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1 Apresentação 

O presente Diagnóstico é o primeiro volume da revisão do Plano de Mobilidade 

Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH, que atualiza o Plano finalizado em 2012, à luz de 

novas realidades observadas, considerando os resultados da Pesquisa Domiciliar de Origem e 

Destino realizada em 2012 pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e das deliberações da IV Conferência Municipal de Política Urbana, realizada 

em 2014. Integram essa revisão os relatórios de Tendências, Plano de Gestão da Demanda e 

Melhoria da Oferta, Plano de Implantação e Plano de Gestão e Monitoramento. 

O IEMA –Instituto de Energia e Meio Ambiente, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID  e o Ministério das Cidades por meio do Programa Mobilidade Urbana de 

Baixo Carbono para Grandes Cidades selecionou a consultoria da LOGIT para desenvolver 

uma Estratégia de Gestão da Demanda de Viagens para a cidade no Plano de Mobilidade de 

Belo Horizonte (PlanMobBH), com a finalidade de incentivar mudanças de comportamento 

que resultem na utilização de modos de transporte mais sustentáveis, como modos coletivos e 

não motorizados, e na redução de emissões de GEE e poluentes locais do sistema 

de mobilidade urbana. Fez parte dessa contratação o levantamento e análise dos dados, 

identificando necessidades atuais e futuras, oportunidades e restrições para implantação de 

gestão da demanda de viagens.  

Em anexo, é apresentado um aprofundamento da análise dos padrões de viagem na 

RMBH, complementando o descrito no corpo deste Relatório. 
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2 Introdução 

O Plano de Mobilidade de Belo Horizonte - PlanMob-BH foi desenvolvido pela 

Prefeitura de Belo Horizonte entre 2008 e 2010, por meio da BHTRANS, tendo como 

horizonte de planejamento o ano de 2020. 

Em três de setembro de 2013, o Decreto n.º 15.317 instituiu o Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH e estabeleceu as diretrizes para o 

acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, sua avaliação e revisões 

periódicas. Foi definido que as revisões devem ocorrer a cada quatro anos, quando da 

realização das Conferências de Políticas Urbanas.  

Em 2014 foi realizada a IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas – CMPU, 

quando foram apresentados e discutidos um diagnóstico da situação da mobilidade na cidade 

e propostas de revisão do Plano, além de novas propostas apresentadas pelos delegados. As 

proposições aprovadas foram consolidadas e incorporadas ao Projeto de Lei nº 1.749/15. 

Assim, a revisão do PlanMob-BH tem por base o planejamento estratégico da cidade – 

BH2030 e as decisões da IV CMPU. Seu detalhamento técnico deve ser discutido em 

Seminários e Oficinas com a participação do corpo técnico da BHTRANS, da PBH e dos 

representantes de diversas instituições que participam do Conselho Municipal de Mobilidade 

Urbana – COMURB e do Observatório da Mobilidade – ObsMob-BH. 

Paralelamente, a BHTRANS vem desenvolvendo estudos específicos relativos a 

políticas de mobilidade que serão insumos para a revisão, como Política de Logística Urbana 

inclusive com realização de consulta pública para recebimento de contribuições, Política de 

Segurança com discussões inclusive junto à área da saúde, além dos estudos de Política 

Tarifária, de política de Estacionamento e Política de Acessibilidade. 

O processo de detalhamento técnico da revisão do PlanMob-BH será elaborado em 

quatro etapas, sequenciais e complementares conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1: Etapas do processo de revisão 

 

O objetivo desse documento é atualizar e complementar o diagnóstico elaborado nos 

estudos de 2008, sob seus diversos aspectos e componentes. Seus dados são base para a 

elaboração das tendências observadas atualmente e suas projeções para horizontes futuros. 

O presente documento refere-se ao Diagnóstico, cujo objetivo é atualizar e 

complementar o diagnóstico elaborado nos estudos de 2008, sob seus diversos aspectos e 

componentes. Seus dados são base para a elaboração das Tendências observadas atualmente e 

suas projeções para horizontes futuros. 

Diagnóstico Tendência

Plano de Gestão 
da Demanda e 
Melhoria da 

Oferta

Plano de 
Implantação, 

Gestão e 
Monitoramento



 

15 

Posteriormente à elaboração dos documentos Diagnóstico e Tendência, será 

desenvolvido o Plano de Gestão da Demanda e da Melhoria da Oferta cujas proposições de 

medidas serão organizadas para os horizontes de curto, médio e longo prazo. As definições 

deste plano subsidiarão a elaboração dos planos seguintes, ou seja, Plano de Implantação e 

Plano de Gestão e Monitoramento.  

Ao final dos estudos a Revisão do PlanMobBH conterá relatórios detalhados de cada 

etapa e Relatório Síntese propiciando o conhecimento dos principais dados, avaliações e 

proposições. 

3 Análise dos Aspectos Urbanos e Socioeconômicos 

3.1 Região Metropolitana 

Embora não seja objeto do PlanMob-BH apresentar propostas para o sistema de 

mobilidade metropolitano, é essencial considerar a região metropolitana em sua elaboração, 

uma vez que Belo Horizonte é o núcleo central da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 

RMBH, responsável pela geração de inúmeras viagens pendulares seja por motivo trabalho 

seja em busca de comércio, serviços, educação ou lazer. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte, criada pela Constituição Federal em 1967, 

era constituída originalmente por 14 municípios: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, 

Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, 

Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. 

Posteriormente, mais 20 municípios foram incorporados à RMBH, alguns deles pelo 

desmembramento dos originais. Assim, hoje integram a Região Metropolitana: Baldim, Belo 

Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, 

Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário 

Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, 

Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São 

José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

A legislação estadual criou também a figura do Colar Metropolitano, representando a 

área de influência direta da RMBH, composta por 16 municípios: Barão de Cocais, Belo Vale, 

Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, 

Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São 

José da Varginha e Sete Lagoas. 

Os perfis da RMBH e do Município de Belo Horizonte são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Perfis da Região Metropolitana e do Município de Belo Horizonte 

 RMBH Belo Horizonte 

Extensão territorial 9.164 km² 330,9 km² 

População 4,84 milhões (2010) 2,38 milhões (2010) 

Densidade demográfica 516 hab/km² 7.177 hab/km² 
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IDH Entre 0,893 e 0,700 0,893 

Taxa de pobreza 12,8% 14,17% 

Fonte: Agência Metropolitana 

A Figura 2 mostra a região metropolitana de Belo Horizonte e o colar metropolitano. 

Figura 2: Região Metropolitana e Colar Metropolitano 

 
         Fonte: MacroPlan, 2009 

Os dados populacionais de Belo Horizonte e de sua região metropolitana são 

apresentados nas figuras seguintes, com base nos dados dos censos do IBGE. Para 2015, ano 

base do presente estudo, foram utilizadas as estimativas do CEDEPLAR - Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, 

que estima para Belo Horizonte e para os demais municípios da Região Metropolitana 

2.513.250 e 2.773.559 habitantes, respectivamente. 

A Figura 3 apresenta a taxa de crescimento da população desde 1940 até 2015 e a 

Figura 4 mostra a evolução da população para o mesmo período. 
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Figura 3: Taxa de Crescimento Populacional de BH e RMBH 

 
         Fonte: IBGE e CEDEPLAR 

Figura 4: Evolução da População de BH e RMBH 

 
         Fonte: IBGE e CEDEPLAR 

Observa-se que a inversão ocorrida a partir da década de 1960, quando os municípios 

da região metropolitana passam a ter um crescimento populacional superior ao de Belo 

Horizonte. 

A Tabela 2 apresenta a população dos municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte para os anos de 2008 (PlanMob2008) e 2015 (CEDEPLAR).  
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Tabela 2: População da RMBH – 2008 e 2015 

 

   Fonte: PlanMob2008 e CEDEPLAR  

Percebe-se que no período considerado houve uma grande variação na taxa de 

crescimento da população, variando de -0,1% em Baldim a 25,7% em Lagoa Santa, com um 

valor médio de 10,6% para a RMBH. 

Observa-se que as tendências de crescimento verificadas na década de 2000 se 

mantêm, com maiores crescimentos no Vetor Norte, especialmente em Lagoa Santa, Confins, 

Jaboticatubas, Ribeirão das Neves e São José da Lapa, no Vetor Oeste/Noroeste, 

especialmente em Esmeraldas, Mário Campos, Betim, Juatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé 

e Sarzedo. O Vetor Sul de forma mais moderada também se mantém como eixo de 

crescimento, especificamente no município de Nova Lima, área de expansão da zona sul de 

Belo Horizonte. O Vetor Leste apresenta mais baixos índices de crescimento, mantendo a 

tendência anteriormente verificada. 

As figuras a seguir apresentam as taxas de crescimento populacional dos municípios 

que integram a RMBH.  
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Figura 5: Taxa de Crescimento e População de BH e RMBH 

- 2000 a 2008 

 

                Fonte: IBGE 

Figura 6: Taxa de Crescimento e População de BH e RMBH 

- 2008 a 2015 

 

              Fonte: IBGE 
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É importante assinalar que na RMBH apenas três municípios, Belo Horizonte, 

Contagem e Betim, concentram 69% da população. Ao se considerar a população de mais seis 

municípios – Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Sabará, Nova Lima e Ibirité, 

todos conurbados com Belo Horizonte, verifica-se que, dos trinta e quatro municípios que 

integram a RMBH, apenas nove concentram 89% da população. 

Por outro lado, conforme a Pesquisa O/D de 2012, 93% dos deslocamentos 

metropolitanos que têm destino em Belo Horizonte são provenientes desses municípios, 

conforme apresentado na Tabela 3. À exceção de Betim, verifica-se uma forte interrelação 

entre esses municípios com o núcleo da região Metropolitana. Por outro lado, a dependência 

dos demais 24 municípios com a capital é pouco significativa.  

Tabela 3: Viagens internas e para BH com origem nos Municípios Conurbados 

Origem/Destino A - Internas B - Belo Horizonte B/A 

Betim 771.181 66.464 8% 

Contagem 536.116 273.742 34% 

Ibirité 66.821 56.610 46% 

Nova lima 61.865 37.017 37% 

Ribeirão das neves 121.128 109.289 47% 

Sabará 62.415 60.446 49% 

Santa luzia 154.113 87.070 36% 

Vespasiano 58.043 39.684 41% 

Demais 478.163 61.765 11% 

Total 2.309.844 792.086 26% 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 

Apesar do crescimento do número de viagens entre 2002 e 2012 na RMBH, o 

percentual de viagens motorizadas com destino em Belo Horizonte com origem em todos os 

municípios se manteve em 21% do total, mostrando a persistência da dependência da região 

metropolitana com a cidade de Belo Horizonte. Ressalte-se que 16% das viagens com origem 

em Belo Horizonte tem destino nas cidades da Região. 

Nas figuras seguintes são apresentados os principais fluxos entre Belo Horizonte e os 

demais municípios da RMBH nos anos de 2002 e 2012. 
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Figura 7: Viagens com destino em Belo Horizonte 2002 

 
   Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2002 

Figura 8: Viagens com destino em Belo Horizonte 2012 

 
    Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 
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A RMBH pode ser dívida em três conjuntos de áreas típicas, a partir do grau de 

comprometimento do território com o processo de metropolização:  

● A Grande Belo Horizonte que abrange os municípios conurbados de Belo 

Horizonte, Betim e Contagem e algumas partes de outros municípios;  

● Os núcleos urbanos das sedes dos municípios não plenamente conurbados e 

que preservam ainda sua identidade própria: Nova Lima, Ibirité, Ribeirão das 

Neves, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Confins, São José da Lapa, Lagoa Santa, 

Santa Luzia e Sabará; 

● As áreas livres de ocupação: áreas de expansão urbana das sedes dos 

municípios, as áreas de preservação permanente e as áreas com restrições.  

A Grande Belo Horizonte pode ser subdividida em sete macro unidades espaciais: 

● Eixo Belo Horizonte/Betim/Contagem;  

● Complexo da Pampulha e o eixo Norte;  

● Eixo Contagem/Ribeirão das Neves; 

● Eixo Belo Horizonte/Sabará; 

● Eixo Belo Horizonte /Santa Luzia/Sabará; 

● Eixo Belo Horizonte /Nova Lima;  

● Eixo Barreiro/Ibirité. 

Ressalte-se a emergência do eixo norte, ancorado no Aeroporto de Confins, na Linha 

Verde e no Centro Administrativo, com grandes implicações na organização espacial e na 

redistribuição das atividades econômicas e sociais. 

Ao longo da última década, a RMBH apresentou crescimento econômico acima das 

principais metrópoles nacionais. A concentração desse crescimento nos demais municípios da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte sinaliza um típico fenômeno de descentralização 

comum às grandes metrópoles.  

Há grande heterogeneidade no perfil da economia metropolitana. Enquanto a 

economia de Belo Horizonte possui forte peso do setor de serviços, em outros municípios a 

indústria é bem mais significativa.  

Apesar de ter sua economia ancorada no setor terciário, observa-se que os serviços 

avançados de maior valor agregado têm menor participação relativa na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, quando comparada às regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Observa-se que o capital humano mais escolarizado e de maior experiência encontrado 

na RMBH não se reflete na renda do trabalho. Nos últimos 10 anos, a renda domiciliar na 

RMBH apresentou crescimento acelerado, contudo ainda é a região metropolitana com menor 

renda domiciliar per capita entre as metrópoles do Sul e do Sudeste. No mesmo período, a 

desigualdade na RMBH registrou queda acentuada, o que, combinado com a expansão da 

renda, implicou substancial redução da pobreza. 
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Entretanto, a RMBH abriga municípios com grandes índices de pobreza, o que revela 

grande heterogeneidade na distribuição da pobreza tanto na RMBH quanto na Capital em 

específico. A Figura 9 mostra a renda per capita da região metropolitana. 

Figura 9: Região Metropolitana – Renda per Capita – 2010 (R$ de 2010) 

 

                       Fonte: IBGE – Censo 2010 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH - PDDI-RMBH (2011) 

propõe a transformação da RMBH numa metrópole policêntrica e mais compacta, em 

oposição ao crescimento extensivo ou contínuo da mancha urbana, do tipo centro-periferia, 

prevalecente até hoje. A Figura 10 mostra a Metrópole Monodispersa x Policompacta. 
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Figura 10: Metrópole Monodispersa x Policompacta 

 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

A reestruturação territorial metropolitana proposta se baseia em: 

● Criação e/ou fortalecimento de centralidades urbanas em rede; 

● Rede metropolitana de mobilidade intermodal eficiente e de baixo impacto 

ambiental; 

● Intensificação do uso do espaço urbano; 

● Contenção da expansão urbana periférica; 

● Ampliação das áreas permeáveis urbanas; 

● Consolidação de um marco regulatório para o uso e ocupação do solo. 

3.2 Evolução Urbana da Cidade de Belo Horizonte  

3.2.1 Unidade de Agregação 

Para possibilitar a análise espacial da evolução da população e da mobilidade em Belo 

Horizonte e optou-se pela divisão espacial que agrega os dados dos setores censitários do 

IBGE-2010 em territórios denominados Territórios de Gestão Compartilhada (TGCs). Alguns 

territórios tiveram sua delimitação origina elaborada pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Gestão Compartilhada – SMAGC, ajustada às unidades de análise da Pesquisa Origem e 

Destino. A área Central de Belo Horizonte foi subdividida em seis territórios: Hipercentro, 

Floresta, Hospitais, Savassi, Funcionários e Barro Preto.  A identificação dos territórios está 

apresentada na Figura 11. 
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Figura 11: Divisão de Belo Horizonte em Territórios 

 
       Fonte: Elaboração própria  

3.2.2 Ampliação da Área Ocupada e Implantação de Novos Parcelamentos 

O Plano Diretor de Belo Horizonte em vigor define a totalidade do território como 

área urbana, não havendo área rural no município As áreas desocupadas são, em grande parte, 

áreas de proteção ambiental, como a franja sudeste do município, formada pela Serra do 

Curral. Assim, existem poucas áreas disponíveis para ampliação da ocupação do município.  

Observou-se nos últimos anos um crescimento demográfico maior nos municípios da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte do que no município polo. De acordo com o IBGE a 

população do município de Belo Horizonte entre 2008 e 2015 passou de 2.347833 para 

2.513.250, o que representa um aumento de apenas 2,8 % para o período de sete anos. 
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As figuras a seguir mostram o tipo de ocupação das diferentes porções do município 

nos anos de 2008 e 2012 (dado mais recente). Comparando-se os mapas percebe-se que houve 

pouquíssimas alterações, destacando-se apenas os bairros Taquaril (região Leste), Betânia 

(região Oeste) e Jardim Vitória (região Nordeste). 
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Figura 12: Ocupação 2008 

 

                 Fonte: Prodabel 

Figura 13: Ocupação 2012 

 
                  Fonte: Prodabel
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3.2.3 Adensamento e Consolidação de Áreas Ocupadas 

No período de 2008 e 2015 ocorreu adensamento de alguns bairros que já se 

encontravam totalmente parcelados em 2008. As figuras seguintes mostram as unidades de 

projetos aprovados por bairro por tipo de uso: residencial (Figura 14), não residencial (Figura 

15) e misto (Figura 16). 

As maiores concentrações de novas unidades residenciais no período em questão se 

deram nos bairros: Buritis, Castelo, Planalto, Ouro Preto, Manacás, Sagrada Família, 

Diamante, Paulo VI, Paquetá e Califórnia. Já aqueles com maior concentração de unidades 

não residenciais se deram nos seguintes bairros: Buritis, Barro Preto, Estoril, Jaqueline, 

Lourdes, Savassi, Alpes, Centro, Santa Efigênia e São Luiz. 

O bairro Buritis apareceu em primeiro lugar nas duas listas, sendo a região da cidade 

que apresentou maior crescimento nos últimos anos, tanto de população quanto de atividades 

econômicas. Observa-se também que, se por um lado o adensamento residencial ocorreu, 

sobretudo em bairros mais afastados da região central (como do Buritis e Sagrada Família); 

por outro lado novas unidades não residenciais se localizaram com considerável destaque na 

região central: Barro Preto, Lourdes, Savassi, Centro e Santa Efigênia. 

Este fato, aparentemente contraria a premissa de descentralização das atividades 

econômicas prevista no Plano Diretor Municipal desde 1996, tende a ampliar as pressões 

sobre o sistema viário e sobre o sistema de transportes, com o adensamento residencial 

ocorrendo, sobretudo nas áreas mais periféricas e as atividades não residenciais concentradas 

na área central, os deslocamentos cotidianos da população tornam-se mais longos e 

demorados, além de serem direcionados para a Área Central, cujo sistema viário e as vias de 

acesso já se encontram saturados.  

Entretanto, embora em números absolutos tenha crescido o número de viagens com 

destino à área central, a pesquisa O/D mostra uma queda no percentual de viagens com 

destino nessa área. A Tabela 4 mostra a tendência de descentralização da cidade, com o 

percentual de viagens com origem em cada região de Belo Horizonte, com destino à própria 

região, ao centro e a outras regiões. O percentual de viagens destinadas à própria região 

cresceu em todas elas, com destaque para o Barreiro, Venda Nova, Norte e Noroeste, regiões 

nas quais vigora a tarifa regional do transporte público. Foram consideradas apenas as viagens 

realizadas em modos motorizados, já que aquelas realizadas em modos não motorizados 

tendem a ser de curto percurso e ocorrem na própria região. 
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Tabela 4: Distribuição das Viagens Motorizadas com Origem nas Regiões 

Regional 
Na Região Área Central Outras Regiões 

2002 2012  2002 2012  2002 2012  

Barreiro 48% 59% 11% 22% 15% -7% 30% 26% -4% 

Centro 12% 15% 3%    88% 85% -3% 

Leste 32% 34% 2% 26% 28% 2% 42% 38% -4% 

Nordeste 29% 38% 9% 27% 23% -4% 44% 39% -5% 

Noroeste 27% 34% 7% 26% 21% -5% 47% 45% -2% 

Norte 20% 35% 15% 30% 19% -11% 50% 46% -4% 

Oeste 32% 40% 8% 27% 20% -7% 41% 40% -1% 

Pampulha 35% 38% 3% 19% 16% -3% 46% 46% 0% 

Sul 30% 35% 5% 31% 30% -1% 39% 35% -4% 

Venda Nova 36% 50% 14% 24% 15% -9% 40% 35% -5% 

Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Entretanto, se considerarmos os motivos de viagem, verifica-se que as viagens por 

motivo estudo são as que mais contribuem para o aumento das viagens intrarregionais, já que 

as escolas de ensino fundamental e ensino médio se acham bem distribuídas na malha urbana. 

Da mesma forma a Tabela 5 apresenta a distribuição das viagens motorizadas por 

motivo trabalho e a Tabela 6 as viagens por outros motivos. Observa-se que a área central 

ainda é o grande polo de atração das viagens por esses motivos, atraindo cerca de 750 mil 

viagens/dia, conforme dados da Pesquisa Origem e Destino de 2012. 

Tabela 5: Viagens Motorizadas com Origem nas Regiões - Motivo Trabalho 

Regional 
Na Região Área Central Outras Regiões 

2002 2012  2002 2012  2002 2012  

Barreiro 26% 34% 8% 33% 25% -8% 41% 41% 0% 

Centro 44% 43% -1%    56% 57% 1% 

Leste 17% 20% 3% 44% 44% 0% 39% 36% -3% 

Nordeste 20% 19% -1% 42% 39% -3% 38% 42% 4% 

Noroeste 19% 24% 5% 44% 35% -9% 37% 41% 4% 

Norte 9% 14% 5% 39% 30% -9% 52% 56% 4% 

Oeste 16% 30% 14% 41% 35% -6% 43% 35% -8% 

Pampulha 23% 24% 1% 35% 31% -4% 42% 45% 3% 

Sul 24% 27% 3% 50% 51% 1% 26% 22% -4% 

Venda Nova 18% 27% 9% 33% 28% -5% 49% 45% -4% 

Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 
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Tabela 6: Viagens Motorizadas com Origem nas Regiões - Outros Motivos 

Regional 
Na Região Área Central Outras Regiões 

2002 2012  2002 2012  2002 2012  

Barreiro 50% 57% 7% 33% 22% -11% 17% 21% 4% 

Centro 47% 46% -1%      53% 54% 1% 

Leste 16% 34% 18% 59% 44% -15% 25% 22% -3% 

Nordeste 28% 37% 9% 46% 33% -13% 26% 30% 4% 

Noroeste 27% 32% 5% 47% 40% -7% 26% 28% 2% 

Norte 11% 33% 22% 41% 25% -16% 48% 42% -6% 

Oeste 24% 35% 11% 48% 38% -10% 28% 27% -1% 

Pampulha 35% 38% 3% 29% 26% -3% 36% 36% 0% 

Sul 30% 38% 8% 54% 45% -9% 16% 17% 1% 

Venda Nova 33% 51% 18% 40% 22% -18% 27% 27% 0% 

Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Como se pode observar, a Área Central continua sendo o grande polo de atração de 

viagens por motivo de compras, saúde, negócios e lazer e, principalmente, daquelas por 

motivo trabalho. Entretanto, seu peso relativo vem caindo ao longo do tempo. Assim, em 

2002 era destino de 41% das viagens por motivo trabalho, percentual esse que se reduziu a 

36% em 2012, enquanto as viagens por outros motivos atraídas para a Área Central 

representavam 45% dessas viagens em 2002 e caíram para 35% em 2012, refletindo as 

profundas alterações no uso e ocupação do solo. 

Por outro lado, o Projeto de Lei do Plano Diretor em discussão na Câmara Municipal 

ao adotar os conceitos de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte – TOD é um 

importante instrumento de incentivo à aceleração da descentralização de atividades não 

residenciais fora da Área Central, além de incentivar o adensamento residencial nessa região. 
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Figura 14: Aprovação de Projetos 

Uso Residencial - 2008 a 2015 

 
Fonte: SMARU 

Figura 15: Aprovação de Projetos 

Uso Não Residencial - 2008 a 2015 

 
Fonte: SMARU 

Figura 16: Aprovação de Projetos 

Uso Misto - 2008 a 2015 

 
Fonte: SMARU 
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3.3 Caracterização Sócio-Econômica 

3.3.1 Evolução da População 

Os dados por território em BH estão apresentados na Tabela 7 comparando 2008 e 

2015. A Figura 17 mostra a taxa de crescimento populacional por Território. Observa-se um 

crescimento maior nos territórios O5 (49%) e P2 (31%), devido à grande ocupação ocorrida 

respectivamente nos bairros Buritis e Castelo. 

A Figura 18 mostra a densidade da população de Belo Horizonte por território no ano 

de 2008 e a Figura 19 para o ano de 20015. Observa-se que no período entre 2008 e 2015 

somente os territórios P2 e VN4 tiveram aumento na densidade populacional.
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Tabela 7: População de BH por Território – 2008 e 2015 

 
     Fonte: IBGE e Cedeplar 

Figura 17: Taxa de Crescimento e População de BH por 

Território – 2008 e 2015 

 
            Fonte: IBGE e Cedeplar 

Território 2008 2015 Variação 

B1 51.414 56.133 9%

B2 43.807 48.599 11%

B3 53.681 55.652 4%

B4 58.009 63.220 9%

B5 71.570 77.501 8%

CS1 83.206 91.871 10%

CS2 78.879 80.942 3%

CS3 42.299 41.407 -2%

CS4 54.078 55.278 2%

CS5 20.492 21.994 7%

L1 60.942 62.334 2%

L2 78.552 80.341 2%

L3 51.477 50.726 -1%

L4 46.358 47.201 2%

N1 29.648 36.093 22%

N2 66.502 72.489 9%
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N4 36.238 35.550 -2%
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P3 40.104 45.433 13%

P4 84.874 88.094 4%

VN1 46.263 48.481 5%

VN2 52.243 54.680 5%

VN3 70.131 76.412 9%

VN4 93.914 103.636 10%

Total 2.347.833 2.513.250 7%
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Figura 18: Densidade Populacional por Território – 2008 

 
    Fonte: IBGE 

Figura 19: Densidade Populacional por Território – 2015 

 
          Fonte: Cedeplar 
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3.3.2 Matrículas Escolares 

As informações levantadas pela Pesquisa O/D permitem que se infira com uma boa 

aproximação a localização e o número de matrículas em cada território de análise, 

considerando que a cada destino de viagem por motivo estudo está vinculado a uma 

matrícula. 

A Figura 20 apresenta a distribuição das matrículas pelos territórios e a Tabela 8 

mostra o número de viagens por motivo estudo por modo de transporte para os diversos 

territórios. Ressalte-se que as áreas que concentram o maior número de destinos 

correspondem à localização das grandes universidades UFMG, PUC Coração Eucarístico, 

PUC Barreiro, PUC São Gabriel – além das regiões que reúnem vários estabelecimentos de 

ensino superior, como a Área Central e o Buritis. Deve-se destacar que mais de 75% das 

viagens por motivo estudo são realizadas pelo transporte coletivo ou modos ativos. 

A Figura 21 apresenta a distribuição das matrículas pelos territórios e a Tabela 9 o 

número de matrículas por regional, conforme os dados da Secretaria Municipal de Educação. 

Ressalta-se que o número de matrículas informado é cerca de 20% menor que o 

número de destinos de viagens por motivo estudo detectado na pesquisa OD. Uma possível 

explicação é que muitas dessas viagens são realizadas para cursos não formais, como pré-

vestibulares e de informática, dentre outros ou por alunos que estudam em dois turnos. 

Também se destaca a redução, ainda que pequena, do número de matrículas no curso 

básico, entre 2008 e 2014, provavelmente em consequência do envelhecimento da população. 
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Tabela 8: Viagens por motivo estudo 

Territórios Coletivo Individual Ativo Total 

B1 Barreiro_1 1.285 366 7.786 9.437 

B2 Barreiro_2 12.632 7.231 8.736 28.599 

B3 Barreiro_3 3.182 1.626 11.616 16.424 

B4 Barreiro_4 3.396 1.205 11.533 16.134 

B5 Barreiro_5 3.184 1.218 19.152 23.554 

C1 Centro_1 32.488 18.474 16.663 67.626 

C3 Centro_3 13.840 9.007 7.205 30.053 

C2 Centro_2 11.510 6.083 5.000 22.593 

C5 Centro_5 7.037 4.769 4.912 16.717 

C4 Centro_4 2.932 1.031 1.104 5.067 

C7 Centro_7 4.967 2.853 1.485 9.304 

L1 Leste_1 3.777 1.078 6.606 11.460 

L2 Leste_2 18.346 7.493 6.621 32.460 

L3 Leste_3 3.517 1.442 6.317 11.276 

L4 Leste_4 254 357 8.620 9.231 

NE1 Nordeste_1 7.719 4.962 16.061 28.742 

NE2 Nordeste_2 2.280 1.516 3.675 7.471 

NE3 Nordeste_3 2.887 1.376 2.810 7.073 

NE4 Nordeste_4 4.455 2.403 11.075 17.932 

NE5 Nordeste_5 6.824 5.416 11.089 23.328 

NO1 Noroeste_1 3.121 3.035 7.342 13.498 

NO2 Noroeste_2 4.670 3.448 2.655 10.773 

NO3 Noroeste_3 3.623 2.228 12.629 18.480 

NO4 Noroeste_4 19.378 16.486 9.963 45.827 

N1 Norte_1 1.462 425 7.655 9.542 

N2 Norte_2 4.724 518 13.092 18.333 

N3 Norte_3 4.078 2.103 14.770 20.950 

N4 Norte_4 2.613 1.334 8.709 12.655 

O1 Oeste_1 15.993 10.085 12.593 38.671 

O2 Oeste_2 9.664 4.109 13.642 27.415 

O3 Oeste_3 499 456 706 1.662 

O4 Oeste_4 3.540 2.281 9.748 15.569 

O5 Oeste_5 12.046 11.444 5.990 29.480 

P1 Pampulha_1 5.150 3.717 7.123 15.990 

P2 Pampulha_2 8.280 7.407 5.797 21.484 

P3 Pampulha_3 20.499 25.098 8.969 54.566 

P4 Pampulha_4 3.998 3.318 13.698 21.013 

P5 Pampulha_5 673 935 2.921 4.530 

S2 Sul_2 7.885 12.884 10.965 31.734 

S3 Sul_3 111 94 11.771 11.976 

S4 Sul_4 5.194 6.774 4.296 16.265 

S5 Sul_5 181 256 3.376 3.813 

VN1 Venda nova_1 5.818 3.349 12.527 21.694 

VN2 Venda nova_2 3.752 1.523 10.450 15.724 

VN3 Venda nova_3 12402 8.229 19.436 40.068 

VN4 Venda nova_4 2.559 2.831 25.580 30.969 

TOTAL 308.423 214.273 424.468 947.163 

Figura 20: Viagens por motivo estudo – 2012 

 
      Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 
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Figura 21: Distribuição das Matrículas Escolares – 2012 

 

              Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

Tabela 9: Matrículas Escolares – 2008-2014 

Regional 2008 2014 

Básico Superior Total Básico Superior Total 

Barreiro 71.794 7.485 79.279 71.859 8.856 80.715 

Centro 55.429 45.173 100.602 54.811 51.809 106.620 

Leste 63.137 610 63.747 55.299 1.214 56.513 

Nordeste 62.186 15.147 77.333 58.142 15.184 73.326 

Noroeste 53.659 30.258 83.917 51.557 27.081 78.638 

Norte 47.089 146 47.235 44.656 2.168 49.824 

Oeste 65.700 22.970 88.670 64.666 36.010 100.676 

Pampulha 54.264 26.034 80.298 56.398 32.024 88.422 

Sul 40.551 17.547 58.098 40.730 17.750 58.480 

Venda Nova 65.197 3.323 68.520 62.576 7.829 70.405 

TOTAL 
579.00

6 
168.693 747.699 560.694 199.925 760.619 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação
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3.3.3 Empregos 

Da mesma forma, as informações levantadas pela Pesquisa O/D, permitem que se 

infira com uma boa aproximação a localização e o número de postos de trabalho em cada 

território de análise, considerando que a cada destino de viagem por motivo trabalho está 

vinculado a um emprego, inclusive aqueles informais. 

A Figura 22 apresenta a distribuição doa empregos pelos territórios e a Tabela 10 

apresenta o número de viagens por motivo estudo, por modo de transporte por destino, para os 

diversos territórios. Ressalta-se que as maiores concentrações de destinos por motivo trabalho 

estão na Regional Centro-Sul, com destaque para o Hipercentro e na Regional Oeste.



 

39 

Tabela 10: Viagens por motivo trabalho. 

Territórios Coletivo Individual Ativo Total 
B1 Barreiro_1 38.610 39.422 10.942 88.974 
B2 Barreiro_2 35.121 24.175 6.213 65.509 
B3 Barreiro_3 31.360 29.598 6.047 67.006 
B4 Barreiro_4 12.702 19.204 4.254 36.159 
B5 Barreiro_5 7.792 6.475 772 15.039 
C1 Centro_1 3.355 5.671 6.353 15.379 
C3 Centro_3 20.148 21.888 10.962 52.998 
C2 Centro_2 13.182 9.812 8.237 31.231 
C5 Centro_5 1.650 1.651 3.856 7.156 
C4 Centro_4 4.044 4.483 5.306 13.833 
C7 Centro_7 1.270 5.708 3.859 10.838 
L1 Leste_1 2.971 5.264 4.347 12.583 
L2 Leste_2 6.820 10.235 8.281 25.336 
L3 Leste_3 20.155 16.978 8.977 46.109 
L4 Leste_4 12.700 12.588 8.824 34.112 

NE1 Nordeste_1 11.998 13.046 6.131 31.175 
NE2 Nordeste_2 3.928 10.856 12.278 27.062 
NE3 Nordeste_3 24.010 24.405 12.786 61.201 
NE4 Nordeste_4 1.328 1.650 4.185 7.163 
NE5 Nordeste_5 1.420 3.733 4.707 9.859 
NO1 Noroeste_1 6.628 8.623 10.783 26.034 
NO2 Noroeste_2 3.229 5.257 3.135 11.621 
NO3 Noroeste_3 39.178 33.939 14.782 87.899 
NO4 Noroeste_4 11.918 13.826 11.925 37.669 
N1 Norte_1 1.803 2.760 1.016 5.579 
N2 Norte_2 4.603 8.843 7.574 21.019 
N3 Norte_3 15.906 19.611 3.771 39.288 
N4 Norte_4 8.416 9.953 7.312 25.680 
O1 Oeste_1 15.356 22.045 6.303 43.704 
O2 Oeste_2 18.250 30.065 8.759 57.074 
O3 Oeste_3 4.135 10.770 10.109 25.013 
O4 Oeste_4 1.492 827 1.265 3.584 
O5 Oeste_5 45.748 44.534 13.413 103.695 
P1 Pampulha_1 675 423 1.877 2.974 
P2 Pampulha_2 23.421 28.160 10.891 62.472 
P3 Pampulha_3 826 1.145 945 2.917 
P4 Pampulha_4 13.092 15.368 5.663 34.122 
P5 Pampulha_5 2.850 5.357 5.864 14.070 
S2 Sul_2 12.639 13.761 14.365 40.764 
S3 Sul_3 2.160 5.326 9.376 16.863 
S4 Sul_4 23.421 28.160 10.891 62.472 
S5 Sul_5 826 1.145 945 2.917 

VN1 Venda nova_1 13.092 15.368 5.663 34.122 
VN2 Venda nova_2 2.850 5.357 5.864 14.070 
VN3 Venda nova_3 12.639 13.761 14.365 40.764 
VN4 Venda nova_4 2.160 5.326 9.376 16.863 

TOTAL 541.877 616.552 333.549 1.491.971 

Figura 22: Distribuição dos Empregos – 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 
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3.3.4 Renda 

Conforme o documento de Planejamento Estratégico de Belo Horizonte – BH2030, 

nas últimas duas décadas, a renda domiciliar per capita média em Belo Horizonte aumentou 

de maneira expressiva. Acompanhando essa tendência, o percentual da população vivendo 

abaixo da linha de pobreza diminuiu de 17,23%, em 1991, para 3,80% em 2010 e a proporção 

de pessoas em situação de extrema pobreza também reduziu, de 5,04% para 0,79% no mesmo 

período. 

Este crescimento da renda se refletiu diretamente sobre a mobilidade urbana, seja pelo 

crescimento do número de viagens, seja pelas repercussões sobre a repartição modal, com o 

aumento dos índices de motorização e o consequente aumento da utilização do transporte 

individual. 

Isso é claramente visível ao comparamos os índices de mobilidade por faixa de renda 

na região metropolitana de Belo Horizonte, Figura 23, que mostra o crescimento desse índice. 

Figura 23: Índice de mobilidade por faixa de renda na RMBH 

 

A Figura 24 apresenta a distribuição das faixas de renda familiar pelas áreas 

homogêneas utilizadas na pesquisa OD em 2010, conforme dados do IBGE. A Figura 25 

apresentada os volumes de viagens com origem nos territórios de análise, conforme a 

pesquisa de origem e destino de 2012, já a Figura 26 apresenta os dados de 2002. 

Como era de se esperar, observa-se um crescimento no volume de viagens em todos os 

territórios e a estreita correlação entre os volumes de viagem com origem nos diversos 

territórios com a faixa de renda neles constatada.
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Figura 24: Distribuição de Renda 

 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

Figura 25: Viagens com Origens 

nos Territórios – 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 

Figura 26: Viagens com Origens 

nos Territórios – 2002 

 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2002 
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As figuras seguintes apresentam a distribuição da renda da população por faixa, 

definida pelo valor do salário mínimo, conforme informado nas pesquisas OD de 2002 e 

2012. É importante ressaltar que pode ser observado um crescimento nas faixas de menor 

renda, que se refletiu no crescimento do volume de viagens, em todas as regiões da cidade. 

Figura 27: Pessoas por Faixa de Renda (Pesquisa OD 2002) 

 

               Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2002 

Figura 28: Pessoas por Faixa de Renda (Pesquisa OD 2012) 

 

                 Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 

3.3.5 Plano Diretor 

Até a promulgação do Plano Diretor e da nova Lei de Parcelamento, Usos e Ocupação 

do Solo em 1996, a legislação anterior era extremamente rígida com relação ao uso não 

residencial e se constituía num dificultador da descentralização da cidade, apontando no 

sentido de concentração dessas atividades na Área Central e ao longo de alguns corredores de 

transporte. Por outro lado era bastante permissiva com relação à verticalização e adensamento 

residencial em regiões onde a infraestrutura existente não admitiria tal permissividade. 
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A legislação e suas alterações através das Conferências Municipais de Política Urbana 

procuraram flexibilizar o uso do solo, permitindo que usos não impactantes pudessem se 

localizar ao longo de toda a malha urbana, buscando também reduzir a verticalização e 

adensamento em áreas menos propicias a esse tipo de ocupação. 

O zoneamento da cidade, conforme a legislação vigente é apresentado na Figura 29. 

Figura 29: Zoneamento 2015 

 
      Fonte: PBH 

Destacam-se, as Zonas de Adensamento Preferencial – ZAP, distribuídas, com maior 

ênfase, nos setores norte e oeste do município, induzindo uma ocupação mais densa nestas 

áreas e as Zonas de Adensamento Restrito – ZAR, nas quais se procura reduzir a 

verticalização. 

A legislação define também áreas destinadas às Operações Urbanas Consorciadas – 

OUC, conforme definidas pelo Estatuto das Cidades, que são apresentadas na Tabela 11. 
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Tabela 11: Áreas para as Operações Urbanas Consorciadas – OUC 

OUC Situação atual 

Entorno de Estações - Barreiro Em discussão com a sociedade 

Pedro I, Antônio Carlos, Andradas, Teresa Cristina Em discussão com a sociedade 

Anel Rodoviário Estudos iniciais 

Cristiano Machado Prevista 

Pedro II, Carlos Luz Prevista 

Amazonas Prevista 

Via 220, Braúnas, Tancredo Neves No horizonte do Plano 

Vilarinho Prevista 

Via 590 Prevista 

Entorno de Estações Prevista 

Via 710 No horizonte do Plano 

Américo Vespúcio, Bernardo Vasconcelos Prevista 

Vetor Norte Prevista 

Isidoro Prevista 

Hipercentro Prevista 

Barão Homem de Melo Prevista 

Fonte: SMAPU 

Não se espera que todas sejam implementadas dentro do horizonte do projeto. Apenas 

as OUC do Barreiro, Pedro I, Antônio Carlos, Andradas, Teresa Cristina e Anel Rodoviário 

devem acontecer até 2030, caso aprovadas pela Câmara Municipal. 

Observa-se que as áreas destinadas às Operações Urbanas Consorciadas estão 

distribuídas com maior ênfase nos mesmos setores das Zonas de Adensamento Preferencial – 

ZAP. Ao privilegiar a ocupação do entorno das estações e dos corredores de transporte de 

maior capacidade, as Operações Urbanas Consorciadas traduzem, também, uma política de 

desenvolvimento orientado para o transporte. 

Em 2014, foi realizada a quarta Conferência Municipal de Políticas Urbanas - CMPU, 

que aprovou várias propostas para a legislação urbana de BH. 

No zoneamento aprovado, destacam-se, em rosa, as Zonas de Ocupação Preferencial, 

que, mesmo com um recorte diferente, apresentam uma distribuição espacial semelhante às 

das Zonas de Adensamento Preferencial - ZAP, no zoneamento atual, sendo aprovadas várias 

alterações em relação aos parâmetros urbanísticos. 

As propostas aprovadas reduzem significativamente os coeficientes de aproveitamento 

vigentes em toda a malha urbana, permitindo um maior adensamento/verticalização ao longo 

dos corredores de transporte com sistemas de transporte público de média/alta capacidade, 

existentes ou previstos e no entorno de estações desses sistemas.  

A proposta do Novo Plano Diretor incorpora conceitos modernos de urbanismo, 

relacionados à reversão da dispersão da ocupação urbana no território, substituindo-a por um 

modelo de “cidade compacta”, onde a estrutura urbana disponível é utilizada de modo mais 

eficiente e racional, com efeitos positivos para o meio ambiente, para a mobilidade urbana, 

para o desenvolvimento econômico e, de modo geral, para o bem-estar dos cidadãos. Esse 

modelo é baseado na conformação de unidades de vizinhança qualificadas em todo o 

território, que gozam de relativa autonomia, à medida que concentram, além de densidade 
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populacional, uma estrutura de acesso a comércio, serviços, oportunidades de trabalho e 

emprego, bem como a equipamentos de lazer e áreas verdes. Esses núcleos são polarizados 

por centralidades. 

Sobretudo nas centralidades, o projeto de lei do novo Plano Diretor prevê a priorização 

dos modos não motorizados de transporte, mediante a criação e a qualificação de 

caminhamentos de pedestres e de ciclovias. Há estratégias para que as calçadas e ciclovias 

não sejam meramente funcionais, mas agradáveis e convidativas para a população, a partir da 

estruturação de conexões ambientais, que melhoram o desenho urbano e a ambiência das vias 

públicas, com a implantação de áreas ajardinadas e arborizadas nos recuos dos lotes e em 

áreas de fruição pública - pequenas áreas de lazer - ao longo dos quarteirões.  

A criação das centralidades proporcionará, ainda, o aumento da quantidade de destinos 

nos corredores de transporte coletivo, melhorando sua utilização, uma vez que haverá um 

número expressivo de pessoas embarcando e desembarcando em diversos pontos dos 

corredores viários principais e não apenas se direcionando à Área Central. Reduz-se, assim, a 

excessiva dependência da população dos automóveis e mesmo do transporte coletivo, 

estabelecendo-se a proximidade como principal estratégia de reversão da crise de mobilidade 

urbana que se estabeleceu nas grandes cidades. 

A Figura 30 apresenta o novo zoneamento da cidade que consta no projeto de lei 

enviado a câmara e que foi aprovado na IV CMPU. 
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Figura 30: Zoneamento Proposto no Projeto de Lei 

 
    Fonte: Projeto de Lei – Plano Diretor  
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4 Organização Institucional do Sistema de Mobilidade de Belo Horizonte 

Este capítulo visa apresentar o panorama institucional do sistema de mobilidade 

urbana de Belo Horizonte, analisando as funções e atribuições dos diversos organismos 

envolvidos e abordando, de forma mais detalhada, a questão das competências municipais e o 

conflito com os assuntos de caráter metropolitano. 

A Constituição de 1988 definiu como competência municipal a organização e 

prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de 

interesse local, bem como a promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O transporte coletivo foi o 

único serviço público de interesse local explicitamente citado, considerado, inclusive, de 

caráter essencial. Posteriormente, a Emenda Constitucional 74/2013, aprovada pelo 

Congresso Nacional em 2015, inseriu na Constituição Federal dispositivo definindo que o 

transporte é um direito social, a exemplo da educação, saúde, habitação, dentre outros. 

Ao definir as atribuições dos municípios, a Constituição de 1988 não os distinguiu 

segundo quaisquer variáveis, ou seja, as competências administrativas, legislativas e 

tributárias são exatamente as mesmas, independentemente da dimensão, localização 

geográfica, população, densidade populacional e desenvolvimento político, econômico e 

social de cada municipalidade.  

Não há, porém, como se abordar a questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte 

fora de uma perspectiva regional, pois parte dos problemas de transporte e de circulação viária 

verificados em Belo Horizonte é gerada além dos limites da capital. Deste modo, a gestão 

metropolitana se constitui em elemento chave para a sustentabilidade de longo prazo do 

sistema de mobilidade como um todo para que haja coordenação efetiva entre os serviços 

prestados pelos diferentes gestores do sistema principalmente no que se refere ao transporte 

público: os municípios, responsáveis pelos serviços urbanos, o estado, responsável pelos 

serviços intermunicipais e o governo federal, gestor do metrô. 

Atualmente, o governo estadual está dando início ao processo de elaboração de um 

Plano de Mobilidade da Região Metropolitana, cujas diretrizes, quando finalizado, deverão 

possibilitar a melhor coordenação entre as ações dos diversos entes federados envolvidos com 

a gestão da mobilidade na RMBH. 

Assim, o sistema de transporte coletivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte é 

constituído por várias redes independentes, gerenciadas por diferentes esferas de governo com 

pouca articulação entre si. O sistema está estruturado em um subsistema sobre trilhos, o trem 

metropolitano, gerenciado pela CBTU e 13 subsistemas sobre pneus: onze são os subsistemas 

municipais de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima, Pedro 

Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano e os outros dois são os 

subsistemas gerenciados pelo Estado através da Secretaria de Transportes e Obras Públicas – 

SETOP, quais sejam, o intermunicipal e os intramunicipais, nos municípios que ainda não 

municipalizaram seus serviços locais. 
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É importante ressaltar que está em negociação a regionalização do metrô, que deverá 

ser assumido pela METROMINAS, empresa constituída pelo Governo do Estado e Prefeituras 

de Belo Horizonte e Contagem. 

4.1 Gestão da Mobilidade  

No âmbito do município de Belo Horizonte, a BHTRANS é responsável pelo 

planejamento e gerenciamento do sistema de transporte coletivo por ônibus, táxi, transporte 

escolar, transporte coletivo suplementar, além do trânsito e sistema viário, incluindo a 

implantação e manutenção da sinalização estatigráfica e semafórica e a operação do 

estacionamento rotativo. Gerencia o processamento das multas relativas a infrações de 

trânsito para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (autoridade de trânsito) e o 

descumprimento dos regulamentos de transporte coletivo por ônibus, táxi, transporte escolar e 

transporte coletivo suplementar. Em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito e Guarda 

Municipal Patrimonial, planeja e executa a fiscalização e operação de trânsito do Município.  

O sistema de transporte coletivo por ônibus opera nos moldes estabelecidos na 

licitação realizada para concessão da prestação do serviço em 2008. Essa licitação considerou 

os problemas advindos do processo licitatório realizado em 1997/1998, contemplando, dentre 

outras, as seguintes premissas: introdução do risco empresarial e eliminação da possibilidade 

de eventual déficit econômico a ser coberto com recursos públicos (ou seja, não há previsão 

de nenhuma forma de subsídio público); estabelecimento de regras claras de reajuste tarifário; 

e previsão de integração entre linhas, com o trem metropolitano e com o sistema 

intermunicipal metropolitano. 

O transporte irregular realizado por kombis e vans levou a Prefeitura de Belo 

Horizonte, através da BHTRANS, em 2001, a criar o sistema de transporte suplementar, com 

a finalidade de absorver os operadores do transporte clandestino, regularizando e fiscalizando 

sua operação. O Sistema de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros – STSP é 

operado por meio de microônibus, fazendo a ligação entre bairros, sem passar pelo Centro da 

cidade. Os contratos de permissão do STSP venceriam em 31/08/15 e nova licitação seria 

feita. Por recomendação do Ministério Público a BHTRANS adiou a publicação do edital, 

com previsão de início de operação dos novos contratos em março de 2017.  

Cabe enfatizar que o PlanMob-BH propôs a reestruturação da rede de transporte 

coletivo e a implantação de sistemas de média/alta capacidade - metrô e BRT, nos principais 

corredores de transporte no horizonte de 2020, sendo que apenas parte desta meta já foi 

atingida no ano de 2014, quando o sistema BRT – MOVE começou a operar nos corredores 

Cristiano Machado, Antônio Carlos e na Área Central, em pistas segregadas, bem como nos 

corredores Carlos Luz e Pedro II, apenas em faixa exclusiva; já sendo perceptível os reflexos 

positivos que vem trazendo na atração de novos usuários, na redução dos tempos de viagem e 

na melhoria ambiental da cidade, reduzindo a emissão de poluentes e os níveis de ruídos. 
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4.2 Participação da Sociedade 

O sistema de mobilidade urbana é acompanhado por colegiados que tem como 

finalidade promover a participação da sociedade civil, do poder público (governos municipal, 

estadual e federa), e setor técnico, no planejamento da mobilidade do município de Belo 

Horizonte. 

Desde 2014, o Plano Diretor de Mobilidade foi incorporado ao Plano Diretor da 

cidade, em conformidade com a Lei Federal que instituiu a Política Nacional de Mobilidade. 

Assim, as diretrizes para o detalhamento do PlanMob-BH são estabelecidas pela Conferência 

Municipal de Política Urbana, convocada a cada quatro anos, na qual representantes dos 

moradores, do setor empresarial e do setor técnico discutem propostas da administração e 

apresentam propostas para revisão do Plano Diretor e aquelas aprovadas são convertidas em 

Projeto de Lei que submetido à apreciação da Câmara Municipal. 

O Decreto Municipal Nº 15.317 de 02.09.13 instituiu o Observatório da Mobilidade 

Urbana de Belo Horizonte – ObsMob-BH, constituído por grupo de observadores que 

representam instituições, visando acompanhar os estudos e ações voltadas para a construção 

de mobilidade urbana sustentável e acompanhar a implementação do PlanMob-BH.  

Atualmente, o ObsMob-BH conta com a participação de 63 instituições e 126 

observadores. Dentre as diversas instituições participantes destaca-se:  

● Sociedade Civil: Associação Comercial de Minas Gerais, Câmara dos 

Dirigentes Lojistas, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, Associação dos Ciclistas Urbanos de BH, CAU, CREA, 

Federação das Empresas de Transportes de Carga de MG, IEMA, ITDP, 

Movimento Nossa BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 

de BH, Sindicato Intermunicipal do Condutores Autônomos de Veículos 

Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários, Sindicato dos 

Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de Passageiros do 

Município de BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 

Metropolitanos.  

● Governo Federal: CBTU - Superintendência de Trens Urbanos de Belo 

Horizonte; 

● Governo Estadual: Agência de Desenvolvimento da RMBH, Secretaria de 

Estado de Obras Públicas, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

Política Urbana e Gestão Metropolitana, Fundação João Pinheiro. 

● Governo Municipal: BHTRANS, Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Informação, Secretaria Municipal Adjunta de 

Gestão Compartilhada, URBEL, Secretaria Municipal de Políticas Sociais. 
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● Universidades: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais 

– UFMG, Observatório da Saúde Urbana - Universidade Federal de Minas 

Gerais - Faculdade de Medicina.  

Também em 2013 foi criado o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana - 

COMURB, através do Decreto Nº 15.318/2013, visando garantir a interlocução permanente 

entre a administração pública e os diversos setores da sociedade, promovendo debates 

relacionados à melhoria da mobilidade urbana. Este Conselho possui caráter consultivo e 

propositivo, sendo composto por 47 membros titulares, sendo 11 representantes do poder 

público, nove representantes dos operadores de serviços públicos de transporte, oito 

especialistas técnicos e 19 representantes da sociedade civil. 
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5 Caracterização do Sistema de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

5.1 Análise de Planos e Estudos Anteriores 

5.1.1 Transporte Coletivo 

O Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte - 

BHBus foi desenvolvido em 1995, com horizontes de projeto para 2000 e 2005. Ele teve 

como premissa básica a otimização e a racionalização da infraestrutura de transportes, 

propondo sistemas tronco-alimentados, operando em vias exclusivas, integrados física e 

tarifariamente em estações de integração, adequação da frota de ônibus e reformulação da 

estrutura tarifária.  

Como o BHBUS foi implantado parcialmente e de forma gradativa, o sistema de 

transporte coletivo de Belo Horizonte passou a operar com dois tipos de serviço em paralelo: 

o sistema PROBUS implantado na década de 1980 pela METROBEL, composto basicamente 

por linhas diametrais e semi expressas, e o sistema BHBUS composto por linhas 

alimentadoras, troncais e perimetrais. 

Cronologicamente, as intervenções mais impactantes desde então foram:  

● Junho/1997: implantação do sistema tronco alimentado da Estação Diamante 

(Região do Barreiro);  

● Julho/1998: criação de novas linhas nos serviços diametrais, perimetrais e 

vilas/favelas (micro-ônibus e tarifa menor);  

● Setembro/2000: implantação do sistema tronco alimentado da Estação Venda 

Nova; 

● Setembro/2001: implantação do sistema de transporte suplementar, precedido 

de licitação pública para 300 permissões de pessoas físicas, operando com 

micro-ônibus e com atendimento em regiões fora da Área Central;  

● Fevereiro/2002: implantação do sistema tronco alimentado da Estação São 

Gabriel, porém sem a integração plena de todas as linhas estudadas para se 

tornarem alimentadoras. Foi o primeiro equipamento com integração física 

ônibus-metrô de Belo Horizonte; 

● Agosto/2002: implantação da bilhetagem eletrônica por meio da utilização do 

que foi denominado de “Cartão BHBUS”, quando passou a ser oferecida a 

integração tarifária com o pagamento de ½ tarifa no segundo deslocamento; 

● Dezembro//2002: implantação do sistema tronco alimentado da Estação 

Barreiro, conectada a um Shopping Center;  

● Setembro/2008: implantação do sistema tronco alimentado da Estação 

Vilarinho, porém sem a integração plena de todas as linhas estudadas para se 

tornarem alimentadoras. Foi a segunda estação com integração ônibus-metrô 

de Belo Horizonte em sistema tronco alimentado, e conectada a um Shopping 

Center. 
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● O diagnóstico do PlanMob-BH elaborado em 2008 exaltou a importância do 

BHBus na retomada do processo de planejamento de transporte, bem como da 

reformulação do sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte, de acordo 

com as diretrizes do Plano Diretor Municipal, então em desenvolvimento, 

especialmente aquelas direcionadas para o meio ambiente, desenvolvimento 

social e econômico e, principalmente, a introdução na legislação do 

instrumento das operações urbanas consorciadas, associadas ao conceito do 

TOD – Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. 

● Foi considerado também que o BHBus possibilitou uma série de mudanças 

importantes para a estrutura urbana, além de colocar Belo Horizonte como uma 

referência positiva no cenário nacional dos transportes coletivos.  

Apesar das propostas do BHBus terem evoluído em termos de reorganização das 

linhas e de implantação de facilidades, como estações de integração, troncalização de serviços 

e sistema de bilhetagem para integração física e tarifária, essa evolução não foi suficiente para 

uma melhoria mais ampla dos serviços oferecidos aos usuários. Ao contrário do pretendido, 

constatou-se que a repartição modal pendia cada vez mais a favor do transporte individual. 

No PlanMob-BH foram propostas a ampliação do metrô em 31 km, totalizando 60 km 

de linhas e a implantação de sistemas de BRT e a implantação de faixas exclusivas e 

preferenciais, totalizando 160 km. Assim, a rede estruturante do transporte coletivo atingiria 

um total de 220 km no horizonte do projeto – 2020. 

Desse total foram implantados, em 2014, 23 km de BRT, ligando a região norte à Área 

Central através das Avenidas Cristiano Machado, Vilarinho, Pedro I, Antônio Carlos, Paraná 

e Santos Dumont Com a implantação do sistema BRT, denominado MOVE ocorreram 

grandes modificações na rede de linhas que atendem ao Vetor Norte municipal e 

metropolitano pelos corredores Antônio Carlos e Cristiano Machado. Os serviços 

implantados, além do MOVE operando inteiramente em pistas exclusivas, contemplou ainda 

serviços mistos, com veículos operando também em faixas exclusivas e ainda em tráfego 

partilhado, promovendo a ligação do Vetor Norte com outros importantes corredores de 

transporte.  

5.1.2 Circulação 

Em paralelo com o desenvolvimento do BHBUS, em 1996, foi elaborado o Plano de 

Circulação da Área Central – PACE. 

O PACE apresentou propostas para a racionalização da utilização do espaço viário e 

na melhoria das condições ambientais, através da redistribuição dos fluxos para a priorização 

da operação do sistema de transporte coletivo no chamado Rotor do Hipercentro, formado 

pelas Av. Amazonas, Av. Santos Dumont e Av. Paraná, que iriam operar em sentido único de 

circulação, com faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, onde estariam 

localizados os pontos de embarque e desembarque.  
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Propôs, ainda, a implantação de obras viárias de grande porte que possibilitariam 

significativas melhorias no tráfego, com consequente redução da poluição ambiental. 

Parte das propostas foram implantadas e a principal delas, o rotor das Avenidas Paraná 

e Santos Dumont com pistas exclusivas para a operação do BRT MOVE, bem como as faixas 

exclusivas no Hipercentro e Área Hospitalar.  

Por outro lado, no que se refere ao pedestre, diversas medidas visando a melhoria das 

condições de conforto e segurança para sua circulação foram implantadas, como as 

intervenções na Praça da Estação, na qual 8.200m² foram recuperados para os pedestres, nas 

ruas Caetés, Rio de Janeiro, Carijós, na Praça Raul Soares e entorno do Mercado Central, 

além das avenidas Paraná, Santos Dumont e Alfredo Balena-Alameda Ezequiel Dias.  

O sistema de controle de tráfego na Área Central, estudado à época, foi implantado e 

ampliado ao longo do tempo e encontra-se em operação, com sensores de tráfego, câmeras de 

vídeo e os painéis de mensagens variáveis.  

Desde 2013, vem sendo desenvolvido e implantado gradativamente o projeto 

Mobicentro, que através de pequenas intervenções em ajustes de geometria, mudanças na 

circulação e ajustes nos tempos semafóricos, com foco principal nos tempos de travessia dos 

pedestres visando o aumento da segurança em sua circulação, busca ainda a redução dos 

níveis de congestionamento e a redução dos tempos de permanência dos veículos na Área 

Central. 

5.1.3 Pedala BH 

O Programa de Incentivo ao Uso da Bicicleta em Belo Horizonte, o Pedala BH, foi 

criado em 2005 e teve como objetivo analisar as condições da utilização da bicicleta como 

modo de transporte em Belo Horizonte propondo medidas para estímulo à sua utilização e 

identificando rotas potenciais em que deveriam ser realizadas intervenções para a criação de 

infraestrutura específica. 

O Pedala BH contempla os principais aspectos para a implantação de um programa 

cicloviário, envolvendo a proposição de uma rede cicloviária preliminar, o desenvolvimento 

de uma estratégia de implantação de bicicletários e paraciclos e a definição de programa de 

campanhas educativas para o uso da bicicleta. 

Os principais objetivos do programa Pedala-BH são: 

● Inserir e ampliar o transporte por bicicleta na matriz de deslocamentos 

urbanos; 

● Promover sua integração aos sistemas de transportes coletivos, visando reduzir 

o custo de deslocamento, principalmente da população de menor renda; 

● Implantar sistemas cicloviários e um conjunto de ações que garantam a 

segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos; 

● Difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, estimulando os meios 

não motorizados de transporte, inserindo-os no desenho urbano. 
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Os primeiros anos após a concepção e criação desse programa foram voltados à 

identificação e planejamento da infraestrutura urbana necessária à sua viabilização e 

implantação. Em 2006 e 2007 foi concebida a rede cicloviária da cidade com identificação das 

principais rotas cicláveis, totalizando 380 km, conforme mostra a Figura 31.  

O Programa foi incorporado ao PlanMob-BH, que realizou um diagnóstico detalhado e 

ampliou a proposição de ações focadas em bicicletas, buscando promover a implantação de 

equipamentos e programas que incentivassem a utilização da bicicleta. 

Figura 31: Rede Cicloviária Proposta 

 
                                           Fonte: Pedala BH - BHTRANS 

Até o desenvolvimento do PlanMob-BH, Belo Horizonte possuía 19 km de ciclovias 

implantados (Figura 32), que não chegavam a caracterizar uma malha cicloviária. 

Em 2008 e 2009 foram contratados 100 km de projeto de infraestrutura cicloviária e 

entre 2010 e 2012 foram implantadas as primeiras ciclovias da região Centro-Sul da cidade 

(Rua Professor Morais, Rua Rio de Janeiro, Rua São Paulo e Rua Fernandes Tourinho), 

iniciando-se assim, o processo de inserção da bicicleta como modo de transporte em Belo 

Horizonte. 
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Figura 32: Ciclovias existentes 2008 

 
   Fonte: PlanMob, 2010 

Em algumas situações há uma grande resistência inicial à implantação de ciclovias, 

por parte, principalmente, por parte de comerciantes e usuários do automóvel, devido aos 

reflexos sobre as áreas de estacionamento. 

Esse fato fez com que a BHTRANS repensasse a condução e gestão do Programa 

Pedala-BH, que a partir de dezembro de 2012 passou a ser discutido com ciclistas e a 

população de uma forma geral, por meio do grupo de trabalho – GT Pedala BH, que se reúne 

mensalmente para avaliação e acompanhamento do Programa.  

A malha cicloviária originalmente proposta foi revista e tem como meta a implantação 

de 411 km de rotas cicláveis. A cidade de Belo Horizonte possui 83,28 km de ciclovias, 

implantadas em 2015 (Figura 33). 

Em 2014 a Prefeitura de Belo Horizonte foi contemplada com aprovação de 

financiamento do Governo Federal, inserido no Programa PAC - Pacto Mobilidade, com 

recursos da ordem de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) para implantação de 

infraestrutura cicloviária alimentadora da rede de transporte público de Belo Horizonte. 



 

56 

Figura 33: Malha Cicloviária Implantada – 2015 

 
    Fonte: Pedala BH - BHTRANS 
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5.1.4 Plano de Reabilitação do Hipercentro 

O Plano de Reabilitação do Hipercentro concluído em 2007, destacou a grande 

diversidade de usos na área, com predominância para as atividades de comércio e serviços, 

mas com significativa participação dos usos residencial e institucional. Apontava que o 

transporte coletivo no Hipercentro não operava de forma otimizada e sem a devida 

priorização, comprometendo a eficiência e atratividade do sistema, estimulando o uso do 

transporte individual.  

Dentre as propostas apresentadas no Plano de Reabilitação, destacam-se as propostas 

de intervenções viárias voltadas para a implementação de faixas exclusivas para o transporte 

coletivo, o desvio do tráfego de passagem, a reordenação da circulação, a melhoria dos 

acessos e circulação de pedestres e o incentivo dos meios de transporte não motorizados. 

Desde então, ocorreram avanços em relação ao modo a pé e a bicicleta, com 

implantação de tratamento de calçadas e a implantação de ciclovias e estações de bicicleta 

compartilhada. Outro avanço deve-se ao novo Código de Posturas, que define a necessidade 

de se manter nas calçadas um espaço livre e contínuo para o deslocamento das pessoas. No 

entanto, a sua garantia depende fundamentalmente da ampliação da sua fiscalização. 

As ações sobre o Hipercentro estão seguindo as diretrizes do Plano de Reabilitação 

desenvolvido em 2007. No entanto, a priorização ao transporte coletivo e aos modos não 

motorizados ainda não foram plenamente efetivadas. A implantação de faixas exclusivas na 

área central atende basicamente as rotas do sistema MOVE, sendo necessário sua expansão 

para os principais itinerários do sistema convencional. 

5.1.5 VIURBS 

O Programa de Estruturação Viária de Belo Horizonte – VIURBS foi finalizado em 

2008. O projeto analisou a malha viária existente no município à época e a malha viária 

futura, considerando as vias propostas pelo Plano Diretor Municipal, fazendo uma reavaliação 

das mesmas, criando alternativas à configuração radial, que faz com que o tráfego de 

passagem pela Área Central seja significativo. 

No relatório final do VIURBS foi proposta uma classificação das intervenções, para 

hierarquização da implantação, através de abordagem multicritério conforme a sua 

importância, benefício e viabilidade.  

No desenvolvimento do PlanMob-BH em 2008, foram definidos cenários e elencadas 

as obras necessárias para promover as articulações entre regiões e melhoria da operação dos 

corredores radiais. A seguir apresenta-se, para cada cenário, a situação de implantação, as 

consequências da não implantação e figura com a localização das intervenções: 

● Cenário 01 – 2014 (Figura 34) 

Das 36 intervenções propostas, seis foram implantadas e cinco parcialmente 

implantadas. A maioria das intervenções previstas nesse pacote melhorariam o acesso 

ao Anel Rodoviário, possibilitando a articulação entre regiões, sem a necessidade de 
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uso de grandes extensões dos corredores radiais, reduzindo os volumes de tráfego em 

direção a área central. No momento, a expectativa é que estas intervenções sejam 

implantadas no Projeto de Revitalização do Anel Rodoviário, elaborado pelo DER-

MG. As outras intervenções integram a Via 710, ora em implantação, que compõe o 

Anel Intermediário, com as mesmas funções do Anel Rodoviário.  

● Cenário 02 – 2020 (Figura 35) 

Das 22 intervenções propostas nesse cenário nada foi implantado, porém estão 

previstas até 2020. O eixo mais importante compõe a ligação entre as regiões de 

Venda Nova/Pampulha/Noroeste/Barreiro, formado pelas Vias 220/700/210. 

● Cenário 03 – 2030 (Figura 36) 

Das 94 intervenções propostas nesse pacote quatro foram implantadas e quatro 

parcialmente implantadas. Dentre as obras antecipadas está o tratamento do entorno do 

Mineirão, implantado para a Copa 2014.  

Para que as metas do planejamento 2030 sejam alcançadas, deve ser reavaliada a 

seleção de intervenções previstas no VIURBS e a definição em que cenário deverão ser 

implantadas. 
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Figura 34: Cenário 01 – Copa 2014 

 
Fonte: Elaboração Própria  

Figura 35: Cenário 02 – 2020 

 
Fonte: Elaboração Própria  

Figura 36: Cenário 03 – 2030 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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5.1.6 Reestruturação Viária na Área Central 

No PlanMob-BH 2008 foram construídos cenários com intervenções para melhoria 

operacional do transporte coletivo e do tráfego geral na área central, retirando o tráfego de 

passagem sobre o Hipercentro.  

● Cenário 01 – Copa 2014 

A Figura 37 mostra a localização das intervenções propostas e Tabela 12 mostra a 

situação dessas oito intervenções propostas, sendo que cinco foram implantadas e duas estão 

em implantação. 

Figura 37: Cenário 01 – Copa 2014 

 

    Fonte: Elaboração Própria  

Tabela 12: Cenário 01 - Copa 2014 

Nº Obra Situação 

1 Ampliação do Complexo da Lagoinha Implantada 

2 Trecho 2 do Boulevard Arrudas Não Implantada 

3 Trecho 3 do Boulevard Arrudas Em Implantação 

4 Trecho 4 do Boulevard Arrudas Implantada 

5 Trecho 5 do Boulevard Arrudas Implantada 

6 Av. Teresa Cristina com N.S. de Fátima Implantada 

7 Via exclusiva no Viaduto Leste Em Implantação 

8 Via exclusiva – Paraná – Santos Dumont Implantada 

Fonte: Elaboração Própria  
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● Cenários 02 e 03 – 2020 

A Figura 38 mostra a localização das intervenções propostas e a Tabela 13 mostra que 

das oito intervenções propostas, seis foram contempladas no projeto Desenvolvimento de 

Projetos para Reestruturação do Sistema Viário Perimetral da Área Central de Belo Horizonte 

– Avenida do Contorno – Trecho Sul e Norte, desenvolvido em parceria com o GEF - Global 

Environment Facilities. Nesse projeto foram estudadas soluções para pontos estratégicos da 

Avenida do Contorno. 

Figura 38: Cenário 02 e 03 – 2020 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Tabela 13: Cenário 02 e 03 - 2020 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Obras Descrição Observação

1 Implantação de Alças no Elevado Castelo Branco

2
Implantação de Trincheira na Av. do Contorno, no 

cruzamento com Av. Amazonas

3
Melhoria da alça da Av. Raja Gabaglia com a Av. do 

Contorno 
Cenário 2

4

Implantação de Viaduto ligando Av. Tereza Cristina e Av. do 

Contorno, e uma trincheira na Av. do Contorno com a Av. 

Augusto de Lima

5
Implantação de Trincheira na Av. do Contorno, no 

cruzamento com Av. Cristóvão Colombo

6 Implantação de Trincheira na Av. Afonso Pena

7
Implantação de via sobre o Túnel  para complementar 

ligações no complexo da Lagoinha
Cenário 3 - Intervenções em estudo no Projeto GEF

8 Ampliação do Viaduto Floresta Cenário 3

Cenário 2 - Intervenções em estudo no Projeto GEF 

Cenário 3 - Intervenções em estudo no Projeto GEF
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As intervenções estudadas no projeto GEF, elaborado com o apoio desse órgão do 

Banco Mundial - BIRD, visando a redução da emissão de gases de efeito estufa na cidade, vão 

subsidiar a tomada de decisão sobre as intervenções sugeridas no PlanMob-BH 2010, e na 

elaboração de cenários para os horizontes de curto, médio e longo prazo do PlanMobBH de 

2030. 

5.2 Pesquisas Anuais de Opinião 

Desde 1995 a BHTRANS, realiza anualmente por meio de institutos de pesquisa 

contratados, uma Pesquisa Domiciliar de Opinião cujo objetivo principal é avaliar os serviços 

de transporte coletivo, o trânsito e a imagem da BHTrans. Os resultados da pesquisa são 

utilizados para avaliação de diversos indicadores de qualidade dos serviços, para a 

implementação de melhorias e no monitoramento do Planejamento Estratégico, considerando 

seus objetivos de: tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte individual; de 

promover um salto de qualidade nos serviços, equipamentos e instalações do sistema de 

mobilidade e de construir uma imagem positiva perante a sociedade.  

Os indicadores estratégicos da BHTRANS acompanhados pela pesquisa de opinião 

são: 

● Percentual de avaliação positiva do transporte coletivo; 

● Percentual de avaliação positiva da imagem da BHTRANS pela população; 

● Percentual de avaliação positiva do trânsito; 

● Percentual de participação do transporte coletivo, conforme declarado; 

● Percentual de entrevistados que consideram que o sistema de informações sobre o 

transporte coletivo está se modernizando; 

● Percentual de avaliação positiva da disseminação das informações para escolha dos 

modos de deslocamento; 

● Percentual de entrevistados que consideram que o transporte coletivo convencional 

melhorou; 

● Percentual de avaliação positiva do transporte coletivo do sistema MOVE. 

Ao longo dos anos de realização da pesquisa houve um conjunto de perguntas fixas 

que propicia que se tenha uma visão da evolução dos serviços prestados e gerenciados pela 

BHTRANS como também da sua imagem. Por outro lado, a cada ano há a introdução de 

novos temas ou avaliação de projetos e políticas específicas.  

Os principais resultados são apresentados a seguir e os dados do ano de 2015 foram 

estimados (inferência). As metas são aquelas definidas pela Diretoria da BHTrans.  

A Figura 39 mostra a utilização do transporte coletivo, é importante assinalar que o 

percentual se refere às pessoas que declararam utilizar o transporte coletivo como o principal 

modo de realização de viagens, enquanto a divisão modal, apresentada no item 5.3.1 diz 

respeito ao número de viagens realizadas por cada um dos modos. O transporte coletivo 

compreende ônibus convencional, MOVE, suplementar e metrô. 
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Figura 39: Utilização do Transporte Coletivo - Percentual de Utilização 

 

Fonte: GEPIN 

A Figura 40 mostra a declaração de qual modo de transporte pessoa mais utiliza: 

Ônibus/Suplementar, Automóvel, Motocicleta e MOVE. Os valores são apresentados como 

Percentual de utilização. Percebe-se uma queda do uso predominante do transporte coletivo 

(Ônibus), um aumento do uso do automóvel.  

Figura 40: Modo de Transporte mais Utilizado - Percentual de Utilização 

 

Fonte: GEPIN 
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Na pesquisa de opinião a pessoa declara qual o modo de transporte que mais utiliza. A 

Figura 41 demonstra: Metrô, Táxi/Táxi lotação, Bicicleta. Percebe-se um aumento do uso do 

metrô, e um discreto aumento do uso da bicicleta. 

Figura 41: Meio de Transporte mais Utilizado 

 
Fonte: GEPIN 

A Figura 42 mostra o resultado da pesquisa, que as pessoas informavam a avaliação 

sobre o transporte coletivo por ônibus. Nesse indicador são consideradas as somas das notas 

“ótimo” e “bom”. 

Figura 42: Índice de Avaliação Geral do Transporte Coletivo por Ônibus 

 
Fonte: GEPIN  
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A Figura 43 mostra o resultado da pesquisa, que o usuário é solicitado a fazer uma 

avaliação geral do trânsito. O indicador considera a soma das notas “ótimo” e “bom”. 

Figura 43: Índice de Avaliação Geral do Transito 

 
          Fonte: GEPIN 

A pesquisa de opinião pergunta se o usuário mudou o seu modo de transporte no 

último ano. A maioria das pessoas (93%) declarou não ter alterado o meio de transporte, 

conforme mostra a Figura 44. 

Figura 44: Mudança do Principal Meio de Transporte nos Últimos 12 Meses - 2015 

 
Fonte: GEPIN 
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Das pessoas que responderam que alteraram o meio de transporte, a maioria disse que 

anteriormente usava Ônibus Convencional, conforme mostra a Figura 45. Percebe-se que 21% 

dos usuários que mudaram o meio de transporte, antes usavam o automóvel. 

Figura 45: Meio de Transporte Utilizado Antes de 2015 

 
Fonte: GEPIN 

Das pessoas que responderam que alteraram o meio de transporte, a maioria disse que 

atualmente usa o ônibus convencional, conforme mostra a Figura 46. Percebe-se que 16% das 

pessoas que alteraram o meio de transporte estão atualmente usando o MOVE.  

Analisando as pessoas que declararam que antes se locomoviam de carro: 52% estão 

atualmente se deslocando de ônibus, 14% mudaram para motocicleta e 9% estão andando a 

pé. Das pessoas que responderam que antes usavam a motocicleta, 65% migraram para o 

ônibus e 16% optaram pelo carro atualmente. Das pessoas que mudaram de meio de 

transporte no ano anterior, as que declararam que antes usavam o transporte suplementar, 

atualmente 56% migraram para o ônibus e 44% estão se locomovendo a pé. 

Figura 46: Meio de Transporte Utilizado em 2015 

 
Fonte: GEPIN 

5.3 Análise de Viagens da Matriz Origem/Destino 

O planejamento dos sistemas de transportes urbanos baseia-se no conhecimento da 

estrutura dos deslocamentos das pessoas na malha urbana ao longo de um dia útil. O objetivo 

é entender a relação entre as viagens, com todas as suas características, e os elementos que as 

produzem. Este conhecimento é produzido por pesquisas Origem e Destino (O/D) que, na 

região metropolitana de Belo Horizonte, são realizadas a cada dez anos desde a década de 
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1970. Essa pesquisa constitui-se no principal instrumento de coleta de informações sobre 

viagens, servindo de base para os estudos de planejamento de transporte. 

Os dados coletados pelas pesquisas de Origem e Destino são compartilhados com 

entidades que desenvolvem estudos prospectivos sobre a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - RMBH e diversos setores públicos interessados: transporte, planejamento urbano, 

saúde, educação e segurança pública e devem ser compartilhados também com instituições 

acadêmicas e empresas do setor privado. 

A análise apresentada neste relatório abrange as duas últimas pesquisas de Origem e 

Destino realizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que permite identificar as 

variações nos padrões de viagens e relacioná-los às variações das características 

socioeconômicas da região. As tendências de escolha do modo de transporte, motivos e 

regiões de maior geração de viagens, são exemplos das análises realizadas. 

Alguns parâmetros de segmentação dos dados das pesquisas foram padronizados para 

permitir uma comparação direta e identificação da evolução do seu comportamento. As 

principais padronizações foram no sistema de unidades espaciais e faixa de renda. Todos os 

dados apresentados foram compatibilizados e permitem identificar a evolução nos dez anos 

entre as pesquisas de 2002 e 2012. 

5.3.1 Divisão Modal 

Nas pesquisas O/D de 2002 e 2012 foram levantados vários meios de transporte 

utilizados pelas pessoas que responderam as pesquisas, porém, com o intuito de facilitar a 

apresentação da divisão modal, os meios respondidos foram agrupados nos modos 

considerados principais: coletivo, individual e não motorizado. A Figura 47 mostra a divisão 

modal por modo agrupado em 2002 e 2012, permitindo a análise da tendência e a comparação 

espacial. 

Os dados mostram que, para a RMBH, o modo não motorizado variou de 34% em 

2002 para 38% em 2012, aumentando a sua participação em 4% nos últimos dez anos. O 

modo individual, que considera os modos motorizados como carro e moto, aumentou 10%, e 

o modo coletivo reduziu 14% em toda a RMBH. Em Belo Horizonte, o não motorizado 

aumentou 6%, o coletivo reduziu 17% e o individual aumentou 11%. 
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Figura 47: Divisão modal em modos agrupados em 2002 e 2012 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Na relação da divisão modal com a faixa de renda, o modo individual ultrapassa o 

modo coletivo a partir de cinco salários mínimos em 2002. Essa inversão ocorre a partir de 

dois salários mínimos em 2012, o modo não motorizado decresce a sua participação com o 

aumento da renda, variando de 55% para menos de 15%. Em 2002 o modo coletivo atinge 

uma participação de 60% na faixa de um até três salários mínimos. Em 2012 a participação 

máxima do modo coletivo não chega a 40% nas faixas de um a dois salários mínimos. A 

Figura 48 apresenta a divisão modal por faixa de renda para os dois períodos. 

O modo agrupado coletivo abrange o transporte coletivo público, os ônibus e vans 

escolares e fretados. Analisando apenas o transporte coletivo público por ônibus em Belo 

Horizonte, a redução da sua participação na divisão modal fica mais acentuada, passando de 

40% em 2002 para 21% em 2012, sendo que os escolares aumentaram de 2% para 4%.  

A análise por regional mostra que 64% das viagens com destino à região central da 

capital, em 2002, eram realizadas pelo modo coletivo, em 2012 o percentual passou para 44%. 

Já o modo individual variou de 26% para 36%, e o modo não motorizado de 10% para 20%. 
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Figura 48: Divisão modal por faixa de renda em 2002 e 2012 

 
             Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

5.3.1.1 Aspecto da Segurança 

Muitas cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, vêm apresentando crescente uso 

da bicicleta como meio de transporte para o trabalho e para o estudo, além das atividades de 

lazer. Entretanto, tais usos necessitam de tratamentos adequados, além de exigirem políticas 
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das pessoas. 
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deve ser abordada considerando o novo conceito de Mobilidade Urbana Sustentável, e 

também por representar a redução do custo da mobilidade para as pessoas. Sua integração aos 

modos coletivos de transporte deve ser buscada principalmente junto aos sistemas de grande 
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A melhoria das condições para a circulação de bicicletas não pode ser dissociada do 

planejamento urbano e de transportes. O enfoque vai além das ciclovias e visa enxergar o uso 

da bicicleta dentro do contexto urbano existente para atender as necessidades reais dos 

ciclistas. O bom planejamento cicloviário necessita de segurança viária para circulação bem 

como de infraestrutura adequada de estacionamento para bicicletas. Sob o enfoque da 

segurança, em Belo Horizonte, o planejamento cicloviário se fundamentou a partir do 

conhecimento do relevo da cidade. Objetivamente, lançou-se mão do mapa hidrográfico, a fim 

de conhecer os fundos de vale, e, a partir daí, traçar as principais rotas e tecer a rede 

cicloviária estrutural composta inicialmente por um total aproximado de 411 km de vias 

exclusivas que conectam todas as regiões da cidade e que foram distribuídas de acordo com a 

divisão administrativa do governo municipal pelas suas nove regiões.  

Baseando-se na pouca experiência da cidade de Belo Horizonte com o deslocamento 

por bicicletas, e de modo a atrair um público cada vez maior para utilizar esse modal, 

estrategicamente adotou-se inicialmente a implantação de modelo de vias exclusivas que 

permitissem uma maior segregação do ciclista ao tráfego veicular motorizado; por isso, foram 

implantadas apenas ciclovias e/ou ciclofaixas. 

Em todos os projetos executivos desenvolvidos, a infraestrutura de cada via exclusiva 

foi definida a partir das condições geométricas do logradouro onde se encontra inserida; 

assim, definiram-se várias tipologias, de acordo com as características físicas de cada um 

desses logradouros, de modo a proporcionar a maior segurança possível aos usuários da 

bicicleta. Os estudos consideraram ainda o sistema viário proposto para a cidade: em todas as 

vias projetadas foram previstas ciclovias e/ou ciclofaixas nos seus projetos futuros. 

A partir de dezembro do ano de 2012 todos os projetos cicloviários são submetidos à 

análise do Grupo de Trabalho - GT Pedala BH, formado pela BHTRANS e ciclistas, para 

análise e colaboração, no sentido de contribuir para minimizar eventuais problemas 

relacionados à segurança e as ciclovias somente são implantados após ampla discussão.  

5.3.2 Mobilidade das pessoas com deficiência 

As pesquisas de origem e destino realizadas em 2002 e 2012 identificaram, nos 

domicílios entrevistados, as pessoas com deficiência, e também coletaram informações sobre 

os tipos de deficiência. Em 2012 foram levantados dados de pessoas com deficiência 

definitiva e temporária, e em 2002 apenas as pessoas com deficiência definitiva. 

A síntese destes dados é apresentada na Tabela 14. A quantidade de pessoas com 

deficiência aumentou 126% entre as duas pesquisas, em função da mudança de metodologia 

de levantamento dos dados. O índice de mobilidade de pessoas com deficiência aumentou 

27%. 
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Tabela 14: Índice de mobilidade das pessoas com deficiência na RMBH  

Pessoas com deficiência 2002 2012 Variação 

Quantidade de pessoas 83.458 188.486 126% 

Quantidade de viagens 79.044 227.446 188% 

Índice de mobilidade 0,95 1,21 27% 

População total 4.286.454 4.930.903 15% 

% da População 1,9% 3,8% 96% 

Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

A Figura 49 mostra o percentual dos motivos das viagens na RMBH, excluindo o 

motivo residência, e a sua variação entre as pesquisas de 2002 e 2012. O aumento de 375 % 

no motivo “levando outra pessoa” se deve às viagens realizadas por acompanhantes das 

pessoas com deficiência 

Figura 49: Motivo das viagens das pessoas com deficiência na RMBH 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Em 2012, os motivos estudo e trabalho reduziram a sua participação sobre o total das 

viagens em 48% e 51% respectivamente. Os demais motivos aumentaram a sua participação. 

Em 2002, o motivo saúde era a terceira maior motivo das viagens, em 2012 passou para o 

primeiro, representando 22% do total das viagens. 

A regional de Belo Horizonte que atraí o maior número de viagens de pessoas com 

deficiência é a regional Central. Em 2002 a regional central atraiu 23% do total e, em 2012 

19%. A segunda regional em atração de viagens é a Noroeste, que representa 15% do total. As 

variações das participações, entre as pesquisas de 2002 e 2012, mostram que as regionais 

Centro, Leste, Nordeste, Norte e Oeste, reduziram a sua participação. Já as regionais Barreiro, 

Noroeste, Pampulha e Sul aumentaram a sua participação sobre o total de viagens atraídas. 

Com relação aos modos de transporte, em 2002 o ônibus coletivo representava 52% 

das viagens, em 2012 a sua participação passou para 29,5%, uma redução de 44%. Em 2012 o 

modo mais utilizado foi o “a pé” com 33% e, em terceiro, o automóvel, que passou de 14,3% 

em 2002, para 23,2% em 2012, um crescimento de 62%. Os dados da divisão modal das 
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viagens realizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por pessoas com deficiência é 

apresentado na Figura 50. 

Figura 50: Modo de transporte nas viagens de pessoas com deficiência na RMBH 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

5.3.3 Distribuição Horária 

A concentração das viagens por hora de início evidencia os horários de pico ao longo 

do dia. Tanto na Pesquisa de 2002 quanto na de 2012, os horários de concentração são os 

mesmos (Figura 51). A faixa de pico da manhã começa às 06h00min e termina às 08h00min, 

o pico do almoço das 11h00min às 13h00min, e a pico da tarde das 17h00min às 19h00min. 

A hora com maior concentração de viagens na capital são 06h00min às 07h00minhs e 

17h00min às 18;00hs, representando 11% e 12% do total de viagens do dia, respectivamente. 

A faixa pico manhã representa 22%, o pico do almoço 18% e o pico da tarde 19% do total de 

viagens do dia. 
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hora.  
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Figura 51: Percentual de viagens por motivo e por hora em Belo Horizonte 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

5.3.4 Tempos de Viagem 

O tempo médio das viagens, com origem e destino em Belo Horizonte, em minutos é 

apresentado na Figura 52. No período entre 2002 e 2012 o tempo médio de viagem pelo modo 

coletivo aumentou 64%, chegando aos 59 minutos; o segundo maior aumento foi o do modo 

individual, atingindo 30 minutos. 

Figura 52: Tempo médio das viagens em minutos com origem e destino em BH 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 
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5.3.5 Padrões de Origem e Destino 

A quantidade total de viagens na RMBH passou de 6.389.292 em 2002 para 

13.059.719 em 2012, um aumento de 104%. O percentual das viagens internas a capital, ou 

seja, com origem e destino dentro de Belo Horizonte, passou de 55% em 2002 para 46% em 

2012, em relação ao total da RMBH. O percentual de viagens com origem nos demais 

municípios da RMBH e destino à capital passou de 8% para 6% do total de viagens neste 

período. Isso mostra a redução da dependência dos municípios da RMBH com a capital. 

O aumento do número de viagens entre 2002 e 2012 abrangeu todas as regionais de 

Belo Horizonte. Com relação às viagens produzidas por cada regional, ou seja, com origem na 

regional, excluindo o motivo residência no destino, destacam-se os crescimentos no volume 

das regionais: Centro com 114%, Pampulha com 69% e Barreiro com 68%. Os dados são 

apresentados na Figura 53. 

Figura 53: Viagens produzidas excluindo o motivo residência no destino 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

O Centro de Belo Horizonte é a região que mais atraí viagens, mais de 17% do total 

com destino à capital. Mas o percentual de crescimento de viagens produzidas entre 2002 e 

2012 nessa regional foi de 51%, o segundo menor dentre todas as regionais. O menor 

crescimento foi da regional Sul, com 49%. Dentre as maiores variações destacam-se a 

regional Norte e Venda Nova com 93% de crescimento cada uma e a regional Barreiro com 

85%. A Figura 54 apresenta a quantidade de viagens com destino à capital excluindo o motivo 

residência no destino. 
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Figura 54: Viagens atraídas excluindo o motivo residência no destino 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Analisando as viagens internas de cada regional da capital, temos a regional Barreiro 

com 12,81% do total de viagens internas às regionais. O segundo maior percentual é da 

regional Centro com 11,81% das viagens. O crescimento do número de viagens, entre 2002 e 

2012, mostra que a regional Centro aumentou em 158% o seu número de viagens internas, a 

regional Barreiro em 87% e a regional Norte em 79%. A Figura 55 mostra a quantidade de 

viagens internas em 2002 e 2012 e a sua variação. Pode-se perceber, pela quantidade de 

viagens, a consolidação das centralidades no Barreiro, Venda Nova, Oeste e Nordeste. 

Figura 55: Viagens internas às regionais excluindo o motivo residência no destino 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 
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5.3.6 Linhas de Desejo 

As linhas de desejo são linhas retas que ligam a região de origem da viagem à região 

de destino e sua espessura representa o volume de viagens. Elas permitem identificar os 

fluxos e compreender o padrão de deslocamentos das pessoas.  

Os mapas a seguir apresentam as linhas de desejo com mais de 5.000 viagens por 

sentido dentro do período determinado. As linhas de desejo mostram as viagens realizadas 

entre as regiões e as viagens internas de cada região não são consideradas. 

A Figura 56 apresenta as linhas de desejo das viagens com destino a Belo Horizonte e 

origem nos demais municípios da RMBH, pelo modo coletivo durante os dias úteis. O par 

O/D com o maior volume de viagens tem origem na regional BR-381 Betim, e destino na 

regional Centro, representando 11,72% do total. O segundo maior par O/D é formado pelas 

regionais BR-381 Betim e Oeste, com 5,43%, seguido pelo par BR-040 Esmeraldas e regional 

Centro com 5,40%. 

Figura 56: Linhas de desejo das viagens com origem na RMBH e destino em BH pelo 

modo coletivo  

 
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

A Tabela 15 apresenta os percentuais das viagens com origem nos eixos da RMBH e 

destino nas regionais da capital pelo modo coletivo para cada par O/D. 
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Tabela 15: Viagens pelo modo coletivo que entram em BH por par O/D 

 

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

As viagens metropolitanas com destino à capital, realizadas pelo modo individual 

motorizado, mostram um comportamento diferente das viagens pelo modo coletivo. 

Conforme mostra a Figura 57, o par O/D com o maior número de viagens tem origem na 

regional BR-381 Betim e destino no Barreiro, com 7,3% do total de viagens. O segundo par 

com maior número de viagens também tem como origem a regional BR-381 e destino a 

regional Oeste, com 6,3% das viagens.  

Figura 57: Linhas de desejo das viagens metropolitanas com destino a BH pelo modo 

individual motorizado durante todo o dia. 

 

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

A Tabela 16 apresenta os percentuais das viagens com origem nos eixos da RMBH e 

destino nas regionais da capital pelo modo individual para cada par O/D. 
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Tabela 16: Viagens com origem na RMBH e destino em BH pelo modo individual 

 

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

As linhas de desejo das viagens internas ao município de Belo Horizonte, ou seja, com 

origem e destino no município, mostram a dependência da capital com a sua região central. O 

eixo Centro/Sul corresponde a 12% das viagens, o segundo maior eixo é o Centro/Leste com 

9% das viagens, seguido pelos eixos Centro/Oeste e Centro/Nordeste com 8% cada. 

Excluindo a regional Centro, o maior eixo da capital é o Pampulha/Noroeste, com 5% das 

viagens. A Figura 58 apresenta as linhas de desejo das viagens internas à capital por todos os 

modos e motivos para um dia típico.  

A Tabela 17 apresenta o percentual de cada par O/D em relação ao total das viagens 

entre as regionais da capital para um dia típico por todos os modos. 

Tabela 17: Percentual de cada par OD das viagens entre as regionais de BH 

 

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

 

ORIGEM / DESTINO BARREIRO CENTRO LESTE NORDESTE NOROESTE NORTE OESTE PAMPULHA SUL VENDA NOVA TOTAL

BARREIRO 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 3,63%

CENTRO 1,74% 4,51% 3,90% 3,85% 1,79% 4,13% 3,14% 6,12% 1,92% 31,09%

LESTE 0,00% 4,66% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,47%

NORDESTE 0,00% 4,11% 1,79% 1,09% 1,07% 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 9,26%

NOROESTE 0,00% 4,05% 0,00% 1,05% 0,00% 1,89% 2,69% 0,00% 0,00% 9,67%

NORTE 0,00% 1,92% 0,00% 1,08% 0,00% 0,00% 1,29% 0,00% 1,10% 5,39%

OESTE 1,56% 4,31% 0,00% 0,00% 1,93% 0,00% 0,00% 1,92% 0,00% 9,71%

PAMPULHA 0,00% 3,11% 0,00% 1,21% 2,64% 1,25% 1,03% 0,00% 1,78% 11,02%

SUL 0,00% 6,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,98% 0,00% 8,91%

VENDA NOVA 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 1,79% 0,00% 4,84%

TOTAL 3,29% 32,15% 6,30% 9,05% 9,52% 5,19% 10,59% 11,08% 8,04% 4,79% 100,00%
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Figura 58: Linhas de desejo das viagens com origem e destino em Belo Horizonte por 

todos os modos 

 

A análise da distribuição das viagens por faixa horária, para os modos coletivo e 

individual separadamente, é apresentada nas figuras a seguir. O par O/D com o maior número 

de viagens é o Centro/Sul, pelo modo individual, com 33.478 viagens, e no sentido oposto 

Sul/Centro, com 29.160 viagens. O modo coletivo aparece em terceiro lugar no par 

Nordeste/Centro, com 27.873.
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Figura 59: Linhas de desejo das viagens internas a BH pelo modo coletivo por faixa horária 

 
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 
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Figura 60: Linhas de desejo das viagens internas a BH pelo modo individual 

 
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 
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5.3.7 Análise Socioeconômica da Mobilidade 

Na Pesquisa O/D 2002 foi perguntada a renda nominal por pessoa entrevistada, já a 

Pesquisa O/D 2012 perguntou-se a faixa de renda por pessoa em números de salários 

mínimos. Para realizar uma comparação entre as pesquisas, a renda informada em 2002 foi 

convertida para salários mínimos da época, e agrupadas conforme o mesmo critério de 2012. 

Assim, pode-se fazer uma comparação direta dos padrões de viagens por faixa de renda em 

ambas as pesquisas, e relacionar as características das viagens com a faixa de renda. 

O índice de mobilidade, que representa o número de viagens por pessoa por dia, 

aumenta com o crescimento da renda. A Figura 61mostra que em 2012 o índice variou de 2,22 

viagens, para as pessoas sem renda e 3,48 viagens para as pessoas com renda de 15 a 20 

salários mínimos. A variação percentual do índice de mobilidade entre 2002 e 2012 foi maior 

nas faixas “Sem renda” e “Até um salário mínimo”. As faixas de alta renda apresentaram um 

baixo crescimento do índice de mobilidade. 

Figura 61: Índice de mobilidade por faixa de renda na RMBH 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Outro índice que interfere nas condições de mobilidade da cidade é o índice de 

motorização, que representa a quantidade de veículos por pessoa. Calculando este índice por 

regional, identificamos que a regional Sul possui 0,46 veículos por habitante, as regionais 

Pampulha e Centro possuem 0,36 cada uma. Os menores índices são das regionais Norte 0,22 

e Barreiro 0,25. As maiores variações entre 2002 e 2012 são das regionais Barreiro, com um 

aumento de 93%, e Venda Nova com 85%. 
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Figura 62: Índice de motorização por regional em Belo Horizonte 

 
Fonte: Pesquisas de Origem e Destino 2002 e 2012 

Observa-se que a maior concentração da frota de veículos se dá nas regionais Centro-

Sul e Pampulha, conforme mostra a Figura 62. Entretanto, ao se considerar os territórios de 

análise, observamos, à exceção da Regional Centro-Sul, um panorama diferente das 

concentrações de posse de automóveis internamente a cada Regional, conforme apresentado 

na Figura 64. 
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Figura 63: Distribuição das Taxas de Motorização 

(auto/hab) por Regionais de Belo Horizonte – Ano 2012 

 
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 

Figura 64: Distribuição das Taxas de Motorização 

(auto/hab) por Territórios de Belo Horizonte – Ano 2012 

 
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2012 
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Os motivos das viagens em Belo Horizonte sofreram uma significativa alteração no 

decorrer dos anos. O motivo trabalho representava 49% das viagens em 2002 e passou para 

41% em 2012. O estudo, segundo maior motivo de viagens, passou de 33% para 25% no 

mesmo período. O motivo compras passou de 3% para 6%, e o motivo saúde de 3% para 5%. 

Os demais municípios da RMBH também apresentaram essa tendência. Analisando a faixa 

horária de pico da manhã, em 2002 o motivo trabalho representava 62% e o estudo 29%. Em 

2012 o trabalho representava 58% e o estudo 27%.  

Em 2002, na região central da capital, as viagens por motivo trabalho representavam 

57% do seu total e o motivo estudo 18%. Em 2012 esses números passaram para 49% por 

motivo trabalho e 14% estudo. Os motivos que sofreram aumentos foram compras e saúde. 

Das viagens com destino a região sul da capital 50% são por motivo trabalho e 19% estudo, 

estes percentuais não incluem o motivo residência que representa a viagem de retorno. Os 

dados mostram um aumento da participação das viagens por outros motivos fora o trabalho e 

estudo. 

5.4 Empreendimentos de Impacto 

Desde 1997, a legislação municipal define empreendimentos de impacto como 

aqueles, públicos ou privados, que venham sobrecarregar a infraestrutura urbana ou ter 

repercussão ambiental significativa. Assim, todos os empreendimentos considerados de 

impacto devem passar pelo processo de Licenciamento Ambiental. A partir de 2011, a Lei 

9959/10, diz que os empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental são os que 

impliquem repercussões ambientais significativas ou sujeitos ao Licenciamento Urbanístico 

nos casos em que impliquem repercussões preponderantemente urbanísticas.  

Tais empreendimentos estão sujeitos a estudo de impacto no sistema de mobilidade, 

que devem prever a adoção de medidas mitigadoras ou compensatórias, minimizando os 

impactos previstos. 

Grandes empreendimentos podem gerar impactos negativos ou positivos no meio em 

que eles estão instalados, alterando dessa forma a qualidade de vida da população que habita 

ou transita pelo local em questão. Tais impactos podem ser diretamente relacionados a eles, 

ou indiretamente, por serem consequência do tráfego que ele atrai.  

Os impactos diretos estão relacionados ao sistema viário e à circulação, implicando o 

aumento do fluxo de veículos, os tempos de viagem, conflitos no tráfego, estacionamento e 

aumento no número de acidentes. Os impactos indiretos derivam da alteração do ambiente 

urbano, redução da mobilidade e acessibilidade, além de impactos econômicos e ambientais. 

As medidas mitigadoras são aquelas capazes de reparar, atenuar, controlar ou eliminar 

os impactos negativos gerados. As medidas compensatórias são aquelas recomendadas 

quando da impossibilidade de mitigação dos impactos negativos gerados. 
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Em Belo Horizonte, os empreendimentos que passam pelo processo de licenciamento 

ambiental devem entregar para análise da BHTRANS, o Relatório de Impacto na Circulação 

(RIC). Os empreendimentos que passam pelo processo de licenciamento urbanístico devem 

entregar o Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV) que contém itens relacionados ao impacto 

causado na circulação e infraestrutura viária. 

Através da análise desses relatórios somada a vistorias técnicas realizadas, os analistas 

indicam as medidas mitigadoras e ou compensatórias necessárias para atenuar o impacto 

causado pela implantação do empreendimento. 
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6 Componentes do Sistema de Mobilidade de Belo Horizonte 

6.1 Sistema de Transporte Individual Motorizado 

6.1.1 Rede Viária  

O sistema viário de Belo Horizonte apresenta condicionantes históricas que expressam 

e refletem o desenvolvimento urbano da cidade. O sistema viário da cidade planejada, a Área 

Central, é marcado pelo traçado ortogonal, em xadrez, sobreposto pelas avenidas diagonais, 

criando interseções complexas nessa área. Ao longo do tempo, os processos de evolução 

urbana somado às condicionantes do meio natural geraram um sistema viário caracterizado 

pela sua radioconcentricidade.  

Assim, o sistema viário de Belo Horizonte é condicionado pela topografia fortemente 

acidentada da região, bem como por outras barreiras tais como os ribeirões Arrudas e Onça e 

seus afluentes, as linhas do Trem Metropolitano e do Trem de Cargas e a Serra do Curral, que 

muitas vezes dificultam uma boa articulação entre as várias regiões da cidade. Dentre as suas 

principais características destacam-se: 

● As frequentes inadequações dos traçados à topografia, mesmo em casos de vias que 

desempenham um importante papel dentro desse sistema; 

● Sua estrutura nitidamente radial, que faz com que a Área Central da cidade seja o 

principal polo de convergência do tráfego e articulação do sistema viário urbano; 

● A existência de duas malhas distintas: 

- a malha integrante do plano original da cidade: atualmente a Área Central, 

contida pela avenida do Contorno, constituída por duas malhas ortogonais 

que se cruzam a 45°, uma formada pelas ruas, com 20 metros de largura e a 

outra pelas avenidas, com 35 metros, cuja capacidade de tráfego, entretanto, 

é comprometida pelo elevado número e complexidade das interseções; 

- a malha das regiões externas à avenida do Contorno: constituída por vias de 

larguras mais reduzidas, nem sempre bem articuladas entre si e com as vias 

da Área Central, definida basicamente pela sucessiva implantação de 

loteamentos, sem qualquer planejamento; integram essa malha os principais 

corredores radiais de transporte da cidade.  

As principais vias perimetrais são a Avenida do Contorno, com quatro faixas de 

tráfego por sentido e o Anel Rodoviário, que também é uma importante via de distribuição do 

tráfego urbano, com características de via expressa, mas que apresenta muitas deficiências no 

que se refere às articulações com o sistema viário urbano. Por outro lado, existem dificuldades 

para que ela receba um tratamento urbanístico adequado, em decorrência do próprio conflito 

de funções - tráfego local, tráfego metropolitano, tráfego de longa distância - que abriga.  

O projeto do Rodoanel, quando implantado, propiciará o desvio do tráfego de longa 

distância que hoje circula pelo Anel Rodoviário, permitindo que ele assuma, 

predominantemente, a função de via metropolitana, possibilitando que receba um tratamento 

urbanístico adequado, conforme o proposto pelo estudo “Desenvolvimento Urbano Orientado 
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pelo Transporte Coletivo ao Longo do Anel Rodoviário”, desenvolvido pela 

SMAPU/BHTRANS em parceria com a ANTP/BIRD. Salienta-se, ainda, que o DER-MG 

elaborou projeto básico para readequação dessa via e que o Plano Diretor da cidade propõe 

uma Operação Urbana Consorciada para a região lindeira ao Anel Rodoviário. 

De modo geral, as demais ligações transversais são insuficientes. Entretanto, já foram 

implantadas várias vias com boa capacidade de tráfego que poderiam se constituir em 

segmentos de novas ligações perimetrais, desde que implantadas as complementações 

necessárias, já que foram construídas mais como solução de problemas de saneamento do que 

dentro de uma lógica de articulação do sistema viário. 

A Prefeitura de Belo Horizonte desenvolveu o Programa de Projetos Viários 

Prioritários – VIURBS, que contempla estudos de traçado das vias previstas no Plano Diretor 

da cidade, em sua grande maioria, perimetrais e o tratamento de pontos de estrangulamento do 

sistema viário, bem como a priorização das intervenções necessárias. Um dos critérios para 

essa priorização é o impacto de sua implantação no processo de descentralização da cidade.  

As vias de ligação regional, constituídas por rodovias federais e estaduais que cortam a 

cidade e as vias arteriais constituem os principais elementos da infraestrutura viária urbana, 

embora representem 10,3% das vias existentes, conforme mostrado na Tabela 18, com 

destaque para sua utilização pelo sistema de transporte coletivo. Dos 2.129 km com 

circulação do transporte coletivo, 27,7 km (1,3%) são de vias com priorização para o 

transporte coletivo. 

Tabela 18: Sistema Viário de Belo Horizonte 

Classificação da Via 
Transporte Coletivo Total 

Km % Km % 

Ligação Regional 77 3,6% 77 1,5% 

Arterial 448 21,0% 448 8,8% 

Coletora 992 46,6% 992 19,4% 

Local 612 28,7% 3.601 70,3% 

TOTAL 2.129 100,0% 5.118 100,0% 

Fonte: SMAPU 

Uma parcela significativa das vias arteriais origina-se ou atravessa a Área Central e se 

constitui dos principais corredores de transporte de Belo Horizonte, nos quais se concentra 

parcela considerável do tráfego urbano e a maior parte dos itinerários das linhas de ônibus. 

● Avenida Afonso Pena; 

● Avenida Antônio Carlos/Avenida D. Pedro I; 

● Avenida Cristiano Machado; 

● Avenida Silviano Brandão; 

● Avenida dos Andradas/Rua Niquelina; 

● Avenida Nossa Senhora do Carmo; 

● Avenida Raja Gabaglia; 

● Avenida Amazonas; 

● Rua Platina; 
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● Via Urbana Leste-Oeste/Avenida Teresa Cristina; 

● Rua Padre Eustáquio; 

● Avenida D. Pedro II/Avenida Presidente Carlos Luz. 

Na Área Central destacam-se, ainda, como vias importantes para o transporte coletivo, 

as avenidas Paraná, Santos Dumont, exclusivas para a circulação do BRT-MOVE, Olegário 

Maciel, Alfredo Balena, Augusto de Lima e Andradas, essa última se estendendo como via 

arterial do eixo leste da cidade. 

Nas demais regiões da cidade, destacam-se ainda as Avenidas Abílio Machado, 

Serrano, Heráclito Mourão de Miranda, Barão Homem de Melo, Prudente de Morais, Raja 

Gabaglia, José Cândido da Silveira, Olinto Meireles, Vilarinho, Via do Minério e Sinfrônio 

Brochado e as ruas Padre Pedro Pinto, Lagoa da Prata e Úrsula Paulino, dentre outras. 

No que se refere às ligações com a região metropolitana, elas se realizam através do 

Anel Rodoviário e dos corredores radiais de transporte. Ressalta-se, ainda, que as ligações 

entre os municípios situados ao norte e a oeste da região metropolitana são, em sua maior 

parte, realizadas com o atravessamento da área urbana de Belo Horizonte. 
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Figura 65:Principais corredores de tráfego de Belo Horizonte 

 
Fonte: BHTRANS 
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6.1.2 Dispositivos de Controle de Tráfego 

A cidade de Belo Horizonte possui 993 interseções semaforizadas, das quais 80% com 

controle centralizado, possibilitando a adequação das programações semafóricas às demandas 

verificadas e o acompanhamento de eventuais defeitos. Todas as interseções semaforizadas 

são vistoriadas a cada 36 horas, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos sistemas 

elétrico e eletrônico. A Figura 66 mostra a evolução da implantação do equipamento nos 

últimos seis anos por regional. 

Figura 66: Interseções Semaforizadas 

 

Fonte: BHTRANS 

O Centro de Operações da Prefeitura (COP) concentra todo o fluxo de informações 

necessárias para a operação dos quatro sistemas que o integram: 

● Controle centralizado de semáforos em tempo real (sistema adaptativo) – cerca de 36 

% das interseções semaforizadas existentes na área central e seus acessos. Atualmente 

apenas cinco interseções estão em operação; 

● Controle centralizado de semáforos em tempo fixo – cerca de 80% das interseções 

semaforizadas existentes em Belo Horizonte, que correspondem a 802 interseções 

semaforizadas, principalmente nos corredores; 

● Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) – encontram-se em operação dezessete 

painéis, instalados nos principais corredores de acesso à Área Central, possibilitando 

informar os usuários sobre as condições do trânsito; 

● Circuito Fechado de Televisão (CFTV) – encontram-se em operação oitenta câmeras, 

instaladas nas principais vias de trânsito da Área Central e seus acessos, permitindo a 

atualização permanente da situação do trânsito e de ocorrências e agilizando a solução 

dos problemas detectados. Através do portal da BHTRANS é possível acessar 34 

câmeras para visualização em tempo real. 
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De agosto de 2001 a agosto de 2010 haviam 37 equipamentos de fiscalização 

eletrônica de velocidade, do tipo radar fixo. A Figura 67 mostra os quantitativos de 

equipamentos de Fiscalização Eletrônica instalados para os anos de 2010 até 2016. 

Figura 67: Equipamentos instalados por ano 

 
    Fonte: BHTRANS 

6.1.3 Evolução da Frota 

As cidades brasileiras têm enfrentado nos últimos anos problemas de mobilidade 

urbana, resultante, sobretudo, da opção pelo modo de transporte individual em detrimento das 

formas coletivas de deslocamento. Em Belo Horizonte, a evolução do número de veículos 

automotores registrados no município passou de 751.461 veículos no ano de 2002 para 

1.632.215 veículos em dezembro de 2014, conforme os dados do DETRAN.  

Neste último ano os veículos leves – automóveis, camionetas e caminhonetes, 

totalizavam 1.320.212 unidades, ou seja 81% do total enquanto os motociclos - motos, 

motonetas e ciclomotores totalizavam 217.139 unidades, ou seja 13% da frota. 

Enquanto entre 2001 e 2007 a taxa de crescimento anual de automóveis e motocicletas 

em Belo Horizonte foi de 5,92% a.a. e 8,63% a.a, de 2007 a 2014, o crescimento anual atingiu 

8,37% e 11,59% a.a., respectivamente. 

A magnitude desses valores é percebida quando comparados com a taxa de 

crescimento populacional anual de 0,46% no período 2007/2014 para o mesmo período, 

conforme apresentado na Tabela 19, representando um extraordinário crescimento na taxa de 

motorização da cidade e Região Metropolitana na Tabela 20. 

Tabela 19: Taxas de crescimento de automóveis motocicletas e população 

 
Belo Horizonte RMBH 

(2001-2007) (2008-2014) (2001-2007) (2008-2014) 

Taxa de crescimento anual de automóvel 5,92% a.a. 8,37% a.a. 14,02% a.a. 14,84% a.a. 
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Taxa de crescimento anual de motocicleta 8,63% a.a. 11,59% a.a. 15,84% a.a. 18,49% a.a. 

Taxa de crescimento anual da população  1,08% a.a. 0,46% a.a. 1,80% a.a. 1,71% a.a. 

Fonte: Belo Horizonte - DETRAN/MG; RMBH – DENATRAN; População – IBGE;  

Dados trabalhados: GEPIN/BHTRANS. 

Tabela 20: Taxas de motorização 2007 e 2014  

 
Belo Horizonte RMBH 

2007 2014 2007 2014 

Taxa de motorização (auto/hab) 0,30 0,66 0,13 0,23 

Fonte: Belo Horizonte - DETRAN/MG; RMBH – DENATRAN; População – IBGE;  

Dados trabalhados: GEPIN/BHTRANS. 

As figuras seguintes comparam a taxa de motorização por automóveis em 2001 e 2014 

no Brasil. As maiores taxas ocorrem em Curitiba, Campinas, Florianópolis, São Paulo, 

Goiânia e Belo Horizonte.  

 

Figura 68: Taxa de Motorização 2001 

 

Fonte: Observatório das metrópoles 

Figura 69: Taxa de Motorização 2014 
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Considerando a influência do contexto metropolitano na circulação de veículos 

automotores nas avenidas de Belo Horizonte, foi analisado também o crescimento da frota 

de veículos das cidades da região metropolitana, comparando-o com o crescimento 

populacional desses municípios. O resultado obtido foi que a taxa de crescimento médio da 

frota de automóveis e motocicletas desses municípios, excluindo Belo Horizonte, foi ainda 

maior que a do núcleo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A frota da RMBH 

manteve a tendência de crescimento anteriormente observada, conforme apresentado na 

Tabela 21. 

Tabela 21: Evolução da Frota e Taxa de motorização em 2014 

Municípios RMBH 

Automóvel Taxa de 

Motorização 

(auto/hab) 

(2014) 

Motocicleta 

2007 2014 

Taxa 

Cresc. 

Anual 

2007 2014 

Taxa 

Cresc. 

Anual 

Baldim 681 1.412 15% 0,17 194 608 30% 

Betim 51.183 105.646 15% 0,26 13.061 27.306 16% 

Brumadinho 5.302 9.508 11% 0,25 1.626 3.290 15% 

Caeté 5.695 9.862 10% 0,23 2.175 3.796 11% 

Capim Branco 835 1.869 18% 0,20 238 680 27% 

Confins 924 2.016 17% 0,31 333 668 14% 

Contagem 111.978 188.372 10% 0,29 24.934 46.198 12% 

Esmeraldas 3.517 7.669 17% 0,12 1.114 2.699 20% 

Florestal 906 1.758 13% 0,25 491 829 10% 

Ibirité 16.212 35.704 17% 0,21 5.134 11.950 19% 

Igarapé 4.507 9.020 14% 0,23 1.106 2.450 17% 

Itaguara 1.985 3.920 14% 0,30 1.335 2.298 10% 

Itatiaiuçu 1.304 2.732 16% 0,26 345 777 18% 

Jaboticatubas 1.308 2.939 18% 0,16 775 2.197 26% 

Juatuba 2.261 5.409 20% 0,22 478 1.335 26% 

Lagoa Santa 8.445 16.292 13% 0,28 2.203 5.566 22% 

Mário Campos 1.454 3.299 18% 0,23 394 911 19% 

Mateus Leme 3.468 7.562 17% 0,25 1.114 2.205 14% 

Matozinhos 4.401 8.658 14% 0,24 1.244 2.471 14% 

Nova Lima 14.383 25.219 11% 0,28 3.436 7.542 17% 

Nova União 617 1.269 15% 0,22 213 554 23% 

Pedro Leopoldo 9.167 16.213 11% 0,26 2.431 5.078 16% 

Raposos 1.725 3.315 13% 0,21 764 1.818 20% 

Ribeirão das Neves 29.295 58.872 14% 0,18 8.996 21.715 20% 

Rio Acima 1.232 2.285 12% 0,23 418 885 16% 

Rio Manso 553 1.123 15% 0,20 402 781 13% 

Sabará 13.400 24.785 12% 0,19 5.046 10.227 15% 

Santa Luzia 24.838 47.381 13% 0,22 8.069 18.273 18% 

São Joaquim de Bicas 2.792 6.319 18% 0,22 637 1.595 21% 

São José da Lapa 2.192 4.456 15% 0,20 935 2.089 18% 

Sarzedo 2.593 7.359 26% 0,25 544 1.599 28% 

Taquaruçú de Minas 357 585 9% 0,15 124 329 24% 

Vespasiano 9.933 22.022 17% 0,19 3.093 7.973 23% 

Fonte:  
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6.1.4 Acidentes 

Conforme o banco de dados de acidentes com vítimas do município de Belo 

Horizonte, com base nos boletins de ocorrência de trânsito com vítimas, de 

responsabilidade da Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos - DEAV, órgão 

subordinado ao DETRAN/MG, no ano de 2014, em Belo Horizonte, com uma frota de 

1.632.215 veículos, ocorreram 14.965 acidentes de trânsito com vítimas, totalizando 18.300 

vítimas não fatais e 177 vítimas fatais. Deste total, 2.311 foram atropelamentos.  

Em média, a cada dia do ano de 2014, ocorreram 41,0 acidentes de trânsito com 

vítimas em Belo Horizonte e 50,7 pessoas sofreram algum tipo de lesão ou morreram.  

Na média diária, 73,6 veículos envolveram-se em acidentes, dentre os quais 36,5 

foram automóveis e 26,4 motocicletas. A cada cem dias, em média, morreram no local do 

acidente aproximadamente 49 pessoas e destas 17 eram pedestres e 17 motociclistas. 

Comparando dados de 2013 e 2014, percebe-se que houve um aumento da frota de 

3,3%. Os acidentes tiveram um crescimento de 5,8%, com os de vítimas não fatais 

crescendo 4,5% e os de vítimas fatais aumentando 4,1%. 

A Tabela 22 apresenta a série histórica de acidentes com vítimas em Belo 

Horizonte, entre 1991 e 2014. Como se pode observar, as taxas de mortalidade, de 

severidade, de atropelamento e de vítimas não fatais vêm se reduzindo de forma consiste a 

partir da década de 2000.  

O crescimento do número absoluto de vítimas a partir de 2006 pode ser atribuído ao 

aumento da utilização de motocicletas como meio de transporte na última década. Entre 

2006 e 2010 houve um significativo crescimento no número absoluto de vítimas de 

acidentes. Nesse período a taxa de crescimento da frota de veículos em Belo Horizonte 

seguiu a tendência nacional de crescimento. Entretanto a frota de motocicletas cresceu a 

taxas superiores às do total da frota. Percentualmente a frota de motocicletas passou de 

11% em 2006 para 13 % em 2014. 

Por outro lado, intervenções em pontos críticos, ampliação e melhorias na 

sinalização semafórica, principalmente na voltada para o pedestre, aumento da fiscalização 

de velocidade em trechos de vias potencialmente perigosos, explicam a queda dos 

indicadores considerados. 



 

96 

Tabela 22: Série Histórica de Acidentes em Belo Horizonte 

* Vítimas que morreram no local do acidente  

**O total de vítimas inclui vítima fatal, não fatal e não-informada.  

FONTE: DETRAN/MG (A PARTIR DE 2004: DETRAN-MG/BHTRANS) e IBGE 

Ano 

Total de 

Vítimas 

Acidentes** 

Vítimas 

Fatais* 

Vítimas 

Não Fatais 

Total de 

Atropelamento 

de Pessoas 

Frota População 

Taxa 

Severidade 

(Mortos por 

1.000 Acid.) 

Taxa de 

Mortalidade 

por 10.000 

veic. 

Taxa de 

Mortalidade 

por 100.000 

hab. 

Vítimas não 

fatais por 

10.000 veic. 

Taxa de 

Atropelamento 

por 10.000 veic. 

1991 10.777 374 10.403 4.585 479.805 2.020.161 10,99 7,79 18,51 216,82 95,56 

1992 9.750 481 9.269 4.219 490.167 2.028.242 12,21 9,81 23,72 189,10 86,07 

1993 12.242 551 11.691 5.133 508.935 2.036.355 12,82 10,83 27,06 229,71 100,86 

1994 12.838 446 12.392 5.146 536.874 2.044.500 11,68 8,31 21,81 230,82 95,85 

1995 12.515 508 12.007 4.863 568.811 2.052.678 13,18 8,93 24,75 211,09 85,49 

1996 13.063 418 12.645 4.843 598.796 2.091.448 16,73 6,98 19,99 211,17 80,88 

1997 13.648 383 13.265 4.517 611.958 2.099.814 34,34 6,26 18,24 216,76 73,81 

1998 13.395 307 13.088 4.551 623.909 2.108.213 27,54 4,92 14,56 209,77 72,94 

1999 13.648 392 13.256 4.488 655.227 2.116.646 34,13 5,98 18,52 202,31 68,50 

2000 13.346 297 13.049 4.148 679.727 2.238.526 25,88 4,37 13,27 191,97 61,02 

2001 13.093 315 12.778 3.733 717.875 2.258.627 28,87 4,39 13,95 178,00 52,00 

2002 11.812 155 11.657 3.268 751.461 2.284.468 15,92 2,06 6,78 155,12 43,49 

2003 14.884 238 14.630 3.520 790.551 2.305.812 20,02 3,01 10,32 185,06 44,53 

2004 17.004 217 15.972 3.581 821.753 2.350.564 16,60 2,64 9,23 194,36 43,58 

2005 17.636 177 16.831 3.552 862.917 2.375.329 13,02 2,05 7,45 195,05 41,16 

2006 18.209 210 17.420 3.335 931.287 2.399.920 15,22 2,25 8,75 187,05 35,81 

2007 20.055 227 19.082 3.127 1.020.465 2.412.937 15,14 2,22 9,41 186,99 30,64 

2008 20.799 273 19.675 3.087 1.107.259 2.434.642 17,37 2,47 11,21 177,69 27,88 

2009 21.945 288 20.586 3.076 1.220.125 2.452.617 17,59 2,36 11,74 168,72 25,21 

2010 22.167 262 20.875 3.116 1.332.381 2.375.151 15,57 1,97 11,04 156,67 23,39 

2011 21.774 217 20.110 2.850 1.429.865 2.385.639 13,32 1,52 9,10 140,64 19,93 

2012 20.369 179 18.719 2.559 1.507.335 2.395.785 11,73 1,19 7,47 124,19 16,98 

2013 19.871 170 17.519 2.269 1.580.625 2.479.165 12,02 1,08 6,86 110,84 14,36 

2014 20.757 177 18.300 2.260 1.632.215 2.491.109 11,83 1,08 7,11 112,12 13,85 
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A partir da municipalização do trânsito da cidade, iniciou-se um processo de 

redução contínua dos acidentes de trânsito, ampliada a partir de 1997, com a promulgação 

do novo Código de Trânsito Brasileiro, a assunção da fiscalização de trânsito pelo 

município e a implementação da fiscalização eletrônica de velocidade, conforme pode ser 

verificado na Figura 70, que mostra a evolução em percentual a partir da base 100 para o 

ano de 1991. 

Em 1993 foram registrados 34.045 acidentes com vítimas na cidade. Em 2002, ano 

de menor número de acidentes com vítimas, foram registrados 9.734. A partir do ano 

seguinte iniciou-se novo crescimento do número de acidentes, chegando a novo pico no ano 

de 2010, com 16.822 acidentes e 22.167 vítimas. Em 2014 foram 14.965 acidentes com 

20.757 vítimas.  

Figura 70: Crescimento da frota, população e acidentes 

 
Fonte: Belo Horizonte - DETRAN/MG; População – IBGE;  

Dados trabalhados: GEPIN/BHTRANS  

Os relatórios referentes ao número de óbitos produzidos pela BHTRANS / 

DETRAN/MG consideram as mortes nos locais dos acidentes, considerando, 

exclusivamente, os ocorridos nas vias municipais e trechos de rodovias dentro do 

município. A tendência percentual dos óbitos tendo como base o ano de 2004 apresentou 

oscilação, conforme Figura 71. A partir de 2010 ocorreu queda contínua e significativa até 

2013. Em 2014 houve interrupção deste quadro com acréscimo de 4,1%.  
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Figura 71: Crescimento Anual de Óbitos no Local do Acidente 2005-2014. 

 
Fonte: BHTRANS/DETRAN/MG. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN. 

A Tabela 23 apresenta os quantitativos de acidentes e vítimas ano a ano para 2005-

2014 e as respectivas taxas de óbito por 100 mil habitantes. Os valores divergem daqueles 

encontrados no MS/DATASUS, vez que nesse caso os óbitos estão vinculados ao local da 

morte e não do acidente e nos hospitais da cidade são socorridas vítimas de acidentes 

ocorridos em outros municípios ou em rodovias. 

Tabela 23: Acidentes, Vítimas e taxa de mortalidade por 100 mil habitantes 2005-2014 

Ano Nº de acidentes 
Nº de vítimas não 

fatais 
Nº de vítimas 

fatais 
Taxa de 

mortalidade 

2005 17.636 16.831 177 7,45 

2006 18.209 17.420 210 8,75 

2007 20.055 19.082 227 9,41 

2008 20.799 19.675 273 11,21 

2009 21.945 20.586 288 11,74 

2010 22.167 20.875 262 11,04 

2011 21.774 20.110 217 9,10 

2012 20.369 18.719 179 7,47 

2013 19.871 17.519 170 6,86 

2014 20.757 18.300 177 7,11 

Fonte: Banco de Dados BHTRANS/DETRAN 

Em 2011 o município integra-se ao Programa Vida no Trânsito – PVT, do Ministério da 

Saúde, dentro das diretrizes da Década de Ações de Segurança no Trânsito 2011-2020, 

coordenada pela ONU/OMS, que tem por meta reduzir em 50% os acidentes fatais e graves 

no mundo até 2020.  

A metodologia para identificar as vítimas graves e fatais utiliza a mesma base de 

registros de acidentes de trânsito que consta nos relatórios BHTRANS / DETRAN/MG e 

define: 
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a) Vítimas fatais são as que têm óbito em até 30 dias após o acidente, desde que 

internadas em até 15 dias e com causa mortis vinculada ao mesmo; 

b) Vítimas graves: as que vierem a ser hospitalizadas com pelo menos 24h de 

internação. 

Considerando essa nova metodologia, cresce o número de vítimas fatais em relação ao 

número de mortos no local do acidente e se passa a considerar o número de vítimas graves. 

As figuras seguintes apresentam o total de acidentes que ocasionaram vítimas fatais e 

graves e o número de vítimas fatais e graves, respectivamente. A diferença entre os 

números da Tabela 23 e a Figura 73 representa os óbitos ocorridos em até 30 dias após o 

acidente. 

Figura 72: Acidentes fatais e graves 

por ano 2012- 201 

 

Figura 73: Vítimas fatais e graves 

por ano 2012-2014 

 

 

Ressalte-se que o número de atropelamentos, historicamente o principal tipo de 

acidente com morte na cidade, foi reduzido a mais da metade, passando de 5.146 em 1994 

para 2.260 em 2014.  

Por outro lado, os acidentes envolvendo motocicletas cresceram significativamente, 

acompanhando o crescimento da frota dessa categoria de veículo. Em 2004, ocorreram 

5.841 acidentes envolvendo motocicletas e em 2014 foram registradas 9.094 ocorrências, 

representando um aumento de 55 por cento. 

Do ponto de vista do perfil das vítimas fatais, o PVT apresenta a estratificação, 

apresentada na Figura 74. Como já afirmado, verifica-se queda no percentual de óbitos 

pedestres ano a ano, ao mesmo tempo em que há crescimento da participação dos ocupantes 
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de moto. Isto acompanha a mesma lógica nacional, embora em Belo Horizonte os pedestres 

permaneçam como as principais vítimas. Dos 748 óbitos ocorridos no período 2012-2014, 

688 são de pedestres, de ocupantes de auto e de moto.  

 

Figura 74: Comparativo da distribuição dos óbitos por tipo de usuário 2012-2014 

   

       Pedestre     Ocupante de moto      Ocupante de auto      Ciclista      Outros 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN

Na Erro! Autoreferência de indicador não válida., é apresentado o perfil etário 

das vítimas fatais, discriminado por tipo de usuário e nas figuras seguintes as faixas etárias 

das vítimas por tipo de usuário e gênero. Verifica-se que os homens ocupantes de moto 

predominam; tendência também para ocupantes de auto e no tocante ao pedestre há 

participação em percentuais maiores das mulheres. 
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Figura 75: Óbitos por faixa etária 2012-2014 

 
Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

Figura 76: Pirâmide Etária número de ocupantes moto fatais 2012 -2014 

 
Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 
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Figura 77: Pirâmide Etária número de ocupantes auto fatais 2012 -2014 

 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

Figura 78: Pirâmide Etária número de pedestres fatais 2012 -2014 

 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

A relação entre fatais e graves foi de 7,3 acidentes graves para 1 fatal e de 7,2 

vítimas graves para 1 fatal, consideradas as médias do período 2012-2014. Nas figuras 

seguintes, os valores são apresentados por ano. Em 2014 essa relação ficou acima da média 

do período, o que representa um aumento da severidade das ocorrências. 

 

 

1

1

4

33

9

7

3

9

10

4

1

3

120 80 40 0 40 80 120

NI

0 - 10 anos

11 - 17 anos

18 - 29 anos

30 - 39 anos

40 - 49 anos

50 - 59 anos

=> 60 anos

F M

16

4

6

23

37

35

38

82

1

4

5

7

8

14

33

42

120 80 40 0 40 80 120

NI

0 - 10 anos

11 - 17 anos

18 - 29 anos

30 - 39 anos

40 - 49 anos

50 - 59 anos

=> 60 anos

F M



 

103 

Figura 79: Número de vítimas 

graves por vítima fatal 2012 -2014 

 

Figura 80: Número de acidentes 

graves por acidente fatal 

 

 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

A Figura 81 apresenta os fatores de risco com maior peso identificados em Belo 

Horizonte. Fator de Risco pode ser definido como aquele que contribui, isolada ou 

conjuntamente com outros fatores, para a ocorrência dos acidentes ou para seu 

agravamento. As causas mudam em função da cultura local e podem abranger desde o 

descumprimento das regras de trânsito até atitudes imprudentes, variando em função de 

posturas comportamentais de cada indivíduo. 

Figura 81: Principais fatores de risco dos acidentes de trânsito 2012 -2014 

 
Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

Trimestralmente são realizadas pesquisas amostrais de velocidade em corredores de 

transporte selecionados. Essas pesquisas são realizadas em pontos localizados após os 

radares fixos neles existentes. A Figura 82 apresenta os resultados da pesquisa em um 

desses corredores, como exemplo. Esse comportamento se repete em todos os corredores 

pesquisados. 
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Figura 82: Porcentagem de veículos por tipo, por faixa de velocidade pós radar- Av. 

Barão Homem de Melo oposto ao nº3.191 (junho 2015) 

 
Fonte: GEPIN 

A velocidade máxima regulamentada para todos os pontos pesquisados é de 60 

km/h. De modo geral, os motociclistas tendem ultrapassar a velocidade máxima permitida 

mais rapidamente e em maior número que os automóveis após a passagem pelo radar. Esse 

comportamento fica evidente ao se analisar essa figura. 

Com relação aos pedestres, principais vítimas de acidentes na cidade, a Tabela 24 

apresenta o número de vítimas fatais no período 2012-2014, distribuídos pelas principais 

vias. Observa-se que o total de pedestres mortos no Anel Rodoviário equivale à soma dos 

totais das avenidas Presidente Antônio Carlos, Amazonas e Cristiano Machado. 

Tabela 24: Número de pedestres mortos por ano, 2012, 2013 e 2014, nas vias com 

mínimo de 2 mortos no ano 

Pedestres mortos 2012 (n=128) 2013 (n=98) 2014 (n=111) TOTAL 

Anel Rodoviário 12 20 24 56 

Av Pres Antônio Carlos 13 7 4 24 

Av Amazonas 9 5 4 18 

Av Cristiano Machado 4 4 7 15 

Av D Pedro II 4 4 4 12 

Av dos Andradas 3 2 2 7 

Av Afonso Pena 3 1 2 6 

Av Do Contorno 2 4 - 6 

Av Vilarinho 1 1 3 5 

Rua Dos Caetés 2 - 2 4 

Av Nª Srª de Fátima - - 4 4 

Av Srª do Carmo 1 1 2 4 

Av Pres Juscelino Kubitschek 3 - - 3 

Av Assis Chateaubriand 2 1 - 3 

Av Raja Gabáglia 1 - 2 3 
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Pedestres mortos 2012 (n=128) 2013 (n=98) 2014 (n=111) TOTAL 

Rua Padre Eustáquio 1 - 2 3 

Av Brasil 1 - 2 3 

Av José C da Silveira 1 - 2 3 

Rua Dos Goitacazes 2 - - 2 

Av Augusto de Lima 2 - - 2 

Av Cel Guilherme V de Melo 2 - - 2 

Av Waldyr S Enrich 2 - - 2 

Av Silviano Brandão - 2 
 

2 

Av Saramenha - - 2 2 

Rua Das Perpétuas - - 2 2 

Total 71 52 70 193 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN. 

A Tabela 25 apresenta o número de ocupantes de moto mortos nas principais vias da 

capital no período 2012-2014. Embora o Anel Rodoviário ocupe o primeiro lugar, destaca-

se o número de mortos na Av Cristiano Machado, com valor igual ao da soma dos óbitos 

das avenidas Presidente Antônio Carlos, o Contorno, BR 356 (Trevo do Belvedere / 

Ponteio) e dos Andradas, o que faz dela a via com perfil urbano mais letal para os 

ocupantes de moto. 

Tabela 25: Número de ocupantes de moto mortos por ano, 2012, 2013, 2014, nas vias 

com mínimo de 2 mortos no ano 

Ocupantes de moto mortos 2012 (n=74) 2013 (n=93) 2014 (n=102) Total 

Anel Rodoviário 11 14 11 36 

Av Cristiano Machado 9 8 8 25 

Av Pres Antônio Carlos - 2 7 9 

Av do Contorno 2 2 2 6 

BR 356 3 1 1 5 

Av Dos Andradas 3 - 2 5 

Av Vilarinho 2 2 1 5 

Av Teresa Cristina 1 - 4 5 

Av Waldyr S Enrich - 2 2 4 

Av D Pedro II - 1 3 4 

Av Risoleta Neves 1 1 2 4 

Av Antônio A Caram - 3 - 3 

Av Dos Guararapes - 2 1 3 

Av Pres Juscelino Kubtschek - 1 2 3 

Av D Pedro I - 1 2 3 

Av Portugal - 2 - 2 

BR 040 - 2 - 2 

Rua Jacuí - 2 - 2 

Rua Anapurus - 2 - 2 

Av Úrsula Paulino - 2 - 2 

Av Gustavo da Silveira - 2 - 2 

Av Abílio Machado - - 2 2 

Total 32 52 50 134 

Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN. 

Na Figura 83 estão relacionadas as vias com maior ocorrência de óbitos por km de 

extensão da via 
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Figura 83: Mortos por km de extensão, principais vias 2012-2014 

 
Fonte: PVT. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN. 

Os estudos realizados, consolidados no documento Política de Segurança no 

Trânsito de Belo Horizonte, mostram, para o período de 2005 a 2014: 

 O ano de 2013 foi o menos inseguro dos últimos 10 anos, com 231 mortos 

no trânsito de Belo Horizonte, após acompanhamento das vítimas internadas 

por 30 dias. A taxa de mortalidade registrada nesse ano foi 9,3, portanto, 

correspondendo 44% da taxa nacional divulgada pelo DATASUS (21,0). 

 Mortes no local do acidente ou durante o atendimento pré-hospitalar 

cresceram 7,9% comparando 2005 a 2014, mas se compararmos 2009 a 

2014, ano do maior número de vítimas, a redução foi de 34%. 

 Entre os anos de 2005 e o ano de 2014, a distribuição percentual dos óbitos 

por tipo de vítimas praticamente não se alterou - o pedestre reduziu um 

ponto percentual e o motociclista aumentou dois pontos percentuais. Em 

cada dez óbitos quatro eram pedestres e três eram motociclistas. 

 Pedestres morrem mais na faixa etária acima de 60 anos e na análise por 

gênero o atropelamento é o único tipo de acidente que tem expressão em 

quantidade para o sexo feminino. 

 Comportamento inadequado dos pedestres foi fator contributivo para 69,4% 

dos atropelamentos com base nos Boletins de Ocorrência entre 2011 e 2014. 

 Motociclistas morrem mais na faixa etária de 18 a 29 anos e mais de 90% 

são homens. 

 Motociclistas correspondem a 50% dos feridos graves nos anos de 2011 a 

2014. 

 Comportamento inadequado dos condutores de motocicletas foi fator 

contributivo para 82% dos acidentes com motocicletas vistoriados em campo 
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pela Equipe de Vistoria de Acidentes de Trânsito – EVAT da BHTRANS 

entre 2011 e 2014. 

 Velocidade excessiva está relacionada a 26% dos acidentes com mortes e 

motoristas alcoolizados a 17%, conforme análise de fatores contributivos 

feita com a metodologia do PVT. 

 De acordo com análises do PVT, 91% dos acidentes que matam ou ferem 

gravemente envolvem motoristas do sexo masculino;  

 A faixa horária com o maior número de acidentes é das 15 às 21 horas. O 

pico vem perdendo relevância ano a ano, explicado possivelmente pela 

redução da fluidez e consequente redução da velocidade. 

 O dia da semana com o maior número de acidentes é a sexta-feira e o com 

menor número é o domingo, porém ponderando-se pela variação do volume 

de tráfego o quantitativo praticamente se iguala entre os dias da semana.  

Em 2015 foi elaborado o relatório Quem Mata e Quem Morre no Trânsito de Belo 

Horizonte, com base nos dados do período 2012-2014. O diferencial encontra-se em 

analisar os BOs com foco sobre o veículo que causou a contusão fatal da vítima, 

independentemente do condutor desse veículo ter sido o causador do acidente. Não há 

julgamento de qualquer natureza, o que se busca é apresentar um outro enfoque da questão, 

uma nova abordagem. O objetivo é ir além dos perfis dos mais vulneráveis no trânsito, já 

identificados como pedestres e ocupantes de motocicleta.  

A Tabela 26 identifica os mais frágeis como também permite identificar os perfis 

que potencializam insegurança no trânsito. Na análise verifica-se que condutores de autos 

envolveram-se na morte de 253 pessoas, do total de 748, o que corresponde a 33,8% e o os 

coloca em primeiro lugar no ranking de quem mais mata.  As principais vítimas dos autos 

são pedestres (138) e condutores de moto (71). 

Na totalização de Quem Morre, verifica-se que o pedestre é a principal vítima (336 

mortes), sendo 138 causadas por automóveis e 84 por motocicletas.  

Embora os Obstáculos não sejam um elemento do trânsito, condutores de moto e de 

auto fazem dele o terceiro elemento de fatalidade. Chama também atenção a participação 

do transporte público por ônibus, segundo mais violento (149 mortes), afetando pedestres 

(79) e condutores de moto (43). 
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Tabela 26: Quem mata e quem morre no trânsito de Belo Horizonte 2012-2014. 

  
Pedestre 

Cond 

auto 

Pas 

auto 

Cond 

moto 

Pas 

moto 

Cond 

ônibus 

Pas 

ônibus 

Cond 

caminhão 

Pas 

caminhão 
Ciclista NI 

Total 

mata 
% Mata 

Auto 138 13 16 71 8 0 0 0 0 7 0 253 33,8 

Ônibus 79 3 2 43 6 1 12 0 0 3 0 149 19,9 

Obstáculo 0 33 9 53 4 1 0 3 1 2 0 106 14,2 

Motociclista 84 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 97 13,0 

Caminhão 15 4 3 34 3 0 2 2 0 4 0 67 9,0 

Queda 0 7 6 27 0 0 0 2 1 1 0 44 5,9 

Evasão 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 21 2,8 

Ciclista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,3 

Pedestre 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,4 

Outros 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 0,8 

Total morre 336 63 36 246 21 2 14 7 2 18 3 748 100,0 

% morre 44,9 8,4 4,8 32,9 2,8 0,3 1,9 0,9 0,3 2,4 0,4 100,0   

Fonte: BHTRANS. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN 

 

m
orre 

Morre 

Mata 
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A Figura 84 apresenta as mesmas informações em termos percentuais da Tabela 26. 

Figura 84: Percentual de quem mata e quem morre 2012-2014 

 
 Fonte: BHTRANS. Dados trabalhados: BHTRANS/GEPIN. 

As figuras a seguir mostram aqueles grupos contribuintes pelos óbitos, por tipo de 

usuário e respectivo grupo vulnerável nos anos de 2012, 2013 e 2014. Chama a atenção a 

Figura 88, onde 86,6% das mortes provocadas por motociclistas incidem sobre os 

pedestres. 

Figura 85: Percentual de óbitos 

provocados por condutor de automóvel 

 

Figura 86: Percentual de óbitos 

provocados por condutor de ônibus 
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Figura 87: Percentual de óbitos 

provocados por obstáculos 

 

Figura 88: Percentual de óbitos 

provocados por motocicletas 

 

 

As figuras seguintes mostram as vítimas fatais, por tipo, considerando os veículos 

contribuintes para os óbitos para os anos de 2012, 2013 e 2014. 

Figura 89: Percentual de óbitos 

pedestre, por tipo de veículo 

 

Figura 90: Percentual de óbitos 

ocupantes de auto 

 

Figura 91: Percentual de óbitos 

ocupantes moto 
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Na IV Conferência Municipal de Política Urbana de 2014 foi apresentada e 

aprovada proposta estabelecendo a meta de zerar o número de mortos em acidentes de 

trânsito, usando como indicador o número de mortos em até 30 dias após o acidente, 

substituindo os óbitos ocorridos apenas no local do acidente e no atendimento pré-

hospitalar hoje utilizado.  

Essa mudança, incorpora como rotina o cruzamento dos dados do banco de dados de 

acidentes de trânsito com vítimas da BHTRANS/DETRAN-MG com os do Sistema de 

Internação Hospitalar – SIH/SUS e os do Sistema de Informação de Mortos – SIM/SUS, 

ambos do Ministério da Saúde. Esse cruzamento é feito em conjunto com a Secretária 

Municipal de Saúde de acordo com a metodologia do Projeto Vida no Trânsito – PVT.  

Mesmo considerando os avanços observados na redução de acidentes, nas 

fatalidades e gravidade das lesões ocorridas desde 1993 é premente avançar, ainda mais, na 

redução dos acidentes, inserindo Belo Horizonte no patamar dos centros urbanos menos 

violentos sob esse aspecto.   O Decreto Municipal que estabeleceu o Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana de Belo Horizonte reconheceu a importância da segurança no trânsito 

ao estabelecer que deva ser elaborada a Política Segurança no Trânsito da cidade.  

Assim, foi estabelecida a meta de reduzir a taxa de mortalidade por 100 mil 

habitantes, para 6,31 até 2020. Por outro lado. “Promover a segurança no trânsito para a 

melhoria da saúde e qualidade de vida” é um dos seis objetivos finalísticos do PlanMob-

BH, ora em revisão.  

É importante lembrar que o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - Ipea, em 

conjunto com a Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP e o Departamento 

Nacional de Trânsito - Denatran, desenvolveu a pesquisa Impactos Sociais e Econômicos 

dos Acidentes de Trânsito nas Aglomerações Urbanas, atualizada em 2014. Considerando 

os custos com atendimento hospitalar, perda de produção, custos associados aos veículos, 

custos institucionais e danos patrimoniais, de acordo com a gravidade do acidente, estimou-

se um valor de R$ 125.133,91 no caso dos feridos graves e de R$ 335.172,20 no caso de 

óbitos.  

Aplicando esses valores s ao número de vítimas de 2012 a 2014, estima-se que o 

custo médio anual dos acidentes ocorridos em Belo Horizonte foi da ordem de 300 milhões 

de reais por ano. 

Mas para atingir a redução da ocorrência de acidentes uma das primeiras medidas a 

serem tomadas é o envolvimento de toda a sociedade numa mudança cultural. O 

comportamento inadequado, seja de pedestre, seja de condutor, é o principal fator 

contributivo para os acidentes. 
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6.1.5 Estacionamento 

Os estacionamentos podem ser públicos ou privados, gratuitos ou pagos, junto aos 

meios-fios de vias públicas ou dentro de lotes, cobertos ou não, ou ainda no solo, subsolo ou 

em pavimentos superiores de edificações.  

Desde a sua criação, em 1991, a BHTRANS gerencia as áreas de estacionamento em 

vias públicas. Foram mantidas e ampliadas as áreas com estacionamento pago, com tempo de 

permanência limitado – o Estacionamento Rotativo, naquelas que apresentam grande 

demanda, visando democratizar a possibilidade de uso das vagas disponíveis. 

No que se refere aos estacionamentos foram aprovadas seguintes propostas na IV 

CMPU: 

● Reduzir a área de estacionamento não contabilizada no Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) em imóveis. 

● Reduzir exigência de vagas nos imóveis. 

● Proibir uso de estacionamento como atividade econômica em bem tombado. 

● Tratar lotes vagos utilizados com atividade econômica de estacionamento 

como imóvel subutilizado, sujeitos à aplicação de instrumentos de edificação 

e/ou utilização compulsórios. 

● Estimular a criação de estacionamento privado de uso público. 

● Estimular a criação de estacionamentos próximos às estações de transporte 

público fora da área central. 

● Definir política de estacionamento integrada às diretrizes do planejamento 

urbano com o objetivo de contribuir para a racionalização da matriz de 

transporte e definindo áreas de estacionamento dissuasórios integrados ao 

sistema de transporte urbano. 

● Eliminar ou restringir significativamente o número de vagas do estacionamento 

rotativo na Área Central e, se necessário, sobretaxar os estacionamentos 

privados. 

● Dar coerência entre os preços cobrados pelos serviços de mobilidade, incluindo 

estacionamentos em vias públicas, os de transporte de passageiros e de carga. 

● Estimular a criação de “parklets” em vagas de estacionamento de rua. 

Este resultado demonstra que os delegados compreendem que o uso irrestrito dos 

automóveis não é sustentável, uma vez que propuseram uma série de medidas que visam 

restringir e regular o uso dos veículos, no que se refere ao seu estacionamento. 

6.1.5.1 Vagas em vias públicas 

As áreas regulamentadas com estacionamento rotativo cobrem grande parte das vias 

da Área Central – Centro, Hospitais, Assembleia, Lourdes, Funcionários, Barro Preto, 

Savassi, Funcionários, bem como a Cidade Jardim e principais centros regionais do 

município.  
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Entre 2005 e 2014, houve um incremento de 73% de vagas físicas, ampliadas de 

12.154 para 21.071, enquanto a correspondência em vagas rotativas aumentou apenas 44%, 

passando de 68.118 para 97.864. Incluem-se nestas áreas as regulamentações das áreas de 

carga e descarga, táxis e outros tipos de uso. Cabe destacar que o aumento do estacionamento 

rotativo na área central se deu em locais onde era livre estacionar, seguindo a prática 

reconhecida e utilizada mundialmente de cobrança pelo estacionamento.  

A evolução do número de vagas físicas, vagas para estacionamento rotativo e 

quarteirões regulamentados pode ser observada na Figura 92. 

Figura 92: Evolução do Estacionamento Rotativo 

 

Fonte: BHTRANS 

O crescimento das áreas com regulamentação do Estacionamento Rotativo se deu 

principalmente na Área Central e, posteriormente, em alguns centros regionais como Barreiro, 

Venda Nova e Belvedere. 

Faz-se as seguintes considerações sobre o Estacionamento Rotativo: 

● Os usuários que utilizam vagas de rotativo com tempo de permanência baixo 

tendem a não colocar o talão. 

● O desrespeito ao tempo de permanência ou mesmo ao uso do talão é notório. 

Em 2008, 68% de veículos estacionados eram infratores, percentual que 

cresceu para 75% em 2010 e 79% em 2014. Além disso, enquanto o número de 

vagas rotativas vem crescendo, o número de talões vendidos vem diminuindo 

progressivamente caindo de 700.777 em 2012 para 579.651 em 2014. Tal 

tendência pode ser justificada por uma insuficiência de fiscalização, estando 

diretamente relacionada ao número de fiscais empenhados nessas operações.  

● 59% das vagas de estacionamento rotativo estão regulamentadas para uma 

permanência de 2 horas; 26% de 1 hora e 15% de 5 horas.  
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● Em áreas com muita demanda e grande oferta de estacionamento privado, 

observa-se que, devido ao menor preço do rotativo frente ao estacionamento 

privado, o usuário sente-se atraído a procurar por vaga na via, intensificando o 

fluxo de veículos.  

Existem, ainda, vagas de estacionamento de caráter especial, como nas portas de 

farmácias e escolas. São vagas de estacionamento não pago para curta permanência em locais 

de elevada rotatividade de uso livre, não só para usuários do estabelecimento. Outros tipos de 

estacionamento especial são os dedicados às pessoas com deficiência e idosos. O percentual 

de vagas reservadas para pessoas com deficiência cresceu de 0,63% em 2002 para 2,14% em 

2014, enquanto que o percentual de vagas reservadas para idosos cresceu de 0,34% em 2009 

para 0,67% em 2014 do total de vagas disponíveis no rotativo.  

Também nas áreas de estacionamento rotativo, existem vagas não pagas destinadas 

para motocicletas e operações de carga e descarga. 

Ressalte-se que a tarifa cobrada pelo período de permanência sempre foi muito baixa, 

equivalente à tarifa cobrada por uma viagem no transporte coletivo. Deve ser estudado um 

aumento gradual nesse valor de forma a transformar essa tarifa num instrumento efetivo da 

gestão da demanda pelo transporte individual. 

6.1.5.2 Vagas privadas de uso público 

Além dos estacionamentos rotativos, existem estacionamentos privados de uso 

público. Esse tipo de estacionamento está mais concentrado na Área Central com cobrança 

realizada por fração de hora, hora inteira, dia ou mês. Os valores cobrados variam conforme a 

localização desses estacionamentos, ou seja, da demanda atendida. Porém são sempre bastante 

mais elevados que os cobrados pelo estacionamento rotativo. 

Alguns estacionamentos privados estão localizados próximos às estações de integração 

de Belo Horizonte, contudo isso não vem se revertendo em uma maior integração entre o 

transporte individual motorizado e o transporte coletivo. Na IV Conferência Municipal de 

Política Urbana foi aprovada proposta com o objetivo de estimular a criação de 

estacionamentos privados de uso público.  

A gestão dos estacionamentos é privada e seu licenciamento é de competência da 

Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana. Não existe um levantamento do histórico 

do crescimento de vagas privadas de uso público e nem das vagas privadas em edificações. 

Assim, não há como identificar a variação da oferta de vagas comparada ao crescimento da 

demanda por estacionamento.  

6.1.5.3 Vagas em empreendimentos de impacto 

No âmbito dos estacionamentos oferecidos pelos empreendimentos de impacto, o 

número de vagas a ser disponibilizado é definido pela legislação de uso e ocupação do solo. 

Em casos específicos, são feitos estudos que podem justificar a necessidade de ampliação 

desse número, com a aplicação de parâmetros específicos para cada tipo de 

empreendimento. Para empreendimentos de impacto, atratores de veículos de carga, são 
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aplicados parâmetros próprios e específicos com vistas a internalizar as operações de carga e 

descarga. 

6.1.5.4 Estacionamento dissuasório 

Medidas de incentivo à implantação de vagas de estacionamento de automóveis ou 

bicicletas junto às estações do MOVE ou do METRÔ são entendidas como um instrumento 

para induzir o uso dos modos coletivos nas viagens.  

A legislação municipal, Lei nº 10.134, que instituiu a Política Municipal de 

Mobilidade Urbana, estabelece que devam ser criados estacionamentos dissuasórios junto às 

estações do sistema de transporte coletivo 

No que se refere às vagas para automóveis, as estações de integração de ônibus 

implantadas não oferecem vagas específicas para integração modal. A Estação de Integração 

Pampulha oferece 162 vagas de estacionamento rotativo. Nas Estações de Integração 

Vilarinho e Barreiro existe a possibilidade de uso do estacionamento dos shoppings a elas 

acoplados, mas as vagas disponíveis não são vinculadas ao uso do sistema de transporte. Na 

Estação Calafate do metrô, existe uma grande área pavimentada que é utilizada como 

estacionamento, caracterizando estacionamento dissuasório informal. 

Com relação às vagas para bicicletas, as estações de Integração Diamante, Barreiro, e 

Venda Nova possuem bicicletários e as Estações Pampulha e Vilarinho dispõe de paraciclos. 

6.1.5.5 Varandas Urbanas - Parklets 

A proposta “Estimular a criação de ‘parklets’ em vagas de estacionamento de rua” foi 

aprovada na IV Conferência Municipal de Política Urbana. O Decreto nº 15.895 de 12 de 

março de 2015 estabeleceu regras e condições para a instalação de parklets – também 

chamados de varandas urbanas – em Belo Horizonte. Até julho de 2016, vinte e sete varandas 

urbanas haviam sido instaladas na cidade (Figura 93). Considera-se uma iniciativa que vem ao 

encontro da melhoria ambiental em detrimento da oferta de vagas, contribuindo, ainda que de 

forma incipiente, com a gestão de demanda nas áreas congestionadas. 
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Figura 93: Localização das varandas urbanas 

 

Fonte: SMAPU 

6.1.6 Serviço de Táxi  

O sistema de transporte por táxi em Belo Horizonte é composto por uma frota de 6.992 

permissões/veículos, sendo 6.500 permissões para pessoa física e 492 permissões para pessoa 

jurídica, das quais 432 referentes aos taxis convencionais e 60 aos taxis acessíveis. Conforme 

os dados da Pesquisa O/D de 2012, são realizadas cerca de 75.400 viagens de táxi por dia na 

cidade.  

O sistema opera com 4 tipos de serviço: convencional, especial, acessível e lotação. Os 

permissionários do tipo pessoa física só podem operar um veículo, enquanto os 

permissionários de categoria pessoa jurídica podem operar de 6 a 30 veículos. 

A tarifa é calculada em função de dados/custos operacionais. Os dados são apurados 

numa amostra de 968 veículos com sistema de identificação biométrica que registra e 

armazena por dois anos todas as informações referentes à operação do veículo, tais como data, 

hora do início da operação, condutor, hodômetro inicial e final em cada mudança de status, 

hora inicial e final de cada corrida, bandeira adotada, valor da corrida e status momentâneo da 

operação. Não há diferenciação tarifária entre os serviços convencional, especial, ou 

acessível, apenas para o táxi-lotação, que tem tarifa fixa. 
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É característica importante do sistema a não existência de qualquer vinculação dos 

permissionários aos pontos. 

6.1.6.1 Táxi Convencional 

O Serviço de Táxi Convencional é uma categoria prestada mediante permissão, 

pessoal, intransferível, precária e unilateral expedida pela BHTRANS, para atender às 

necessidades de deslocamento de usuários sem nenhuma especificidade ou restrição. 

6.1.6.2 Táxi Especial 

O Serviço de Táxi Especial é uma modalidade para atender às necessidades de 

deslocamento de usuários, com veículo equipado com tecnologias que oferecem maior 

conforto e segurança. A frota é composta de veículos tipo sedan médio, com cor diferenciada, 

motorização e medidas de conforto e desempenho superiores ao convencional. A vida útil de 

3 anos também é menor que a do veículo convencional, 5 anos. 

6.1.6.3 Táxi-Lotação 

O serviço de táxi lotação é um serviço de transporte coletivo, operado por 

permissionários do serviço de táxi, com 114 veículos credenciados. É um serviço com 

características próprias:  

● Tarifa fixa por passageiro para qualquer extensão de trajeto; lotação máxima 

permitida de 4 passageiros;  

● Operação em duas rotas definidas: Av. Afonso Pena e Av. do Contorno com 

horário obrigatório definido, de 6:00 às 18:00 h de segunda a sexta-feira.  

Fora do horário especificado pode operar como táxi convencional.  Esse serviço visa 

atender um segmento de usuários situado entre o serviço convencional de táxis e o serviço de 

transporte coletivo, além de buscar atrair usuários do transporte privado. Por sua baixa 

capacidade de transporte comparado ao de transporte coletivo, sua operação só é viável em 

áreas específicas, no período diurno e em dias úteis.  

6.1.6.4 Táxi Acessível 

O serviço de táxi acessível visa atender as necessidades de deslocamento das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, além do público em geral, em consonância com 

a legislação vigente. O envelhecimento da população, indica uma tendência de que um maior 

número de pessoas necessitará de veículos acessíveis para a realização de seus deslocamentos. 

Os condutores devem possuir certificado de aprovação em curso específico, orientado 

ao atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O serviço atende 

prioritariamente a pessoas com dificuldade de locomoção no período de 7:00 às 19:00 h. Fora 

deste horário, é facultado trabalhar de forma regular, a exemplo do restante da frota.   
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6.1.6.5 Praça Integrada 

No que se refere à Região Metropolitana, foram firmados convênios possibilitando a 

operação do serviço em outros municípios com Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e 

Sabará. Assim, os operadores de táxi de desses municípios podem prestar atendimento em 

qualquer dos municípios conveniados. Conforme os dados da Pesquisa O/D 2012, foram 

realizadas apenas 1.300 viagens de táxi entre Belo Horizonte e os demais municípios da 

RMBH, das quais 800 entre os municípios da praça integrada. 

Não há convênio de operação com os demais municípios da RMBH.  Isto traz 

dificuldades na prestação do serviço, principalmente no atendimento ao Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves, localizado em Confins. Os operadores de Belo Horizonte 

podem realizar corridas com destino ao aeroporto mas não podem atender o sentido inverso. 

As corridas do aeroporto para Belo Horizonte são atendidas por operadores que não são 

permissionários de Belo Horizonte ou dos municípios conveniados. Buscando ampliar a praça 

integrada estão sendo conduzidas negociações com outros municípios da RMBH visando a 

integração dos serviços.  

6.1.6.6 Dados Operacionais do Serviço de Táxi 

As figuras a seguir apresentam os dados operacionais médios por operador apurados 

dos atuais 968 veículos com sistema de identificação biométrica, no período de 2014 e janeiro 

a abril/15.  

Figura 94: Corridas por dia 

 
Fonte: BHTRANS  

Figura 95: Horas trabalhadas/dia 

 
Fonte: BHTRANS  

Figura 96: Produtividade por Km 

 
Fonte: BHTRANS  
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Entre 2008 e 2015, o sistema de táxi registrou um aumento de 9,2% do número de 

permissões de Belo Horizonte e de 8,6% considerando a frota das praças integradas. Este 

incremento veio atender ao registro de aumento na demanda pelo serviço. A implantação do 

sistema de identificação biométrica no sistema de táxi a partir dos entrantes da licitação CP 

02/12 representou um grande avanço para a BHTRANS. Instalados em 13% da frota 

possibilitou que a empresa evoluísse na apuração dos dados operacionais do serviço 

necessários para a tomada de decisões relativas à tarifa, número de permissões e regras de 

operação. Está definida a ampliação da identificação biométrica para a frota - 432 veículos 

para pessoas jurídicas. Está em definição a ampliação também para o restante da frota. 

Os dados operacionais apurados mostram que o sistema apresenta atualmente uma 

baixa produtividade e resultados econômicos refletindo a deterioração atual da economia do 

país. Apesar da baixa produtividade os dados indicam uma necessidade de ampliação da frota, 

visto que os permissionários e veículos já operam em cargas horárias demasiadas. A 

ampliação do uso de aplicativos de pareamento usuário x táxi tende a melhorar a 

produtividade do sistema reduzindo os deslocamentos improdutivos.  

Entretanto, o surgimento recente de aplicativos voltados para o serviço de transporte 

individual não licenciado pelo município indica que o modo táxi deve ser reavaliado e 

adequado à nova realidade. 

6.1.7 Demanda do Sistema Viário 

Em novembro de 2015 foram realizadas pesquisas de contagens classificadas de 

veículos e pesquisas de frequência e ocupação visual em seções estratégicas dos principais 

corredores de Belo Horizonte, que permitiram quantificar os fluxos de tráfego e de 

passageiros nestas vias. Foi mantida a localização da maior parte dos 46 pontos pesquisados 

em 2008, na primeira versão do Plano de Mobilidade, para que fosse possível o comparativo 

dos resultados. Alguns foram relocados e acrescentados outros quatro, considerando as 

alterações da configuração da rede ocorridas no período, perfazendo um total de 50 pontos a 

serem pesquisados. A Figura 97 mostra a localização destes pontos. 

Em função de dificuldades operacionais, alguns pontos não foram pesquisados, 

especialmente os localizados em vias sob jurisdição do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT, como Anel Rodoviário e BR 040. Além disso, 

diferentemente das pesquisas de 2008, quando foram realizados levantamentos por todo o dia, 

foram pesquisadas somente as faixas horárias de 6h30 às 9h30, e de 16h às 19h30, que 

compreendem a hora-pico dos períodos manhã e tarde. 
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Figura 97: Pontos de Pesquisa na Rede Viária 

 

A Figura 98 e a Figura 99 apresentam o comparativo dos volumes veiculares coletados 

nos pontos pesquisados em 2008 e em 2015, no sentido Centro e no sentido Bairro, 

respectivamente, para o pico da manhã. Esses fluxos consideram os equivalentes veiculares 

mostrados na Tabela 27.  
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Tabela 27: Fatores de Equivalência Utilizados 

Categoria Veicular Fator 

Automóvel 1,0 

Motocicleta 0,3 

Ônibus 2,25 

Caminhão 2,0 

A hora pico manhã de cada ponto foi observado um maior volume de tráfego nas 

pesquisas de 2015, sendo a comparação feita com a mesma faixa horária nas pesquisas de 

2008 – Figura 100. 

Percebe-se que, no sentido Centro, os maiores fluxos horários em 2015 ocorrem na 

Av. Pres. Antônio Carlos, Cristiano Machado, Av. Pres. Carlos Luz e Nossa Senhora do 

Carmo com valores próximos ou superiores a 4.000 veículos por hora. Destaca-se o ponto 10 

da Av. Antônio Carlos, no qual o volume em 2015 ultrapassa os 7.500 veículos por hora, 

enquanto em 2008 foram contados pouco mais que 2.000 UVP. Uma explicação para o fato, 

além do crescimento da frota em circulação, é que a avenida ainda não tinha sido alargada, ao 

sul da Trincheira Celso Mello Azevedo, além da implantação do Viaduto Senegal, que 

acrescentou o tráfego de retorno nesta seção, antes alocado no Complexo da Lagoinha. Já no 

ponto 19 da Av. Amazonas, ocorre o contrário, sendo que o volume de 2008 chega a quase 

7.000, enquanto em 2015 é menor que 3.500, provavelmente devido a maior utilização de vias 

alternativas para acesso à região oeste, como a Av. Teresa Cristina. 

Em vários pontos houve pequena redução dos volumes no período. Nos poucos casos 

em que as vias apresentaram redução de volume de tráfego, isso pode ser atribuído à 

utilização de novas alternativas de circulação.   

No sentido Bairro, as características são diferentes, já que no pico da tarde as viagens 

ocorrem de forma mais dispersa, sem a concentração observada no pico da manhã. Apenas 

três vias apresentaram fluxos superiores a 4.000 veículos por hora: Av. Cristiano Machado, 

Av. Nossa Senhora do Carmo e Av. Pres. Juscelino Kubitschek, com destaque para esta, com 

um volume de quase 5.000 veículos, Figura 101. 

Na maior parte das seções pesquisadas, houve crescimento do tráfego, em alguns 

casos, bastante expressivos. Por outro lado alguns pontos apresentaram redução nos volumes 

pesquisados, o que pode ser atribuído à criação de novas alternativas de acesso aos bairros em 

sua área de influência.  
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Figura 98: Fluxos de Tráfego HPM - Sentido Centro 
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Figura 99: Fluxos de Tráfego HPM - Sentido Bairro 

 

Na Figura 100 são apresentados os volumes de pessoas em transporte individual 

(automóvel e moto) e de passageiros transportados pelo sistema de transporte coletivo no pico 

da manhã. A taxa de ocupação para os automóveis é de 1,42 pass/auto e das motocicletas 1,17 

pass/moto. É possível concluir que, no pico da manhã, o volume de passageiros utilizando o 

sistema viário é muito superior ao de passageiros do automóvel.  

Mesmo na Av. Nossa Senhora do Carmo, acesso a regiões com alto índice de 

motorização e nas quais o transporte individual tem papel relevante na repartição modal, o 
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volume de passageiros do transporte coletivo é maior que o volume veicular, em virtude de se 

constituir num importante polo de atração de viagens por motivo emprego, com origem em 

outras regiões.  

Em alguns corredores, como a Av. Presidente Juscelino Kubistchek, o volume de 

viagens pelo automóvel ultrapassa o de viagens pelo transporte coletivo, em função do baixo 

número de linhas de ônibus que por ele circulam.  

Figura 100: Volumes veiculares e de passageiros nos pontos de pesquisa 

 
Fonte: BHTRANS 

6.2 Sistema de Transporte Coletivo 

Na análise do sistema de transporte coletivo do município de Belo Horizonte, 

integrado pelo sistema de ônibus e o sistema sobre trilhos, são abordados os aspectos 

relacionados à rede de transporte e sua estrutura, a demanda e oferta dos serviços, a 

velocidade e o sistema viário utilizado pelo transporte coletivo e a política tarifária. 
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O sistema intermunicipal de transporte coletivo por ônibus será abordado de forma 

menos aprofundada, por não ser objeto do PlanMob-BH, embora tenha profundos reflexos 

sobre os serviços municipais. 

6.2.1 Rede de Transporte Coletivo 

A rede de transporte coletivo de Belo Horizonte é composta pelos modais ônibus e 

metrô. A operação das linhas do sistema ônibus é realizada através de três tipos de redes: 

estruturante, convencional e complementar. 

6.2.2 Oferta e Demanda do Sistema Ônibus 

A demanda de usuários no Sistema de Ônibus de Belo Horizonte foi substancialmente 

alterada sob o ponto de vista da oferta de serviços, notadamente após a implantação do 

MOVE no ano de 2014. Essa modificação na estrutura da rede impactou o comportamento 

dos usuários do sistema, uma vez que impôs a segmentação de linhas ampliando de forma 

expressiva o atendimento do serviço tronco-alimentado. 

Houve um crescimento da ordem de 42% no número de linhas alimentadoras, 15% nas 

linhas troncais e 63% nas linhas radiais, quando comparados os números de abril/2015 e 

abril/2008. Por outro lado, nota-se também uma redução de 61% no número de linhas 

semiexpressas, 15% nas linhas circulares e 13% nas linhas diametrais que se tornaram linhas 

alimentadoras. Ainda em relação à oferta, merece destaque o crescimento do número de linhas 

de atendimentos às vilas e favelas, passando de 8 para 13 linhas (63%). 

Tabela 28: Linhas do sistema ônibus  

Serviço 
Nº Linhas 

Variação Observação 
abr/08 abr/15 

Alimentadora 79 112 42% 

Implantação do sistema tronco alimentado da Estação 

Pampulha e complementação nas Estações Vilarinho e São 

Gabriel 

Troncal 26 30 15% Já existiam linhas troncais em Vilarinho e São Gabriel 

Circular 13 11 -15% Substituídas por linhas alimentadoras 

Diametral 92 80 -13% Substituídas por linhas alimentadoras 

Radial 8 13 63% 
Criação de novas linhas radiais para atendimento a pontas de 

diametrais extintas 

Perimetral 9 10 11%   

Semiexpressa 49 19 -61% Substituídas por linhas alimentadoras 

Executiva 0 2     

Vilas e Favelas 8 13 63%   

Total 286 291 2%   

Fonte: estudo GECET 

Com transformação de diversas linhas em alimentadoras houve redução da ordem de 

19% no número de usuários registrados nas linhas circulares, 17% nas linhas diametrais e 

63% nas linhas semiexpressas. E, um aumento de 215% nos usuários das linhas do serviço 

troncal, 71% nas linhas alimentadoras, 39% nas radiais, além de 100% nas linhas de vilas e 

favelas. Na Tabela 25constam os dados sobre os passageiros transportados nos dois 

momentos avaliados – abril/2008 e abril/2015. Ressalte-se que demanda do sistema teve um 
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crescimento de 2,05% se comparados os números de abril/2015 e abril/2008, inferior ao 

crescimento da população no mesmo período.  

Tabela 29: Passageiros transportados abril 2008 e abril 15  

Passageiros transportados 

Serviço Sigla abr/08 abr/15 Variação 

Alimentadora AL 4.591.481 7.839.409 70,74% 

Circular CI 1.721.532 1.393.856 -19,03% 

Diametral DI 18.663.318 13.919.627 
-17,43% 

Diametral MOVE DI M   1.489.761 

Executiva EX   36.808   

Perimetral PE 1.241.882 1.174.070 -5,46% 

Radial RA 932.774 1.300.055 39,38% 

Semiexpressa SE 5.862.455 2.172.116 -62,95% 

Troncal TO 3.641.989 2.220.411 
214,62% 

Troncal MOVE TO M   5.596.159 

Vilas e Favelas VF 269.740 541.489 100,74% 

Total   36.925.171 37.683.761 2,05% 

Fonte: estudo GECET 

Na Tabela 26 e Figura 101 são apresentados os números relativos à demanda média 

em dia útil bem como a demanda mensal do sistema de transporte por ônibus na atual 

configuração da rede de transportes. Os números de usuários são relativos ao mês de abril de 

2015 conforme o serviço ofertado. 

Tabela 30: Passageiros transportados abril/15 

Tipo de Serviço Passageiros/Mês Média Passageiros/ Dia Útil 

Troncal 2.220.411 88.816 

Troncal MOVE 5.596.159 223.846 

Alimentadora 7.839.409            313.576 

Circular 1.393.856 55.754 

Diametral 13.919.627 556.785 

Diametral MOVE 1.489.761 59.590 

Perimetral 1.174.070 46.963 

Radial 1.300.055 52.002 

Semi-expressa 2.172.116 86.885 

Vilas e Favelas 541.489 21.660 

Executiva 36.808 1.472 

Total 37.683.761 1.507.350 

Fonte: BHTRANS 



 

127 

Figura 101: Demanda de Passageiros por tipo de serviço 

 
Fonte: GECET 

Nota-se que o serviço diametral ainda é o responsável pelo maior volume de usuários 

registrados no sistema, acompanhado do serviço alimentador.  

Após a entrada em operação do BRT MOVE, 7,5% da frota são veículos do tipo 

padron (ar condicionado) e 6,4% são articulados (ar e câmbio automático). A Figura 102 

apresenta o perfil da frota de veículos do sistema de transporte coletivo MOVE, Convencional 

e Complementar (Vilas e favelas) 

Figura 102: Evolução da Frota por Tipo de Veículo 

 
Fonte: BHTRANS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

26 28 28 28 28 28 28

2.659 2.662 2.709 2.979 3.010 3.013
2.576

152
152

83 1
227

12 12 12 2 192

MICRO CONVENCIONAL PADRON ARTICULADO
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Ainda como diagnóstico da demanda do sistema, merecem destaques a utilização das 

integrações tarifárias, quer seja no sistema de ônibus quer seja com o Metrô. 

No primeiro caso, vale registrar o crescimento significativo da utilização desse 

benefício, a partir da implantação do MOVE. O percentual de passageiros integrados passou 

de 12,5% em março/2013 para 19,2% em abril/2015. 

6.2.2.1 Rede Estruturante 

A rede estruturante do transporte público é composta pelos sistemas/serviços de média e/ou alta 

capacidade de transporte, o BRT MOVE e trem metropolitano - Metrô.  

Com o aumento da utilização do veículo privado e o consequente aumento dos níveis 

de congestionamento, tempos de viagem, poluição e custos de transporte, a Prefeitura de Belo 

Horizonte definiu como objetivo estratégico implementar melhorias no transporte público: 

com qualidade, integrado e rápido, considerando sua priorização na circulação viária, torna-lo 

mais atrativo para o usuário do transporte individual, tendo como meta ampliar o percentual 

de viagens nos modos coletivos.  

No PlanMob-BH foi proposta a reestruturação da rede de transporte coletivo, e a 

implantação de sistemas de média/alta capacidade - metrô e BRT, nos principais corredores 

de transporte.  

Foi prevista a implantação de: 

• Quatro eixos de transporte tratados para a operação de BRT:  

✓   Antônio Carlos/Pedro I/Vilarinho; 

✓   Cristiano Machado (Túnel/Anel); 

✓   Amazonas/Tereza Cristina/Via do Minério; 

✓   Pedro II/Carlos Luz;  

• Tratamento de vias da Área Central; 

• Seis novas estações de integração: Vilarinho, Céu Azul, Pampulha, Carlos Luz, 

Alípio de Melo e São Gabriel. 

Por razões diversas apontadas a seguir, somente os corredores de BRT da Av. Antônio 

Carlos e Cristiano Machado, as vias da área central e um tratamento com prioridade para o 

transporte coletivo, além das estações Pampulha e São Gabriel foram implantados.  

A Figura 80 apresenta o que foi proposto para o Cenário Copa 2014. 
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Figura 103: Cenário Copa 2014 

 
Fonte: PlanMob 2010 

6.2.2.1.1 BRT MOVE 

O Sistema BRT – Bus Rapid Transit é um sistema de transporte coletivo cujas 

condições de operação proporcionam alto desempenho. A infraestrutura para sua operação 

exige a implantação de pistas ou faixas exclusivas, estações com plataformas elevadas para 

embarque/desembarque niveladas com o piso interno dos veículos, pagamento efetuado antes 

do embarque, informações ao usuário em tempo real sobre a operação das linhas, veículos 

com maior capacidade de transporte e operação monitorada por sistemas inteligentes através 
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do Centro de Controle Operacional. É constituído por uma rede de linhas com integração 

física e tarifária, tendo como resultado operacional a regularidade, rapidez, conforto e 

segurança.  

Em Belo Horizonte o BRT recebeu um nome exclusivo MOVE, valorizando o ato de 

movimentar, de ir de um ponto a outro, de ir em frente. 

O sistema BRT MOVE teve sua implantação concluída em 2014. A implantação se 

deu de forma gradativa, visando um melhor entendimento pela população e ajustes na 

operação. No Corredor da Av. Cristiano Machado a implantação ocorreu em 3 etapas e no da 

Av. Antônio Carlos em 5 etapas.  

Para a implantação do MOVE, as linhas que atendiam bairros localizados na região 

das Estações de Integração foram transformadas em alimentadoras operando entre o bairro e a 

estação. Nelas os usuários efetuam o transbordo entre linhas alimentadoras e as troncais ou 

metrô. 

Nas plataformas das linhas alimentadoras o embarque/desembarque é efetuado pelas 

portas à direita dos ônibus, que operam também desta mesma forma nos pontos do itinerário 

nos bairros. Nas linhas troncais o embarque/desembarque é efetuado em plataformas elevadas, 

da mesma forma que nos corredores tratados para a operação do MOVE.  

Assim, os pontos de embarque/desembarque dos corredores foram substituídos por 

Estações de Transferência. Cada estação tem um nome que identifica o que é mais relevante 

na região (nome de bairro, equipamento de grande atração de demanda, dentre outros). As 

estações são compostas por um ou dois módulos de embarque/desembarque, de acordo com a 

demanda de passageiros e volume de ônibus previstos.  

Paralelamente à implantação do MOVE foi implantado o BRT metropolitano. Como 

não há integração física e tarifária entre os dois sistemas, as linhas municipais e as 

metropolitanas operam em módulos separados, com acessos e controles independentes. 

Atualmente, uma estação da Av. Paraná e uma da Av. Santos Dumont estão cedidas 

temporariamente para a operação do BRT metropolitano. Com a transferência do terminal 

rodoviário para a região de São Gabriel, o TERGIP será transformado em terminal 

metropolitano e essas duas estações incorporadas aos serviços municipais. 

O sistema conta com 39 estações de transferência: 24 no corredor Antônio Carlos - 

quatro na Av. Vilarinho, seis na Av. Pedro I e quatorze estações na Av. Antônio Carlos, nove 

no corredor Cristiano Machado e seis na Área Central. Nessas estações os usuários podem 

fazer transbordos entre as diversas linhas do MOVE, sem complementação tarifária. 

Na Figura 104 é apresentado um módulo de estação implantada nos corredores 
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Figura 104: Estação de Transferência dos Corredores  

 

Nas Avenidas Santos Dumont e Paraná foram implantadas três estações em cada uma. 

Nessas estações municipais operam somente as linhas troncais com atendimento direto entre 

as Estações de Integração e o Centro, e uma linha paradora que atende à demanda 

intermediária de cada um dos corredores do MOVE. São estações diferenciadas, maiores, 

capazes de atender confortavelmente a grande demanda para a área central. A Figura 105 

mostra a estação de transferência das Avenidas Paraná e Santos Dumont. 

Figura 105: Estação de Transferência das Avenidas Paraná e Santos Dumont 

 

Nos acessos das estações de transferência dos corredores, antes da linha de bloqueio 

com catracas eletrônicas, foram instaladas bilheterias para a venda de bilhete unitário, compra 

e recarga de créditos no cartão eletrônico. Somente nas estações das Avenidas Santos Dumont 

e Paraná, as bilheterias ficaram fora das estações. Foram implantados quiosques, com 

atendimento em guichês e por máquinas de autoatendimento (Figura 106). Nessas duas 

avenidas foi eliminado o tráfego geral, sendo admitido apenas o acesso local.  
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Figura 106: Quiosques na área central 

 

A Figura 107 mostra a requalificação urbanística implantada para a operação do 

MOVE, que incluiu a implantação de ciclovia em toda sua extensão. 

Figura 107: Requalificação urbanística das Avenidas Paraná e Santos Dumont  

 

Através de painéis eletrônicos instalados em todas as estações, os usuários recebem 

informação, em tempo real, sobre o horário de chegada dos ônibus. Para segurança e controle 

da demanda, as estações são monitoradas por câmeras de circuito fechado, com 

acompanhamento das imagens, em tempo real no Centro de Controle Operacional – COP. O 

embarque em nível oferece maior conforto e segurança, principalmente para as pessoas com 

mobilidade reduzida. 

Os corredores onde opera o sistema BRT MOVE foram tratados para que o transporte 

coletivo não sofra interferência do tráfego geral, através de pistas ou faixas exclusivas, 

garantindo a operação sem interferências com o tráfego geral. As Estações de Transferência 

foram implantadas no canteiro central (Figura 108).  
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Figura 108: BRT MOVE Antônio Carlos 

 

Nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I, o sistema opera em duas faixas por sentido 

num trecho de 12km e na Av. Cristiano Machado, trecho entre o Complexo da Lagoinha e a 

Av. Vilarinho, com 7,1 km o sistema opera com duas faixas por sentido junto as Estações de 

Transferência, possibilitando ultrapassagens. (Figura 109). 

Figura 109: BRT MOVE Cristiano Machado 

 

Na Av. Vilarinho as adequações viárias, em 2,7 km para a operação do MOVE 

também permitem ultrapassagens junto às Estações de Transferência. Considerando a 

demanda nesse trecho, optou-se pela operação em faixas exclusivas e estações no eixo da via, 

inclusive preservando-se a ciclovia existente no eixo da via.  

Visando a redução da necessidade de manutenção e garantir o nivelamento entre o 

piso dos veículos e das estações, o pavimento flexível das pistas exclusivas das avenidas 

Antônio Carlos, Pedro I, Cristiano Machado, Santos Dumont e Paraná foi substituído por 

pavimento rígido, garantindo esta condição de operação e melhor desempenho dos veículos. 

Na Av. Vilarinho o pavimento rígido foi implantado junto às estações. 
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No tratamento dos corredores para a operação do MOVE, nas principais interseções 

semaforizadas, com grande volume de tráfego, foram implantadas soluções em desnível, 

eliminando cruzamentos. Nas demais interseções semaforizadas, a programação semafórica 

dá prioridade à passagem os ônibus.  

A Tabela 31 compara o planejado no PlanMob-BH para sistemas de BRT e o realizado 

até 2014 em relação aos corredores, estações de integração e sistemas tronco alimentados. 

Tabela 31: Comparação entre o planejamento e o realizado 

 

 

 

As figuras seguintes mostram as Estações de Integração São Gabriel e Pampulha. 
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Figura 110: Estação de Integração São Gabriel 

 

Figura 111: Estação de Integração Pampulha 

 

Os motivos da não implantação ou modificação na forma de operação são decorrentes 

de situações diversas: 

● Tratamento viário: 

✓ Av. Pedro II/Av. Carlos Luz: a seção transversal destas avenidas não viabilizou a 

operação com porta à esquerda e estações de transferência a curto prazo. 

✓ Área Central: as intervenções para a priorização do transporte coletivo na 

circulação e operação apresentaram consequências sobre o tráfego geral, que 

repercutiram negativamente sobre o desempenho do transporte coletivo. Assim, 

apenas as Avenidas. Paraná e Santos Dumont foram tratadas conforme o projeto. 

Os demais trechos utilizados pelo MOVE foram tratados como faixas 

preferenciais. 
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✓ Av. Portugal: a demanda que seria atendida na Estação Céu Azul foi transferida 

para a Estação Pampulha. A localização da Estação Pampulha permite que o 

usuário acesse a região da Av. Pedro I pagando tarifa de linha alimentadora e o 

acesso a diversos destinos através das linhas troncais da própria estação e das 

linhas que operam de passagem vindas das Estações Venda Nova e Vilarinho. 

Desta forma a Av. Portugal deixou de ter operação de linha troncal. No entanto, a 

implantação de faixa exclusiva torna-se necessária para melhoria da operação das 

linhas alimentadoras.    

✓ Av. Amazonas, Av. Tereza Cristina e Via do Minério: o sistema de BRT para o 

eixo oeste de Belo Horizonte e região metropolitana depende de recursos para 

desenvolvimento dos projetos e execução de obras de infraestrutura.  

● Estações de Integração: 

✓ Estação Céu Azul: não foi implantada devido à dificuldade de implantação na 

região do Céu Azul. 

✓ Estação Carlos Luz: não foi implantada devido à dificuldade implantação em local 

adjacente à Av. Carlos Luz. 

✓ Estação Alípio de Melo: seu nome foi alterado para São José. Os projetos 

executivos de arquitetura e engenharia já foram desenvolvidos. Encontra-se 

pendente a licitação para a execução das obras. Foi implantada uma Estação Ponto 

para dar início à operação da rede de linhas da futura Estação São José, dando 

apoio à linha troncal 5550 - Estação Pampulha/Estação Ponto São José. 

● Sistemas tronco alimentados: 

✓ Estação São Gabriel: encontra-se pendente a troncalização de 26% das linhas, na 

sua maioria diametrais com itinerário na Av. Amazonas e Av. Pedro II/Av. Carlos 

Luz.  Esta situação é decorrente da falta de capacidade de operação das 

plataformas da Estação São Gabriel. Mediante estudos em andamento para 

atendimento a novos assentamentos de interesse social que ocorrerão na região 

nordeste, será necessária a implantação de mais uma estação de integração. A 

Estação Providência deverá ser implantada na Via 240, próximo a Av. Saramenha, 

com rearranjo de linhas da Estação São Gabriel, contribuindo para a melhoria da 

sua operação, e inclusão de linhas ainda não integradas.  

Na reestruturação dos serviços de transporte coletivo na área de influência do MOVE 

deve-se destacar: 

Na Estação de Integração, os usuários com destino ao Centro são atendidos por linha 

troncal com operação direta, proporcionando redução no tempo da viagem, e linhas troncais 

paradoras com atendimento aos corredores e a região hospitalar. 

Nas regiões de alimentação aonde operavam linhas diametrais, a ligação entre 

corredores foi mantida através da operação de linhas troncais denominadas perimetrais, ou 

seja, a ligação entre corredores foi mantida sem passagem pelo centro. Essas linhas operam 

como BRT nos corredores e como linhas convencionais nas demais vias. 
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Nas situações em que o bairro perdeu a ligação diametral, a nova linha radial foi criada 

com integração tarifária à linha que passou realizar esse serviço. 

A Figura 112 apresenta a rede de linhas que foram reestruturadas/implantadas. 

Figura 112: Rede de Linhas Municipais do BRT MOVE em Operação 

 
    Fonte: BHTRANS 
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Em resumo, foram implantados: 

• BRT em dois eixos de transporte: Antônio Carlos/Pedro I/Vilarinho e Cristiano 

Machado (Túnel/Anel); e 33 estações de transferência; 

• Faixas exclusivas em dois eixos de transporte: Pedro II/Carlos Luz e Cristiano 

Machado (Anel/Vilarinho); 

• Pista exclusiva e seis estações de transferência na Paraná/Santos Dumont e faixa 

preferencial sem estações de transferência na rota hospitalar;  

• Três novas Estações de Integração: Vilarinho, Pampulha e São Gabriel. 

Com a implantação das linhas troncais do BRT MOVE, foi eliminada a sobreposição 

dos itinerários de linhas, nos corredores e nas vias da área central. Nos horários de pico da 

manhã houve uma redução de 27% no volume de ônibus municipais (de 415 para 302) na Av. 

Antônio Carlos, de 25% na Av. Cristiano Machado (de 405 para 304). No centro, houve uma 

redução de 32% no volume de ônibus circulando (de 899 para 615) e na área hospitalar uma 

redução de 54% (de 257 para 119).  

Das oito linhas diametrais planejadas para operarem na pista exclusiva do BRT 

MOVE na Av. Antônio Carlos, quatro ainda estão pendentes.  

O sistema BRT MOVE proporciona a operação em rede integrada. Como as 

plataformas das estações de transferência operam em área paga, o usuário pode desembarcar 

de uma linha e embarcar em outra na mesma estação, sem pagar nova tarifa e chegando mais 

rápido ao seu destino. Esta situação beneficiou os usuários do sistema, que pagavam 

anteriormente 1 ½ tarifa com o uso do cartão eletrônico num intervalo de 90 minutos. Outro 

benefício para os usuários em relação à redução de gastos com transporte foi devido à 

transformação de diversas linhas em linhas alimentadoras. Nas viagens com origem e destino 

na mesma região de alimentação é cobrada a tarifa regional.  

O atendimento aos usuários com destino ao Centro, através das linhas troncais com 

operação direta, proporcionaram uma significativa redução nos tempos de viagem. O tempo 

total considerando o uso da linha alimentadora + transbordo + linha troncal: Estação Venda 

Nova/Centro (53%), Estação Vilarinho/Centro (25%), Estação Pampulha/Centro (45%) e 

Estação São Gabriel/Centro (20%). A Figura 113 mostra o ônibus articulado BRT MOVE. 
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Figura 113: Ônibus articulado BRT MOVE 

 

6.2.2.1.2 Sistema sobre trilhos 

O trem metropolitano de Belo Horizonte, sob gestão da Companhia Brasileira de trens 

Urbanos – CBTU, opera com uma frota de 35 TUEs (Trem Unidade Elétrico). Dez novos 

trens foram adquiridos e incorporados à frota em 2015.  Porém, devido a não melhoria do 

sistema de sinalização, o intervalo entre viagens não foi alterado, ou seja, foi mantida a 

mesma frequência utilizada anteriormente a essa ampliação. Entretanto, com os novos TUEs a 

capacidade de transporte por composição aumentou de 1.026 para 1.300 passageiros, 

possibilitando o atendimento a uma demanda de 350 mil passageiros/dia.  

O sistema possui uma única linha, de 28,1 km de extensão, que liga a região Norte de 

Belo Horizonte (Estação Vilarinho) ao município de Contagem (Estação Eldorado), com 19 

estações, conforme apresentado na Figura 114. A linha atende a 150 bairros de Belo 

Horizonte de forma direta, considerando um percurso de até 600 metros, possuindo um tempo 

de viagem total de, aproximadamente, 44 minutos. 

Das 19 estações em operação, uma está localizada em Contagem e 18 em Belo 

Horizonte: 

● Duas estações são integradas ao sistema municipal de Belo Horizonte e ao sistema 

metropolitano (Vilarinho e São Gabriel) e uma somente ao metropolitano e municipal 

de Contagem (Eldorado). A Estação Vilarinho conta com um shopping center, 

conectado à rede de transporte coletivo.  

● Sete estações são integradas a linhas com atendimento a bairros próximos (Cidade 

Industrial, Vila Oeste, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central e José Cândido);  

● Quatro estações localizadas dentro da área central (Lagoinha, Central, Santa Efigênia e 

Carlos Prates) estão entre as mais movimentadas do sistema. 

Em todas as estações localizadas em Belo Horizonte é possível o transbordo, com 

integração tarifária, entre o sistema municipal e o trem metropolitano, observadas as mesmas 

regras vigentes para integrações no sistema municipal. 
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Figura 114: Linha 1 do Trem Metropolitano 

 
Fonte: CBTU 

O metrô realiza 139 viagens/sentido nos dias úteis, ofertando 142.100 lugares/sentido. 

Os intervalos entre viagens variam entre 4 e 7 minutos nas faixas horárias de pico, gerando 

uma capacidade de mais de 13.300 passageiros/hora/sentido. O horário de funcionamento do 

metrô é entre 5h15min e 23h, diariamente.  

A Figura 115 apresenta a evolução da demanda média por dia útil entre os anos de 

2000 e 2015 Verifica-se que em 15 anos houve um acréscimo de aproximadamente 124% na 

demanda média diária em comparação com um aumento em torno de 38% no número de 

viagens diárias. Porém em 2014 houve uma queda de 6% da demanda, possivelmente em 

consequência da implantação do MOVE. 
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Figura 115: Evolução da demanda média diária 

 
   Fonte: CBTU 

A Figura 116 apresenta o número de viagens programadas a partir das estações terminais entre os anos de 2000 e 

2015, no período de 6h às 18h59min e a 

 
  Fonte: CBTU 

Figura 117 o número de viagens total. Os valores referem-se à programação do mês de 

dezembro de cada ano. Vale destacar que até 2000, o trecho operado era entre a Estação 

Eldorado e a Estação Minas Shopping (14 estações).  
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Figura 116: Número de viagens programadas por faixa horária  

 
  Fonte: CBTU 

Figura 117: Número de Viagens Total 

 
 Fonte: CBTU 

O Metrô de BH vinha mantendo um crescimento até 2014, quando a demanda anual 

teve uma queda de cerca de 3 milhões de passageiros, estabilizando-se em 2015, quando 

transportou 61 milhões de passageiros. Figura 118.  
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Figura 118: Evolução da demanda anual  

 
  Fonte: CBTU 

A Figura 119 mostra a movimentação anual de passageiros em cada uma das 19 

estações do trem metropolitano, entre os anos de 2000 e 2015. Dentre as estações, quatro se 

destacam: Eldorado, Lagoinha, Central e Vilarinho. Juntas, nessas quatro estações 

embarcaram em 2015, 28.823.624 passageiros, representando 47% da demanda anual. 

Figura 119: Demanda anual de passageiros por estação 

 
     Fonte: CBTU 

A integração entre o sistema de ônibus com o metrô, ainda é bastante limitada. Os 

passageiros integrados representaram, em 2015, apenas 2,56% da demanda total do sistema 

municipal. Com a operação do MOVE houve uma significativa queda das integrações em 

2014 e uma recuperação em 2015, conforme pode ser verificado na Figura 120.  
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Figura 120: Demanda integrada ao metrô 

 
            Fonte: CBTU 

As tarifas do trem metropolitano de Belo Horizonte não sofrem aumentos desde 

janeiro de 2007, com o valor de R$ 1,80 para o bilhete unitário, R$ 3,60 para o bilhete ida e 

volta e R$ 16,20 para o bilhete múltiplo, com desconto de uma tarifa. 

Os usuários do trem metropolitano que possuem os cartões BHBUS (BHTRANS) e 

ótimo (SETOP e TRANSCON) têm o benefício da integração tarifária com o sistema de 

ônibus. 

6.2.2.2 Rede Convencional 

A rede convencional é composta pelas linhas alimentadoras, circulares, diametrais, 

radiais, semiexpressas e troncais dos sistemas tronco alimentados que não fazem parte do 

sistema MOVE. A Figura 121 apresenta o atendimento de transporte coletivo por tipo de 

linha. 

A Tabela 32 apresenta a variação do número de linhas da rede convencional entre 

2008 e 2015. Houve uma redução de 20% nas linhas integrantes desse serviço, referente à 

extinção de linhas diametrais e, principalmente, semiexpressas. 

Com a ampliação dos serviços tronco alimentados, principalmente com a implantação 

do MOVE, o número de linhas diametrais e semiexpressas vem sendo reduzido, à medida que 

essas linhas são substituídas por alimentadoras. 

Ao longo do tempo parte dos passageiros atendidos pela rede de linhas convencional 

passarão a serem atendidos pela rede estruturante do MOVE e o metrô. 

Tabela 32: Linhas do Sistema Convencional 

Serviço 
Nº Linhas 

Observação 
abr/08 abr/15 

Alimentador 79 112 
Implantação do sistema tronco alimentado da Estação Pampulha e 

complementação nas Estações Vilarinho e São Gabriel 

 -
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Troncal 26 10 Troncais convencionais substituídas por troncais do MOVE 

Circular 13 11 Substituição por linhas alimentadoras 

Diametral 92 74 Substituição por linhas alimentadoras 

Radial 8 13 Substituição de diametrais extintas 

Perimetral 9 10   

Sei expresso 49 19 Substituídas por linhas alimentadoras 

Executivo 0 2   

Total 286 251   

Fonte: estudo GECET 

Com a implantação do MOVE houve significativa redução de usuários nas linhas 

circulares, nas linhas diametrais e nas linhas semiexpressas. Também houve redução de 

demanda nos serviços troncais convencionais, já que parte deles foi substituído pelo MOVE, 

conforme citado anteriormente. Assim, embora a demanda pelo transporte por ônibus tenha 

crescido 2,05% no período considerado, houve uma queda de 18% na demanda pelos serviços 

convencionais, conforme apresentado na Tabela 33. 

Tabela 33: Passageiros transportados abr/08 e abr/15  

Serviço Abr/08 Abr/15 Variação 
Alimentadora 4.591.481 7.839.409 71% 

Circular 1.721.532 1.393.856 -19, % 

Diametral 18.663.318 13.919.627 -17% 

Executiva   36.808   

Perimetral 1.241.882 1.174.070 -5 % 

Radial 932.774 1.300.055 39% 

Semiexpressa 5.862.455 2.172.116 -63% 

Troncal 3.641.989 2.220.411 -39% 

Total 36.655.431 30.056.352 -18% 

Fonte: estudo GECET 

Nota-se que o serviço diametral ainda é o responsável pelo maior volume de usuários 

registrados no sistema, acompanhado do serviço alimentador. Na Figura 121 é apresentada a 

rede de linhas do transporte coletivo. 
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Figura 121: Rede de Linhas Convencionais 

 
Fonte: BHTRANS 
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6.2.2.3 Rede Complementar 

A rede complementar é composta pelos serviços de baixa capacidade de transporte, 

referentes às linhas de vilas e favelas, executivo, suplementar e escolar. 

6.2.2.3.1 Vilas e Favelas 

As regiões de vilas e favelas são atendidas por linhas que operam com veículos 

menores (micro-ônibus) adequados às condições topográficas e limitações do sistema viário 

para a operação do veículo convencional. Atualmente 13 linhas atendem aproximadamente a 

20.800 passageiros/dia útil, com tarifa fixada em R$0,85. Estas linhas são integradas 

tarifariamente, em 90 minutos, às demais linhas do sistema e ao metrô. A Figura 122 

apresenta as regiões de atendimento por transporte coletivo em vilas e favelas. 

Figura 122: Atendimento por Transporte Coletivo em Vilas e Favelas 

 
Fonte: BHTRANS 
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6.2.2.3.2 Executivo 

O serviço executivo foi implantado em setembro/2012, através das linhas SE01-

Cidade Administrativa/Savassi e SE02- Buritis/Savassi, com o objetivo de oferecer um 

serviço diferenciado (veículos com poltronas estofadas, ar condicionado e acesso à internet 

através de rede Wi-Fi), visando atrair os usuários do transporte individual. As duas linhas 

transportam em média 1.800 passageiros/dia útil.  

6.2.2.3.3 Suplementar 

O sistema suplementar absorveu os extintos operadores do transporte clandestino de 

Belo Horizonte e entrou em operação em 2001, quando foram concedidas 300 permissões. 

O Sistema de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros – STSP é operado por 

meio de miniônibus, fazendo a ligação entre bairros, sendo vedada a operação na área central 

da Capital, delimitada pela Avenida do Contorno. Trata-se de um sistema de operadores 

autônomos que, no entanto, cumprem horários e itinerários estabelecidos pela BHTRANS. 

Atualmente, são operadas 24 linhas com 276 veículos. Há três grupos tarifários com 

valores de tarifa definidos conforme a característica de operação da linha. 

Embora o sistema suplementar não se integre tarifariamente com nenhum outro 

sistema de transporte em Belo Horizonte, o pagamento da tarifa pode ser feito através do 

cartão BHBUS, representando 50% dos pagamentos.  

Atualmente todas as linhas operam no sábado e 8 linhas não operam no domingo e 

feriados. Nenhuma linha faz atendimento noturno. O início de operação varia entre 04:37 h e 

06:00 h, e o término da operação entre 19:20 h e 23:15 h. 

Os contratos de permissão do STSP venceriam em 31/08/15 e nova licitação seria 

feita. Por recomendação do Ministério Público foi adiada a publicação do novo edital, com 

previsão de início de operação dos novos contratos em mar/2017. O novo STSP terá 

alterações na forma de operação que deverão propiciar uma oferta de serviço de melhor 

qualidade para os usuários. 

Tabela 34: Dados operacionais do serviço 

Nº de linhas 24 

Frota 276 

Passageiros transportados/dia 105.920 

Passageiros transportados/mês 2.581.183 

Passageiros transportados/dia útil/linha 4.870 

Produção quilométrica/mês 1.290.189 

IPK Médio 2,09 

PMM 4.783km 

Extensão média de linhas 26 km 

Tempo médio de viagem 77 min 

Velocidade média operacional 16,9km/h 

Intervalo médio no horário de pico 10 min 

Fonte: BHTRANS 

A Figura 123 mostra a distribuição das linhas suplementares em operação. 
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Figura 123: Linhas da Rede Suplementar 

 
Fonte: BHTRANS 

Os dados de demanda das linhas suplementares estão apresentados na Figura 124.  
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Figura 124: Passageiro Transportado/Dia Útil Equivalente STSP 

 
Fonte: BHTRANS 

A demanda média atual dia útil/linha é de 4.870 passageiros distribuídos da seguinte 

maneira:  

● 6 linhas demanda < 3.000; 

● 6 linhas demanda > 3.000 e < 5.000; 

● 7 linhas demanda > 5.000 e < 7.000; 

● 5 linhas demanda > 7.000 e < 9.000.  

Os indicadores operacionais de cada uma dessas linhas são apresentados na Tabela 35. 

Tabela 35: Indicadores Operacionais das Linhas Suplementares 

 
Fonte: BHTRANS 
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6.2.3 Transporte escolar 

O Serviço de Transporte Escolar do Município de Belo Horizonte é gerenciado desde 

1992 pela BHTRANS. Inicialmente concedido na forma de “Permissão”, para a qual foram 

feitas licitações nos anos de 1994, 1996, 1999 e 2004. Desde 2011 é prestado na forma de 

“Autorização” mediante credenciamento para interessados em realizar o serviço, tanto para 

pessoa física como para jurídica. A mudança para a modalidade credenciamento foi embasada 

por parecer jurídico demonstrando que o transporte escolar é um serviço de utilidade pública, 

mas de natureza privada. O Credenciamento é feito por meio de Autorização, que a 

BHTRANS outorga a terceiros para a realização do Serviço de Transporte Escolar. 

O sistema escolar caracteriza-se por ser um transporte de porta a porta 

(residência/escola e escola/residência), mediante contrato entre as partes e remuneração 

específico do trajeto pretendido. O operador tem autonomia na definição de horários de 

operação, áreas de atuação e itinerários. Não há tarifa definida para o serviço, prevalecendo 

sempre a livre negociação entre as partes. A BHTRANS disponibiliza em seu portal 

www.bhtrans.pbh.gov.br os valores equivalentes a uma tarifa de equilíbrio, calculados a partir 

de uma planilha de custos referencial, com a finalidade de balizar as negociações entre pais e 

responsáveis por alunos e autorizatários do serviço. Os valores calculados levam em 

consideração o tipo de veículo, o perfil da frota (ano e modelo), a exigência ou não de 

acompanhante, a natureza do transportador (pessoa física ou jurídica) e ainda todos os custos 

envolvidos, como: combustíveis, lubrificantes, pneus, depreciação do veículo, remuneração, 

entre outros. 

A forma de regulação adotada pela BHTRANS – autorização por credenciamento 

permite que o mercado regule o seu valor pela concorrência direta e permanente. O órgão 

regulador atua para limitar a quantidade de veículo e operadores, a partir de elementos que 

demonstrem desequilíbrios do sistema. A empresa concentra ainda esforços em quatro 

diretrizes regulatórias: 

● Segurança veicular, verificada em processos de Vistoria; 

● Qualidade: características veiculares: conforto e higiene, qualificação 

profissional dos operadores, curso de formação e profissional;  

● Informação aos usuários – Disponibilizados no Portal BHTRANS: valores de 

referência para contratação, legislação e lista de Operadores Autorizados; 

● Fiscalização do serviço para verificação de não conformidades. 

O padrão de qualidade de operação (veículos e operadores) definido pela BHTRANS 

pode ser considerado severo, com rígidos critérios de verificação, definidos no Regulamento 

Operacional do Serviço. 

A frota conta com 37.890 lugares com capacidade de transporte de até 113.670 

escolares/dia, considerando três turnos de operação. As tabelas e figuras a seguir apresentam 

os dados operacionais do serviço. 
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Tabela 36: Número de operadores 

Operadores Quant. 

Autorizatários 1.861 

Condutores Auxiliares 819 

Acompanhantes 304 

Total 2.984 

Fonte: BHTRANS 

Tabela 37: Perfil da Frota 

Tipo de veículo Quant. % 

Kombis 16 1% 

Microônibus/vans 1.563 84% 

 Ônibus 282 15% 

Total 1.861 100% 

Fonte: BHTRANS 

 

Figura 125: Evolução e Idade Média da Frota 

 

Fonte: BHTRANS 

Como não há obrigatoriedade no Regulamento do Serviço de fornecimento, por parte 

do operador, de dados operacionais, não se dispõe de informações consistentes das 

necessidades deste mercado, dificultando a definição do número de operadores necessários 

para um atendimento adequado.  

As informações disponíveis sobre divisão modal indicam que a demanda pelo 

transporte escolar é equivalente àquela atendida pelo metrô, o que confirma a importância 

desse modo de transporte na mobilidade urbana de Belo Horizonte. 

6.2.4 Informação nos pontos de embarque /desembarque – PED 

Em 2008, a BHTRANS de forma pioneira desenvolveu um projeto que oferece aos 

usuários frequentes e, principalmente, aos usuários eventuais do sistema de transporte 

coletivo informações nos Pontos de embarque e Desembarque - PED de forma perene, de 

baixo custo e de fácil atualização. A função primordial é disponibilizar informação objetiva e 

clara sobre os locais atendidos pelas linhas que param em cada PED. 

Foi desenvolvido software/sistema para automatizar a produção de mídias, painéis 

informativos, a partir da base de dados da rede de transporte coletivo de Belo Horizonte, com 

o objetivo de:  
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● Informar aos usuários no ponto de ônibus, além dos números das linhas que 

param no local, os principais destinos a partir daquele PED, com os polos 

geradores de tráfego existentes na proximidade do mesmo; 

● Auxiliar aos usuários na chegada ao destino desejado, sem depender de 

informações de outras fontes; 

● Abranger o maior número de usuários com da disponibilização da informação 

em Ponto de Embarque e Desembarques com abrigos atendido por três ou mais 

linhas. 

A concepção da solução na forma de um Mapa Esquemático, em formato A3, possui 

as seguintes características (ver em anexo): 

● Referência: é caracterizada por locais de conhecimento popular no âmbito 

municipal ou regional. 

● Trajeto: é o conjunto de referências ao longo, ou próximo, das vias pelas quais 

as linhas de ônibus circulam. 

● Rede: conjunto de trajetos que ligam a área central da cidade aos bairros. 

● Quadro de frequência: Diferente do quadro de horário, o quadro de 

frequência informa para o usuário, no PED, qual o tempo entre viagens por 

períodos.  

● Quadro de itinerário Reduzido: Itinerário principal reduzido da linha, que 

contempla as vias principais e algumas referências da cidade ou da região. 

● Limites geográficos - área central e limite municipal. 

● Pontos de referência municipal – Principais pontos de referência municipal 

para turismo - Lagoa da Pampulha, Mineirão, Zoológico, Parques Municipais, 

Hospitais, Praças, quando próximos dos trajetos das linhas (até 400m) de 

distância do PED. 

● Bairros – identificação dos bairros abrangidos pelo itinerário das linhas 

● Trajeto das Linhas - traçado gráfico esquemático do trajeto principal da linha, 

em cores distintas, apontando a identificação numérica da linha e a 

denominação dos Ponto de Embarque e Desembarques de maior importância. 

● Informações adicionais – apresenta as logomarcas da BHTRANS e da 

Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, além dos meios de acesso para 

atendimento ao usuário (central telefônica, internet e postos de atendimento). 

Numa primeira etapa, entre 2008/2009 – Projeto Piloto, contemplou 218 Pontos de 

Embarque e Desembarques e 164 linhas de ônibus (das 273 linhas existentes na época), em 

pontos de embarque e desembarque com abrigo, dentro da área da Av. do Contorno, de 

acordo com os critérios definidos no projeto. Foi realizada pesquisa para verificar o nível de 

compreensão da solução adotada para o Mapa Esquemático. 

Na segunda etapa o projeto Infoponto foi implantado em diversas áreas da cidade, 

totalizando 1.430 painéis em Pontos de Embarque e Desembarque da Área Central, corredores 

principais e vias secundárias de bairro. A ideia inicial do projeto era implantar 

suportes/painéis em todos os PED da cidade que tivessem abrigos. Nos bairros mais afastados 
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do centro, servidos por apenas uma linha de ônibus, a informação era vista por um número 

baixo de usuários, já que os itinerários e frequência são conhecidos e essas informações eram 

menos relevantes.  

No período de 2012 a 2014 iniciou-se uma nova etapa, cujo objetivo era substituir 

painéis (mapas e quadros) desatualizados e suportes metálicos danificados, priorizando a Área 

Central e corredores principais de transporte. 

6.2.4.1 Dificuldades de Implantação 

Por dificuldades orçamentárias o projeto Infoponto não foi totalmente implantado. Por 

outro lado o projeto deve ser atualizado com frequência, o que nem sempre acontece, sendo 

que já se identificou em algumas situações a utilização de informações desatualizadas.  

A ação de vândalos também compromete as informações do Infoponto. Além de 

rabiscar ou arrancar os painéis, eles conseguem destruir às vezes o próprio suporte metálico 

que é aparafusado nos postes dos abrigos. 

6.2.4.2 Situação Atual  

Um novo software para tratamento das informações do sistema de ônibus está em 

desenvolvimento e mantém o mesmo padrão de informação anterior, com um mapa 

esquemático e um quadro de frequências das linhas A diferença no novo software é que as 

informações deixam de se referir somente às linhas que passam no ponto de embarque e 

desembarque, e passam a mostrar o PED inserido no sistema de transportes da cidade, 

inclusive mostrando formas de integração com o Trem Metropolitano de BH. Além disso, o 

novo mapa contém o traçado e as estações do MOVE e do Trem Metropolitano, além do Anel 

Rodoviário. 

Começaram a ser implantados, em junho de 2016, os novos abrigos para o sistema de 

transporte por ônibus, pela iniciativa privada. Conforme estabelecido no Edital de licitação, 

todos os abrigos deverão apresentar uma estrutura que possibilite a identificação do ponto de 

parada de ônibus, a identificação das linhas de ônibus que dele se utilizam e ainda as 

possibilidades de transbordo para chegar ao destino, através de painéis de mensagens ou 

informações, que serão confeccionados, instalados e mantidos pela Concessionária, que deve 

ficar responsável ainda pela atualização das informações, sempre que solicitado pela 

BHTRANS. O painel de mensagens ou informações deverá possibilitar acesso visual às 

mensagens, tanto de dia, como à noite. O painel de mensagens ou informações deverá ter suas 

faces úteis, preferencialmente, voltadas para a área interna do abrigo em ponto de parada de 

transporte público de passageiro, tendo área total de no máximo, 2m² (dois metros quadrados). 

Esta área maior destinada a informações possibilitará um ganho tanto de visualização e leitura 

como de possibilidades futuras de implementação de outros tipos de informações. 

Além de todas as informações previstas no edital, o Painel de Mensagens ou 

Informações deverá conter formas específicas capazes de prestar informações para pessoas 

com deficiências física, auditiva, visual e múltipla. As informações devem possibilitar ao 

deficiente a identificação do local onde ele se encontra, o nome e o número das linhas que 
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passam naquele ponto, o itinerário reduzido das linhas e ainda as possibilidades de transbordo 

para chegar ao destino. 

Desta forma, já em 2016, a cidade de Belo Horizonte poderá contar com abrigos novos 

e modernos, e ainda um novo sistema de informações que abrange as pessoas com deficiência. 

6.2.5 SITBus – Sistema Inteligente do Transporte do Município de Belo Horizonte  

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTRANS, desenvolveu e implantou um 

sistema integrado de gestão, monitoramento e informação do transporte coletivo municipal 

denominado SITBus. O sistema utiliza uma lógica de automatização, sistematização de 

processos e sistemas necessários à prestação de serviços, informação aos usuários e gestão do 

sistema de transporte coletivo, baseando-se em um conceito amplo e difundido 

internacionalmente de Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transportation System 

- ITS), desempenha a função de sistema integrado de gestão operacional, monitoramento, 

controle da arrecadação e gestão da informação, tem como objetivos principais a melhoria da 

segurança, regularidade, pontualidade e confiabilidade dos serviços, através de ferramentas e 

instrumentos de controle e gestão dos serviços, possibilitando acesso a informações do 

transporte coletivo em tempo real para os usuários, as concessionárias e a BHTRANS, dentro 

dos ônibus, em estações e pontos de embarque e desembarque, pela internet e através da 

telefonia móvel, antes e durante os deslocamentos dos usuários. 

O SITBus também permite, através da arrecadação eletrônica, o controle do 

pagamento de passagens, a integração temporal e a operação de política tarifária adequada, 

possibilitando a implementação de uma rede de transportes adequada às necessidades dos 

usuários, racionalizando custos e otimizando os recursos humanos e materiais envolvidos nos 

serviços. 

Todos os veículos da frota têm instalados os sistemas de GPS e GPRS, câmeras de 

segurança; sistema de no-break para garantir o funcionamento dos demais equipamentos em 

caso de falha de bateria; computador de bordo. Os veículos do sistema BRT-MOVE contam, 

além desses equipamentos, painéis de próximas paradas e sistema de informação por áudio, 

que informam as paradas da linha ao longo do itinerário. 

Desde dezembro de 2015, está disponível o aplicativo SIU Mobile BH, integrante do 

SITBus, que amplia as facilidades aos usuários do transporte público por ônibus em Belo 

Horizonte. A ferramenta possibilita que os usuários visualizem as previsões de chegada dos 

ônibus nos pontos desejados, através de consultas em seus próprios smartphones. Outra 

importante e inédita funcionalidade do SIU Mobile BH é a acessibilidade para os deficientes 

visuais, por meio de um menu especial. 

O aplicativo fornece as mesmas informações disponíveis nos painéis do SITBus, que 

se encontram instalados em alguns pontos de embarque e desembarque dos ônibus 

atualmente. Desta forma, o usuário, com base nas informações do aplicativo, terá condição de 

gerenciar melhor seu tempo durante o dia, considerando os minutos estimados para a chegada 

de seu ônibus. Essa condição deverá trazer maior comodidade para os passageiros, pois 
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permitirá seu planejamento e ida ao ponto de ônibus em horário próximo à chegada de sua 

linha.  

Acessibilidade: O aplicativo conta também com funcionalidade especialmente 

desenvolvida aos deficientes visuais, que poderão embarcar de forma independente e segura. 

O acesso para pessoas com deficiência visual permite que o usuário, devidamente cadastrado, 

comunique o seu desejo de embarcar ao motorista do ônibus escolhido, através do envio de 

mensagem ao painel do motorista, equipamento que apresentará o endereço do ponto de 

ônibus e o nome do passageiro.  

O SIU Mobile BH abrange todos os pontos de ônibus da cidade, bem como as linhas e 

os veículos do sistema. 

6.2.6 Política Tarifária 

Tarifa é o preço pago pela utilização de serviços públicos, decorrente de uma política, 

definida pela autoridade pública. A política tarifária para o transporte público deve estar 

associada a políticas públicas mais amplas já que tem efeitos sobre a condição 

socioeconômica dos usuários, o uso do solo urbano e a sustentabilidade econômico-financeira 

dos sistemas de transporte. 

A política tarifária praticada no sistema de transporte coletivo é fator fundamental na 

definição das condições de mobilidade da população da cidade, uma vez que sua estrutura 

determina as condições de acesso dos usuários aos diversos serviços oferecidos. Pode também 

ser um fator de atração para novos usuários ou, pelo contrário, contribuir para que os usuários 

busquem alternativas para seu deslocamento na cidade. 

6.2.6.1 Histórico  

Ao longo do tempo a política tarifária em Belo Horizonte passou por grandes 

reformulações: 

● Até a década de 70 o valor da tarifa era definido para cada linha, onerando os 

usuários que utilizavam as linhas mais longas; 

● Na década de 80 as tarifas foram unificadas por tipo de serviço, havendo 

subsídio cruzado entre as linhas, inclusive as metropolitanas, através da 

Câmara de Compensação Tarifária – CCT;  

● Ainda na década de 80 foi implantada a integração tarifária com o metrô; 

● Na década de 90, foi estabelecida a tarifa única para todo o sistema de 

transporte coletivo municipal, a exceção das linhas circulares da área central 

que tinham tarifas com valores menores; 

● Ainda na década de 90 foram criadas linhas troncais e estabelecida a integração 

tarifária entre elas e as linhas alimentadoras e com o metrô em estações 

fechadas; 

● Em 2001 foi implantado o sistema de bilhetagem eletrônica; 
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● Ainda em 2001 foi criado o serviço de transporte suplementar, não integrado 

tarifariamente com os serviços convencionais e nem entre as linhas do 

suplementar entre si; 

● Em 2004 foi criada a tarifa regional na região do Barreiro, permitindo a 

integração tarifária entre linhas alimentadoras, sem o pagamento de qualquer 

valor adicional, com valor da tarifa reduzido em relação à tarifa predominante 

do sistema; 

● Também em 2004 foi implantada a tarifa reduzida no serviço de atendimento a 

vilas e favelas; 

● Ainda em 2004 foi implementada a integração tarifária temporal entre as linhas 

circulares e as demais linhas do sistema; 

● Em 2006, sem alteração no valor das tarifas foi implantada a integração 

tarifária entre todas as linhas do sistema municipal e metrô, com desconto 50% 

da tarifa mais barata no transbordo para uma segunda linha ou metrô, desde 

que efetuado no intervalo de noventa minutos; 

● Ainda em 2006, foram ainda implantadas as tarifas regionais nas estações de 

Integração São Gabriel e Venda Nova; 

● Em 2008 foi implantada a rede de domingo, permitindo transbordo sem 

pagamento adicional; 

● Em 2014, com o início da implantação do MOVE, foi implantada a integração 

tarifária entre as linhas desse serviço nas estações de transferência e de 

integração, sem pagamento adicional; 

● Ainda em 2014 foram implantadas as tarifas regionais nas estações Pampulha e 

Vilarinho.  

É importante ressaltar que embora devessem se constituir num único sistema, os 

serviços de transporte público por ônibus metropolitanos e municipais são muito pouco 

coordenados, operando sob regulamentações distintas, com prazos de concessão variados, 

sem integração tarifária e de certa forma concorrentes entre si. Até o início da década de 1990 

o sistema municipal de Belo Horizonte subsidiava o sistema metropolitano. Com a separação 

entre a CCT Municipal e a CCT metropolitana isso deixou de ocorrer.  

É necessário que o sistema de transporte coletivo opere de forma unificada. Belo 

Horizonte, na condição de principal centralidade da Região Metropolitana, deverá se 

empenhar no sentido de tornar essa unificação possível. Pela cidade trafega um grande 

número de linhas urbanas intermunicipais, gerando impactos negativos significativos sobre o 

sistema de transporte público, pela duplicidade de oferta em determinados corredores, 

implicando desperdícios de esforços e de recursos públicos e privados, gerando deseconomias 

para o sistema e imposição de gastos cada vez mais elevados aos usuários. 

A bilhetagem eletrônica possibilita o fornecimento diário de informações sobre as 

viagens realizadas, o número de passageiros transportados, o uso de gratuidades e a receita 

arrecadada, através da venda dos cartões e em dinheiro. O uso do cartão eletrônico 

proporciona maior segurança e menor custo de deslocamento pelo desconto na segunda tarifa, 
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além da segurança às viagens ao diminuir, de maneira expressiva, o volume de dinheiro 

dentro dos ônibus. Atualmente, 70% dos usuários utilizam as diversas modalidades de cartão 

como meio de pagamento e 30% pagam a tarifa em dinheiro. 

Algumas categorias de usuários recebem o benefício das gratuidades, conforme mostra 

a Tabela 33. Apenas os idosos com 65 anos ou mais, podem utilizar os ônibus sem o cartão 

BHBus, bastando apresentar a identidade. As gratuidades são cobertas pelos demais usuários, 

já que o custo do serviço é quase integralmente pago pela arrecadação com a tarifa. 

Tabela 38: Gratuidades 

Categoria Instrumento de concessão 

Idosos maiores de 65 anos Constituição Federal 

Agentes de Inspeção do Min. do Trabalho Lei Federal 

Carteiros e Mensageiros do Correio Lei Federal 

Oficiais da Justiça do Trabalho Lei Federal 

Oficiais da Justiça Federal Lei Federal 

Menores de 5 anos, no colo Portarias BHTrans 

Pessoas com deficiência física, mental, auditiva 

ou visual, com ou sem acompanhante  

Lei Orgânica de Belo Horizonte e Portarias BHTrans 

Doentes renais crônicos em tratamento de 

hemodiálise, com ou sem acompanhante 

Portarias BHTrans 

6.2.6.2 Política Tarifária Atual 

A partir da implantação do sistema de bilhetagem eletrônica – SBE, foi possível a 

integração tarifária entre linhas e serviços distintos: física nas estações de integração e de 

transferência e temporal, no intervalo de 90 minutos em qualquer ponto de embarque e 

desembarque ao longo dos itinerários de todas as linhas do sistema convencional de transporte 

público municipal de passageiros, inclusive com o metrô. 

A política tarifária atualmente praticada no sistema municipal de transporte coletivo 

define sete grupos tarifários com tarifas unitárias distintas:  

● Grupo I – compreende as linhas que compõem os serviços diametrais, os 

serviços radiais, os serviços perimetrais, os serviços semiexpressos e os 

serviços troncais, inclusive o BRT- MOVE; 

● Grupo II – composto pelas linhas alimentadoras e pelas linhas circulares; 

● Grupo III – composto pelas linhas de vilas e favelas; 

● Grupo IV - constituído pelos serviços suplementares, com o valor da tarifa 

variável, dependendo da extensão do itinerário a ser cumprido. 

● Grupo V – composto pelas linhas executivas curtas; 

● Grupo VI – composto por linhas executivas longas; 

● Grupo VII – composto por linhas turísticas curtas 

Aos domingos vigora a política de deslocamentos sucessivos, o usuário paga no 

máximo a tarifa predominante, por sentido, utilizando o cartão BHBUS, dentro do intervalo 

de 90 minutos. 
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Ainda fazem parte do sistema de transporte público por ônibus os serviços executivos, 

com tarifas mais elevadas e diferentes para cada linha e com desconto se o pagamento for 

efetuado com cartão BHBus. 

A política tarifária vigente contempla a integração temporal entre linhas dos serviços 

convencionais municipais e também com o metrô. Ressalte-se que essa integração só é 

possível para usuários do cartão BHBUS, no intervalo de 90 minutos. Entretanto o serviço 

suplementar não está integrado entre suas próprias linhas, nem com os demais serviços 

Assim, o passageiro, usuário de cartão BHBUS, ao utilizar duas linhas de ônibus ou 

uma linha de ônibus e o metrô, dentro do intervalo de noventa minutos, se beneficia da 

integração temporal, usufruindo de desconto de cinquenta por cento na tarifa de menor valor 

entre as duas linhas utilizadas.  

Nas integrações entre os serviços alimentadores e os serviços troncais ou o metrô, 

dentro das estações de integração ou pontos de conexão, a tarifa integrada equivale ao valor 

da tarifa unitária do GRUPO I.  

A integração entre linhas do serviço alimentador de uma mesma bacia de alimentação, 

na estação de integração, se dá com custo zero para o usuário.   

Os usuários que fazem uso das integrações envolvendo as linhas de vilas e favelas ou 

as linhas integradas dos serviços tronco alimentados têm ainda direito a integração tarifária 

numa terceira viagem, respeitado o tempo de integração de noventa minutos.  

Os deslocamentos caracterizados como retorno são restringidos para a cobrança da 

meia tarifa. O objetivo da integração tarifária é o de permitir que o usuário se desloque para 

um determinado destino utilizando mais de uma linha sem a necessidade de pagamento de 

tarifa integral na segunda viagem, e não que faça uma viagem integrada de ida e volta, com 

apenas uma tarifa, mesmo que em linhas distintas.  

Os dados de receitas e passageiros transportados em março de 2016, o volume de 

beneficiários da política de integração, é de cerca de 20% de do total de usuários do sistema e 

os adicionais tarifários pagos pelos beneficiados com essa política, representam 10,8% do 

total de receitas arrecadadas. 

A política tarifária em vigor embora represente um grande avanço em relação à 

praticada anteriormente, ainda não é capaz de atender de forma satisfatória algumas das 

diretrizes do Planejamento Estratégico da BHTRANS e do PlanMob-BH, como reduzir os 

custos de viagem para o usuário, ampliar o acesso aos serviços, às oportunidades de trabalho e 

ao lazer e tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. Essa diretriz de maior 

inclusão social é reforçada no artigo 14 do Decreto n.º 15.317, de 02 de setembro de 2013, 

que instituiu o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH. 

A atual política tarifária contempla ainda o passe estudantil instituído pela Lei nº 

10.106, de 18/04/2011. Entretanto, não se trata de possibilitar o pagamento de meia tarifa a 

qualquer estudante. Fazem jus ao benefício apenas os estudantes que preenchem os seguintes 

requisitos: 
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● Matriculados e frequentes em estabelecimento escolar situado no município de 

Belo Horizonte; 

● Residentes a distância superior a um quilômetro da unidade escolar em que 

estejam matriculados e frequentes; 

● Membros de famílias que sejam, preferencialmente, beneficiárias dos seguintes 

programas sociais da Prefeitura de Belo Horizonte: Bolsa Família, Bolsa 

Escola Municipal, Benefício Variável Jovem; Proteção Social 

Especial/Acolhimento Institucional; Bolsa Moradia; Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI); Remoções/Reassentamento Familiar; Programa de 

Reassentamento de Famílias (Proas). 

É importante ressaltar que essa política é custeada com recursos provenientes do 

Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Escolar, cuja gestão está a cargo da Secretaria 

Municipal de Políticas Sociais e beneficiava cerca de 21.000 estudantes, no final de 2015.  

O Projeto de Lei 1.749, que aprova o novo Plano Diretor de Belo Horizonte, em fase 

de discussão na Câmara Municipal, em seu Capítulo II – Do Plano Diretor de Mobilidade 

Urbana de Belo Horizonte, define diretrizes para a mobilidade urbana e contempla alguns dos 

componentes para o estabelecimento de uma nova política tarifária para o sistema de 

transporte público da cidade, bem como instrumentos para sua integração com os sistemas 

metropolitano e das cidades conurbadas, a saber: 

Art. 363 - Constitui objetivo relativo à política de preço dar coerência aos valores 

cobrados pelos serviços de mobilidade, estacionamentos em vias públicas de veículos de 

passageiros e de carga, bem como por eventuais cobranças por circulação, estimulando 

modos de transporte não motorizados, coletivos e menos poluentes. 

Parágrafo único - Constitui ação voltada para o atendimento ao objetivo previsto no 

caput deste artigo definir políticas de preço para cada modal com vistas a priorizar a 

utilização dos sistemas de transporte coletivo e não motorizados e desestimular o uso do 

automóvel, especialmente na Área Central de Belo Horizonte. 

Art. 364 - Fica criado o Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao 

Transporte Coletivo - FSTC, cujos recursos serão prioritariamente destinados a subsidiar o 

serviço de transporte coletivo no Município, com vistas à manutenção e redução das tarifas 

cobradas pelo mesmo. 

Art. 371 - Constitui meta relativa à integração dos modos de transporte a implantação 

de bilhete único integrando todos os modos de transporte público, com opção de compra 

diária, semanal e mensal. 

Art. 374 - Constituem objetivos relativos aos instrumentos de gestão em curto prazo: 

IX - estabelecer consórcios, convênios e acordos com municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, com vistas à gestão coordenada dos sistemas de 

mobilidade urbana.  
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É necessário, assim, que seja iniciado um estudo sobre outros componentes, além dos 

destacados no Art.371, passíveis de serem incorporados à nova política tarifária, bem como de 

se prospectar possíveis fontes de recursos para constituição do Fundo Municipal de Melhoria 

da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo - FSTC, criado pelo Art. 364. 

6.2.7 Transporte Coletivo Metropolitano  

Em Belo Horizonte circulam além das linhas do sistema municipal, as linhas do 

sistema intermunicipal metropolitano e MOVE Metropolitano que tem o objetivo de 

racionalizar a rede de transporte coletivo metropolitana, com a implantação de Terminais de 

Integração de Transportes. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras 

Públicas do Estado de Minas Gerais - SETOP, gestora do sistema, 359 linhas metropolitanas 

circulam dentro de Belo Horizonte nos dias úteis em 11.269 viagens. 

Do total de viagens, somente 15% referem-se às linhas do sistema MOVE 

Metropolitano. O número de passageiros transportados é estimado em mais de 510.000. No 

entanto, mesmo sem os dados completos, se compararmos com a demanda do sistema 

municipal, que transporta aproximadamente 1,5 milhões de passageiros/dia, fica evidenciada 

a importância da operação do sistema metropolitano dentro do município. 

Os dados de demanda apresentados na Tabela 39 referem-se somente aos passageiros 

que pagaram passagem dentro dos ônibus, não computando os dados das linhas de bloqueio 

entre os serviços alimentadores e troncais, nas estações de integração metropolitanas. 

Tabela 39: Dados operacionais das linhas metropolitanas em Belo Horizonte 

Sistema Passageiros 
Viagens Linhas ** 

Nº % Nº % 

Move 
Alimentadora 103.132  2.326  21 89 25 

Troncal* 21.411  1.711  15 20 6 

Convencional 381.956  7.232  64 250 70 

Total  506.499  11.269  100 359 100 

Fonte: SETOP 

6.3 Sistema de Transporte Não Motorizado 

6.3.1 Circulação de Pedestres 

Tratar a questão do pedestre no contexto da mobilidade urbana significa propor facilidades ao 

modo mais importante para o funcionamento da cidade. Não apenas por representar o segundo 

modo no total de viagens realizadas diariamente, mas sim por representar o único modal 

presente em todos os tipos de viagem, seja como modo principal, seja como modo 

complementar.  

Conforme os dados da Pesquisa O/D de 2012, são realizadas na cidade cerca de 2.200.000 

viagens/dia pelo modo a pé, ou seja, 35% do total de viagens diárias. Isso mostra a 
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importância de se trabalhar esse modo de transporte buscando melhorar as condições de 

conforto e segurança na circulação de pedestres.  

Além da questão espacial da viagem, envolvendo os locais de origem e destino, do acesso a 

outros modais, outras intenções podem estar envolvidas no ato de caminhar. A utilização das 

vias como área de recreação ou condicionamento físico, área de convivência e socialização ou 

mesmo de contemplação e introspecção, também são práticas que devem ser consideradas no 

desenho do espaço público e das vias de circulação de pedestres. 

A faixa etária é também um fator importante para se avaliar o comportamento do pedestre. 

Crianças, jovens, adultos e idosos têm compreensões diferentes acerca do espaço e se 

locomovem cada qual de acordo com suas necessidades e possibilidades.  

Da mesma forma, as condições físicas do indivíduo, em especial as deficiências, também 

influenciam no usufruto do espaço público. Segundo o IBGE, em 2010, do total da população 

de Belo Horizonte, 6,4% possuíam dificuldades motoras, 18,1% deficiências visuais, 4,7% 

deficiências auditivas e 1,4% deficiência mental/intelectual. Embora esses valores sejam 

inferiores à média nacional, trata-se de uma parcela significativa da população, cujas 

necessidades devem ser consideradas no desenho dos espaços de circulação, por possuírem 

características próprias de se relacionar com estes espaços. 

Com relação à escolha dos trajetos, vários são os aspectos que motivam as escolhas do 

pedestre. Além da minimização do percurso, também são levados em consideração aspectos 

relacionados à infraestrutura, ao uso do solo e à segurança. Outros aspectos tais como 

ambiência, conforto ambiental, continuidade, separação do tráfego de veículos, segurança 

pública, atratividade visual, limpeza, uso do solo, áreas movimentadas, iluminação, também 

são levados em consideração para a determinação dos percursos por parte dos pedestres.  

Belo Horizonte conta com uma série de iniciativas direcionadas para a prioridade ao pedestre 

na Área Central da cidade. Dentre as ações que merecem destaque estão a retirada de camelôs 

do Hipercentro, que resultou em melhora significativa nas condições de circulação; a 

regularização dos acessos aos postos de gasolina, um passo importante para a diminuição do 

conflito entre pedestres e veículos nos passeios; o programa de melhoria denominado 

“Caminhos da Cidade”, parcialmente implantado na Área Central e o projeto MobiCentro, 

mostrado no item 6.4. 

Essas iniciativas, no entanto, apesar de promoverem melhorias substanciais para o espaço 

público, não eliminam por completo os entraves à circulação, uma vez que outros aspectos 

estão diretamente relacionados com a qualidade do passeio. 

Não atendimento às normas de acessibilidade universal, mau posicionamento do mobiliário 

urbano, más condições de conservação do pavimento, existência de degraus, capacidade 

insuficiente em alguns trechos, desníveis, poluição visual, obras mal sinalizadas, travessias 

mal posicionadas e em dois tempos (pedestre parando no canteiro central ou ilha e 

aguardando novamente o ciclo para atravessar), conflitos com veículos e ciclistas, carga e 

descarga em horário de fluxo intenso e descontinuidades são alguns dos problemas mais 
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frequentes observados ao longo da rede de caminhamento a pé e estão diretamente ligados à 

infraestrutura e desenho urbano. 

6.3.1.1 Infraestrutura de Circulação 

O sistema de circulação de pedestres é constituído por calçadas e travessias. De acordo com 

as definições do Código de Trânsito Brasileiro, calçada é a “parte do sistema viário, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos e 

reservada exclusivamente ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de 

mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins”. 

As calçadas podem ser divididas em faixas, sendo em geral uma de mobiliário, uma de 

circulação, correspondente ao passeio, e uma zona de interação, na área que faz limite com as 

edificações. Trata-se de uma divisão ideal, que deveria servir de orientação para todo o 

sistema de circulação de pedestres. 

As travessias, por sua vez, podem ser em nível ou desnível, sendo que as em nível 

compreendem as esquinas ou outros pontos que possibilitem a transposição da via. As 

travessias em desnível compreendem as passarelas específicas para pedestres ou acopladas a 

viadutos, implantadas para a transposição de barreiras, criando ligações entre áreas 

fisicamente segregadas, existindo também travessias por sob a via, as chamadas passagens 

inferiores. Em Belo Horizonte existem 142 travessias em desnível concentradas 

principalmente ao longo da Av. Cristiano Machado, do Anel Rodoviário e das faixas 

ferroviárias. 

Deve-se destacar a questão da sinalização, uma vez que esta não compreende apenas as 

indicações de pontos de travessia, como faixas de pedestres ou semáforos, mas também a 

sinalização indicativa voltada para o pedestre, inexistente na cidade. 

É importante ressaltar que toda a comunicação visual e padrões que facilitem os 

deslocamentos das pessoas, tais como piso podotátil e sinalização sonora para deficientes 

visuais, bem como também sinalização de alerta para deficientes auditivos, são componentes 

importantes do desenho do espaço público, não apenas por cumprimento a determinações 

legais, mas por tornarem o espaço legível por parcela da população em geral excluída em 

função de suas limitações. Neste sentido há muito a ser feito em Belo Horizonte 

6.3.1.2 Rede de caminhamento de pedestres 

 O sistema de vias para a circulação de pedestres é formado por calçadas, passarelas e 

travessias. Estima-se que existam mais de 8.000 km de calçadas e 142 passarelas para 

pedestres, das quais 28 em corredores de transporte, 37 sobre o trem metropolitano, 23 no 

Anel Rodoviário, 16 na Linha Verde e ainda 38 acopladas a viadutos em toda a cidade. 

Na Área Central as calçadas têm, em geral, entre 4 e 6 metros de largura, são arborizadas e 

dispõem de espaço para instalação de mobiliário urbano. Entretanto, subsistem trechos mal 

conservados, trechos sem capacidade para atender o volume de pedestres que por ela circula, 

além de não estarem totalmente adaptadas aos conceitos de acessibilidade universal. 
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Nesta região, vários trechos foram tratados, buscando a melhoria das condições de conforto e 

segurança para a circulação de pedestres. Esses tratamentos abrangeram a implantação de vias 

de pedestres, eliminação de estacionamentos para alargamento de calçadas ou implementação 

de elementos de traffic calming, totalizando cerca de 7,5 km, conforme apresentado na Tabela 

40. 

Tabela 40: Trechos Tratados para Pedestres - Área Central 

Trecho Extensão (metros) 

Corredor Paraná/Santos Dumont  2.660 

Praça Sete de Setembro 400 

Praça da Savassi 400 

Av. Amazonas 750 

Rua dos Caetés 1.000 

Rua Rio de Janeiro 600 

Mercado Central/Pça. Raul Soares 470 

Av. Alfredo Balena/Al. Ezequiel Dias  1.000 

Fonte: BHTRANS 

Além destas intervenções, na Praça da Estação, foram suprimidas mais de 700 vagas de 

estacionamento e criada uma grande esplanada, com cerca de 8.500m²,criando um espaço de 

fruição para a população e propicio à realização de eventos. 

Travessias sinalizadas, com semáforos para veículos e pedestres, com semáforos exclusivos 

para pedestres ou apenas com sinalização horizontal, também integram a rede de 

caminhamento de pedestres. Entretanto, não existe um levantamento preciso que quantifique a 

estrutura disponível para a circulação de pedestres em todo o município de Belo Horizonte, 

com exceção das interseções semaforizadas. De acordo com o Balanço PlanMob-BH 2014, 

cerca de 14% das travessias com semáforo para pedestres contemplam todos os movimentos 

(Figura 126). 
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Figura 126: Percentual de travessias total de pedestres na rede semafórica 

 
Fonte: BHTRANS 

O Percentual de interseções semaforizadas com travessia total para pedestres em relação ao 

total de interseções semaforizadas, tem um crescimento discreto na proporção de interseções 

completas em relação ao total de interseções, apesar do aumento numérico tanto do número de 

interseções quanto do número de travessias completas (que passou de 64 em 2003 para 109 

em 2014). No entanto, a instalação de focos para pedestres não quer dizer, diretamente, que há 

uma política de priorização do pedestre, conforme prevê o próprio Plano de Mobilidade de 

Belo Horizonte, mas representa a evolução dos equipamentos relacionados ao transporte 

coletivo. 

Fora da Área Central, de modo geral predominam calçadas estreitas, muitas vezes com largura 

insuficiente para arborização ou instalação de mobiliário urbano. As deficiências apontadas 

para a Área Central como má conservação e não adequação à acessibilidade universal 

persistem, agravadas por inúmeros obstáculos tais como degraus e acessos a garagens que 

interrompem sua continuidade, iluminação precária, dentre outras.  

6.3.1.3 IV Conferência Municipal de Política Urbana 

No que se refere ao pedestre foi aprovada pela conferência a meta: Considerar o modo a pé 

como prioritário nas políticas públicas e reverter a tendência de queda de sua participação, 

aumentando o percentual de pessoas que adotam ou mantém esse modo como opção e não por 

falta de capacidade de pagamento de outros modos; considerar o tratamento para pedestres e 

seus custos como parte integrante dos projetos de transporte coletivo. 
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Considerando o modo a pé como prioritário nas políticas públicas, o PlanMob-BH deve 

prever as seguintes ações: 

 Rede de caminhamento, conforme aprovada na IV CMPU: composta de 

calçadas e travessias de forma hierarquizadas, associadas ao uso do solo 

através da criação do instrumento do Mapa de Classificação de Calçadas 

(Figura 127), que considera tratamento para pedestres nas calçadas das 

centralidades e da rede estruturante de transporte da cidade. Naquelas 

consideradas prioritárias serão propostas melhorias nos passeios, nos 

acessos às estações de metrô e BRT e nos pontos de travessia, através do 

aumento do tempo de verde para os pedestres. 

 Definição de Zonas 30: identificação de vias que para receber medidas de 

moderação do tráfego, iniciando com a implantação de limitação de 

velocidade para 30 km/h nestas vias de forma a permitir o 

compartilhamento do leito viário por modos motorizados e não motorizados 

com maior segurança (Figura 117 no item 5.3.2). 

 Fiscalização e posturas: promoção de ações de fiscalização nas calçadas e 

travessias para o cumprimento das regras de acessibilidade (ABNT NBR 

9050:2004) e do Código de Posturas do Município (Lei nº 8.616 de 14 de 

julho 2003); ampliação da fiscalização de respeito à legislação de trânsito 

que estabelece a prioridade ao pedestre em travessias não semaforizadas. 

 Educação, informação e promoção: ampliação dos projetos de desenho 

urbano realizados na Área Central desde 2002 para as centralidades 

regionais, considerando aspectos como sinalização indicativa específica 

para pedestres, iluminação específica dos passeios e travessias e ações de 

promoção do modo a pé, como passeios turísticos; criação de facilidades 

para os deslocamentos a pé em toda a cidade. – 

Foram ainda aprovadas as seguintes propostas; 

 Priorizar efetivamente os pedestres em todas mudanças viárias, 

minimizando alongamentos dos percursos de caminhamento que tenham 

por função garantir a melhoria no tráfego 

 Requalificar a passagem de pedestres que corre lateralmente ao Elevado 

Helena Grecco (antigo elevado Castelo Branco), visando possibilitar e 

estimular seu uso pela população nos deslocamentos entre as Regionais 

Noroeste e Centro-Sul. 

 O poder público municipal deverá assumir até 2016 (curto prazo) a 

responsabilidade pela manutenção das calçadas indicadas no mapa de 

classificação das calçadas e aquelas localizadas no perímetro da Av. do 

Contorno 

 A responsabilidade pela manutenção de todas as calçadas de Belo Horizonte 

será assumida pelo poder público municipal até 2020 (médio prazo) 

 Implementar passagens de pedestres em pontos estratégicos de transposição 

da linha férrea, Inclusive em paralelo com os viadutos já existentes, 

observando as condições de acessibilidade e segurança. 
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 A Prefeitura reformará a iluminação das vias de forma a melhorar a 

luminosidade, a visão e a segurança do pedestre. 

Figura 127: Mapa de Classificação De Calçadas 

251658240

 
Fonte: SMAPU 
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6.3.2 Rede Cicloviária 

6.3.2.1 Analise dos Deslocamentos Realizados em Bicicletas 

O foco da presente análise é estabelecer comparativo entre as pesquisas de origem e 

destino realizadas em 2002 e 2012, buscando avaliar a evolução das características dos 

deslocamentos realizados em bicicletas. 

Segundo essas pesquisas, em Belo Horizonte foram realizadas, em 2002, 

24.460 viagens e 24.539 trajetos por bicicleta diariamente, passando a 26.217 viagens e 

26.351 trajetos diários em 2012, um crescimento de cerca de 7% na utilização da bicicleta 

num intervalo de dez anos. 

Ao se considerar as viagens com origem e/ou destino em Belo Horizonte, ou seja, 

aquelas que possuem pelo menos uma das pontas no município, foi registrado um total de 

34.609 viagens em 2012, enquanto na pesquisa de 2002 foram contabilizadas 27.858, um 

crescimento de 24% no número dessas viagens. Percebe-se uma participação expressiva de 

viagens intermunicipais, representando mais de 20% do total nas duas edições da pesquisa. 

Para efeito das análises de geração de viagens (soma das viagens originadas e 

destinadas) e os respectivos motivos, foram desconsideradas aquelas por motivo residência, 

que geralmente representa a maior parte das viagens. As regiões em que a geração de viagens 

por bicicleta é mais significativa se referem, por ordem de quantidade, aos territórios 

Pampulha 4, Área Central (soma de seis territórios), Pampulha 2, Venda Nova 4, Venda Nova 

3 e Norte 3, como mostra a Figura 129. As viagens produzidas por esses territórios somam 

31% do total. Também merecem destaque os municípios vizinhos que são os principais 

destinos ou origens dessas viagens: Contagem, Ribeirão das Neves e Ibirité, que somam 

juntas 9% do total das viagens analisadas, e mais de 80% das viagens externas a Belo 

Horizonte (origem ou destino em outros municípios). 

Observa-se que há uma concentração maior das viagens pelo modo bicicleta nas 

porções mais ao norte e oeste da cidade e que as viagens são curtas, com destino nas próprias 

regionais de origem ou nas regionais conurbadas. Estas áreas coincidem com aquelas nas 

quais já existiam algumas ciclovias implantadas, à época da Pesquisa OD 2012, bem como 

onde a topografia favorece o uso da bicicleta. Vale lembrar que entre 2008 e 2009 foram 

licitados e contratados 100 km de projeto de infraestrutura cicloviária, e que, até essa data, 

Belo Horizonte contava com apenas 19 km de ciclovias instaladas que não chegavam a 

caracterizar uma malha cicloviária. Somente entre 2010 e 2012, partes dessa rede começaram 

a ser implantadas, cujos efeitos não são puderam ser retratados na Pesquisa OD 2012. 

Alguns resultados são significativos se comparados com a pesquisa de 2002 (Figura 

128). Nesse ano, a Área Central aparecia como a maior geradora de viagens por bicicleta, 

seguida de Sul 2, Pampulha 2, Barreiro 3, Sul 4 e Pampulha 4, somando também 31% dessas 

viagens. Contagem e Ribeirão das Neves continuam sendo os municípios que mais geraram 

viagens com origem ou destino em Belo Horizonte. 
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Figura 128: Geração de Viagens por bicicleta por Território 

em 2002 

 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2002 

Figura 129: Geração de Viagens por bicicleta por Território 

em 2012 

 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012
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A Figura 130 apresenta o mapa de desejos das viagens realizadas por bicicletas, 

segundo a Pesquisa Origem e Destino realizada em 2012 pela Agência Metropolitana. 

Figura 130: Viagens por Bicicleta por Território em 2012 

  
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 

Ao se analisar estas viagens, verifica-se que aquelas realizadas pelos motivos trabalho 

e estudo correspondiam a 88% do total de viagens em 2002. Em 2012, esta participação se 

reduziu para 71%, com aumento das viagens pelos motivos lazer, compras e outros. Apesar 

dessa mudança, os números comprovam que a finalidade do uso da bicicleta tem finalidade 

cotidiana. Os principais motivos para a utilização da bicicleta são mostrados na Figura 131. 
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Figura 131: Motivo das Viagem por Bicicleta 

2002                                                                                    2012 

 
Fonte: Pesquisas Origem e Destino 2002 e 2012 

Quanto ao gênero das pessoas que utilizam a bicicleta, verifica-se que a maioria são 

homens, ocorrendo um aumento da participação do gênero masculino em 2012: 93% do total, 

que antes era de 84% (Figura 132). 

Figura 132: Viagens de bicicleta por Gênero dos usuários 

2002                                                                        2012 

 
Fonte: Pesquisas Origem e Destino 2002 e 2012 

A Figura 133 mostra as faixas etárias dos usuários que realizam viagens por bicicleta, 

nas pesquisas de 2002 e 2012. Percebe-se uma mudança mais significativa no perfil dessa 

população, nas faixas acima de 21 anos. A participação da faixa de 21 a 25 anos era 17% do 

total, em 2002, e reduziu para 8% em 2012, enquanto as faixas superiores a 26 anos passaram 

a representar 74% em 2012, contra 62% em 2002. 
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Figura 133: Viagens de bicicleta por Faixa Etária dos usuários 

2002                                                                                    2012 

 
Fonte: Pesquisas Origem e Destino 2002 e 2012 

Observa-se um aumento nos deslocamentos diários por usuários com menores níveis 

de renda. As viagens de usuários com até três salários mínimos eram 68% do total em 2002, 

passando a ser 91% em 2012, sendo que neste ano, as faixas de renda maiores que cinco 

salários mínimos aparecem com menos de 1% das viagens. É preciso, no entanto, ter cautela 

ao se analisar os dados relacionados à renda, uma vez que a taxa de resposta da Pesquisa OD 

2012 foi baixa em áreas com população de maior poder aquisitivo, o que pode explicar a 

inversão expressiva desses números (Figura 134). 

Figura 134: Viagens de bicicleta por Faixa de Renda dos Usuários  

  
Fonte: Pesquisas Origem e Destino 2002 e 2012 

A representatividade das viagens com duração de até 30 minutos praticamente não se 

alterou entre 2002 e em 2012, somando 82% e 83% do total, respectivamente. No entanto, a 

distribuição entre as três faixas com intervalos de 10 minutos, que era mais concentrada na 

faixa intermediária, de 11 a 20 minutos, passou a se distribuir uniformemente, como mostra a 

Figura 135. 
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Figura 135: Tempo médio de deslocamento 

2002                                                                                   2012 

 
Fonte: Pesquisas Origem e Destino 2002 e 2012 

Com relação às distâncias percorridas, a grande maioria das viagens por bicicletas em 

Belo Horizonte, considerando todos os motivos, é de curta distância, com até 6 km, 

representando mais de 90% das viagens registradas, tanto na Pesquisa OD de 2002 quanto na 

OD 2012, conforme representado na Figura 136 e Figura 137. Percebe-se, no entanto, que 

houve maior concentração de viagens de até 3 km na última Pesquisa OD, cuja participação 

passou de 70% para 83% do total, indicando predominância ainda maior das viagens mais 

curtas. 

Figura 136: Distribuição das Distâncias Médias Percorridas em 2002 

 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2002 
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Figura 137: Distribuição das Distâncias Médias Percorridas em 2012 

 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2012 

6.3.2.2 Principais Fluxos de Viagens 

À medida que 95% das viagens por bicicleta registradas na Pesquisa OD 2012 têm 

extensão inferior a 6 km, tais viagens foram analisadas com o intuito de identificar as áreas de 

maior concentração. 

Verifica-se que a maior parte das viagens de até 3 km, ocorre nas regionais Pampulha, 

Venda Nova e Norte (Tabela 41). Estas áreas participam com 63% dessas viagens, enquanto a 

Área Central aparece com apenas 7% do total. Para viagens de extensão entre 3 km e 6 km, as 

quais representam 12% do total, constata-se que a maior parte também ocorre na região da 

Pampulha, seguida por Nordeste e Venda Nova. As viagens com distâncias superiores a 6 km 

possuem pouca representatividade e não foram analisadas. 

Tabela 41: Viagens originadas em BH  

Regional 
Viagens de até 3 km Viagens de 3 a 6 km 

Quantidade de Viagens % Quantidade de Viagens % 

Pampulha 5.063 21% 894 32% 

Nordeste 4.019 17% 530 19% 

Venda nova 2.996 12% 346 12% 

Noroeste 2.274 9% 230 8% 

Oeste 2.244 9% 221 8% 

Barreiro 1.974 8% 162 6% 

Leste 1.803 7% 153 5% 

Centro 1.685 7% 125 4% 

Norte 1.529 6% 84 3% 

Sul 578 2% 52 2% 

Total 24.165 100% 2.797 100% 

Cabe salientar que, segundo dados da Pesquisa OD 2012, a relação entre a quantidade 

de trajetos (26.351) e a quantidade de viagens (26.217) resulta em uma diferença de menos de 

0,5%, indicando que o modo bicicleta era pouco usado para compor viagens com outros 
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modos, como o ônibus e o metrô. Mesmo para estes trajetos, o banco de dados da pesquisa 

não permite identificar viagens integradas com o modo bicicleta, o que tanto pode ser por erro 

na coleta de dados quanto pela inexistência, de fato, dessas viagens intermodais. 

É importante frisar que as conclusões aqui apresentadas se referem à realidade de 

2012.As mudanças ocorridas após a pesquisa OD, como ampliação da quilometragem das 

ciclovias que atualmente somam 70,42 km, a implementação do Sistema de Bicicletas de Uso 

Compartilhado (Bike-BH) e entre outras ações, visivelmente alteraram significativamente o 

perfil das viagens por bicicleta em Belo Horizonte. Uma alteração significativa refere-se à 

intermodalidade dessas viagens. Em função não só da existência das bicicletas 

compartilhadas, como também da possibilidade de transporte de bicicletas em ônibus, ainda 

que com limitações, passará a ser mais frequente a realização de viagens intermodais ou 

trajetos somente em um sentido do par origem-destino, demandando a inclusão do motivo 

residência nas análises. 

6.3.2.3 Bicicletas de Uso Compartilhado 

Em 2014 foi implantado o Sistema de Bicicletas de Uso Compartilhado de Belo 

Horizonte, Bike–BH, operado pela empresa SERTTEL com patrocínio do Banco Itaú. São 40 

estações distribuídas na Área Central (34 estações) e na Orla da Lagoa da Pampulha (seis 

estações), com 400 bicicletas conforme as figuras a seguir. 

Figura 138: Mapa das Estações – Orla da Lagoa da Pampulha 

 
                                   Fonte: Serttel  
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Figura 139: Mapa das Estações – Área Central 

 
                             Fonte: Serttel  

O Sistema começou operar gradativamente em Junho de 2014 e foi completado em 

Dezembro de 2014 com a implantação das 40 estações previstas no edital. Dessas, 36 

acomodam 12 bicicletas e as demais 14 bicicletas simultaneamente, totalizando 488 posições. 

Nos primeiros meses de 2015, foi detectada a ocorrência sistemática de diversos 

problemas operacionais, tanto em relação ao funcionamento das estações (em manutenção ou 

sem comunicação – “off-line”), quanto em relação à manutenção das bicicletas e à quantidade 

de bicicletas disponíveis nas estações, o que gerou várias reclamações de usuários. Após uma 

série de medidas definidas pela BHTRANS junto à SERTTEL, o funcionamento do Sistema 

passou a apresentar uma melhoria significativa e os problemas com as estações e com as 

próprias bicicletas se reduziram sensivelmente, provocando aumento da sua utilização, que 

vem subindo mês a mês. A Figura 140 mostra as viagens realizadas no sistema de bicicletas 

compartilhadas, destaca-se 13.525 em agosto de 2015. 
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Figura 140: Viagens realizadas no sistema de bicicletas compartilhadas 

 
Fonte: ObsMob 

Em abril de 2015 eram realizadas 286 viagens/dia, ou seja, cada bicicleta realizava 1 

viagem/dia. Em agosto de 2015 eram 436 viagens/dia, um aumento de 52%. Assim, cada 

bicicleta passou a realizar 1,5 viagem/dia, sinalizando tendência de aumento contínuo desses 

números, em função da maior confiabilidade que o sistema apresenta no momento.  

No período de janeiro a novembro de 2015, foram realizados 51.015 cadastros de 

usuários, as bicicletas foram utilizadas em mais de 113 mil viagens e solicitados 47.155 

passes: 26.493 diários, 19.134 mensais, 1.528 anuais. 

Outra ação importante em andamento é a incorporação de ciclorrotas e Zonas 30 às 

ações voltadas para bicicletas. No início de 2014, foram realizadas duas Oficinas de 

ciclorrotas com presença de ciclistas, nas quais foram identificadas vias que poderiam receber 

um tratamento de via compartilhada (Figura 141). 
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Figura 141: Ciclorrotas e Zonas 30 

 
                            Fonte: BHTRANS 

Foi selecionado o bolsão da Savassi e está em andamento projeto de Zona 30 nessa 

região, que incorpora uma solução de rua para bicicletas na Rua Gonçalves Dias. 

6.3.2.4 Paraciclos 

Os paraciclos são estacionamentos de curta ou média duração de uso público e sem 

qualquer controle de acesso. A Figura 142 mostra a evolução da implantação de paraciclos em 

Belo Horizonte. Até 2015 foram implantados 189.  

Figura 142: Implantação de Paraciclos 

 
                  Fonte: BHTRANS 
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6.4 Projeto Mobicentro 

O projeto pretende transformar o Hipercentro, criando um ambiente que acolhe 

especialmente os pedestres e o seu principal modo de transporte, o ônibus. Suas metas são 

ambiciosas, mas perfeitamente factíveis, traduzidas em um conjunto de indicadores 

quantificáveis (pessoas atendidas, indicadores de fluidez, tempo direcionado ao pedestre nas 

interseções e no conjunto da rede, consumo de combustível, indicadores ambientais).  

Os objetivos e diretrizes estratégicas do Mobicentro: 

● Priorizar a segurança dos pedestres e a fluidez do transporte coletivo 

● Melhorar os indicadores ambientais com a redução no consumo de combustível e 

emissão de poluentes; 

● Oferecer boas alternativas para a dispersão do tráfego de atravessamento 

● Atender especialmente os fluxos de saída do Hipercentro 

● Organizar e atender o restante dos veículos com o menor percurso possível dentro do 

Hipercentro. 

A área do projeto extrapolou o Hipercentro, acrescentando territórios lindeiros, 

basicamente ao longo do Boulevard Arrudas, incluindo também a região da Lagoinha (até ao 

viaduto da R. Rio Novo), além do entorno do Parque Municipal e de alguns quarteirões ao 

longo do Ribeirão Arrudas (até a interseção com a Av. Barbacena), da área hospitalar e 

adjacentes à Av. Bias Fortes, conforme ilustrado na Figura 143. 

Figura 143: Área de estudo 

 

              Fonte: BHTRANS 

Esta área de estudo foi então regionalizada, sob critérios do sistema de transporte e 

tráfego, em quatro grandes zonas: Boulevard Arrudas (verde) com as subzonas Andradas, 

Floresta, Leste, Oeste e Barbacena; Afonso Pena (vermelho) composta por: Rodoviária / 

Praça 7 e Espírito Santo / Hospitalar; Amazonas (azul) com três segmentos: Centro, Raul 
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Soares e Araguari; e, finalmente, o BRT (laranja) dividido em Santos Dumont, Paraná, 

Augusto de Lima e Hospitalar. Em Anexo, as soluções de cada uma destas subzonas são 

delineadas e os detalhes das interseções mais estratégicas para a sua operação são, então, 

apresentados. 

6.5 Análise do Hipercentro  

Em função de seu caráter de centralidade metropolitana e grande polo atrator de 

viagens, neste item são apresentadas características gerais do Hipercentro, remetendo às 

análises já feitas e resumindo seus aspectos mais marcantes. 

Para efeito desta análise, são considerados os mesmos limites adotados no Plano de 

Reabilitação do Hipercentro, que incluem, além dos limites legais, parte da Área Hospitalar, 

Parque Municipal e entorno do Ribeirão Arrudas. A Figura 144 apresenta os limites da região 

de análise. 

Figura 144: Limites da Região de Análise 

 

Fonte: PBH 

Caracterização do Uso do Solo e Padrão de Ocupação Por seu caráter histórico de 

formação da cidade, a região Hipercentral de Belo Horizonte apresenta padrões de ocupação 

já bastante consolidados. Os usos do solo observados estão distribuídos conforme Tabela 42. 
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Tabela 42: Distribuição de Uso do Solo no Hipercentro 

Tipo de Uso Porcentagem 

Comércio e Serviços - conjunto de sala e lojas 16% 

Comércio e Serviços - unidades autônomas 50% 

Edificações vazias 5% 

Lotes vagos 1% 

Misto - Residência multifamiliar e lojas 13% 

Misto - Residência unifamiliar e lojas 2% 

Residência multifamiliar 2% 

Residência unifamiliar 2% 

Equipamentos de uso coletivo 9% 

Fonte: PBH 

A maioria das edificações do Hipercentro se classifica como comércio e serviços, em 

um total de 66%, enquanto apenas 17% representam residências. Trata-se de uma 

característica marcante, que contribui para reforçar seu caráter de polo de atração de viagens. 

Abriga ainda grande quantidade de equipamentos distribuídos em seu território, entre 

hospitais, escolas, faculdades, equipamentos culturais, bancos e hotéis, conforme se pode 

observar na Figura 145. 

Para entender a dinâmica do Hipercentro, pode-se dividi-lo em cinco grandes áreas, 

conforme a Figura 146. 

Figura 145: Equipamentos Urbanos Localizados no Hipercentro 

 

       Fonte: PBH 
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Figura 146: Áreas do Hipercentro 

 

Fonte: PBH 

A Área 1 possui características mais populares, de caráter marcadamente comercial. 

Nessa área estão os terminais abertos Oiapoque e Lagoinha e é grande o movimento de 

veículos do sistema de transporte da cidade. A Área 2, por sua vez, corresponde ao Barro 

Preto, onde se concentra a área têxtil e de confecções. Na Área 3, o uso é misto e há menor 

concentração de atividades em relação às demais áreas. A Área 4, corresponde à Área 

Hospitalar e a Área 5 ao entorno do Ribeirão Arrudas, onde ainda são encontrados muitos 

galpões. 

6.5.1 Acessos e Sistema Viário Principal 

A região do Hipercentro está localizada dentro dos limites da área planejada e, 

portanto, caracteriza-se por um traçado de ruas perpendiculares, interceptadas por avenidas 

em diagonal. Em função desse desenho, observam-se inúmeros conflitos nas intersecções, 

uma vez que estas possibilitam um grande número de movimentos. 

Muitas ruas possuem função apenas local, sendo que os binários São Paulo/Curitiba e 

Espírito Santo/Bahia são os que recebem os principais fluxos. Como corredores importantes, 

destacam-se os das Avenidas Santos Dumont e Paraná, preferenciais para o BRT MOVE, 

admitindo apenas para o tráfego geral apenas o acesso local, além de ciclovia. Também a 

ligação dessas avenidas com a Área Hospitalar dispõe de faixas preferencias para o transporte 

coletivo. 

Além dos grandes volumes de viagens atraídas pela região Hipercentral, são altos os 

volumes de tráfego de passagem, sendo que, nas vias principais, esta participação pode 
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alcançar 58% do volume total, o que se deve à estrutura radial do traçado e à falta de 

conexões entre as principais vias arteriais da cidade. 

Assim, o Hipercentro acaba por se tornar uma área de conexão. Não há separação 

física dos fluxos de passagem dos fluxos de destino, o que faz com que concorram no mesmo 

espaço viário. 

A Figura 147 apresenta as principais vias utilizadas para o tráfego de passagem no 

Hipercentro. 

Figura 147: Principais Vias Utilizadas para o Tráfego de Passagem 

 
                       Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 

Os principais acessos de entrada ao Hipercentro podem ser visualizados na Figura 148. 
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Figura 148: Principais Vias de Acesso ao Hipercentro 

 
                             Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 

A configuração do sistema de transporte coletivo ainda obriga que muitos usuários se 

desloquem ao Hipercentro somente para a realização do transbordo, o que acaba por tornar a 

área um grande terminal a céu aberto e o sistema de transporte coletivo trafega pela quase 

totalidade das vias da região. 

Assim, o Hipercentro tem também um papel de articulação do sistema de transporte 

coletivo, embora, pelas suas características, já seja um grande polo de atração de viagens. 

Esse papel de articulador provoca um aumento no fluxo de pedestres no seu deslocamento 

entre os mais de 250 pontos de embarque e desembarque ali localizados. 

6.5.2 Análise da Circulação no Hipercentro 

A organização do sistema viário, a lógica de distribuição dos pontos de embarque e 

desembarque, o grande número de transferências realizadas e o caráter de passagem de 

algumas regiões, fazem com que o Hipercentro se torne palco de inúmeros conflitos, 

No que diz respeito à circulação de pedestres, observa-se que o espaço não está 

adequado aos fluxos que circulam diariamente na região. Os principais problemas observados 

referem-se ao posicionamento do mobiliário urbano e aos conflitos entre os fluxos de 

passagem e os usuários do transporte coletivo à espera do embarque. 

Os maiores contingentes de pedestres são encontrados no entorno da Praça Sete. Há 

ainda fluxos significativos no entorno da Rodoviária e na Rua Carijós, nas proximidades da 

Av. Olegário Maciel. 

No que se refere ao transporte motorizado individual, o Hipercentro conta com 

estacionamento rotativo em quase todos os trechos de vias, sendo variável o tempo de 

permanência em função da demanda local. As motocicletas também contam com 

estacionamento regulamentado junto à via pública. 
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Há também oferta de estacionamentos privados, os quais se localizam, na maior parte 

das vezes, nos poucos lotes vagos. Há apenas um edifício garagem, uma vez que a legislação 

não mais permite a implantação de tais empreendimento. 

O Hipercentro também reserva diversos trechos de via para utilização como pontos de 

táxi, sendo a maioria deles no entorno da Praça Sete. 

Quanto ao transporte coletivo, destacam-se como principais problemas a inadequação 

das vias, uma vez que são poucos os trechos em que ele é priorizado, a baixa velocidade 

média e o grande número de intersecções semaforizadas. 

Deve-se ressaltar que com a implantação do MOVE houve uma sensível redução no 

fluxo de ônibus no Hipercentro. Entretanto isso não refletiu em significativa melhoria na 

operação do sistema de transporte convencional. Porém o tratamento exclusivo ou 

preferencial implementado para a operação do MOVE, representou ganhos em tempos de 

viagem para os usuários desse sistema. 

Por fim, destaca-se a questão dos acidentes, resultado do grande volume de tráfego de 

veículos e pedestres, conforme analisado no item5.1.4. 

6.6 Logística Urbana 

6.6.1 Conceituação 

A Logística Urbana se constitui num conjunto de estratégias para melhorar a eficiência 

da armazenagem e distribuição de cargas nas áreas urbanas, promovendo respostas inovadoras 

e mitigando congestionamentos e externalidades ambientais. As estratégias consideram todos 

os atores envolvidos, as especificidades de cada segmento e a articulação metropolitana. 

Considera, ainda, serviços físicos, como preparação de pedidos, transporte, entrega (inclusive 

domiciliar) e tempo de estocagem, além de serviços de informação e comunicação, ITS 

(Intelligent Transportation System) e ICT (Information and Communications Technology) e 

mapas de orientação. O planejamento da logística urbana demanda um olhar especial a partir 

dos negócios desenvolvidos na cidade para vislumbrar meios de incentivar as atividades 

econômicas, contribuir para o desenvolvimento sustentável e propiciar a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão.  

As operações de carga e descarga nas vias demandam uma modalidade especial de 

estacionamento de veículos específicos e devem ser realizadas de forma disciplinada, pelo 

tempo estritamente necessário. Caso contrário, elas podem prejudicar a fluidez e a segurança 

do trânsito, além de impedir ou atrasar outra entrega/coleta. Destaca-se que essa atividade é 

de suma importância para o ambiente de negócios da cidade e está, portanto, diretamente 

ligada ao dinamismo da mesma.  

Em Belo Horizonte, a Área Central, região interna à Avenida do Contorno, por 

apresentar concentração de diversas atividades comerciais que demandam o transporte de 

mercadorias, de material de construção e de valores, concentra o maior número desses 

estacionamentos. 
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Devido à complexidade das operações desenvolvidas, é necessário elaborar estudos 

específicos para definição da melhor regulamentação a ser implantada, visando alcançar 

sucesso e segurança nos processos. Soluções eficientes para distribuição de mercadorias em 

áreas urbanas é necessário considerar o veículo de entrega, a embalagem e a rota envolvidos. 

Neste item, além de avaliar essas variáveis, há registro histórico e análise das ações e projetos 

desenvolvidos em Belo Horizonte e região metropolitana para o disciplinamento do transporte 

de carga com foco nas medidas adotadas pelo poder público e/ou iniciativa privada. 

6.6.2 Histórico 

A BHTRANS, desde que foi fundada vem trabalhando continuamente para melhorar a 

distribuição física de produtos na cidade. Em 1995 ocorreu a primeira iniciativa em se 

disciplinar a circulação de veículos no Hipercentro de Belo Horizonte, quando após amplas 

reuniões com instituições do setor, foi publicada a primeira portaria específica que determina 

locais e horários para as operações de carga e descarga na região central. Em 1998 foi 

constituído o “Fórum de Trânsito de Belo Horizonte” que, no final, aprovou um documento 

com proposta de restrição de caminhões com a finalidade de distribuição de mercadorias no 

hipercentro de Belo Horizonte. Em 2007 foi constituído o Fórum da Mobilidade da Área 

Central de Belo Horizonte, que reavaliou os estudos anteriores e implantou novas medidas de 

disciplinamento, que se aproximaram do modelo atual (BELO HORIZONTE, 2007). 

Em 2009 a BHTRANS criou um grupo de estudos, nomeado Projeto Logística de 

Carga Urbana em Belo Horizonte – LogBH, com o objetivo de promover avanços na 

regulamentação existente em toda a área central da cidade e seus principais corredores de 

acesso. O projeto, amplamente debatido com a sociedade, resultou na melhoria das 

regulamentações e na criação da Gerência de Estacionamentos e Logística Urbana (GELOG). 

Durante o desenvolvimento do projeto LogBH surgiu a oportunidade de participar do 

projeto internacional de transferência de tecnologias logísticas, denominado TurbLog. 

Coordenado pela consultoria portuguesa TIS.PT – Consultoria em Transporte, Inovação e 

Sistemas S.A (Portugal), o projeto reuniu experiências em nível mundial para selecionar e 

disseminar as melhores práticas, desenvolver estudos de caso e recomendar soluções na área 

de logística urbana. 

O TurbLog avaliou práticas implantadas em Belo Horizonte e, utilizando o método da 

transferibilidade, avaliou onze práticas, três das quais poderiam potencializar medidas já 

adotadas em Belo Horizonte, a saber: estímulo para realização de entregas de mercadoria em 

horários fora do pico (Nova Iorque); utilização de veículos/ bicicletas elétricas (Paris) e 

implantação de centros de logística de último quilômetro nos estacionamentos subterrâneos 

(previstos na época) e em áreas próximas aos acessos à área central (Paris).  

6.6.2.1 Logística no PlanMob-BH 2010 

Na estruturação do PlanMob-BH, a Logística Urbana se enquadrou no objetivo de 

“tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da cidade”, tendo 

como estratégia de atuação “adequar o planejamento, ordenamento e operação da logística 
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urbana, atuando em cooperação com entidades públicas e privadas, em consonância com as 

políticas de uso e ocupação do solo, desenvolvimento econômico e gestão da mobilidade.”  

Entretanto, não foi possível o desenvolvimento de um plano de logística urbana, já que 

os dados disponíveis não eram suficientes para a elaboração de propostas consistentes. 

Contudo, foram feitas recomendações para o desenvolvimento futuro de um plano: 

● intensificar a fiscalização da utilização dos veículos urbanos de carga e das 

operações de carga e descarga, especialmente na Área Central de Belo 

Horizonte, uma vez que os principais problemas identificados são localizados e 

possivelmente gerados por operações irregulares; 

● estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às 

rodovias e compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte, 

particularmente nas áreas no entorno do Anel Rodoviário; 

● estabelecer, sempre que possível, uma política de internalização dos espaços 

destinados à carga e descarga; 

● desenvolver base de dados que possibilite a elaboração de um Plano de 

Logística Urbana da cidade. 

Avaliou-se que, para a construção de um plano, é necessária uma pesquisa origem e 

destino de carga na Região Metropolitana, a elaboração de estudos utilizando o cadastro 

municipal de contribuintes – CMC e, principalmente, o envolvimento dos agentes da cadeia 

de abastecimento em sua elaboração. É importante registrar também que, mesmo sem a 

disponibilidade destes dados, é possível desenvolver e implantar medidas que favoreçam a 

distribuição urbana de mercadorias na capital. 

6.6.2.2 IV Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte 

As recomendações sobre logística urbana apresentadas na IV Conferência Municipal 

de Política de Belo Horizonte (IV CMPU) Urbana foram transformadas nas seguintes 

propostas aprovadas: 

● aumento da fiscalização das áreas de carga e descarga para impedir que 

veículos estacionem nesses locais, inclusive veículo de carga que não esteja 

realizando operação de carga de descarga; 

● estímulo à criação de Centros de Distribuição de pequenas cargas na área 

urbana, em centros comerciais, com o objetivo de facilitar a carga e descarga e 

a distribuição dos produtos sem gerar congestionamento das vias; 

● a vaga de carga e descarga deve ser interna aos empreendimentos, observada a 

possibilidade de haver vagas de carga e descarga com dimensões reduzidas; 

● internalizar nos empreendimentos de impacto o estacionamento e as operações 

logísticas 

● as vagas de carga e descarga exigidas devem ser compartilhadas com 

empreendimentos do entorno, devendo ser prevista saída de pedestre junto com 

veículos não motorizados para distribuição de mercadorias; 
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● dar coerência entre os preços cobrados pelos serviços de mobilidade, incluindo 

estacionamentos em vias públicas de veículos de passageiros e de carga; 

● a prefeitura deverá desenvolver, junto com as entidades do comércio, 

alternativas visando diminuir o tempo das operações de carga e descarga 

Com o resultado da IV CMPU, infere-se que, na percepção dos delegados, as 

recomendações contidas no PlanMob-BH sobre o tema são coerentes com os anseios da 

população. Observa-se que o desrespeito ao uso das vagas de carga e descarga permanece, 

devendo ser tomadas providências, segundo a percepção dos delegados. A internalização das 

vagas de carga e descarga é uma medida que vem sendo realizada nos empreendimentos de 

impacto, mas a legislação deve ser aprimorada a fim de atingir mais empreendimentos, além 

de buscar a regularização, também, das áreas de manobra, não se limitando a área de operação 

como é hoje. A implantação de centros de distribuição urbana ainda é um desejo. 

Dentre as propostas na IV CMPU, a possibilidade de compartilhamento das vagas de 

carga e descarga, que, poderia diminuir a procura e espera de caminhões por áreas para 

operação. A possibilidade de cobrança pelo uso das vagas de carga e descarga na via, a priori, 

deveria ser evitada para não onerar a cadeia de abastecimento. Entretanto, deve-se impedir 

que as áreas reservadas de carga e descarga sejam usadas por veículos de passeio ou mesmo 

veículos de carga fora de operação. 

As propostas também estimulam a busca de melhorias e inovação na operação com 

apoio dos comerciantes, assim como a aproximação com todos os setores da cadeia de 

abastecimento. 

6.6.2.3 Convergência com outros planos do município 

● a) Planos Diretores Regionais – PDR: Os Planos Diretores Regionais – PDR 

compõem o Plano Diretor da capital e objetivam uma metrópole policêntrica e 

compacta, com sistema viário organizado em rede. No diagnóstico desses planos, 

verificou-se que o anel rodoviário é fundamental na articulação interregional do 

município, sobretudo nas regionais Oeste, Barreiro, Noroeste, Pampulha e Nordeste, 

ligando-se, ainda, aos principais eixos intermunicipais. Essas características fazem 

com que se estabeleça, em volta dessa via, uma faixa preferencial para a instalação de 

serviços distributivos, relacionados à logística, como serviços de transporte de carga e 

armazéns, bem como uma indústria leve que se beneficia também de sua articulação. 

A previsão de áreas para manutenção ou criação de novas facilidades logísticas no 

anel é uma das diretrizes destes planos. Essa medida é fundamental para evitar o 

espraiamento logístico. 

● b) Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste-Oeste – OUC: 

A OUC tem como objetivo a reestruturação urbana por meio da adoção de novos 

padrões de ocupação; incentivo e fortalecimento de centralidades; reestruturação do 

sistema viário, estimulando o transporte coletivo e não motorizado; e da implantação 

de intervenções visando um maior adensamento da região. 
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Neste contexto, as propostas relacionadas à logística urbana do PlanMob-BH devem 

ter por base o planejamento urbano já consolidado.  

6.6.3 Integração e articulação metropolitana 

A valorização dos terrenos nos centros urbanos, em especial na área central da 

metrópole, tem causado dispersão de pessoas, indústrias e armazéns para áreas periféricas e 

cidades vizinhas; por isso é impossível pensar em políticas públicas em Belo Horizonte sem 

avaliar os impactos causados pelos movimentos pendulares, tanto de passageiros quanto de 

carga, das cidades lindeiras para a capital.  

A estratégia de se construir uma metrópole policêntrica se repete na proposta de 

reestruturação territorial do PDDI (MINAS GERAIS, 2011), onde é proposta uma rede de 

centralidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, que se apoia em quatro 

eixos de desenvolvimento: acessibilidade, urbanidade, seguridade e sustentabilidade. 

A questão logística é tratada no eixo acessibilidade – Politica Integrada de Mobilidade 

Urbana que apresenta o ponto específico denominado Programa de Racionalização da 

Logística Metropolitana de Distribuição Física de Cargas. A principal proposta do PDDI em 

relação à logística urbana é a criação de plataformas logísticas, aproveitando o traçado do 

futuro rodoanel, as ferrovias existentes e a previsão de ampliação e de implantação de novas 

linhas deste modo de transporte e, também, a utilização do aeroporto para cargas de maior 

valor agregado. Este plano também propõe a criação de minerodutos para escoamento da 

produção.  

6.6.4 Logística Urbana Atual 

Em 2014, para dar continuidade aos estudos sobre logística urbana na cidade, 

atendendo ao decreto que instituiu o PlanMob-BH e a Lei Federal da Mobilidade 12.587/12 

(BRASIL, 2012), a BHTRANS constituiu um novo grupo de trabalho, formado por seus 

técnicos de diversas áreas, para desenvolver a Política de Logística Urbana de Belo Horizonte 

(PBH/BHTRANS/DPL, 2015). Além dos objetivos citados, são metas do grupo apoiar a 

revisão do PlanMob-BH, resgatar o conhecimento desenvolvido pela BHTRANS e parceiros 

em estudos anteriores na área de logística urbana, assim como fazer uma revisão dos estudos 

mais recentes disponíveis na bibliografia nacional e internacional, a fim de analisar e rever as 

políticas praticadas atualmente, propor soluções inovadoras para discussão e articulação com 

os agentes da cadeia de abastecimento e identificar estudos a serem produzidos para 

desenvolver o banco de dados que possibilite decisões cada vez mais acertadas sobre o tema. 

A Figura 149 apresenta o macro diagrama do projeto:  
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Figura 149: Macro diagrama do projeto de logística urbana. 

 
Fonte: BHTRANS 

As propostas contidas no documento preliminar foram apresentadas no Workshop 

Internacional de Mobilidade Urbana, em março de 2015. Este evento foi viabilizado pelo 

Projeto Solutions.1  

O projeto foi submetido a consulta pública, na qual recebeu a colaboração e opinião da 

sociedade por meio de 108 propostas. Além disso, a página da consulta foi visualizada quase 

4.700 vezes (4.683), sendo que o documento completo foi “baixado” 57 vezes.  A Consulta 

Pública é um instrumento que auxilia os gestores na elaboração e coleta de opiniões da 

sociedade sobre temas de importância para a municipalidade. Durante o período de 60 dias, a 

partir do dia 25 de novembro de 2015, qualquer cidadão ou entidade pode sugerir 

modificações e fazer propostas para contribuir com a Logística Urbana em nossa cidade, por 

do portal da BHTRANS. 

Em paralelo a esta etapa, foram visitadas dez instituições, empresas e universidades, 

objetivando incentivar a participação na consulta pública para que, nas câmaras temáticas ou 

grupos de trabalho (próximo passo), o resultado do trabalho seja discutido em conjunto com 

os agentes da cadeia de abastecimento, elaborar uma carta de compromisso com as diretrizes 

acordadas. 

6.6.5 Circulação 

A circulação de veículos de carga é de suma importância para os negócios da cidade, 

incentivando o desenvolvimento das atividades econômicas, elemento fundamental para a 

sustentabilidade urbana e melhoria da qualidade de vida do cidadão. O deslocamento desses 

veículos é responsável pela distribuição de mercadorias e realização de serviços, inclusive os 

de utilidade pública, sendo fator estratégico da Política de Logística Urbana. 

As operações de carga e descarga e a circulação dos veículos para este fim são 

atividades que se completam e, em Belo Horizonte, são regulamentadas por meio da restrição 

                                                 

 

1 Projeto Solutions: tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre Bremen, 

na Alemanha, e Belo Horizonte, Minas Gerais, e que, dentre outras áreas da mobilidade urbana, 

trata também da logística urbana. 
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do tráfego de acordo com o padrão do veículo e definição das vagas de carga e descarga, de 

forma a não prejudicar a fluidez e a segurança do trânsito2. 

Quando existe a necessidade de circulação de veículos fora do padrão especificado, 

por se tratar de cargas indivisíveis, ou seja, casos excepcionais que ultrapassam a capacidade 

e horários estabelecidos, é emitida Autorização Especial para Trânsito de Veículo (AETV). 

Quando, além da circulação, também é necessário operação e estacionamento nas vias 

públicas, é emitida, também, a Autorização Especial de Estacionamento de Veículo (AEEV). 

Este processo de solicitação de permissão de acesso e operação à área central e corredores 

com restrição de veículos pode ser melhorado com a adequação destes processos em apenas 

um, com uma interface única com o solicitante3.  

Conforme Oliveira et al. (2011) o maior fluxo de mercadorias para a região central da 

capital mineira é oriundo do próprio município, seguido pelo município de Contagem, e as 

principais vias de acesso utilizadas são a Via Expressa e a Avenida Amazonas. O estudo 

aponta, ainda, que as mercadorias que circulam na região são do tipo bens de consumo, com 

destaque para o setor de alimentos, bebidas e vestuário que representam 52% do total de 

mercadorias transportadas. 

Em pesquisa conduzida por Oliveira (2015), o autor verificou que os entrevistados, na 

área central de Belo Horizonte, não consideram grande a presença de caminhões na cidade e 

nem que a movimentação desses veículos em conjunto com os automóveis e motos 

prejudicam as condições de trânsito. Segundo o estudo, a população percebe, ainda, que o 

excesso de veículos leves nas vias é que contribui para os congestionamentos da cidade e não 

acreditam que os caminhões representam um dos principais problemas no trânsito da capital.  

6.6.5.1 Operação de Carga e Descarga 

Em definição pelo Código de Transito Brasileiro - CTB a operação de carga e 

descarga é a imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou 

descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão executivo de trânsito 

com circunscrição sobre a via. A operação de carga e descarga é considerada operação de 

estacionamento quando realizada em via pública (BRASIL, 1997). 

As áreas de carga e descarga na via urbana são espaços públicos reservados e 

demarcados para permitir a movimentação de mercadorias na cidade, de forma a otimizar a 

circulação dos veículos e essa operação descarga, favorecendo a redução de 

congestionamentos, e promovendo a vitalidade das áreas comerciais. São espaços necessários 

a todos os envolvidos na cadeia logística. E todos são beneficiados: a cidade ganha fluidez no 

                                                 

 

2 , A restrição do tráfego e regulamentação das vagas estão em conformidade com o CTB - Código de Trânsito 

Brasileiro e Portarias BHTRANS DPR n° 138/2009 de 16/12/2009 e n° 077/2014 de 25/06/2014. 
3 As autorizações citadas estão detalhadas no item que trata dos Instrumentos de Gestão e Fiscalização. 
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tráfego, os transportadores economizam tempo e o comércio é contemplado com maior giro 

de capital e ganho financeiro.  

6.6.5.2 Áreas de descarga na via pública 

São regulamentadas 837 áreas de estacionamento para carga e descarga no centro da 

cidade, sendo que 13 destes locais são reservados para carga e descarga durante o turno da 

noite, implantados de acordo com as demandas, podendo ou não existir o compartilhamento 

dessas vagas com outro modo de estacionamento, avaliada a característica da via e do local.  

Assim, as áreas reservadas para veículos de transporte de valores, são compartilhadas após o 

encerramento das atividades bancárias.  

Outra reserva de área é para operações de carga e descarga da construção civil. Ela 

ocorre mediante solicitação do responsável pela obra e só será avaliada se o solicitante 

apresentar o alvará de edificação/obras, informando a previsão de sua duração (início e 

término). O solicitante deve arcar com os custos da implantação da sinalização. Não é 

admitido o seu compartilhamento devido à complexidade destas atividades. Observa-se que as 

construtoras não comunicam a conclusão das obras, assim, mesmo sem utilidade, as áreas 

permanecem reservadas por algum tempo, deixando de atender outra demanda, como a 

criação de vagas de estacionamento para os automóveis, ou criação de parklets que podem 

beneficiar o comércio, ou fazer com que as pessoas aproveitem ainda mais a cidade.  

Segundo estudo realizado por Oliveira et al. (2001) a rotatividade média na ocupação 

das áreas de carga e descarga por veículo em operação é baixa, sendo o tempo médio de 

permanência de 61,4 minutos. Ressalte-se que esse tempo varia ao longo do dia. O mesmo 

estudo observou-se que a maioria dos transportadores não possui equipamentos para auxiliá-

los a carregar e descarregar a mercadoria, implicando um tempo maior de permanência nas 

vagas devido à lentidão do serviço. Por outro lado, 13% das entregas eram realizadas pelo 

próprio motorista, retardando a operação.  

Oliveira et al. (2011) verificou, também, um elevado percentual de automóveis 

estacionados irregularmente nessas áreas provocando aumento dos tempos de procura pelas 

vagas, sendo que este tempo varia em cada região, sendo no hipercentro o tempo de procura 

mais alto. Enquanto se procura uma vaga, os veículos circulam com velocidade reduzida 

comprometendo o desempenho da via, principalmente quando não existe faixa de 

ultrapassagem.  

Em 2012, foi realizado outro estudo, pela BHTRANS, para verificar os tipos de 

veículos utilizados na distribuição das mercadorias e a utilização das áreas regulamentadas 

para as operações de carga e descarga na Área Central de Belo Horizonte, onde as novas 

regras para a circulação de caminhões e operações de carga e descarga estavam sendo 

implementadas. Observou-se que os veículos utilizados eram principalmente Kombis, 

caminhonetes, furgões e caminhões pequenos. Entretanto a permanência era de longa duração, 

indicando que os espaços estavam sendo utilizado também como estacionamento Concluiu-se 

que, à época, havia vagas suficientes para a realização das operações de carga e descarga na 
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Área Central, mas que era necessária maior fiscalização para coibir o estacionamento 

irregular. 

Conforme consulta ao sistema de processamento de multas da BHTRANS, verificou-

se que, entre julho de 2013 e maio de 2016, foram registradas 58.496 autuações de 

estacionamento irregular nas áreas reservadas para as operações de carga e descarga. 

Considerando apenas a Área Central, foram registradas 46.178 autuações nas 837 áreas 

reservadas resultando em uma média de 2,40 autuações por mês por área regulamentada. Se 

comparados aos estudos citados acima, que apontam grande desrespeito ao uso destas áreas 

pode-se inferir que foram registradas poucas autuações, indicando a necessidade de reforço na 

fiscalização. 

Outra pesquisa, realizada por Ramos et al.(2014), cujo objetivo principal foi verificar 

o entendimento do entrevistado em relação à sinalização empregada nas vagas 

regulamentadas. Os resultados reafirmaram pesquisas anteriores: presença elevada de veículos 

de pequeno porte fora de operação nas vagas de carga e descarga, necessidade de entrega 

diária de mercadorias, que demonstra baixa capacidade de estocagem nos estabelecimentos 

entrevistados e tempo de permanência na vaga em torno de uma hora.  

Esse estudo ainda indicou que a sinalização hoje empregada pode gerar dúvidas em 

aproximadamente metade dos entrevistados, no caso de reserva de áreas junto aos 

estacionamentos rotativos, que não percebem a mudança de sinalização. Neste contexto, o 

trabalho propõe reforço da sinalização por meio de nova sinalização horizontal.  

Conforme os estudos realizados, existe oferta suficiente de vagas de carga e descarga 

na região central da capital, porém é necessária maior fiscalização, para coibir a presença de 

veículos fora de operação nas áreas de carga e descarga. 

6.6.5.2.1 Vagas de carga e descarga para motofrete 

Em 2011 foi publicada a Lei Municipal Nº 10.220, que trata do exercício da atividade 

de transporte de pequenas cargas remunerado ou vinculado ao trabalho, de entregas através de 

motocicleta, motoneta ou triciclo motorizado (motofrete).  

Também em 2011, foi realizado estudo, pela BHTRANS, para verificar a ocupação 

das áreas regulamentadas para o estacionamento de motocicletas em diferentes regiões da 

Área Central. Constatou-se a alta ocupação dessas áreas e a permanência por períodos 

prolongados, além de, em determinados locais, as motos estacionarem fora do limite da área, 

prejudicando o desempenho das demais operações existentes no quarteirão. Foi identificada 

também a rotatividade de cada área pesquisada. 

Em consequência e após discussão com entidades representativas dos motofretistas, 

foram implantadas, em 2014, áreas de estacionamento específicas para esses veículos. 

Atualmente existem 22 áreas reservadas para estas operações na Área Central, Luxemburgo e 

Barreiro, totalizando 400 vagas para utilização exclusivamente por motofretistas, por até 1 

hora. Esta medida vem obtendo sucesso, pois os próprios usuários auxiliam na fiscalização 
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das áreas, que comparada ao estacionamento rotativo de a automóveis possui baixo índice de 

desrespeito. 

6.6.5.2.2 Empreendimentos de Impacto  

Conforme exigência da legislação, empreendimentos definidos como de impacto 

devem ser objeto de licenciamento seja causador de impacto ambiental, seja de impacto 

urbanístico. No que se refere à logística uma medida que vem trazendo bons resultados é a 

exigência de internalização das operações de carga e descarga.  Em determinadas situações 

além do número e dimensões de vagas determinadas por lei, utilizam-se parâmetros 

específicos, como a exigência de espaço de manobra internalizado, evitando-se manobras na 

via e mitigando o impacto no transito da região de implantação do empreendimento. 

Em empreendimentos já existentes, ao passar por processo de renovação das licenças, 

nos quais não é possível aumentar a quantidade de vagas ou o espaço interno para manobras, 

é solicitado ao empreendedor que apresente um estudo de logística com o objetivo de planejar 

as operações de carga e descarga de forma a evitar transtornos à via pública, aguardando para 

realizarem as entregas ou coletas nos empreendimentos. 

6.6.5.3 Uso do Solo 

A necessidade de conexão entre as diversas atividades desenvolvidas na área urbana 

define a movimentação de pessoas e mercadorias dentro do tecido urbano. Assim, os 

deslocamentos são consequências da legislação de Uso e Ocupação do Solo. Por outro lado, o 

uso e ocupação do solo refletem, mais rapidamente, as dinâmicas urbanas, em especial, a 

econômica. Embora possam criar obstáculos à circulação, seja ao transporte individual ou ao 

transporte coletivo, o bom desempenho das operações de carga e descarga é essencial para o 

desenvolvimento econômico e para a vitalidade urbana. 

Em concordância com as propostas das operações urbanas consorciadas e os planos 

diretores regionais, é indicada a destinação de zoneamento para as atividades industriais, 

atacadistas e logísticas nas áreas urbanas, principalmente naquelas próximas às vias de ligação 

regional. A reserva de áreas nestes locais é muito importante para evitar o espraiamento 

logístico e seus efeitos nocivos à cadeia de abastecimento e à cidade. O espraiamento 

logístico é o fenômeno que vem acontecendo em grandes cidades do mundo, no qual as 

facilidades logísticas (armazéns, centros de distribuição) saem das áreas centrais para as áreas 

de periferia ou até cidades vizinhas (normalmente com o valor da terra mais baixo). Desta 

forma a extensão das viagens para entrega das mercadorias torna-se mais longas aumentando 

o consumo de energia, poluição, congestionamento e um impacto negativo no uso da terra. 

Ainda no núcleo urbano, faltam microcentros de consolidação e distribuição de carga. 

Estes pequenos terminais urbanos, se implantados, possibilitariam soluções de último 

quilômetro, e a implantação de outras medidas como as entregas fora pico.   
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6.6.5.4 Instrumentos de Gestão e Fiscalização 

O levantamento de políticas urbanas de gestão relacionadas à carga, implementadas no 

Brasil e em outros países, apontou a necessidade da intervenção dos governos para garantir 

um sistema de mobilidade eficiente para pessoas e mercadorias.  

A falta de uma gestão e fiscalização eficiente gera grande impacto para a população e 

transportadores. Entretanto, a cidade ainda não dispõe dos instrumentos e tecnologia que 

poderiam contribuir efetivamente para a melhoria da logística no espaço urbano.  

Os equipamentos utilizados para fiscalização e controle do trânsito em Belo Horizonte 

são voltados para o tráfego geral e para o transporte coletivo. Com a tecnologia já disponível 

e a utilização da infraestrutura do Centro de Operações da Prefeitura - COP, pode-se melhorar 

sobremaneira a fiscalização do transporte de carga na capital e ainda melhorar sua eficiência 

disponibilizando informações em tempo real. 

6.6.5.5 Centros de Distribuição Urbana 

Um Centro de Distribuição Urbana é uma instalação logística, situada próxima a uma 

região à qual pretende servir, onde várias empresas de distribuição entregam os produtos 

destinados a esta área, a partir do qual são feitas entregas consolidadas e com opção de 

oferecer outros serviços de logística, principalmente a varejistas. O objetivo é reduzir os 

congestionamentos, o desperdício de energia e agilizar as entregas.  

No município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, além do CEASA, não 

existem atualmente centros de distribuição fomentados pelo poder público, apenas pelo setor 

privado. Estes centros têm o objetivo de atender aos interesses particulares de cada empresa, 

sob o ponto de vista operacional e financeiro, e não de consolidar operações para reduzir 

custos econômicos e sociais.  

6.6.5.6 Entrega de último quilômetro 

O termo “último quilômetro”, se refere ao último tramo da conexão que existe entre o 

fornecedor e o consumidor final. É um trecho em que é difícil ter soluções de alta capacidade 

e que representa um alto custo da entrega. O reconhecimento de que a última parte das 

entregas, para o consumidor final nas grandes cidades, está sujeita à lógica da dinâmica 

urbana, com seus valores e legislação específica, fez com que a cadeia de abastecimento 

incorpore essa dimensão na sua formulação.  

O crescimento do comércio eletrônico aumenta também os problemas relacionados à 

entrega na residência dos consumidores, o último quilometro. Entregas perdidas por ausência 

do receptor, determinam retornos, gerando aumento de custos de distribuição de mercadorias 

e aumento dos impactos no sistema viário.   

Já se encontram em funcionamento em Belo Horizonte algumas práticas, como 

entregas por meio de bicicletas, que podem ser expandidas aproveitando a crescente malha 

cicloviária da capital.  A ampliação desta prática, assim como outras, depende da criação de 
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microcentros de distribuição de mercadorias para que as cargas possam ser consolidadas e 

unificadas em embalagens apropriadas para esta modalidade.  

6.7 Informação e Educação 

6.7.1 Informação 

Informação e educação são dois aspectos que podem ser utilizados como elementos de 

apoio ao sistema de mobilidade, desde que acompanhados de medidas físicas e operacionais 

que, de fato, incentivem a utilização de modos públicos e não motorizados. 

A informação é um item relevante, estratégico e inerente a todo sistema de mobilidade 

urbana. Principalmente a informação associada a Rede de Transporte Público (ônibus, trem 

metropolitano, táxi e outros). Em Belo Horizonte, desde a década de 1980, os sistemas de 

informação foram criados e aprimorados, passando por diversas etapas e ciclos de melhoria e 

expansão. Os principais instrumentos existentes estão caracterizados nos itens seguintes. 

6.7.1.1 Central de atendimento por telefone (156) 

A Central de atendimento por telefone é um serviço terceirizado através de uma 

empresa de call-center desde abril de 2006, até esta data era interno operado por equipe da 

BHTRANS, porém sem tecnologia e especialização para o negócio. Recentemente a gestão do 

contrato de terceirização do call-center foi assumida pela SMAM/PBH, Secretaria Municipal 

Adjunta de Modernização, continuando a BHTRANS, como responsável na tramitação das 

informações para os usuários dos Sistemas de Transportes e Trânsito do município. Em 2014, 

os atendentes da Central 156 passaram por novo treinamento para melhorar a captação de 

registros sobre o Transporte Coletivo, de forma a facilitar a apuração das ocorrências. 

Atualmente, na central de atendimento por telefone são realizados cerca de 70 mil 

atendimentos por mês, sendo 80% deles relativos à informação sobre o transporte coletivo, 

em especial sobre os quadros de horários, os itinerários e as linhas a serem utilizadas.  

Figura 150: Evolução no atendimento Central 156 – 2009/2014 
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              Fonte: BHTRANS 

É importante destacar que a quantidade média de atendimentos por mês veio 

diminuindo ao longo dos últimos anos, de um patamar de 135.000 para 70.000 

atendimentos/mês, com tendência de estabilização. O principal motivo desta queda está 

relacionado ao fato de que os munícipes vêm se valendo de outras mídias para obter as 

informações de que precisam; não ficam mais restritos ao uso do telefone 156. 

6.7.1.2 Portal coorporativo da BHTRANS (www.bhtrans.pbh.gov.br) 

O Portal coorporativo da BHTRANS foi criado em dezembro de 2000 e passou em 

2013 por reformulação, com desenvolvimento de novo layout e nova estrutura para as 

informações, incorporando conceitos para melhoria da usabilidade e navegabilidade. Ainda 

em 2013, a BHTRANS passou a disponibilizar a versão mobile de seu Portal Externo e 

também um aplicativo para consulta dos serviços que já eram disponibilizados no mesmo. 

Além disto, neste mesmo ano, foi desenvolvido e disponibilizado no Portal Externo o serviço 

"Como Vou de Táxi", que permite à população consultar o valor aproximado das corridas de 

táxi. Ao informar a origem e o destino, o serviço mostra o valor aproximado da corrida com 

bandeira 1 e 2, além do tempo previsto e a distância da corrida. A consulta pode ser feita para 

um ou mais destinos, sendo cinco a quantidade máxima. 

Em 2014 o Portal Externo começou a disponibilizar um link para consulta e extração 

de dados (dados abertos) atualizados de forma dinâmica para desenvolvedores dos seguintes 

itens: 

● Tabela de tarifa linha 

● Tabela ponto itinerário sem coordenadas 

● Tabela ponto itinerário com coordenadas latitude/longitude 

● Tabela de itinerário 

● Tabela de quadro horário dia útil 

● Tabela de quadro horário sábado 

● Tabela de quadro horário domingo e feriado 

● Tabela de quadro horário dia atípico 

● Tabela linha x parada com coordenadas 

Em 2014 foram desenvolvidos e lançados ainda o site do Observatório da Mobilidade, 

projeto estratégico da BHTRANS; a página do BRT MOVE com informações sobre o novo 

sistema e consulta de linhas; e uma página especial para a Copa do Mundo 2014. 

Também em 2014, o Portal Interno foi reestruturado para adequação às alterações que 

aconteceram no organograma da empresa. Além disso, foram desenvolvidas e implantadas 

melhorias no processo de criação, edição e publicação de páginas e na atualização da base de 

usuários. Esta reestruturação faz parte do projeto estratégico BHTRANS Responde! 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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Figura 151: Pesquisa sobre obtenção de informação sobre transporte coletivo (maio 

2015) 

 
                      Fonte: Pesquisa de Opinião 

6.7.1.3 Mídias Sociais 

Em março de 2012 o Twitter passou a ser utilizado, principalmente como canal para 

informações sobre a situação do trânsito e transporte de BH. O perfil da empresa no Twitter, 

@OficialBHTrans, já possui aproximadamente 190 mil seguidores, sendo atualmente um dos 

principais canais de comunicação e informação da empresa.  

Além do Twitter, a BHTRANS mantém também uma fanpage no Facebook 

"OficialBHTRANS" com 4500 fãs. É importante destacar que os canais de mídias sociais 

tornaram-se fundamentais para a divulgação das informações e ações relacionadas aos eventos 

de grande impacto da cidade. 

Em 2015 a BHTRANS elaborou e iniciou o projeto piloto “Gestão Estratégica da 

Informação - Módulo Mídias Sociais”, que tem como objetivo definir a estruturação das 

informações coletadas nas Mídias Sociais digitais, Facebook e Twitter, com conversão das 

mesmas em fonte para inteligência estratégica e organizacional. O intuito principal deste 

projeto é o de proporcionar maior conhecimento do quê e como o usuário avalia os serviços 

prestados pela BHTRANS, auxiliando os gestores na tomada de decisão e também na 

eventual adequação e/ou revisão dos serviços prestados. 

O projeto baseia-se em três grandes focos de atuação: 

1. Monitoramento, análise e estruturação estratégica das informações coletadas nas 

mídias sociais; 

2. Encaminhamento das informações coletadas nas mídias sociais para as diversas 

áreas e gestores; e 

3. Interação com usuários nos canais de mídias sociais com agilidade, eficiência e 

assertividade melhorando, como consequência, a relação BHTRANS /cidadão. 
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6.7.1.4 Postos de atendimento 

O atendimento pessoal vem sendo descentralizado e vem passando por reestruturações 

operacionais. São cinco os postos de atendimento atualmente existentes – Área Central (Rua 

dos Caetés), sede da BHTRANS (Buritis), Estação Barreiro, Terminal Rodoviário Israel 

Pinheiro e Posto do Transfácil (apenas informações sobre gratuidade). As principais 

informações prestadas nesses postos referem-se aos serviços de recursos de multa e à melhor 

linha a ser utilizada para a viagem. 

6.7.1.5 Quadros de horários e de itinerários nos ônibus e nos pontos finais 

São divulgados, através de cartazes, os quadros de horários e de itinerários dentro dos 

ônibus e nos pontos finais. Uma característica dessa ferramenta de informação é que, apesar 

de ser muito utilizada, sua abrangência restringe-se ao usuário cativo da linha. 

6.7.1.6 Painéis de mensagem variável (PMV) 

Fazem parte do Controle Inteligente de Tráfego – CIT. Atualmente há 19 painéis 

instalados, localizados nos principais corredores de tráfego, disponibilizando informações 

diversas, principalmente sobre as condições de trânsito na Área Central; 

6.7.1.7 Folhetos e guias informativos 

Em toda intervenção de transporte coletivo ou de circulação, são confeccionados e 

distribuídos folhetos informativos sobre as alterações. 

Mesmo considerando o grande conjunto de informação existente, o tema ainda é 

considerado dos mais importantes a serem aprofundados no PlanMob-BH. Além da 

implementação do SIT-BUS, do projeto INFOPONTO e da ampliação dos instrumentos 

existentes (website, painéis de mensagens variáveis, etc.), outras diretrizes identificadas 

referem-se à informação sobre o transporte coletivo ao não-usuário e às informações 

comparativas entre os modos de transportes. 

Assim, constata-se que houve uma evolução positiva na disponibilização de 

informação para os usuários do transporte de Belo Horizonte. Entretanto, ela ainda é 

considerada insuficiente para interferir gestão da demanda. 

6.7.2 Educação para a Mobilidade Urbana 

Em 1995 a BHTRANS, considerando a importância do tema, criou a Coordenadoria 

de Educação para o Trânsito, transformada em 1977 na Gerência de Educação para o Trânsito 

GEDUC. 

A GEDUC tem por objetivo promover a implantação de projetos educativos, visando a 

humanização do trânsito; a sensibilização para a adoção de comportamentos e procedimentos 

seguros; o estímulo à mobilidade urbana sustentável; a priorização dos grupos vulneráveis. 

Com atribuições mais definidas, equipe e recursos, no período de 20 anos de atuação 

foram implantadas importantes campanhas que deram significativa visibilidade à função 
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educativa. Nesse período destaca-se a consolidação do Circo Transitando Legal, que passou a 

receber estudantes na sede da BHTRANS para ações de sensibilização. Mais recentemente foi 

implantado o Programa “O Jovem e a Mobilidade”, que ganhou rapidamente amplitude e hoje 

atende anualmente cerca de 70% do público alvo, estudantes do segundo ano do ensino médio 

de Belo Horizonte. De forma geral, ao longo dos anos, podem ser destacadas as seguintes 

campanhas e programas educativos realizados em Belo Horizonte: 

6.7.2.1 Transitando legal 

O Transitando legal foi criado em 1999, é um programa educativo permanente voltado 

aos alunos dos ensinos fundamental de Belo Horizonte. O objetivo é educar para o trânsito e 

proporcionar um primeiro contato com os conceitos de mobilidade urbana sustentável, além 

de sensibilizar para a formação de uma visão crítica da cultura que privilegia o automóvel e o 

modo de funcionamento das grandes cidades.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa temos:  

● Avaliação de segurança no entorno da escola 

● Formação de professores 

● Ações com pais e transportadores escolares 

● Circo Transitando Legal 

● Caravana Transitando Legal 

Atende anualmente cerca de 50.000 estudantes. Os alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental são recebidos no “Circo Transitando Legal”, na sede da BHTRANS e com a 

ação “Caravana Transitando Legal” atende-se na própria escola os alunos dos anos finais. 

Utilizando a Arte-Educação para promover a socialização e a construção do 

conhecimento, é hoje o programa de educação para o trânsito mais abrangente e com maior 

número de atendimentos em todo o país.  

6.7.2.2 O Jovem e a Mobilidade  

O programa Jovem e a Mobilidade foi criado em 2010, as ações são direcionadas aos 

estudantes do Ensino Médio, através de encontros nas escolas, palestras, debates, filmes, 

gincanas, experimentos e muito mais. O objetivo é torná-los conscientes de sua 

responsabilidade na construção de uma cidade com melhor qualidade de vida, mais humana e 

com um trânsito mais seguro, além de incentivar atitudes de respeito e solidariedade que 

preservem a vida e o meio ambiente enquanto pedestres, passageiros, ciclistas e futuros 

candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. 

6.7.2.3 Deslocamento Seguro na Escola Integrada  

O programa deslocamento Segura na Escola integrada compreende a avaliação de 

riscos por condições da via, da sinalização e por comportamento no entorno das escolas e nos 

trajetos durante as caminhadas. Implantação de medidas de segurança da engenharia de 

tráfego/sinalização e treinamento de crianças, monitores, agentes culturais e professores 

comunitários visando o comportamento seguro durante os deslocamentos. O programa prevê 
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ainda o acompanhamento por técnicos de trânsito em sistema de rodízio pelas escolas 

participantes. 

6.7.2.4 Eu respeito Sempre 

O objetivo do programa Eu respeito Sempre é a solidariedade e segurança para idosos 

e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Suas ações são voltadas aos operadores do 

transporte coletivo, através de cursos que visam prepara-los para oferecer tratamento 

adequado às pessoas idosas e com deficiência (auditiva, visual, física e mental).  

Visa também o público em geral através da Campanha Educativa “Arautos da 

Cidadania”. Um grupo de atores embarca nos ônibus e apresenta para os passageiros um 

esquete teatral sobre a importância da solidariedade e o respeito à reserva solidária (cadeiras 

reservadas para idosos, gestantes, deficientes e pessoas com mobilidade reduzida). 

6.7.2.5 Formação de Operadores do Transporte Público 

O programa de formação de operadores do Transporte Público é destinado aos 

condutores que exercem serviço remunerado de transporte de pessoas e bens, em processo de 

licenciamento ou cadastramento pela BHTRANS. O curso tem como objetivo geral "instruir, 

qualificar, aperfeiçoar e atualizar profissionais de transporte, habilitando-os à atuação no 

transporte por táxi, escolares e transporte suplementar, como condutores, agentes de bordo". 

Tem em seu desenho curricular: Relacionamento Interpessoal, Noções de Primeiros Socorros, 

Meio Ambiente e Convívio Social, Legislação de Trânsito, Direção Defensiva e a "Gestão do 

Transporte público de Belo Horizonte". É realizado pelo SEST/SENAT e ministrado por 

empregados da BHTRANS, contemplando a carga horária de 50h/aula. 

6.7.2.6 Programa de Proteção ao Pedestre 

O programa de proteção ao pedestre é realizado desde 2011, atualmente está centrado 

na realização da campanha “Pedestre. Eu Respeito”. O objetivo é uma mudança de 

comportamento que diminua os acidentes e torne o trânsito mais humano. O foco principal é o 

respeito à preferência do pedestre nas travessias não semaforizadas por parte dos condutores e 

o uso da faixa pelos pedestres. 

Mais que uma campanha, é um programa completo que resulta de vários meses de 

planejamento. A ação teve início em março 2013 com intervenções da equipe da  

Gerência de Educação para a Mobilidade da BHTRANS e participação do mascote 

“Mão”.  

6.7.2.7 Andar de Moto é Legal. Arriscar a Vida Não 

A campanha Andar de Moto é Legal. Arriscar a Vida Não visa à redução dos acidentes 

com motociclistas, que hoje causam a maior parte das fatalidades no trânsito de Belo 

Horizonte. São alternados temas relativos aos comportamentos de risco adotados por 

motociclistas. As campanhas temáticas utilizam diversas mídias como traseiras de ônibus, 
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abrigos de passageiros, cartazes e cartilhas que são distribuídas em blitz educativas e locais de 

aglomeração de motociclistas. 

Outras ações estão associadas, como o treinamento de motociclistas em curso 

ministrado em parceria com o SEST-SENAT e recentemente a BHTRANS iniciou o cadastro 

de motofretistas que agora têm sua atividade regulamentada por lei municipal. 

6.7.2.8 Campanhas Educativas Temáticas 

Além dos programas permanentes, a BHTRANS realiza campanhas abordando temas 

específicos que visam principalmente o público adulto, em especial os condutores de veículos. 

São exemplos dessas campanhas: Álcool e Direção; Volta às Aulas; Uso do Cinto de 

Segurança; Transporte de Crianças – Uso da Cadeirinha; Semana Nacional do Trânsito; Nas 

Ruas de BH – Série de fascículos de trânsito para motoristas; Projeto Vida no Trânsito; e 

Década Mundial pela Segurança Viária. 

O quadro abaixo apresenta a abrangência das campanhas educativas realizadas pela 

BHTRANS no período entre 2010 e 2014. 

Tabela 43:Abrangência das Campanhas Educativas (2010-2014) 

Programas Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 

Circo Transitando Legal 

Escolas abrangidas 186 71 193 343 217 

Grupos atendidos 280 143 343 291 199 

Alunos 25.872 15.363 27.894 33.739 22.719 

Caravana Transitando 

Legal 

Escolas abrangidas 81 43 107 128 102 

Grupos atendidos 113 77 138 162 138 

Alunos 19.952 12.007 20.358 21.457 17.320 

O Jovem e a Mobilidade 

Escolas abrangidas 3 57 73 168 168 

Grupos atendidos - - 114 365 373 

Alunos - 6.903 7.666 21.364 18.582 

Campanha de ruas e 

eventos 

Locais 349 153 259 295 272 

Atendimentos 364 174 337 1.570 2.152 

Material distribuído 269.326 174.222 145.584 698.769 418.089 

Palestras 

Locais abrangidos 52 26 53 65 55 

Palestras realizadas 72 33 76 78 84 

Participantes 3.725 2.133 2.783 4.210 3.208 

Material distribuído 32.030 12.866 4.350 8.405 10.910 

Fonte: BHTRANS 

Um dos principais desafios da atuação educativa dos últimos anos tem sido 

implementar a política da Prefeitura de Belo Horizonte de educação para a mobilidade urbana 

sustentável, o que inclui além das ações focadas nas regras e segurança de trânsito, ações de 

estímulo a modos não-motorizados e coletivos, consciência ambiental e espaço público 

urbano. 

A educação evoluiu para uma abordagem mais abrangente do que apenas acidente de 

trânsito, mas ainda há uma postura a ser adotada quanto à educação como elemento-chave na 

necessária mudança cultural. Uma possível abordagem para a educação dentro do PlanMob-

BH é a educação institucional, que se refere a conscientizar instituições públicas, grandes e 

médias empresas empregadoras, universidades e escolas de seu papel na promoção da 
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mobilidade sustentável. O que se projeta é o desenvolvimento de Planos de Gestão da 

Demanda Local em campi universitários e grandes empresas estimulando carona (bancos de 

oferecimento e pedido de carona e formação de grupos de “vizinhos”), uso do transporte 

coletivo (informação das linhas de acesso, transporte fretado) e bicicletas (implantação de 

paraciclos e bicicletários, campanhas de segurança) entre outras possíveis ações. 

A educação é, inegavelmente, um importante elemento para que se processe, no 

âmbito da sociedade, mudança cultural quanto ao hábito de utilizar o automóvel em 

detrimento do transporte coletivo ou de modos de transporte não motorizados. Contudo, a 

educação não é o único elemento e talvez não seja o principal, mas deve estar associada às 

demais políticas voltadas para a obtenção de um sistema de mobilidade mais racional. 

6.8 Operação de Transporte e Trânsito 

Em 1993, a Prefeitura de Belo Horizonte reassumiu a responsabilidade pela gestão dos 

sistemas de transporte e trânsito, compondo equipe de trabalho, adquirindo equipamentos e 

definindo procedimentos. Também foram consolidadas as rotinas e procedimentos de 

fiscalização do transporte coletivo e de operação de trânsito. As frotas de táxi e de transporte 

escolar também passaram a ser vistoriadas e os serviços a serem fiscalizados, sendo criada a 

Central de Operações de Transporte e Trânsito. 

Em 1998 foi promulgado o novo Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a 

municipalização da fiscalização, que já vinha sendo implantada, se consolidou, com um 

número maior de fiscais e melhoria de equipamentos. Após a licitação do transporte coletivo, 

foi implantada a fiscalização eletrônica e criada a Unidade Integrada de Trânsito, através de 

um convênio entre a BHTRANS, representando o município de Belo Horizonte e a PMMG, 

pelo governo do Estado. 

Em 2001, foi implantado o Controle Inteligente de Tráfego (CIT). O CIT era formado 

por três subsistemas e objetivava contribuir para a melhoria das condições do tráfego: 

controle centralizado dos semáforos na Área Central; 10 Painéis de Mensagens Variáveis - 

PMV; Circuito Fechado de Televisão - CFTV – câmeras instaladas nos principais corredores 

de tráfego que dão acesso à Área Central e em locais estratégicos dessa região. 

Buscando o aprimoramento das ações, foi crida na BHTRANS a Diretoria de Ação 

Regional e Operação – DRO, com objetivo principal de aproximar os processos de 

fiscalização e operação de transporte e trânsito à comunidade e às Secretarias de Ação 

Regional.  

A fiscalização de trânsito era exercida por cerca de 400 agentes de trânsito que 

atuavam conjuntamente com 370 policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de 

Minas Gerais na Unidade Integrada de Trânsito – UIT.  

Para a melhoria da operação do trânsito nos casos de ocorrência de imprevistos, foi 

desenvolvido em Belo Horizonte plano de contingência, que trata da atuação de diversos 

órgãos municipais para casos de ocorrências imprevistas que possam paralisar o sistema de 
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transportes e no trânsito do município. Esse plano contempla todo o processo de gestão das 

contingências, com descrição dos procedimentos a serem utilizados em cada uma de suas 

fases, desde a declaração do estado de crise até o detalhamento das vias a serem utilizadas 

como desvios. Esse plano serviu como subsídio para a elaboração de diversos planos 

específicos de contingência, como, por exemplo, os planos voltados para os desvios de tráfego 

em áreas inundáveis que são implementados em conjunto com a Defesa Civil municipal. 

A atividade de operação do trânsito em Belo Horizonte conta com agentes em campo 

que executam ações relacionadas tanto à operação de rotina, quanto à ocorrência de 

imprevistos ou de operação atípica. Atualmente os agentes da BHTRANS atuam em conjunto 

com os agentes da Guarda Municipal e do Bptran – Batalhão de Trânsito da PMMG – de 

acordo com as definições contidas no Plano Estratégico e em reuniões com periodicidade 

semanal. Atuam no sistema de trânsito e transporte coletivo, trabalhando em regime de escala, 

cobrindo às 24 horas do dia, durante todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. 

Entre as ações de rotina realizadas, destacam-se ações de operação e monitoração de 

trânsito; ações de monitoração e fiscalização dos transportes públicos; apoio às Secretarias 

Municipais Regionais por meio de operação de trânsito e remoção de veículos, em bota-fora 

irregular; ajustes nas programações semafóricas; veiculação de mensagens educativas, 

informativas e operacionais nos Painéis de Mensagens Variáveis - PMV´s; autorização e 

monitoramento de obras e eventos; reuniões e discussões técnicas com as Comissões 

Regionais de Transportes e Trânsito - CRTT das respectivas Administrações Municipais 

Regionais; operação de transporte e trânsito para implantação de projetos viários.  

O grupo de planejamento das ações operacionais, formado com representantes da 

BHTRANS, da Guarda Municipal - GM e do Batalhão de Trânsito - Bptran vem se reunindo 

semanalmente para discutir os procedimentos operacionais nas ações conjuntas, ampliar e 

melhorar os planos estratégicos de operação. Também são discutidos os resultados das ações 

com o objetivo da melhoria da qualidade contínua na realização das atividades e tarefas de 

operação e fiscalização do trânsito. Através do Convênio da Unidade Integrada de Trânsito – 

UIT –são disponibilizados entre 90 e 100 agentes da polícia militar por dia útil e entre 25 e 50 

nos finais de semana e feriados, todos em apoio às atividades previstas no Planejamento 

Estratégico.  

Foi instalado juntamente com a PM e apoio da GM e Defesa Civil da PBH, o CIOTI 

(Coordenação Integrada de Operações de Trânsito em Incidentes), visando a permitir uma 

integração das ações de resposta e pronto atendimento aos incidentes nas vias com 

repercussão no trânsito e treinamento dos diversos agentes envolvidos nas operações. 

Nas operações são utilizados 140 coletores eletrônicos de dados, PDA – Personal 

Digital Assistant carregados com o regulamento do transporte coletivo com o regulamento de 

táxi e com os regulamentos do transporte escolar e do transporte suplementar, utilizados para 

a fiscalização de cada serviço. Foram carregados também com o sistema de autuação referente 

ao trânsito e são utilizados por agentes da GM e do Bptran em algumas operações conjuntas.  

Ainda não foi implantado o sistema de comunicação que permitirá o lançamento em tempo 



 

205 

real das autuações no sistema de processamento de multas. A utilização desse equipamento 

trouxe agilidade nas ações de fiscalização e redução drástica de erros e inconsistências no 

preenchimento dos autos. 

Os agentes, em 2014, atuaram em 59.737 ocorrências no trânsito, uma média de 4.978 

ocorrências/mês. Essas ocorrências implicam a realização de operações de trânsito e 

transporte com empenho de agentes para assegurar a mobilidade urbana e minimizar os 

impactos dos eventos em via pública.  

Em 2014 o Centro de Controle Operacional - CCO foi transferido para o Centro de 

Operações da Prefeitura de Belo Horizonte - COP, o que propiciou um ganho na agilidade de 

acionamento dos demais órgãos, para atuação em ocorrências na via pública que demandam 

ações que extrapolam a competência da empresa. O COP reúne representantes da Guarda 

Municipal, do SAMU, da Superintendência de Limpeza Urbana, da Defesa Civil, da 

Secretaria Municipal de Fiscalização e de entidades não municipais, como a CEMIG, a 

Polícia Civil e a PMMG. O COP foi estruturado com equipamentos de alta tecnologia e, 

objetiva o monitoramento e a adoção de medidas concernentes ao tráfego e operação do 

transporte coletivo, para que a cidade mantenha seu funcionamento em condições de 

normalidade. 

Na operação está sendo utilizado software de gestão do trânsito que propicia maior 

facilidade e agilidade no acompanhamento em tempo real das ocorrências de trânsito e na 

realocação de recursos humanos e materiais, inclusive reboques em caso de estacionamento 

irregular ou bloqueio de via. 

Também visando melhorias na operação, foram ampliados os sistemas eletrônicos de 

controle com novos controladores de velocidade, de invasão de faixas exclusivas de ônibus e 

de avanço de semáforos, totalizando em 2015 18 controladores de invasão de faixa exclusiva 

de ônibus; 84 de Velocidade Fixos; 101 de avanço de semáforo e 3 de Velocidade Estático. 

Frequentemente são revistos os procedimentos operacionais relativos às atividades 

desempenhadas pelos agentes, para melhor eficiência das ações operacionais. 

7 Análise dos Indicadores da Mobilidade Urbana 

O Balanço da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte é produzido pelo ObsMob-BH, 

sendo uma ferramenta de monitoramento e controle social, criado pelo Decreto Municipal 

15.317/2013, que busca contribuir para a eficácia das políticas e projetos de mobilidade. O 

Balanço da Mobilidade tem como objetivo possibilitar o monitoramento da implementação do 

Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH, no que se refere à 

operacionalização de suas estratégias e resultados. 

Considerando as diretrizes, as estratégias e as propostas do PlanMob-BH, foram 

definidos, em conjunto com os participantes do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo 

Horizonte – ObsMob-BH, 57 indicadores subdivididos em seis temas: divisão modal e frota; 

pedestres; bicicleta; transporte coletivo; trânsito e segurança; e urbano e ambiental.  
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Os objetivos estratégicos são:  

1. Tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte individual 

2. Promover um salto de qualidade dos serviços, equipamentos e instalações 

relacionados à mobilidade 

3. Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida 

4. Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para 

a melhoria da qualidade ambiental e estímulo aos modos não motorizados 

5. Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da 

cidade 

6. Tornar a mobilidade fator de inclusão social 

As tabelas seguintes mostram os resultados dos indicadores chaves de cada um dos 

seis objetivos estratégico. 
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Tabela 44: Indicadores-chave do primeiro objetivo estratégico 

Indicador 

Resultados 

1995 2002 2012 

Variação 

2012/200

2 
  

Percentual de viagens em transporte 

coletivo (ônibus, metrô, escolar, 

fretado) 

42,80% 44,60% 28,10% -37,00% 
  

Percentual de viagens em modos 

coletivos (em relação ao total de 

viagens motorizadas) 

68,40% 62,90% 43,30% -31,16% 
  

Razão entre tempo médio de viagem 

do transporte coletivo em relação ao 

individual motorizado. 

- 1,88 2,31 22,87% 
  

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Percentual de participação do 

transporte coletivo na divisão modal 

(conforme declarado na pesquisa de 

opinião) 

67,90% - - 67,20% - 

-1,03% 

(2013 em 

relação a 

2010) 

Taxa de passageiros em transporte 

coletivo (por 100 habitantes) 
61 63 62,4 59,7 60,1 0,67% 

Percentual de passageiros utilizando a 

rede estruturante 
9,60% 10,50% 10,50% 12% 17,90% 49,17% 

Percentual da extensão de corredores 

exclusivos de ônibus (em relação à 

extensão total de vias com circulação 

do transporte coletivo) 

0,90% 1% 1% 1% 3% 200,00% 

Percentual de priorização viária do 

transporte coletivo em relação ao 

planejado 

13,20% 13,80% 13,80% 13,80% 23,80% 72,46% 

Velocidade Operacional do transporte 

coletivo 
16 km/h 16,4 km/h 16,1 km/h 15,2 km/h 15,9 km/h 4,61% 

Taxa de reclamações do transporte 

coletivo convencional (por um milhão 

de passageiros) 

53,2 78,6 83,4 94,1 85,7 -8,93% 

Taxa de reclamações do transporte 

coletivo suplementar (por um milhão 

de passageiros) 

53,8 68,5 93,7 71,6 60,3 -15,78% 

Taxa de reclamações relacionadas à 

conduta inadequada dos operadores 

(convencional) 

- 37,6 44,1 49,6 50,2 1,21% 

Percentual de pontos de parada 

dotados de dispositivos com 

informação em tempo real (em 

relação ao planejado) 

- - - 17,60% 65% 269,32% 

Percentual de passageiros do 

transporte coletivo beneficiados com 

políticas de integração 

12,8% 13,5% 13,6% 13,7% 16,2% 18,2% 

Índice de cumprimento da 

programação das viagens (ICP) 
- - 84,6 77,9 63,2 -18,87% 

Índice de pontualidade de viagens 

(IPV) 
- - 83,6 77,6 62,5 -19,46% 

Índice de conforto de viagens (ICV) - - 58,5 58,4 59,9 2,57% 

      Fonte: ObsMOb 
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Tabela 45: Indicadores-chave do segundo objetivo estratégico  

Indicador 

Resultados 

1995 2002 2012 
Variação 

2012/2002 
  

Razão entre tempo médio de 

viagem do transporte coletivo em 

relação ao individual motorizado. 

- 1,88 2,31 22,87%   

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Percentual de pontos de parada 

dotados de dispositivos com 

informação em tempo real (em 

relação ao planejado) 

- - - 17,60% 65% 269,32% 

Percentual de interseções 

semaforizadas com travessia total 

para pedestres (em relação ao 

total de interseções 

semaforizadas) 

12,60% 12,40% 13,10% 14% 13,60% -2,86% 

Índice de pontualidade de viagens 

(IPV) 
- - 83,6 77,6 62,5 -19,46% 

Índice de conforto de viagens 

(ICV) 
- - 58,5 58,4 59,9 2,57% 

Taxa de reclamações do 

transporte coletivo convencional 

(por um milhão de passageiros) 

53,2 78,6 83,4 94,1 85,7 -8,93% 

Taxa de reclamações relacionadas 

à conduta inadequada dos 

operadores (convencional) 

- 37,6 44,1 49,6 50,2 1,21% 

Percentual da extensão da rede 

cicloviária (em relação à rede 

viária) 

0,53% 0,70% 0,96% 1,31% 1,55% 18,32% 

Índice de Desempenho 

Operacional (IDO) 
- - 76,8 72,1 65,5 -9,15% 

Índice de cumprimento da 

programação das viagens (ICP) 
- - 84,6 77,9 63,2 -18,87% 

      Fonte: ObsMOb 
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Tabela 46: Indicadores-chave do terceiro objetivo estratégico  

Indicador 

Resultados 

1995 2002 2012 
Variação 

2012/2002   

Percentual de viagens em 

motocicleta (piloto e passageiro) 
0,50% 0,90% 4% 344,44% 

  

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Taxa de mortalidade em 

acidentes de trânsito (por 100 mil 

habitantes) 

11 9,1 7,6 6,9 7,1 2,9% 

Taxa de vítimas não fatais em 

acidentes de trânsito (por 100 mil 

habitantes) 

878,9 843 781,3 706,6 734,6 3,96% 

Taxa de atropelamentos (por 100 

mil habitantes) 
131,2 119,5 106,8 91,5 90,7 -0,87% 

Percentual de fatalidade de 

pedestres (em relação ao total de 

vítimas fatais) 

40,10% 35% 43% 35,30% 35% -0,85% 

Taxa de mortalidade de 

motociclistas (por 100 mil 

habitantes) 

3,28 2,68 2,09 2,22 2,53 13,96% 

Taxa de mortalidade de ciclistas 

em acidentes de trânsito (por 100 

mil habitantes) 

0,13 0,34 0,21 0,24 0,12 -50,00% 

      Fonte: ObsMOb 
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Tabela 47: Indicadores-chave do quarto objetivo estratégico 

Indicador 

Resultados 

1995 2002 2012 
Variação 

2012/2002   

Percentual de viagens em modos 

não motorizados 
37,4% 29,1% 35,2% 20,9% 

  

Percentual de viagens a pé 31,10% 28,50% 34,80% 22,11%   

Percentual de viagens com 

bicicleta 
0,30% 0,70% 0,40% -42,86%   

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Taxa de motorização geral 561 599 629 638 655 2,66% 

Percentual de participação do 

transporte por bicicleta na 

distribuição modal (conforme 

declarado na pesquisa de opinião) 

0,50% - - 0,50% - 0% 

Percentual da extensão da rede 

cicloviária (em relação à rede 

viária) 

0,53% 0,70% 0,96% 1,31% 1,55% 18,32% 

Taxa de extensão de ciclovias 

(por 100 mil habitantes) 
1 1,3 1,8 2,4 2,8 16,67% 

Percentual da extensão da rede 

cicloviária (em relação ao 

planejado) 

6,3% 8,4% 11,4% 15,6% 18,5% 18,6% 

Percentual de dias com qualidade 

boa do ar 
80,48% 66,57% 70,08% 52,60% 0% 

- 52,60 

pontos 

percentuais 

Concentrações de PM10 (material 

particulado - MP) 
31,3 51,7 30,4 58,73 30,34 -48,3% 

Emissões de gases de efeito 

estufa per capita 
1,58 1,66 1,77 1,78 - 

0,6% 

(variação 

2013/2012) 

Emissões do setor rodoviário per 

capita 
0,86 0,92 0,97 0,94 - 

-3,1% 

(variação 

2013/2012) 

      Fonte: ObsMOb 

Tabela 48: Indicadores-chave do quinto objetivo estratégico 

Indicador 

Resultados 

2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Relação entre densidade de 

imóveis residenciais das áreas 

previstas para as operações 

urbanas relativas a transporte e a 

densidade média da cidade. 

- - - 2,9 3,2 10,34% 

Relação entre densidade de 

imóveis não residenciais das 

áreas previstas para as operações 

urbanas relativas a transporte e a 

densidade média da cidade. 

- - - 3,3 3,5 6,06% 

      Fonte: ObsMOb 

Tabela 49: Indicadores-chave do sexto objetivo estratégico  

Indicador Resultados 
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2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2014/2013 

Percentual de passageiros do 

transporte coletivo beneficiados 

com políticas de integração 

12,8% 13,5% 13,6% 13,7% 16,2% 18,2% 

Percentual do salário gasto com 

transporte (em relação ao salário 

mínimo) 

19,4% 19,0% 17,8% 17,0% 13,9% -18,2% 

Percentual do salário gasto com 

transporte (em relação ao salário 

médio) 

7,3% 6,8% 6,4% 6,3% 5,6% -11,1% 

Percentual de viagens acessíveis 

em relação ao total de viagens 

especificadas 

29,8% 43,5% 53,9% 59,4% 64,9% 9,3% 

Percentual de passageiros em 

linhas de vilas e favelas. 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,7% 

Percentual da frota com 

plataforma elevatória 
64,0% 73,7% 77,1% 80,8% 90,0% 11,5% 

      Fonte: ObsMOb 
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8 Análise do Impacto Ambiental do Sistema de Mobilidade 

A Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei no 

12.187/2009, define o compromisso nacional voluntário de adoção de ações de mitigação com 

vistas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação 

às emissões projetadas até 2020.  

A fim de acompanhar o cumprimento do compromisso nacional voluntário para a 

redução das emissões até o ano de 2020, são publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais 

de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em formato apropriado para facilitar o 

entendimento por parte dos segmentos da sociedade interessados.  

A responsabilidade da elaboração dessas estimativas, bem como do aprimoramento da 

metodologia de cálculo da projeção de emissões, é do grupo de trabalho coordenado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação através do Sistema de Estimativas de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa – SEEG, cuja projeção de emissões de gases de efeito estufa para 

2020 foi estimada em 3,236 GtCO2eq. A redução correspondente aos percentuais 

estabelecidos encontra-se entre 1,168 GtCO2eq e 1,259 GtCO2eq, respectivamente, para o 

ano em questão. 

Fazem parte das Estimativas de Emissões todos os gases de efeito estufa direto - 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) sendo o CO2, o mais 

importante entre eles, representando 95,7% das emissões. Para compará-los e somá-los, foi 

utilizada a métrica usual do Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potential – 

GWP) utilizada como fator de ponderação para se chegar à unidade comum, o equivalente de 

dióxido de carbono - CO2eq ou CO2e. 

Tabela 50: GWP dos gases de efeito estufa Gás de Efeito Estufa 

 Potencial de Aquecimento Global (GWP)  

Dióxido de Carbono (CO2)  1  

Metano (CH4)  21  

Óxido Nitroso (N2O)  310  

O Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SEEG estimou em 

2014 a evolução das emissões de 1970 a 2013, constatando que o Brasil emitiu cerca de 1,5 

milhão de toneladas de CO2eq em 2013, o que representou um aumento de 7,8% em relação a 

2012, o maior valor registrado desde 2008.  

O aumento da participação do setor energia, representado pelas emissões de 

transportes, geração de energia elétrica, consumo na indústria na evolução das emissões de 

gases efeito estufa no Brasil, a partir de 1999 chega a representar 30% do total das emissões 

de GEE em 2013. 

No que se refere à participação das fontes primárias nas emissões de CO2, é 

importante registrar a especificidade do Brasil em relação à média mundial: enquanto aqui o 

petróleo é o principal responsável pelas emissões, em termos da média mundial, o carvão 

http://www.seeg.eco.br/emissoes-totais
http://www.seeg.eco.br/emissoes-totais
http://www.seeg.eco.br/emissoes-totais
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mineral é a principal fonte. Já as emissões associadas ao transporte representam 45% no 

Brasil 22% no mundo.  

A pequena importância do carvão mineral nas emissões de CO2 no Brasil deve-se, 

fundamentalmente, ao papel ainda secundário que a geração termelétrica tem em sua matriz 

elétrica, baseada na hidroeletricidade, ao contrário do que ocorre em nível mundial. Assim, 

não surpreende o fato de as emissões associadas ao transporte serem mais importantes no 

Brasil do que no restante do mundo.  

8.1 Emissões de gases efeito estufa (GEE) em Belo Horizonte  

O Inventário Municipal de Emissões de GEE de Belo Horizonte atualizado para o 

período de 2011 a 2013, utiliza a métrica do Potencial de Aquecimento Global (Global 

Warming Potential – GWP) e apresenta os dados básicos para o cálculo das emissões de GEE, 

servindo de suporte para o estabelecimento e acompanhamento da meta de redução de 

emissões. A evolução das emissões de GEE em Belo Horizonte na última década foi crescente 

e acumulou um aumento de 71% entre 2000 e 2013, ao passar de 2,59 milhões de toneladas 

de CO2e emitidas em 2000 para 4,40 milhões de toneladas de CO2e em 2013, conforme 

Figura 152. 

Figura 152: Evolução das Emissões totais em Belo Horizonte 2002-2013 (tCO2e) 

 
Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013 - Período de Referência: 

2000 a 2013 

Verifica-se que houve um crescimento de 40% de volume de emissões em 2013 em 

relação a 2007 e caso persista esta tendência de crescimento, as emissões de GEE podem 

alcançar a marca de 6 milhões de toneladas anuais até 2030, caso nenhuma intervenção seja 

feita. 

As emissões de GEE inventariadas são agrupadas por setor:  
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● Emissões do Setor de Unidades Estacionárias, que estão sub-setorizadas em emissões 

residenciais, comerciais/institucionais, industriais e geração de energia. São 

relacionadas ao consumo energético em cada perfil de edificação; 

● Emissões do Setor de Unidades Móveis, que estão sub-setorizadas em emissões por 

modo de transporte l (rodoviário, ferroviário e aéreo). São as emissões da matriz 

energética dos sistemas de transportes do município;  

● Emissões do Setor de Resíduos, que estão sub-setorizadas em emissões por disposição 

de resíduos em aterro sanitário, tratamento biológico de resíduos e 

tratamento/lançamento de efluentes.    

A principal fonte de emissões de gases de efeito estufa em 2013 continuou sendo o 

setor de unidades móveis, com 71% das emissões, seguida do uso de energia em fontes 

estacionárias, com 18,4% das emissões e do tratamento de resíduos e esgotos, com 10,6%. A 

evolução das emissões por setor inventariado é apresentada na Figura 153.  

Figura 153: Emissões por setor 2008-2013 

 

Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013. Período de Referência: 

2000 a 2013 

O total de emissões do setor rodoviário em toneladas de CO2eq de gases do efeito 

estufa/ População total - emissões de gases de efeito estufa per capita, cresceram cerca de 

26% entre 2008 e 2013 e as do setor rodoviário aproximadamente 30%. Em todos os anos, as 

emissões per capita do setor rodoviário correspondem a mais de 50% das emissões globais, 

conforme se pode verificar na Figura 154. 
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Figura 154: Emissões de gases de efeito estufa per capita 

 
Fonte: SisMob (BHTRANS), 2014 - Link para o SisMob: http://bit.ly/obsmobgee 

A meta estabelecida para Belo Horizonte é reduzir em 20% a tendência de crescimento 

das emissões até 2030 em relação ao ano base 2007, o que significa trazer a taxa de emissões 

para 1,05 CO2e por habitante/ano. 

Entre as emissões relativas ao setor de unidades móveis, o modal rodoviário é o mais 

relevante em termos de emissões de GEE, concentrando 75% das emissões do sistema de 

transportes, sendo a Gasolina Automotiva, o Óleo Diesel e o Querosene de Aviação, os mais 

importantes precursores de GEE, conforme mostra a Figura 155. A Gasolina Automotiva 

representa 59% das emissões em 2013 e caso não haja um substituto viável e um forte plano 

de desincentivo ao uso de veículos particulares leves, a Gasolina Automotiva deve continuar 

como principal precursor de GEE em Belo Horizonte nos próximos anos. 

Figura 155: Emissões segundo precursores (tCO2e) 2008-2013 

  
Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013 - Período de Referência: 

2000 a 2013 

O Querosene de Aviação apresentou crescimento expressivo, desde 2008, mas a partir 

de 2012 teve uma pequena queda, como demonstra a Figura 156, fazendo desse combustível 

fóssil o segundo maior precursor de GEE em Belo Horizonte. O aumento nessas emissões foi 

de 6% entre 2010 e 2013 e se deve ao aumento da utilização do aeroporto de Confins. O 

http://bit.ly/obsmobgee
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terceiro precursor de GEE em Belo Horizonte é Óleo Diesel, utilizado principalmente na frota 

rodoviária, onde as emissões apresentam pequena redução desde 2011.  

O modal rodoviário demonstrou crescimento das emissões devido à gasolina, sendo 

mantidas estáveis as participações do Diesel e GNV/GNC Automotivo. A Figura 132 mostra a 

evolução das emissões do subsetor rodoviário em Belo Horizonte. 

Figura 156: Emissões sub-setor rodoviário (tCO2e) – 2008 2013 

 
Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013 - Período de Referência: 

2000 a 2013 

Quanto ao consumo de combustíveis, conforme Figura 157, verifica-se a substituição 

de Etanol pela Gasolina a partir de 2009 e esse movimento teve continuidade nos anos 

seguintes, indicando que a preferência pela Gasolina foi elevada de 69% em 2011 para 71% 

em 2013. 

Figura 157: Vendas Gasolina e Etanol – 2008-2013 

 
Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013 - Período de Referência: 

2000 a 2013 
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Pode-se constatar também, que embora haja um aumento gradativo na fabricação de 

veículos flex e o país tenha uma frota apta a utilizar um combustível com menor nível de 

emissão, conforme apresentado na Figura 158, a venda de gasolina mostra o oposto. 

Figura 158: Produção de Veículos no Brasil 2008-2013 

 
Fonte: 3º inventário de emissão de gases de efeito estufa. Atualização 2011/2012/2013 - Período de Referência: 

2000 a 2013 

Cabe ressaltar que a partir de 2013 houve uma grande queda na fabricação de veículos 

automotores, conforme dados da Anfavea, com queda de 37% na fabricação de veículos 

gasolina, 12% na fabricação de veículos flex e 26% na fabricação de veículos diesel. 

8.2 Índices de Qualidade de Ar (IQA) 

Com o objetivo de permitir uma informação precisa, rápida e facilmente compreendida 

sobre os níveis diários de qualidade do ar, de uma dada região, foram estabelecidos os índices 

de qualidade do ar - IQA, em inglês, Pollutant Standards Index (PSI), desenvolvidos por 

United States Environmental Protection Agency -USEPA, 2009).  

 O IQA converte a concentração de poluente medida para um número inteiro na escala 

de 0 a 500. O valor 100 é atribuído ao limite aceitável de qualidade do ar estabelecido pelo 

CONAMA. Se o IQA excede o valor 100, significa que um determinado poluente ultrapassou 

a faixa de concentração aceitável naquele dia; um IQA abaixo de 100 significa que a 

concentração do poluente está satisfatória. Para cada poluente medido é calculado um IQA. A 

qualidade do ar de uma região é determinada pelo pior caso dentre os poluentes medidos. 

O IQA permite à população conhecer a qualidade do ar em função do nível de 

poluição de acordo com a seguinte escala: boa, regular, inadequada, má, péssima ou 

crítica. Além disso, as instituições públicas (ligadas ao meio ambiente ou à saúde) utilizam o 
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IQA como ferramenta para alertar a população e para determinar a adoção de medidas de 

emergência que possam se tornar necessárias, caso os níveis de poluição atinjam valores 

perigosos à saúde humana. 

Existem sob responsabilidade da PBH atualmente duas estações de monitoramento da 

qualidade do ar: INMET – Localizada na Av. Raja Gabaglia com Av. do Contorno e CMRR – 

Localizada na Av. Belém com Av. dos Andradas.  

Resultados de IQA para o ano de 2014 indicaram que na estação INMETs 22% dos 

dias do ano de 2014 apresentou IQA regular e 1% inadequado e na estação CMRR 25% dos 

dias apresentou IQA regular e 2% inadequado. 

O Índice de Qualidade do Ar apresentado como indicador no Observatório da 

Mobilidade é representado - pelo somatório da quantidade de dias onde a qualidade do ar em 

BH foi classificada como boa / total dos dias monitorados x 100, apresentou grande queda a 

partir de 2009.conforme Figura 159. 

Figura 159: Índice de qualidade do Ar 

 
Fonte: SisMob (BHTRANS), 2014. - Link para o SisMob: http://bit.ly/obsmobgee 

8.3 Poluição Sonora  

Não existe no município diagnóstico sobre as emissões sonoras, assim como não 

existem instrumentos de controle. As contribuições individuais de cada empreendimento são 

avaliadas apenas quando da análise de concessão de licenciamento ambiental e/ou urbanístico 

ou quando de reclamações de cidadãos. 

8.4 Plano de Redução de Emissões de Gases De Efeito Estufa - PREGEE 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por meio do Comitê sobre Mudanças 

Climáticas e Ecoeficiência/CMMCE, publicou o Plano Municipal de Redução de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa/PREGEE, através do decreto municipal nº 15.690 de 23 de 

setembro de 2014. 

O PREGEE configura-se como um plano de gerenciamento de gases de efeito 

estufa/GEE tendo como eixos centrais os temas de Mobilidade Urbana, Energia nas 

http://bit.ly/obsmobgee
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Edificações e Tratamento de Resíduos, setores básicos de análise das emissões de gases de 

efeito estufa da cidade. 

O Plano comporta um conjunto medidas para viabilizar a redução das emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) sem prejudicar o desenvolvimento econômico da cidade e 

estabelece diretrizes para a gestão ambiental do município com ações de curto, médio e longo 

prazo que levem a uma economia de baixo carbono, cumprindo com as metas do 

Planejamento Estratégico até 2030. 

Dentre as principais diretrizes para o tema Mobilidade Urbana - eixo transporte, 

estabelecidas no PREGEE, as seguintes ações já foram implementadas ou se encontram em 

andamento: 

● Implantação dos sistemas de BRT nas Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado 

● Implantação de sistema de informações em tempo real sobre circulação de ônibus. 

Implantação da rede de ciclovias – em andamento 

● Implantação de sistema de bicicletas públicas (rede de aluguel/empréstimo de 

bicicletas em áreas estratégicas). 

● Intervenções previstas pelo VIURBS – foram implantadas 21 das 195 previstas 

● Regulamentação de um Selo Verde para veículos de baixa emissão - em andamento  

As demais diretrizes consolidadas dentro do PREGEE previstas até 2030 são:  

● Medidas previstas no PlanMob-BH - Cenário de Investimentos Plenos até 2020 

● Melhoria da infraestrutura de transporte público 

● Transporte público subsidiado  

● Promover a atualização tecnológica da frota circulante na cidade  

As emissões de GEE relativas ao setor de unidades móveis, com maior relevância para 

o modal rodoviário, estão relacionados com os modos de uso, trajetos e velocidades 

empregadas pelos usuários de veículos automotores em seus deslocamentos. 

A análise dos dados contidos nas pesquisas OD 2002 e 2012 permitem a apuração dos 

dados de deslocamentos das pessoas, mas não possibilitam a apuração de valores de emissões 

de GEE.  

Dados completos sobre frota, fator de emissão, modos de uso, tráfego, também são 

fundamentais para se estimar a real emissão da frota que circula em cada região e para a 

sistematização de um banco de dados e ferramentas de cálculo que possibilitem avaliar os 

resultados de cada uma das ações em execução e a elaboração de cenários futuros.  

A melhoria das informações e dos indicadores relacionados às emissões de GEE trará 

maior efetividade/eficácia na elaboração de cenários resultantes da implantação de ações de 

melhoria da qualidade do ar, bem como da avaliação posterior de seus resultados e da 

implementação de medidas de aprimoramento ou correção.   
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9 Acessibilidade na Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

Desde a criação da BHTRANS, em 1991, muitos foram os documentos que permitem 

traçar qual vem sendo a política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte ao 

longo do tempo. Isso está materializado na Análise documental da política de acessibilidade 

na mobilidade urbana de Belo Horizonte. Trata-se de uma leitura detalhada de documentos 

produzidos entre 1991 e 2015, destacam-se: Relatório de gestão/de atividades (1995 a 2009), 

Pesquisa de clima organizacional (1998 a 2014), Anuário estatístico (2006 a 2012), 

Diagnóstico do PlanMob-BH, Balanço da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (2011 a 

2015), assim como o seu cotejamento com a legislação produzida sobre o tema desde a 

promulgação da Constituição de 1988. Vale destacar que essa ampla análise documental é um 

subproduto do projeto Política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte 

(Acessibilidade para Todos). 

Aqui a acessibilidade é tomada como sendo a possibilidade e condição de utilização, 

com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida4. 

A primeira constatação é que a acessibilidade vem sendo tratada de forma bastante 

distinta, ao longo do tempo, ora com mais, ora com menos ênfase.  

Pode-se resumir a atual política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo 

Horizonte focando a leitura em três documentos, aqui tomados como os essenciais para isso: 

os dois diagnósticos do PlanMob-BH e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência.  

Os diagnósticos elaborados em 2008 e em 2014 sustentaram, respectivamente: o 

PlanMob-BH concluído em agosto de 2010 e o PlanMob-BH levado para discussão pública 

na IV Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte realizada em 2014. 

O que se pode inicialmente destacar é que ambos os diagnósticos não possuem um 

item específico sobre a acessibilidade na mobilidade urbana e que os interessados em 

conhecer essa política pública precisam buscar as informações ao longo dos documentos. A 

inclusão de um item específico sobre o assunto neste diagnóstico busca romper com essa 

prática. 

No diagnóstico de 2008, que sustentou o primeiro PlanMob-BH, o tema é objeto, 

quase que exclusivamente, do item que aborda a rede de caminhamento de pedestres. De 

forma simplificada, pode-se destacar que três problemas foram apresentados na forma de 

                                                 

 

4
 BRASIL. Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Inciso I do art.3º. Disponível na internet. Acesso em: 19 

ago. 2015. 
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alertas: necessidade de se dar continuidade entre trechos de calçada acessíveis, necessidade 

dos passeios serem convidativos em toda a rede urbana e necessidade da solução de 

acessibilidade adotada pelo poder público nos passeios não ser tomada apenas como uma 

medida protocolar. Esses alertas soam bastante atuais, pois ainda não foram superados a 

despeito de terem sido formulados há sete anos.  

O diagnóstico elaborado em 2014, bem mais simplificado que seu antecessor, foi 

elaborado para subsidiar a Revisão do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

– PlanMob-BH. Nele, o tema é também tratado lateralmente, sendo subdividido em 

acessibilidade física e acessibilidade econômica.  

No que se refere à acessibilidade econômica, o diagnóstico afirma que pouco se 

avançou para ampliar a mobilidade da população de baixa renda, a despeito de terem sido 

implantadas integrações sem pagamento adicional de tarifa que teriam ampliado a 

acessibilidade a várias regiões da cidade.  

No que se refere à acessibilidade física, pode-se resumir a abordagem dada ao tema 

com sendo resultado de políticas exitosas, decorrentes dos significativos avanços da 

legislação, da estratégia de se tentar assegurar espaços adequados e direitos preferenciais aos 

pedestres, da criação de um serviço de táxi acessível e de todo o sistema de transporte coletivo 

ter sido concebido para garantir transferências confortáveis e acessíveis entre os diversos 

modos de transporte. Na falta de indicadores capazes de sustentar todas essas realizações, 

esses êxitos apresentados no diagnóstico 2014 devem ser lidos com cautela. 

Na IV Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte realizada de 

março a agosto de 2014, a acessibilidade e o desenho universal foram ratificados como 

compromissos, mas pouco se avançou em termos práticos. Pelo contrário, o prazo para 

adequação de toda a frota do sistema de transporte coletivo que expiraria, como expirou, em 

dezembro de 2014 foi tratado como uma necessidade que pudesse ser tratada ao longo dos 

próximos dez anos.5 

O terceiro documento considerado essencial para compreensão da atual política de 

acessibilidade é a já mencionada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Promulgada em agosto de 2015, ela é a mais recente 

legislação brasileira na qual a acessibilidade é tratada e pode ser entendida como resultante de 

um longo processo de ampliação e consolidação de direitos concedidos desde a Constituição 

de 1988. Ela dialoga, especialmente, com a Lei de promoção da acessibilidade (2000), o 

Estatuto da Cidade (2001), a Convenção internacional da ONU sobre os direitos das pessoas 

                                                 

 

5
  PROPOSTA 103 B DO EIXO MOBILIDADE [...] Determinar a substituição gradativa de toda 

a frota de ônibus do serviço de transporte público coletivo, convencional e suplementar, para que no prazo de 

dez anos ela seja totalmente constituída por veículos acessíveis e movidos a combustíveis que não sejam 

derivados do petróleo, como gás natural, energia elétrica, etanol, biodiesel. No caso dos combustíveis, a proposta 

fica condicionada às tecnologias disponíveis."  
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com deficiência (2007), a Lei de acesso à informação (2012) e a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (2012).  

Esse conjunto de normas jurídicas deixa claro que o direito à cidade para todos, em 

especial para as pessoas em situação de exclusão, vem sendo assegurado e ampliado há 

tempos pela legislação brasileira.  

Entretanto, pode se afirmar que o cidadão de Belo Horizonte ainda não usufrui 

plenamente desses direitos. Essa constatação se apoia, principalmente, nos tópicos da Lei 

brasileira de inclusão da pessoa com deficiência que tratam de prazos e de desenho universal. 

Com relação aos prazos para cumprimento efetivo dos direitos relativos à mobilidade 

urbana, a legislação promulgada em 2015 não prorroga os já estabelecidos em legislações 

anteriores. Assim, está vencido desde 2014 o prazo de dez anos estabelecido no ano 2004 para 

que frota e infraestrutura do transporte coletivo se tornassem acessíveis.  

Vale destacar que não há indícios de que alguma cidade brasileira já tenha alcançado 

essa meta. Pela nova legislação, relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos 

para inclusão da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ser elaborados e 

encaminhados ao Ministério Público até agosto de 2016. 

Com relação ao desenho universal, a nova legislação determina que essa concepção 

tenha que ser tomada como regra de caráter geral e que as políticas públicas devem considerá-

la desde as suas concepções. A acessibilidade na mobilidade urbana, portanto, deve atender 

aos princípios do desenho universal. A figura abaixo, parte integrante do Guia operacional de 

acessibilidade para projetos de desenvolvimento urbano com critérios de desenho universal 

produzido para o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID ilustra a diferença entre as 

duas concepções. 

 

Fonte: ALVAREZ, Eduardo; CAMISÃO, Verônica. Guia operacional de acessibilidade para projetos de desenvolvimento 

urbano com critérios de desenho universal. Rio de Janeiro: José Brakarz e Tomaás Engles (Ed.), 2014. p.6. 

Diante dessa constatação, fica claro que é preciso definir metas para atender aos 

ditames legais, tanto em cada uma das modalidades de transporte público (convencional, 

escolar, suplementar e táxi), quanto no acesso ao sistema viário (calçadas e estacionamentos, 

em especial). Isto se dará de forma mais assertiva se essas metas forem definidas em processo 

de concertação do poder público com a sociedade organizada. 
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Além desses três documentos considerados essenciais para a compreensão da atual 

política de acessibilidade de Belo Horizonte, há um fato importante de ser analisado: o Bus 

Rapid Transit – BRT. Trata-se do mais vultoso e impactante investimento na rede de 

transporte coletivo nos últimos tempos.  

O BRT, responde por parcela significativa dos deslocamentos diários em Belo 

Horizonte, tem parte de sua rede operando com embarque em nível. Esta é, certamente, uma 

das condições para caracterizar um serviço como atendendo aos princípios do desenho 

universal, ainda que parcialmente, já que em muitas linhas que integram o sistema não existe 

embarque em nível em toda extensão do itinerário. 

Por outro lado, a IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Belo Horizonte realizada em 2015, deliberou, que a BHTrans deve dar conhecimento ao 

CMDPD/BH, na forma de relatórios mensais, das reclamações que recebe envolvendo 

usuários com deficiência e a criação de uma Comissão Permanente de Acessibilidade. Essas 

ações apontam para a necessidade de concertação permanente, na busca de garantia da 

acessibilidade, da BHTrans com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Belo Horizonte - CMDPD/BH. Criado em 1995, ele é um órgão municipal 

colegiado, de caráter deliberativo, controlador e fiscalizador da política de atendimento às 

pessoas com deficiência. 

O segundo evento importante a ser destacado é o Seminário Internacional de 

Acessibilidade na Mobilidade Urbana de Belo Horizonte realizado em 14 de agosto de 2015 

como fruto de parceria da BHTrans com WRI/Embarq. No evento, foi anunciada a criação de 

uma página na home page da BHTrans, acessada pelo banner do projeto Acessibilidade para 

Todos, onde já começaram a ser publicados conteúdos sobre o tema. Essas publicações 

pretendem estimular a compreensão permanente do que é o desafio pela busca da 

acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte, bem como o acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto. 

Dentre os primeiros conteúdos já publicados do projeto Acessibilidade para Todos, 

convém destacar os relativos a indicadores e a notas técnicas. Os indicadores já publicados 

deram início a um processo de divulgação, que se pretende permanente, de resultados. Vale 

destacar que esses não são, definitivamente, os considerados mais importantes para 

acompanhar a política de acessibilidade: são apenas os indicadores para os quais já foram 

obtidos resultados confiáveis.  

Vale aqui destacar a incipiência desses resultados, que ainda não são capazes de 

sustentar um diagnóstico consistente da acessibilidade na mobilidade urbana de Belo 

Horizonte. Como eles refletem, tão somente, os indicadores que se conseguiu organizar, 

depurar e publicar como resultado do projeto Acessibilidade para Todos iniciado em maio de 

2015, pode-se afirmar que eles apenas corroboram a leitura de que a acessibilidade não vem 

sendo tratada como prioridade na agenda da mobilidade urbana. Afinal, não pode ser 

prioridade aquilo do qual se conhece apenas superficialmente. 
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Quanto ao conteúdo analítico do projeto Acessibilidade para Todos, o recurso 

metodológico adotado é a elaboração de Notas técnicas BHTrans de acessibilidade. Essas 

notas, em seu conjunto, comporão o próprio diagnóstico da Política de Acessibilidade na 

Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (Acessibilidade para Todos). O diagnóstico fornecerá 

substrato para a elaboração do Plano de Acessibilidade. 

Os assuntos das Notas técnicas BHTrans de acessibilidade devem ser lidos como 

aquilo para o qual a BHTrans assume o compromisso de explicitar suas políticas públicas na 

busca de soluções capazes de garantir o direito à cidade. Os assuntos já selecionados para 

compor essas notas são: o direito ao desenho universal; as políticas de atendimento 

preferencial; as políticas de reservas de vagas de estacionamento e de assentos no transporte 

coletivo; o que são veículos acessíveis no serviço de táxi, no transporte escolar e no transporte 

por ônibus; a inclusão da pessoa com deficiência como empregada na BHTrans; a gratuidade 

na utilização do transporte coletivo; o acesso de pedestres a calçadas, travessias e passarelas. 

Pode-se afirmar que construir uma cidade acessível para todos é condição para o êxito 

que qualquer política de mobilidade urbana em qualquer cidade. Assim, em todas as revisões 

do PlanMob-BH o assunto acessibilidade precisa ser mantido na agenda política de forma 

consistente e permanente. Assim fazendo, a BHTrans será capaz de elaborar e revisar, em um 

processo contínuo, o Plano de Acessibilidade em consonância com o Plano de Mobilidade 

Urbana (PlanMob-BH) que, por sua vez, é parte integrante do Plano Diretor de Belo 

Horizonte. 

9.1 Vagas reservadas para inclusão 

Constata-se que em Belo Horizonte, não se atende plenamente o que está estabelecido 

na legislação com relação à quantidade mínima de vagas a serem reservadas para inclusão nas 

áreas de estacionamento rotativo. 

 O percentual de vagas reservadas para idosos nos estacionamentos rotativos aponta que 

apenas 0,67% das vagas estavam demarcadas como tal, enquanto a legislação federal, 

estabelece a obrigatoriedade de reserva de pelo menos 5%.  

Com relação às vagas reservadas para pessoas com deficiência, Belo Horizonte, nos 

estacionamentos rotativos, atende-se ao imperativo legal já que 2,14% das vagas estão 

reservadas para essa categoria, frente aos 2% da exigência legal para pessoas com deficiência. 

Fora do estacionamento rotativo estão demarcadas 393 vagas para as pessoas com deficiência 

e 179 para idosos. 

Entretanto, esses dois resultados são ainda insuficientes para avaliar a política de 

acessibilidade nos estacionamentos de Belo Horizonte porque não há informação 

sistematizada que permita conhecer se as vagas estão sendo usadas devidamente pelos 

cidadãos e, sequer, se as quantidades são as necessárias para atender aos ditamos da política 

de inclusão das categorias mais vulneráveis de cidadãos.  
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Por outro lado não há um acompanhamento sobre as reservas de vagas em 

estabelecimentos privados de uso público como supermercados e shopping centers.  

Em suma, ainda não há elementos que permitam elaborar uma análise de efetividade da 

implantação de vagas reservadas em Belo Horizonte para pessoas com restrição na 

mobilidade com vistas a garantir o “direito de acesso amplo e democrático ao espaço urbano” 

previsto na legislação municipal. 

No que se refere à acessibilidade, destaque deve ser dado à existência de dois tipos de 

vagas reservadas para inclusão. As vagas destinadas às pessoas com deficiência sempre foram 

implantadas como sendo não-rotativas e, portanto, gratuitas, mesmo que estejam localizadas 

em quarteirões de estacionamento rotativo. Isto, a despeito de ter sido previsto, com a devida 

aprovação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte - 

CMDPD/BH, que haveria a implantação de vagas rotativas pagas nas quais se concederia o 

direito a uma hora a mais de permanência do que o estabelecido no quarteirão. No entanto, as 

vagas rotativas pagas para utilização de pessoas com deficiência nunca foram implantadas em 

Belo Horizonte. 

As vagas destinadas aos idosos, por sua vez, foram definidas como sendo pagas se 

localizadas em quarteirões rotativos.   

9.2 Sistema de Transporte Coletivo 

Toda a frota de ônibus da cidade opera com veículos que dispõem de elevador ou 

operam em linhas que disponibilizam embarque em nível. 

Entretanto, em Belo Horizonte não operam veículos de piso-baixo e que veículos com 

elevador não podem ser, strictu sensu, considerados veículos capazes de garantir viagens com 

acessibilidade.  

Assim, considerando a topografia da cidade e as características do sistema viário, 

principalmente nas regiões mais periféricas – ruas e calçadas estreitas, o grande desafio do 

PlanMob-BH será buscar propostas adequadas para garantir a acessibilidade universal no 

sistema de transporte coletivo.  
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10 Conclusões  

O diagnóstico consolidado do sistema de mobilidade urbana de Belo Horizonte foi 

elaborado com o intuito de analisar as condições atuais dos diversos aspectos envolvidos em 

cada um dos componentes do sistema de mobilidade, relacionando-as com a configuração 

sócio-econômica e espacial da cidade. 

Nos anos recentes, o poder público municipal vem propondo algumas ações no sentido 

de tentar reverter a tradicional lógica de criação de facilidades para a utilização do veículo 

privado através da promoção de medidas com o intuito de estimular o uso do transporte 

coletivo e dos modos não motorizados. 

Dentre essas medidas, pode-se destacar a ampliação das integrações físicas e tarifárias 

(inclusive com modalidades gerenciadas em outros níveis governamentais), as intervenções 

na rede de caminhamento, especialmente na Área Central de Belo Horizonte, e a criação de 

um programa de incentivo ao uso de bicicleta como modo de transporte e de medidas de 

regulamentação do transporte de cargas urbanas. 

Entretanto, para a efetiva configuração de um sistema de mobilidade urbana, muitos 

problemas ainda terão de ser enfrentados, tanto no que se refere ao aspecto institucional, 

quanto em relação às questões físicas e operacionais do sistema. Um dos principais é a 

efetivação de um sistema de transporte coletivo metropolitano de qualidade, racionalizado e 

integrado física e tarifáriamente. 

As grandes cidades do país vêm experimentando, nos últimos anos, um elevado 

crescimento nas frotas de automóveis e motocicletas, com o consequente aumento do número 

de viagens realizadas pelos modos privados e a redução do total de viagens utilizando modos 

de transporte coletivo, implicando o aumento dos congestionamentos, da poluição 

atmosférica, do número de acidentes com a consequente queda na qualidade de vida da 

população, assim como a elevação dos níveis de conflito entre os fluxos de passageiros e o 

sistema de distribuição de mercadorias. 

Aliado a esse panorama, a questão da insegurança vem, também, contribuindo para 

que as pessoas evitem, inclusive, caminhar em seus deslocamentos diários. 

Ao se analisar as experiências das cidades que vêm implementando medidas efetivas 

de Gerenciamento da Mobilidade, pode-se verificar que uma das ênfases principais consiste, 

além, evidentemente, da melhoria na infra-estrutura do transporte coletivo e dos modos não 

motorizados, na implantação de programas de conscientização a respeito dos benefícios 

gerados pela utilização de modos mais eficientes dos pontos de vista energético e ambiental e 

dos benefícios que os modos não motorizados podem produzir sobre a qualidade de vida das 

pessoas. 

Embora o estímulo à utilização dos modos de transporte coletivo possa ser motivado 

por medidas restritivas ao uso do veículo privado, a efetiva utilização dos modos não 

motorizados somente poderá ser conseguida com intervenções que garantam conforto e 

segurança para os usuários. 
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Além disso, algumas experiências em cidades tanto do Brasil quanto em outros países 

comprovam que a transferência de usuários do transporte individual para o coletivo pode ser 

alcançada se forem implantados sistemas com elevados padrões de conforto, segurança e 

confiabilidade. 

Outro aspecto a ser destacado se refere ao fato de que investimentos em transporte 

coletivo geram retorno social muito superior àqueles direcionados à ampliação das 

capacidades viárias que são, em geral, apropriados pelos automóveis. 

Aliado a isso, tomando-se como referência os custos envolvidos em implantações de 

redes de transporte de alta capacidade, verifica-se que os modernos sistemas do tipo BRT 

(Bus Rapid Transit) são altamente viáveis, uma vez que garantem capacidades de transporte 

comparáveis aos sistemas sobre trilhos e exigem custos de investimento da ordem de 10 a 

15% daqueles. 

Por outro lado, poucas cidades, especialmente no Brasil, têm conseguido resultados 

satisfatórios em relação às medidas voltadas para harmonizar a convivência entre os sistemas 

de transporte de passageiros e o sistema de distribuição de cargas urbanas. Em geral tais 

medidas têm sido no sentido de restringir a circulação dos veículos de carga em termos 

temporais, espaciais e em função da dimensão dos veículos, sem uma avaliação clara da 

eficácia de tais medidas. 

Para que se consigam resultados positivos e de longo prazo é necessário que a questão 

da distribuição de cargas urbanas seja inserida no processo de planejamento urbano, embora 

ainda não estejam muito claros quais os instrumentos efetivos para viabilizar essa abordagem, 

à medida que poucas cidades têm informações confiáveis a respeito de seu sistema de 

distribuição de cargas. 

Ressalte-se que um diagnóstico preliminar foi a presentado na IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, durante a qual os delegados definiram e aprovaram diretrizes 

para a revisão do PlanMob-BH, que serão incorporadas às suas propostas e que o 

desenvolvimento do plano é monitorado pela sociedade através do Observatório da 

Mobilidade – ObsMob-BH. 

Finalmente, é importante ressaltar que Belo Horizonte tem plenas condições de 

reverter significativamente a lógica de seu sistema de mobilidade, desde que medidas efetivas 

sejam implementadas no sentido de incentivar a utilização de sistemas de transporte coletivo e 

dos modos não motorizados, de desestimular o uso do transporte motorizado individual, assim 

como de racionalizar o sistema de distribuição de carga urbana, o que poderá ser convertido 

em benefícios para a sociedade em termos de revitalização de toda a área urbana, elevação da 

cidadania e orgulho de viver em uma cidade preocupada com seus cidadãos e com as gerações 

futuras.  
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ANEXO I 

Tabela 51: Denominação e Abrangência dos Territórios 

  

REGIONAL TERRITÓRIO UP BAIRRO

1801 Bairro das Indústrias I

1804 Bairro Novo das Indústrias, Bonsucesso, Milionários

1807 Olhos d´Água, Pilar

1803
Átila de Paiva, Barreiro, Diamante, João Paulo II, Sta Helena, Sta 

Margarida, Teixeira Dias 

1806 Diamante, Teixeira Dias

1802 Itaipu, Lindéia, Tirol, Túnel de Ibirité

1805 Tirol

1804 Araguaia, Flávio M. Lisboa, Serra do Curral, Vila CEMIG

1806
Brasil Industrial, Cardoso, Flávio de Oliveira, Flávio M. Lisboa, Miramar, 

Novo Sta Cecília

1808 Serra do Curral

1803 Olaria

1805

Castanheira, CDI Jatobá, Distrito Industrial do Jatobá, Independência, 

Mangueiras, Olaria, Sta Cecíla, Sta Rita, Vale do Jatobá, Vila Ecológica, Vila 

Mangueiras, Vila Pinho

1902 Centro

1904 Centro, Lourdes

1903 Santa Efigênia

1904 Funcionários

C3 1904 Funcionários, Lourdes, Savassi

C4 1904 Lourdes, Sto Agostinho

1901 Barro Preto

1904 Santo Agostinho

C7 1903 Floresta

BARREIRO

CENTRO

B2

B1

B3

B4

B5

C1

C5

C2
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REGIONAL TERRITÓRIO UP BAIRRO

2002 Boa Vista, Casa Branca, Grota, Nova Vista

2008 Mariano de Abreu

2009 Santa Inês

2001 Horto, Horto Florestal, Sagrada Família

2003 Colégio Batista, Santa Tereza

2108 Colégio Batista

2004 Esplanada, Saudade, Vera Cruz

2006 Novo São Lucas, Paraíso, Pompéia, Sta Efigênia

2007 Cidade Jardim Taquaril

2005 Alto Vera Cruz, Conj. Taquaril

2007 Baleia, Cidade Jardim Taquaril

2101 Capitão Eduardo, Conj. Paulo VI

2102 Paulo VI, Ribeiro de Abreu

2103
Acaiaca, Beira-Linha, Dom Silvério, Nazaré, Ouro Minas, Paulo VI, São 

Gabriel

2104 Goiânia, Jardim Vitória, Vitória

2105 Goiânia, São Benedito

NE3 2105
Dom Joaquim, Eymard, Fernão Dias, Ipê, Maria Goretti, Pirajá, São Marcos, 

São Paulo

2106 Maria Virgínia, Renascença

2107 Cachoeirinha, Santa Cruz, Vila Nova Cachoeirinha IV

2108 Canadá, Concórdia, Lagoinha, São Cristóvão

2105 União

2106
Bairro da Graça, Cidade Nova, Ipiranga, Nova Floresta, Palmares, Silveira, 

União

2205

Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Bom Jesus, Bonfim, Lagoinha, Nova 

Cachoeirinha, Nova Esperança, Sto André, São Cristóvão, Sumaré, Vila 

Nova Cachoeirinha I, Vila Sumaré

2210 Prado Lopes

2204 Alto Caiçaras, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Jardim Montanhês

2205 Caiçaras

2201
Califórnia, Conj. Califórnia I, Conj. Califórnia II, Conj. Jardim Filadélfia, 

Coqueiros, Glória, Pindorama, São Salvador, Vila Califórnia

2202 Dom Bosco, Glória

2207 Califórnia

2205 Bonfim

2206 Carlos Prates, Minas Brasil, Padre Eustáquio, Peru

2208
Alto dos Pinheiros, Campus PUC Coração Eucarístico, Coração Eucarístico, 

Dom Cabral, João Pinheiro, Oeste

NE5

NORDESTE

L1

L2

L3

L4

LESTE

NE1

NE2

NE4

NO2

NO3

NO4

NOROESTE

NO1
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REGIONAL TERRITÓRIO UP BAIRRO

N1 2301 Frei Leopoldo, Jaqueline, Juliana, Mariquinhas

2302 Granja Werneck, Monte Azul

2303 Granja Werneck, Novo Tupi, Tupi B

2306 Lajedo, Novo Aarão Reis, Tupi A

2308 Jardim Felicidade

2301 Jardim Guanabara

2304 Campo Alegre, Planalto, Vila Clóris

2305 Aeroporto, Heliópolis, Planalto, São Bernardo, São Tomáz

2306 Floramar, Jardim Guanabara

2502 São Tomáz

2504 Vila Aeroporto

N4 2307 Guarani, Minaslândia, Primeiro de Maio, Providência, São Gonçalo

2402 Calafate, Jardim América, Nova Granada, Nova Suissa, Salgado Filho

2403 Alto Barroca, Calafate, Grajaú, Gutierrez, Prado

2208 Oeste

2209 Camargos, Santa Maria

2401

Cabana do Pai Tomás, Camargos, Gameleira, Imbaúbas, Jardinópolis, 

Madre Gertrudes, Nova Cintra, Nova Gameleira, Sport Club, Vila Madre 

Gertrudes I, Vila Nova Gameleira II, Virgínia, Vista Alegre

2402 Gameleira

2405 Bairro das Indústrias II

2402 Barão Homem de Melo I

2404 Alpes, São Jorge

2402 Havaí, Ventosa

2405 Betânia, Estrela do Oriente, Marajó, Palmeiras

O5 2406 Buritis, Estoril, Olhos d´Água, Santa Lúcia

2502 Copacabana, Itapoã, Santa Amélia, Santa Branca

2503 Jardim Atlântico

2203 Engenho Nogueira

2503 Bandeirantes, Lagoa da Pampulha, São José, São Luíz, Zoológico

2504 São Luíz

2506 Castelo

2507 Engenho Nogueira, Novo Ouro Preto, Ouro Preto, Paquetá

2504
Aeroporto, Dona Clara, Liberdade, Sta Rosa, Suzana, Vila Aeroporto 

Jaraguá

2508 Campus UFMG

2509 Indaiá, São Francisco

2202
Alípio de Melo, Conj. Celso Machado, Inconfidência, Jardim São José, 

Serrano, Vila Jardim São José

2203 Jardim Alvorada

2505 Santa Terezinha, Serrano

2506 Manacás

2510 Urca

P5 2501 Braúnas, Trevo

P4

PAMPULHA

N2

N3

NORTE

O1

O2

O3

O4

OESTE

P1

P2

P3
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REGIONAL TERRITÓRIO UP BAIRRO

1907 Anchieta, Carmo, Cruzeiro, Sion

1908 São Lucas, Serra

1909 Acaba Mundo, Comiteco, Mangabeiras

1911 Belvedere

1913 Nossa Senhora de Fátima, Santana do Cafezal

2006 Nossa Senhora do Rosário

2007 Fazendinha

1905 Cidade Jardim, Coração de Jesus, Luxemburgo, Monte São José, Vila Paris

1906 Santo Antônio, São Pedro

1910 Conj. Sta Maria, Sta Lúcia, São Bento, Vila Barragem Sta Lúcia

S5 1912 Santa Rita de Cássia

2301 Canaã

2304 Vila Clóris

2602 Serra Verde

2604 Cenáculo, Europa, Minascaixa

2605 Parque São Pedro

VN2 2601 Jardim dos Comerciários, Mantiqueira, Maria Helena

2603 Candelária, Rio Branco

2605 Candelária, São João Batista, Venda Nova

2607 Santa Mônica

2608 Nossa Senhora Aparecida, São João Batista

2603 Lagoinha Leblon, Piratininga, Vila Santa Mônica

2606 Céu Azul, Lagoa

2607 Apolônia, Copacabana, Jardim Leblon, Várzea da Palma

SUL

VN1

VN3

VN4

VENDA NOVA

S2

S3

S4
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ANEXO II 

Figura 160: Itinerário das linhas 
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Figura 161: Frequência das linhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


