui-se o portador de 

necessidades especiais. Esses fatores induzem os moradores a buscarem os serviços de 

transporte ilegal, realizado por veículos particulares, principalmente nos finais de semana, 

pois, nesse período, segundo a alegação dos moradores, “os ônibus somem do Aglomerado”. 

É preciso dizer que o transporte ilegal é ainda um problema que afeta toda a rede de 

transporte. Trata-se, na verdade, dos aprimoramentos de informação e fiscalização por parte 

da BHTRANS, utilizando melhor os recursos tecnológicos do SITBUS (Sistema Inteligente 

de Transporte Coletivo). Sem essa possibilidade, o espaço do microônibus ainda continua 

sendo tomado por veículos particulares com possibilidades de inviabilizar qualquer projeto. 

Na percepção de gestores e usuários entrevistados, o programa contribui para melhorar 

o acesso ao trabalho, saúde, educação, compras e lazer da população. Sobre a segurança 
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houve melhora também, os entrevistados acreditam que estão menos vulneráveis em seus 

deslocamentos, com a circulação do microônibus nas vias principais do Aglomerado. Sobre a 

criminalidade, a percepção geral é de que não tem uma relação direta com o transporte, mas, 

em geral estão relacionados a fatores sociais e de políticas de segurança pública de prevenção. 

É importante afirmar que as políticas públicas, especificamente as Políticas de 

Transportes Públicos Urbanos, estão inseridas nos programas sociais e programas de 

mobilidade, apesar de serem confundidas por uma parcela da sociedade, principalmente pelos 

políticos, que na maioria das vezes, distorcem e as utilizam em favorecimento de grupos 

minoritários. 

O serviço de transporte público por microônibus está abaixo das expectativas e 

necessidades dos moradores que fizerem parte da pesquisa. Afirmam que convivem 

diariamente com um sistema viário ainda precário e insuficiente para a passagem do 

microônibus, com a reprodução constante de atrasos e superlotações em horários de picos, 

gerando um desconforto enorme aos usuários, inclusive, para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Em relação às RTS - Redes de Transportes e Serviços - é preciso 

lembrar, seja pelo poder concedente e no papel de fiscalizador, seja pela sociedade civil, que a 

prestação de serviço de transporte público está sob concessão e, portanto, as decisões no plano 

de operação das linhas devem ser respaldadas pelo interesse mútuo, no atendimento aos 

usuários e ao negócio, sob as regras do contrato vigente. 

Diante de uma comunidade “carente” em termos de infraestrutura e transporte, o 

pouco que a população recebeu melhorou a condição de vida. A constatação é de que os 

moradores do Aglomerado Serra passaram a ter mais acesso aos bens e serviços públicos 

urbanos, ainda que essas melhorias estejam distantes das necessidades plenas dessa 

população. 

Finalmente, a continuidade em projetos de investimentos torna-se crucial para a 

ampliação viária e da rede de transportes, incluindo o microônibus, face às novas projeções de 

demanda de usuários e as suas expectativas de origem e destino. É importante continuar 

cumprindo os objetivos principais de sua concepção, o da promoção do acesso aos bens e 

serviços urbanos e melhoria da mobilidade urbana da cidade. Com as melhorias a serem 

incorporadas, pode-se afirmar, no futuro, que o “Programa de Melhoria da Mobilidade para 

Moradores de Vilas e Favelas” pode ser um exemplo, de fato. 
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APÊNDICE A 

 

 

Nome do Entrevistado(a): 

Cargo: 

Instituição: 

Objetivo: Verificar a percepção dos Gestores do Programa de Mobilidade para os Moradores de Vilas 

e Favelas de Belo Horizonte em relação à sua estruturação em resposta às diretrizes do Plano Diretor  

e do Plano de Mobilidade do Município de Belo Horizonte.  

Pedimos-lhe, responder as perguntas que darão embasamento ao Projeto de Pesquisa de Mestrado 

em Economia de Empresas, pela FEAD. 

Mestrando: Jonas Custódio Nunes  

 

1) Como avalia as políticas públicas no Brasil, no Estado e no Município de Belo 

Horizonte? 

2) Qual a sua percepção sobre o Bem estar e desenvolvimento econômico, no 

Brasil, no Estado e no Município de Belo Horizonte, no contexto das Políticas 

Públicas? 

3) Na sua percepção o Programa de Mobilidade para moradores de Vilas e Favelas 

está condizente com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e 

também com as Diretrizes do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte? 

4) Como se estrutura o Programa de melhoria da Mobilidade dos Moradores de Vilas 

e Favelas em Belo Horizonte, no que diz respeito à sua Concepção, Planejamento 

de Recursos, Envolvimento da Comunidade, Gerenciamento do Transporte e 

operação? 

5) Quais são as dificuldades que envolvem a operação do Programa? 

6) Na sua percepção o programa de melhoria da mobilidade para as Vilas e Favelas 

tem provocado mudanças na vida dos moradores de Vilas e Favelas, em especial, 

dos moradores do Aglomerado Serra? Em que aspectos? 

7) Quais são as condições ou condicionantes para o programa de mobilidade, 

continuar atendendo os moradores de Vilas e Favelas em Belo Horizonte? 

8) O Programa de mobilidade para Vilas e Favelas contribui para a melhoria da 

mobilidade na cidade de Belo Horizonte? De que forma? 
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9) Na sua percepção, quais são as conquistas do Programa, na perspectiva das 

Políticas Públicas, do Desenvolvimento local e da Mobilização social?  

10) Qual a sua opinião sobre a atual política tarifária de transporte praticada em BH, 

e especialmente, no Programa de Mobilidade para Vilas e Favelas? 


