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RELATO SUSCINTO DA PARTICIPAÇÃO 
 
O Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - ObsMob-BH foi criado pelo DECRETO 
15317/2013, que instituiu o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH. O 
objetivo do ObsMob-BH está definido no Artigo 17 deste Decreto: 
 
-realizar, com base em indicadores de desempenho estabelecidos em conformidade com este 
Decreto, o monitoramento da implementação do PlanMob-BH, no que toca à operacionalização das 
estratégias nele previstas e aos seus resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo. 
 
Tomando como referência as diretrizes, as estratégias e as propostas do PlanMob-BH, foram 
identificados indicadores capazes de possibilitar o monitoramento do Sistema de Mobilidade de Belo 
Horizonte pelo Observatório da Mobilidade. 
  
A proposta é acompanhar a evolução no tempo, de maneira a avaliar seu desempenho em função de 
metas estabelecidas, mas, especialmente, em relação a sistemas considerados como referências 
internacionais. 
  
O principal objetivo do observatório é garantir a obtenção de resultados na implantação das políticas 
e projetos de mobilidade, especialmente em relação aos objetivos do Plano Estratégico de Belo 
Horizonte 2030: gerenciamento da mobilidade, melhoria de qualidade do transporte coletivo e 
integração das redes. 
 
O ObsMob-BH possui as seguintes atribuições: 
 
I. definir e rever os indicadores de desempenho a serem tomados como referência para o 
monitoramento e a avaliação do PlanMob-BH; 
II. consolidar e permitir acesso amplo e democrático às informações sobre o sistema de mobilidade 
urbana no Município; 
III. elaborar e divulgar balanço anual relativo à implantação do PlanMob-BH e seus resultados; 
IV. promover ações individuais e coletivas de reconhecimento, voltadas para estudos, pesquisas e 
divulgação de resultados; 
V. contribuir para a realização dos diagnósticos e prognósticos a serem desenvolvidos com vistas à 
elaboração das revisões do PlanMob-BH; 
VI. elaborar e aprovar, a partir de proposta encaminhada pela BHTrans, seu Regimento Interno, que 
deverá ser formalizado por meio de Portaria da entidade descentralizada. 
 
O observatório está estruturado em três linhas de atuação: 
  
•Indicadores: Serão definidos pelo Observatório, apurados e divulgados nas páginas do Observatório 
do Portal BHTRANS e no Balanço Anual da Mobilidade, publicado anualmente e disponibilizado na 
página eletrônica da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS. 
 
•Observadores: Pessoas e instituições que acompanham os resultados e contribuem para as 
análises, estudos e ações voltados para a construção da mobilidade sustentável. As instituições 
interessadas em participar das reuniões do grupo de observadores deverão se comprometer com os 
princípios, diretrizes, objetivos e metas da Política Municipal de Mobilidade Urbana, e cada instituição 



 
 
 
 
 
poderá indicar 2 (dois) representantes, titular e suplente, para participarem do grupo de 
observadores. 
 
• Fomento à sustentabilidade: Manutenção de ambiente que reconheça ações individuais e coletivas, 
estimule e disponibilize dados para estudos e pesquisas e divulgue bons resultados. 
 
Basicamente, o ObsMobBH se articula da seguinte forma: 

 
Fonte: apresentação ObsMobBH de 29/07/2014 BHTRANS 
 
 
O CAU/MG foi convidado a participar do ObsMob-BH na véspera da reunião do dia 10/06/2015, 
sendo esta a 3ª Reunião do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. A 2ª reunião 
ocorreu em dezembro de 2014 e a 1ª reunião em 29/07/2014. A reunião é aberta a todos os 
Observadores e interessados em contribuir para a mobilidade urbana sustentável. 
 
Nesta 3ª reunião que participamos, o encontro foi dedicado a dois temas: 
 
1) relação entre Redes Sociais e Mobilidade, tendo ênfase em como essas redes podem contribuir na 
comunicação, informação e seu potencial para atuação política; 
 
2) Mobilidade, Meio Ambiente e Saúde, onde se pretende tratar dos impactos ambientais e na saúde 
(notadamente acidentes), mas também como a mobilidade pode promover saúde e melhorar o meio 
ambiente urbano. 
 
A dinâmica do encontro envolveu palestras no período da manhã, com tempo bastante reduzido para 
debates. No período da tarde foram formados grupos para construção de um posicionamento sobre 
os temas. 



 
 
 
 
 
 
Pesquisando na internet, identifiquei um site dedicado ao PlanMobBH: 
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/ObservatorioMobilidade 
 
Neste site, algumas informações estão disponibilizadas, mas, ao meu ver, sem a integralidade das 
mesmas, como por exemplo a ata da 1ª reunião, lista de presentes, cópias das apresentações, etc.  
Seguindo o princípio da transparência, acredito que será necessário solicitar que todas as 
informações e dados sejam devidamente compartilhados. Também identifico que o CAU/MG não 
figura na relação dos observadores. 
 
Na abertura do 3º encontro, o coordenador do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, 
pela BHTRANS, Sr. Marcelo Cintra, explicou que as reuniões são semestrais, porém existindo um 
grupo executivo que se reúne quinzenalmente. 
 
As palestras foram interessantes e oportunas, onde destaco: 

 1ª palestra da manhã - Ana Nassar - Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento – 
ITDP: a palestrante reforçou, dentre vários aspectos, a demanda crescente do usuário por 
informação, participação e acesso. E questionou de que forma as ferramentas tecnológicas 
podem contribuir com a mobilidade urbana mais sustentável. A palestrante lembrou do 
processo educacional, passando pela comunicação, educação, conscientização, mudanças 
de comportamento e culturais. Citou várias ferramentas tecnológicas, aplicativos e 
experiências no Brasil e no mundo; 

 O 2ª palestrante foi o professor Caio César Gianinni Oliveira, da Comunicação e Artes da 
PUC Minas, que trouxe uma visão prática e crítica das redes sociais e da mobilidade, com 
ênfase em Belo Horizonte. Abordou os aspectos da transparência, do engajamento, da 
abordagem apropriada da comunicação. Reforçou que “as pessoas querem ter experiências”, 
dentre vários pontos interessantes; 

 Em seguida, a 3ª palestrante foi a professora Waleska Caiffa - Observatório da Saúde 
Urbana de BH – UFMG e por último o engenheiro Henrique Pereira, da empresa Way 
Carbon, responsável pelo Inventário de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte. 

 
Todo este conjunto de palestras consumiu todo o período da manhã, restando pouco tempo para 
discussões e para o debate. Aparentemente o maior número de participantes tinha origem na PBH, 
especialmente da BHTRANS. Da sociedade civil pude perceber uma dezena, com destaque para o 
Governo de MG, CDL, Tarifa Zero, Nossa BH, CAU/MG, CMBH. 
 
O CAU/MG se fez presente à reunião, inclusive submetendo uma pergunta e um comentário, na 
expectativa de conseguir maior participação e interação à partir deste convite. 
 
 
CONCLUSÃO  
Existe a necessidade institucional de participação ativa do CAU/MG à política urbana e ambiental do 
município de BH. A Mobilidade Urbana é uma importante variável da qualidade de vida nas cidades, 
na medida em que diversas pessoas consomem parte significativa da jornada de trabalho no 
chamado movimento pendular casa-trabalho. Porém, o olhar urbano e sustentável atento ao tema 
poderá ampliar a discussão e as políticas de melhoria, na medida em que associa o planejamento, o 
ordenamento e a gestão do território metropolitano com os descompassos da mobilidade. 
Neste sentido, o CAU/MG, juntamente com outros segmentos da sociedade civil, deverão contribuir 
ativamente para a melhoria da qualidade de vida urbana, participando das políticas relacionadas com 
a arquitetura e o urbanismo. Estes encontros também são importantes para reafirmar a amplitude da 
gama de atribuições e atuação profissional, as ações do CAU/MG em curso, criando um vínculo com 
as diversas entidades e representações da sociedade civil e do poder público. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2015. 
 

__________________________________ 
Sérgio Myssior 

Conselheiro Titular CAU/MG 
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