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Demanda de 
Transporte



Sistema de Transporte e Uso do Solo Urbano

DEMANDA DE TRANSPORTE

São as viagens realizadas por 

pessoas e bens 

Influenciada por fatores 

econômicos, físicos e sociais, 

pela oferta disponível e pelo 

uso e ocupação do solo.

Fonte: Transport Canada (2011). Transportation Demand Management for Canadian Communities. 



Uso e Ocupação do Solo
• O que é? Onde estão as 

residências, os empregos, as 
escolas, as lojas e comércio 
em geral, os hospitais, os 
parques, etc.

• Como modificar? Adotar 
práticas de uso e ocupação do 
solo visando aproximar as 
pessoas dos seus destinos de 
interesse: adensamento junto 
a eixos de transporte, uso 
misto, estímulo a 
centralidades, criação de 
empregos



Oferta de Transportes
O que é? Infraestrutura e 
serviços de transporte 
disponíveis para cada modo: 

• Pedestres

• Bicicletas, 

• Ônibus, metrô e trem

• Caminhões

• Automóveis e motos

• Como modificar? Melhorar a 
qualidade e extensão das 
opções de transportes mais 
sustentáveis



Demanda de Viagens

O que é? 

Viagens motivadas por 
necessidades e escolhas de 
deslocamentos dos indivíduos

Como modificar a demanda? 

Utilizar instrumentos e medidas 
de gestão da demanda para 
influenciar SE, PORQUE, 
QUANDO, COMO e PARA ONDE
as pessoas se deslocam

GESTÃO DA DEMANDA

Porque (MOTIVO)

Quando (HORÁRIO DA VIAGEM)

Onde (DESTINO)

Como (MODO)

Alternativas (SUBSTITUIÇÃO)



Gestão da 
Demanda



Definição
Gestão da Demanda de Transporte, ou TDM:

Conjunto de medidas, estratégias e táticas que buscam
alterar o comportamento de viagens das pessoas, de
forma a aumentar a eficiência e eficácia do sistema de
transporte.



Porque usar gestão da demanda?

1) Pelas tendências de INSUSTENTABILIDADE da 
mobilidade

2) Especialmente pelo excessivo AUMENTO no número de 
viagens de automóvel que não se resolve com aumento 
de oferta.

Lei fundamental do congestionamento de tráfego (fundamental 
law of traffic congestion) de Antony Downs:

“AUMENTO DA CAPACIDADE das vias INCENTIVA A
OCUPAÇÃO das mesmas que por sua vez acaba toda, ou 
grande parte, da capacidade adicionada”

Fonte: GOMIDE, A.; MORATO, R. Instrumentos de desestímulo ao uso do transporte individual motorizado



3) Pela necessidade de USO MAIS EFICIENTE DAS VIAS



Uso mais Eficiente das Vias 
– 200 pessoas



Uso mais Eficiente das Vias 
– 200 pessoas (Carros)



Uso mais Eficiente das Vias 
– 200 pessoas (3 Ônibus)



Uso mais Eficiente das Vias 
– 200 pessoas (Metrô)



Uso mais Eficiente das Vias 
– 200 pessoas (Bicicletas)



Ponto de 
partida:

Uma 
residência é 

produtora de 
viagens por 

diversos 
motivos

1ª decisão:
Até onde você 
pode e quer 

ir?

2ª decisão:
Qual modo de 

transporte 
você usará ou 
terá que usar?

3ª decisão:
Que tipo de veículo 

você vai usar?

Um bom planejamento da 
infraestrutura pode ajudar 
a reduzir necessidades de 

viagem.

EVITAR

(AVOID)

Estimular uso de 
transporte público e 

não motorizado

TROCAR

(SHIFT)

Reduzir tamanho do 
carro e melhorar 

motor e combustível.

MELHORAR
(IMPROVE)

METODOLOGIA ASI

4) Porque a mobilidade é um fenômeno comportamental,
com pessoas tomando decisões.



GESTÃO DA OFERTA X GESTÃO DA  DEMANDA

Motivo

Hora

Origem e Destino

MODO

Caminho (via, linha, serviço)

Velocidade (km/h) Extensão 

(km)

Custo ($)

Quantidade

Gestão da 

Demanda

(políticas)

Gestão da 

Oferta

(projetos e 

serviços)



Fonte: Federal Highway Administration (2012). Integrating Demand Management into transportation planning process: a desk reference.

Demanda

Modificar fatores que 
influenciam as 

decisões individuais 
sobre os 

deslocamentos

Exemplo: ATITUDES E 
PREÇOS

Oferta

Melhorias das opções 
de transporte 
sustentável: 

CAMINHADA, 
BICICLETA E 

TRANSPORTE 
COLETIVO

Uso e Ocupação do 
Solo

Adotar práticas de 
uso e ocupação do 

solo visando 
APROXIMAR as 

pessoas dos seus 
destinos de interesse



Medidas para 
Gestão da 
Demanda



Natureza das Medidas

As medidas são complementares e podem ser divididas em três
categorias:

As que “puxam” ou convidam à mudança de
comportamento (INCENTIVO)

As que “empurram” ou forçam a mudança de
comportamento (DISSUASÃO)

As que “organizam” ou definem a distribuição das pessoas
(GESTÃO)



Exemplos de Incentivo

Política TARIFÁRIA

(Descontos, Tarifas Reduzidas,  

Integração entre  Modais)



Exemplos de Incentivo

Melhorias 

nas Condições 

do Transporte 

NÃO MOTORIZADO



Exemplos de Incentivo

Melhoria do Nível de Serviço/ QUALIDADE do 
Transporte Público (PED, Rotas, Frequências)



Exemplos de Incentivo

MELHORIA do Nível

de Serviço do Taxi



Exemplos de Incentivo

Programas de 

COMPARTILHAMENTO

de Carro 

(Carsharing - Low Car Diet)



Exemplos de Incentivo
REDE CONTÍNUA de 

Ciclovias/ Ciclorruas

e Passeios

Facilidades para Ciclistas 
(Armários, Chuveiros, 
Bicicletários, Paraciclos e etc)



Exemplos de Incentivo

EXTENSÃO das Opções de Transporte (Metrô, BRT, 
VLT, Ônibus Expressos, Faixas Exclusivas) 



Outros exemplos de incentivo

Compartilhamento de 
Bicicletas (Bikesharing)

Integração de Bicicletas e 
Estacionamentos com 
Transporte Público

Planos de Mobilidade 
Corporativa:
- Serviços de Transporte 
Fretado

- Trabalho flexível, 
escalonado, teletrabalho)

Propaganda e marketing:

Pedestres, Ciclistas e 
Usuários do Transporte 
Público



Exemplos de Dissuasão

Aumento no PREÇO

dos Estacionamentos

RESTRIÇÃO de 

Estacionamento 

(espacial ou temporal)



PEDÁGIO Urbano (espacial ou temporal)

RODÍZIO de Veículos (espacial ou temporal)

Exemplos de Dissuasão



Exemplos de Dissuasão

LIMITAÇÃO da 

Velocidade 

(espacial ou temporal)

ZONAS 30 KM/H

TRAFFIC CALMING



Exemplos de Dissuasão

REDUÇÃO da Rede Viária 

Road Diet (espacial ou temporal)



Outros exemplos de Dissuasão 

Aumento na Taxação de Combustíveis  (Taxas 
de Carbono)

Proibição/ Taxação para Carros Muito 
Poluentes

Pedonalização de Ruas (corte total do tráfego 
de automóvel) 



Exemplos de Gestão

Uso e Ocupação do Solo de Forma COMPACTA E 
MISTA



Exemplos de Gestão

Implantação de Infraestrutura de ITS (Telemática)



Exemplos de Gestão

Sistema de Informação ao Usuário 

(Informação em TEMPO REAL sobre

o transporte e o tráfego)



Exemplos de Gestão - Outros

Transporte de 
mercadorias

Transporte 

de turistas

Transporte escolar

Planejamento Urbano 
Orientado ao 
Transporte Público e 
Não Motorizado



PlanMob-BH 
(IV Conferência)



Instrumentos 

de Gestão para 
demais 

componentes

Gestão da demanda no PlanMob-BH:

Instrumentos 

de Incentivo: 

modos ativos 

e coletivos 

Instrumentos 

de Dissuasão:  

uso do 
automóvel



Principais instrumentos do 
PlanMob-BH:

• Rede Estruturante, que associa TOD (Transit Oriented 
Development) a BRT;

• Estímulo a modos ativos (conjunto de propostas tanto para o 
modo a pé quanto para bicicletas);

• Redução do espaço viário para o tráfego misto, consequência da 
implantação de pistas exclusivas, ciclovias e alargamento de 
calçada;

• Política de estacionamento: na realidade, apenas considerado 
aumento de preços);

• Monitoramento por indicadores e stakeholders (Observatório da 
Mobilidade Urbana).



IMPLEMENTAR passagens de pedestres em pontos 

estratégicos de transposição da linha férrea

PRIORIZAR efetivamente os pedestres em todas as 
mudanças viárias



Outras medidas validadas na IV 
Conferência de Política Urbana 
(2014):

Elevar a PARTICIPAÇÃO

do modo bicicleta para 6%

do total de viagens, através 

do Programa Pedala BH

Desenvolver plano de ampliação da rede de bicicletas 
COMPARTILHADAS



ELIMINAR OU RESTRINGIR 

o número de vagas 

do estacionamento rotativo 

na Área Central, se necessário, 

sobretaxar estacionamentos privados

ESTIMULAR a criação de 

estacionamentos públicos/privados 

com integração com o transporte público



Dotar com FAIXAS EXCLUSIVAS 

ao transporte coletivo as 

vias previstas no Mapa da 

Rede Estruturante

PRIORIZAR a implantação 

de infraestruturas viárias 

voltadas para o transporte coletivo

Propostas aprovadas:



Implantar BILHETES ÚNICOS, integrando todos os módulos 
de transporte público, com opção de compra diária, 
semanal e mensal

INTEGRAR os sistemas de transporte municipal e 
intermunicipal física, operacional e tarifariamente ao 
sistema sobre trilhos e internamente a cada sistema

Propostas aprovadas:



Propostas aprovadas:

Estimular o transporte escolar com 
COMPARTILHAMENTO de rotas

Estimular CARONA SOLIDÁRIA no trajeto casa-escola

Exigir das grandes escolas 
um licenciamento 

urbanístico 
CORRETIVO 

(planos de logística 
de embarque/
desembarque)



Propostas aprovadas:

Ampliar a INFORMAÇÃO sobre 

serviços de mobilidade

Tornar OBRIGATÓRIO os painéis 

informativos em 

todos os PED

Disponibilizar todos os dados 

do sistema de transporte coletivo 

para terceiros (públicos e privados) 

para DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS



Propostas aprovadas:

ESTIMULAR O USO dos táxis 

(estudo de necessidade de aumento da quantidade de 
táxi e/ou controlar quantidade de horas trabalhadas, e 
novos serviços de táxi lotação)



Estimular a criação de 

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 

de pequenas cargas



Outras propostas 
aprovadas

- Tratar as questões das operações urbanas sob perspectiva de 
planejamento integrado (TOD e OUCs);

- Definição de Zonas 30

- Desestímulo ao uso do carro para as viagens à Área Central 
(controle da oferta e preço dos estacionamentos); 

- Ampliar a rede de transporte de alta e média capacidade, 
tronco-alimentada

- Instrumentos de curto, médio e longo prazo oriundos da Lei 
nacional e Municipal (controle de acesso e circulação com base em 
padrões de emissão de poluentes, estacionamentos dissuasórios, revisão 
de adensamento em eixos de transporte, dedicação exclusiva a modos 
eficientes de transporte, etc)



- Incentivar a implantação de transporte fretado e de serviços 
especiais de transporte coletivo; 

- Fazer estudo para avaliar adoção de medidas de restrição ao 
uso do carro (taxa de congestionamento, estacionamentos, 
rodízio de placas);

- Implantar serviço público e/ou privado de compartilhamento 
de veículo individual motorizado;

- Estudo e implementação de um sistema semafórico 
inteligente e moderno;

- Dar coerência entre os preços cobrados pelos serviços de 
mobilidade, estimulando os modos não motorizados, 
coletivos e menos poluentes



Proposta para revisão do 
PlanMob-BH
1. Associar o Plano de Melhoria da Oferta a um Plano de 

gestão da Demanda.

2. O Plano de Gestão da Demanda considerará ações 
específicas, além de estratégias e táticas associadas 
aos projetos e políticas, com vistas a intervir na 
demanda.

3. Considerar cenários, antever propostas necessárias 
caso não se atinja metas (espécie de “gatilho”).



Obrigado
Revisão do PlanMobBH – 2010/ 2030



planmob2030@pbh.gov.br

Sugestões


