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O sistema de transporte
público coletivo da RMBH é
constituído por um subsistema
sobre trilhos (Irem metro-
politano) o diversos subsistemas
sobre pneus. O subsistema
metroferroviá rio é gerenciado
pelo Governo Federal e os demais
subsistemas são coordenados,
parle pelo Estado de Minas
Gerais, parte por diversos
municípios que assumiram a
gestão de seus serviços em
substituição ao governo esta(t ual.

A estrutura tarifária do
sistema de transporte público
coletivo da RMBI-1 apresenta-se
hoje como o resultado de uma
desagregação não planejada da
antiga esi rotura metropolitana.
Não há uma política tarifária
metropolitana nem mecanismos
de compensação entre subsis-
temas.

Entretanto, qualquer que seja
o arranjo institucional para o
gerenciamento dos serviços o,
conseqüentemente, de fixação de
tarifas, se o valor fixado para o
uso do transporte coletivo for
fixado em patamares elevados, a
população mais pobre pode
perder sua capacidade de utilizá-
lo. Estudo recentemente con-
cluído mostra que é muito baixa
a mobilidade da população pobre
nas grandes cidades brasileiras,
incluindo a RMBH: 'As precárias
condições de mobilidade se
colocam como obstáculos à
superação da pobreza e da
exclusão social para cerca de 45%
da população brasileira, que têm
renda familiar inferior a três
salários mínimos".

Fatores que certamente
agravam a situação elos trans-
portes coletivos da RMB1 1 são os
investimentos inexpressivos em
transporte sobre trilhos, a
lentidão do investimento nos
sistemas sobre pneus, a não
restrição ao uso do automóvel e a
dinâmica de ocupação cio solo
urbano. Esses fatores vêm
estimulando a transferência de
passageiros para outros modos
como carro. moto, bicicleta ou a
pó.

Por outro lado, as condições
atuais de planejamento e ope-
ração dos sistemas de transporte
e trânsito nas cidades brasileiras
não contribuem para a melhoria
cio transporte coletivo. A
quarili ficação das deseconomias
geradas pelos congestionamentos
urbanos em dez cidades bra-
sileiras, entre elas Belo Horizonte.
é um alerta para os gerenciadores,
conforme pode ser observado em
estudo concluído em 1998,
coordenado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada -
Ipea - em parceria com a
Associação Nacional de
Transporte Público (ANTP).

A necessária reestruturação da
recto de Ira nsporte urbano cia
RMBH passa pela viabilização de
três grandes planos de impacto
metropolitano: o Plano Diretor de
T)'aIiS/)OI'te de Passageiros some
Trilhos da RMBH (concluído pela
CBTU), o Plano de Reestruturação
cio transporte coletivo de Belo
Horizonte (BHBUS). em imple-
mentação pela Prefeitura de Belo
Horizonte, através da BHTRANS,
e o PIaria de Reestruliiração do

transporte coletivo da RMB!l
(Metroplan), concepção iniciada
em agosto de 2002 pela CBTU.

Outros planos moo ici 1)aiS
certamente advirão, sendo
importante. destacar que a
Fu iid ação João Pinheiro.  por
delegação dos diferentes agentes
institucionais envolvidos, exe-
cutou em 2003 mais uma
pesquisa de origem/destino
metropolitana, que é importante
subsídio para o planejamento dos
transportes urbanos.

Descontínuo, desigual e
preciatrio: assim é o atual
sistema de transporte público
coletivo da Região Metropolitana
de Belo Horizonte.

A retomada do planejamento
do sistema de transporte público
coletivo de passageiros é a
necessidade primeira. Um passo
que se pretendeu decisivo para a
reestruturação da rede metro-
politana de transportes foi a
constituição. em 2000, da
empresa Pública denominada
Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A. (Metrominas),
com participação acionária do
Governo de Minas Gerais (55%),
Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (35%) e Prefeitura Mu-
nicipal de Contagem (1 0°Á).
Afinal, a introdução de um novo
órgão gestor representa uma
oportunidade de se md iscut irem
os mecanismos de gerenciamento
cio transporte na RMBI I.

A rede de metrô proposta pelo
Plano Diretor de 7}'aiisporte 501)10
Trilhos tem 77.7 quilômetros cio
extensão e 43 estações, o que
significa mais que dobrar a linha
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coletivo metropolitano
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Vista aérea do Barreiro, uma	-	-
das áreas de mais intensa	-
conurbaço de BH, ja que
integra, além de moradores
da capital, os habitantes de
Contagem. lbirité, Nova
Lima e Brumadinho. Ao
centro, Estação BHBUS
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A estação BHBUS de Venda
Nova, integrada ao Metrô

Usuários do transporte
coletivo metropolitano
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Eldorado / Via Norte (30 km e 19
estações, ainda em operação
parcial). E urna ousadia ? Som
dúvida, mas o que não faltam em
Minas Gerais são decisões
ousadas, COI1U) a que, ganhando
forma de lei já cm 1867.
determinou a construção (lo unia
nova capital. Os estudos con-
tratados pela CBTE J mostram que
os indicadores de viabilidade
asseguram a rentabilidade e-
conômica dos investimentos
propostos, que são da ordem de
US$1,8 bilhão.

Muitos dirão que OS recursos
são escassos e que os inves-
timentos são por demais vultosos.
Buscando urna comparação além
mar, os investimentos no sistema
de metrô de Madri estão fazendo
dele um destaque mundial. O
sistema de metrô madrilenho
passou de 118 km em 1995 para,
231 krn em 2002, deixando de ser,
em apenas oito anos, uma rede
limitada a um só município para
- usando uma expressão espanho-
la -- vertebi'ar a comunicação de
todos os núcleos urbanos da
Grande Madri. Considerando um
custo (baixo) de US$43 milhões/
km, são quase US$5 bilhões em
investimentos.

Os professores João Antônio
de Paula e Roberto Luiz de Melo
Monte-Mór afirmam que Belo
horizonte foi inventada três
vezes, referindo-se aos momentos
da invenção política (1897-1914),
<Ia invenção mercantil (1914-
1980) e da invenção social (anos
1980-90). 'lilvez seja chegada a
hora da quarta invenção: aquela
em que o Estado de Minas Gerais
assumirá urna nova função. A
tarefa é a de articular urna grande
mudança na gestão metro-
politana. Afinal, a gestão
metropolitana precisa envolver as
três esferas de governo - lederal,
estadual e iii u n ic i pai - e deverá
buscar estruturas organizacionais
(1110 funcionem em rede.

Os professores Sérgio de
Azevedo e Virgínia Mares Guia
lembram que a Constituição de
1988 "veio institucionalizar uma
nova arena para o esta-
belecimento de acordo entre os
vários atores que atuam no
cenário metropolitano". Em
estudo bastante interessante, os
autores avaliam o trata meu lo
dado à questão metropolitana nas
várias constituições estaduais pós
1988, permitindo concluir que a
situação em Minas Gerais,
comparada com a dos demais
estados brasileiros, é bastante
favorável.

A Constituição de Minas
Gerais é uma das poucas - ao lado
das constituições do Distrito
Federal. Amazonas, Ceará, Goiás,
São Paulo e Paraná que avançam
na definição de funções de
interesse comum aos municípios
metropolitanos, dentre elas o
transporte urbano. A constituição
mineira, ainda, - ao lado das de
Amazonas, Paraíba, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul - tratam da
participação institucional na
gestão das regiões metropolitanas,
reforçando a necessidade do
envolvimento da comunidade e!
ou dos 01(1 IlCÍjOS.

No estudo acima referido vê-
se, entretanto, que os legisladores
mineiros deixaram de lado a im-
portância estratégica da participação

estadual na gestão mel ropolitana,
destaque observado apenas nas
constituições de São Paulo e
Ceará. Além disto, ao contrário do
estabelecido no Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Paraná, não fo-
ram previstos na Constituição de
Minas Gerais quaisquer instru-
mentos compensatórios aos
fliU mi icípios que suportam au-
mento de desposa ou (11m0(hl de
receita decorrentes de funções
públicas de interesse comum.

O mun(l() vem passando por
transformações profundas e o que
se observa, por 10(10 lado, é uma
inadequação de métodos, de
estruturas e de organizações. Os
sistemas de l)ilhetagern eletrônica
implantados no sistema de
transporte da RMBH, conforme se
viu, ainda "não conversam", o que
parece ser bastou te sintomático.
Neste momento, é necessário que
nui danças aconteçam. Com a
instituição de um novo gestor de
transporte na RMBH, que essas
mudanças venham de forma
diferente de outras que acon-
teceram na história de Belo
1 horizonte. 0 que se espera, afinal,
é que as mudanças sejam para
transformar!

"A estrutura tarifária do sistema de
transporte público coletivo da RMBH

apresenta-se hoje como o resultado de uma
desagregação não planejada da antiga

estrutura metropolitana. Não há uma política
tarifária metropolitana nem mecanismos de

compensação entre subsistemas."
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