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O Balanço Anual da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 2014 (ano-base 
2013) - Balanço 2014 - tem como objetivo principal 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. 
Tomando como referência as diretrizes, as estratégias e as propostas do PlanMob-
-BH, foram identificados 55 indicadores cujos resultados estão apresentados atra-
vés de gráficos e tabelas subdivididos em seis temas principais, distribuidos no 
gráfico a seguir, com a maior série histórica disponível para permitir acompanhar 
a evolução no tempo.

O Balanço 2014 foi produzido pelo Observatório da Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte – ObsMob-BH, 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 ObsMob-BH tem o compromisso de publicar 
um Balanço Anual da Mobilidade Urbana, disponível para consulta e download 
nas páginas eletrônicas da BHTRANS.

Para facilitar a análise dos resultados, cada indicador é apresentado com alguns 
elementos gráficos identificados por ícones:

Apresenta como foi calculado 
o indicador e se o aumento do 
resultado do indicador repre-
senta uma melhora (quanto 
MAIOR, MELHOR) ou piora 

(quanto MAIOR, PIOR).

Forma de cálculo
e polaridade

Destaque

Informação importante que 
ajuda a entender o comporta-
mento e a tendência do gráfico 
(apenas quando necessário).

Breve texto que pontua o 
comportamento recente do 

resultado do indicador.

Análise da tendência
do gráfico

11 indicadores

DIVISÃO MODAL
E FROTA

22 indicadores

TRANSPORTE
COLETIVO

4 indicadores

BICICLETA

6 indicadores

PEDESTRES

7 indicadores

TRÂNSITO E
SEGURANÇA

5 indicadores

URBANO E
AMBIENTAL

introdução
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Todos os indicadores possuem fonte das informações, sendo em sua grande parte 
apurados na base de dados da própria BHTRANS. Alguns dos indicadores utiliza-
ram como referência o Sistema de Informações de Mobilidade Urbana – SisMob-
-BH, também da BHTRANS, que apresenta um detalhamento maior da dimensão 
apurada. Nestes casos, foi colocado um link curto que direciona para a página 
correspondente, facilitando análises mais detalhadas.

Dois quadros-resumo fecham o documento, sendo o primeiro com a associação 
de cada indicador aos objetivos estratégicos do PlanMob-BH, que facilita e orienta 
as análises de desempenho. O outro quadro apresenta os últimos resultados dos 
indicadores (três últimas Pesquisas OD e cinco últimos anos) dos 56 indicadores 
do Balanço 2014, com certo equilíbrio entre 25 indicadores que apresentaram 
piora em 2013 (marcados com ícones vermelhos à direita), 21 indicadores com 
melhora (ícones verdes), além dos três indicadores com resultados estáveis 
(ícones amarelos) e sete sem avaliação.

Nas próximas páginas, um Infográfico resume os principais números da mobilidade 
urbana em Belo Horizonte no ano de 2013.

•
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infográfico reSumo de 2013

B I C I C L E T A

A  P É

I N D I V I D U A L

INFOGRÁFICO
RESUMO DE 2013



I N D I V I D U A L

C O L E T I V O



https://www.flickr.com/photos/epsos/5591761716
https://www.flickr.com/photos/pacgov/14905955616
https://www.flickr.com/photos/brozas/14340378145
https://www.flickr.com/photos/kishjar/14835617661


...uma viagem é composta de vários deslocamentos em vários 
modos.

Desde a realização dos diagnósticos do Plan-
Mob-BH, a análise do sistema de mobilidade 
urbana de Belo Horizonte se inicia pelas infor-
mações da divisão modal das viagens, obtidas 
pelas Pesquisas de Origem-Destino – Pesqui-
sas OD. Os resultados apresentam o percentu-
al de viagens em um dia útil, considerando 
uma “hierarquia” para os deslocamentos que 
compõem cada viagem (uma viagem é com-
posta de vários deslocamentos em vários 
modos).

A “hierarquia” adotada pelas Pesquisas OD 
não representa a prioridade dada aos modos 
nas políticas (nas quais os modos não motori-
zados – modos ativos – tem prioridade), mas 
muito mais a capacidade de cada modo estru-
turar e impactar a cidade. A “hierarquia” de 
modos adotada é (em ordem decrescente): 
(1) metrô / trem; (2) ônibus; (3) condutor de 
automóvel; (4) passageiro/carona; (5) táxi; 
(6) moto; (7) perua; (8) transporte especial 
(ou fretado); (9) transporte escolar; (10) 
outros (modos motorizados); (11) bicicleta; 
(12) a pé (classificadas apenas as viagens em 
todo percurso a pé). Assim, por exemplo, se 
um indivíduo fez uma viagem utilizando metrô 
(primeira hierarquia) em um deslocamento e 
completou a viagem utilizando uma linha de 
ônibus (segunda hierarquia) e uma caminha-
da a pé, para fins de análise da divisão modal, 
essa viagem foi atribuída ao modo metrô.

Outro importante conjunto de indicadores se 
refere à frota de veículos e sua relação com a 
população (taxa de motorização). O cresci-
mento da frota de veículos no Brasil, sobretu-

do na segunda metade da década de 2000, 
foi intenso e alcançou números expressivos 
devido ao aumento de renda e às facilidades 
para aquisição de veículo, tais como redução 
das taxas dos financiamentos e alongamento 
dos prazos de pagamento. O ambiente urbano  
não comporta (e nem deveria comportar) a 
entrada em circulação desses volumes, princi-
palmente de veículos leves (automóveis, 
caminhonetes e caminhonetas), que usam 
muito mais espaço das vias que os modos 
coletivos e não motorizados. Logo, o acompa-
nhamento da taxa de motorização total, de 
veículos leves e de motociclos é informação 
importante por si só e para ser comparada a 
outros indicadores de mobilidade.

Como as Pesquisas OD são elaboradas 
apenas a cada dez anos, ao longo dos demais 
itens deste Balanço 2014, serão apresenta-
dos alguns indicadores extraídos de pesquisas 
de opinião anuais realizadas pela BHTRANS - 
nomeados percentual de participação do 
modo na divisão modal (conforme declarado 
na pesquisa de opinião), que são baseados 
nos modos predominantes das pessoas. 
Apesar de tratarem de temas similares, apura-
dos com maior frequência, a comparação dos 
indicadores das pesquisas de opinião (percen-
tual de pessoas) com a divisão modal das 
Pesquisas OD (percentual de viagens) deve 
ser feita com cuidado.

1. diViSão modal e frota
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Os dados da Pesquisa de Origem-Destino Domiciliar de 2012 indicam uma grande 

alteração nos padrões de deslocamento na cidade em comparação com os resultados da 

Pesquisa OD de 2002. Belo Horizonte experimentou um crescimento populacional de 

4,4% entre 2000 e 2010, enquanto o número de viagens, considerando-se todos os 

modos, apresentou, entre 2002 e 2012, um crescimento de 67%, associado principalmen-

te à melhoria das condições econômicas (aumento de renda e redução do desemprego). 

Para fins de análise preliminar dos dados de divisão modal, foram considerados os 

seguintes modos agregados de transporte: a pé (exclusivamente a pé); bicicleta (desloca-

mentos combinados a pé e bicicleta, ou exclusivamente bicicleta); automóvel (seja na condi-

ção de condutor ou passageiro, acrescido do modo táxi); motocicleta; transporte coletivo 

(metrô, ônibus, transporte escolar e transporte fretado); outros (caminhão e outros). Consi-

derando-se essa divisão, observou-se que a maior parcela dos deslocamentos diários é 

feita pelos modos individuais motorizados, representando uma inversão da divisão modal 

em relação a 2002, que era feita majoritariamente por transporte coletivo.

O crescimento do percentual das viagens em transporte individual é expressivo, com o 

A PÉ 37,1%

0,3%

42,8%

19,1%

0,2%

BICICLETA

COLETIVO

AUTOMÓVEL

OUTROS

0,5%MOTOCICLETA

A PÉ 28,5%

0,7%

44,6%

25,0%

0,5%

BICICLETA

COLETIVO

AUTOMÓVEL

OUTROS

0,9%MOTOCICLETA

A PÉ 34,8%

0,4%

28,1%

32,6%

0,1%

BICICLETA

COLETIVO

AUTOMÓVEL

OUTROS

4,0%MOTOCICLETA

Fonte: BHTRANS, 2014k, 2014n, 2007b.
http://bit.ly/pesquisaod02 Link para o SisMob-BH (Pesquisa OD 2002)

1995

2002

2012

diViSão modal - PeSquiSa origem deStino - Por ano (%)
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Os dados coletados foram baseados nas Pesquisas OD, realizadas pela Fundação Cristiano 

Ottoni em 1992 (atualizada pela BHTRANS para 1995), Fundação João Pinheiro em 

2002 e Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte em 

2012.

Total de viagens diárias de cada modo / Total de viagens diárias em todos os modos. 

Quanto MAIOR a proporção de deslocamentos por meio dos modos a pé, bicicleta e 

coletivo, MELHOR.

automóvel passando de 19,6% (1995) para 32,6% (2012) e a moto saindo de 0,9% 

(1995) para 4,0% (2012), sendo o modo com maior crescimento, mantendo uma propor-

ção similar ao crescimento das frotas correspondentes.

O modo a pé teve variação para baixo e recuperação em 2012, mas seus números devem 

ser analisados com cuidado, pois as metodologias de apuração se alteraram entre as pesqui-

sas de 2002 e 2012. Os demais modos, apesar de não diminuírem em valores absolutos, 

perdem percentuais em relação ao total de viagens.
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https://www.flickr.com/photos/96759246@N04/8996275391


1995 2002 2012

1.122.312 1.072.768

2.200.601

7.661 24.522 26.217

1.295.810
1.678.304 1.775.490

576.998

15.570

940.569

33.780

2.062.271

252.983

6.248 17.127 9.381

diViSão modal - PeSquiSa origem deStino - Por Modal (ValoreS aBSolutoS)
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Indicador apurado a cada 10 anos, na Pesquisa de Origem-Destino. Nota-se uma inversão 

na tendência de queda na participação de viagens em modos não motorizados, principal-

mente em função do crescimento do modo a pé, já que o modo bicicleta se manteve relativa-

mente estável, com ligeira queda.

Somatório da quantidade de viagens diárias em modos não motorizados (bicicleta e a 

pé) / Somatório da quantidade total de viagens diárias no município de Belo Horizonte 

X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Percentual de
viagens realizadas

0%

8%

16%

24%

32%

40%
37,4

35,2

29,1

20,8%

Fonte: BHTRANS, 2014k, 2014n, 2007b.
http://bit.ly/pesquisaod02 Link para o SisMob-BH (Pequisa OD 2002)

1995 2002 2012

Em 2012, a metodologia para contagem dos deslocamentos feitos a pé mudou, passando 

a considerar todas as viagens e não mais somente aquelas com mais de 15 min ou 500 

m. Isso proporcionou uma mudança significativa na proporção de viagens a pé na divisão 

modal.

Percentual de ViagenS em modoS não motorizadoS (Bicicleta e a Pé)
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Com o crescimento cada vez maior da frota de veículos particulares no século XXI, caiu dras-

ticamente nos últimos 10 anos a participação percentual dos modos coletivos no total de via-

gens motorizadas. Esse resultado reflete a pouca atratividade do transporte coletivo frente 

ao transporte individual, um dos maiores desafios a ser enfrentado.

Somatório da quantidade de viagens diárias em modos motorizados coletivos / Somatório 

da quantidade total de viagens diárias em modos motorizados no município de Belo Horizon-

te X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Percentual de
viagens realizadas

0%

20%

40%

60%

80%

68,4

43,3

62,9

31,1%

Fonte: BHTRANS, 2014k, 2014n, 2007b.
http://bit.ly/pesquisaod02 Link para o SisMob-BH (Pequisa OD 2002)

1995 2002 2012

Em 2013, ano-base desse balanço, ainda não haviam sido implantados os corredores 

de BRT (Bus Rapid Transit), denominados MOVE em Belo Horizonte.

Percentual de ViagenS em modoS coletiVoS (em relação ao total de ViagenS 
motorizadaS)
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https://www.flickr.com/photos/haddadi/7493731572


Os indicadores taxa de motorização geral, taxa de motorização de veículos leves (automó-

veis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários) e taxa de motorização de motociclos (moto-

cicleta, motoneta e ciclomotores) visam medir a relação entre a quantidade de veículos 

totais, leves e motociclos e a população da cidade, apurados em veículos por mil 

habitantes. Nota-se um intenso crescimento na frota ao longo dos anos, principalmente 

0

100

200

300

400

500

600

700

201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999

veículos por mil
habitantes

Fonte: BHTRANS, 2014o; IBGE, 2013, 2010, 2007.
http://bit.ly/frotabh Link para SisMob-BH.

TM Veículos leves

TM Motociclos

TM Geral
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TM Motociclos

TM Geral 1,3%

0,9%
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363350

261 270261
289278

304293
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322

406
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522514
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37343028242221

taxaS de motorização geral, de VeículoS leVeS e de motocicloS
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TM Geral = Somatório de veículos registrados em Belo Horizonte no dia 31 de dezembro 

do ano / Somatório da população residente em Belo Horizonte X 1000. Quanto MENOR, 

MELHOR;

TM Veículos leves = Somatório do número de automóveis, caminhonetes, caminhonetas 

e utilitários registrados em Belo Horizonte, no dia 31 de dezembro do ano  /  Somatório 

da população residente em Belo Horizonte X 1000.  Quanto MENOR, MELHOR;

TM Motociclos = Somatório do número de motocicletas, motonetas e ciclomotores registra-

dos em Belo Horizonte, no dia 31 de dezembro do ano / Somatório da população residente 

em Belo Horizonte X 1000. Quanto MENOR, MELHOR.

a partir da década de 2000, o que pode ser explicado pela expansão do crédito e incentivos 

governamentais para compra de veículo próprio e aumento da renda da população.
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https://www.flickr.com/photos/cauemarques/8152529278
https://www.flickr.com/photos/haddadi/7493731572


https://www.flickr.com/photos/sepirdf/7760689556


...é o modo de transporte mais utilizado na cidade, com 34,8% das 
viagens, conforme apresentado nos indicadores de divisão modal.

O tema pedestres ainda apresenta poucos 
indicadores nesse Balanço 2014, principal-
mente se comparado à prioridade do modo nas 
políticas públicas de mobilidade expressas no 
PlanMob-BH e ao peso do modo no conjunto 
de viagens diárias na cidade. As viagens realiza-
das exclusivamente em modo a pé mostram 
que esse é o modo de transporte mais utilizado 
na cidade, com 34,8% das viagens, conforme 
apresentado nos indicadores de divisão modal. 
Além do resultado da divisão modal, estão apre-
sentados mais seis indicadores relativos ao 
tema pedestres.

De forma geral, a avaliação das condições ofere-
cidas na cidade para os deslocamentos feitos 
a pé (aos quais deve-se acrescentar os trechos 
a pé das viagens de transporte coletivo e indivi-
dual) refere-se às condições de qualidade, 
conforto e acessibilidade de calçadas e traves-
sias da rede disponibilizada para caminhamen-
to. O primeiro indicador, percentual de traves-
sias semaforizadas com foco de pedestres, 
considera a condição mais confortável para o 
pedestre, denominada travessia completa, 
onde todos os movimentos em um cruzamento 
possuem focos (sinais luminosos) para pedes-
tres.

O conjunto de indicadores selecionados do 
Projeto AMAR BH (Ação Integrada nas Grandes 
Avenidas) procura avaliar se as legislações de 
trânsito e de posturas estão sendo respeitadas 

na cidade, em relação aos quesitos: veículos 
estacionados em passeios, em pontos de 
embarque, áreas verdes e faixas de pedestres. 
O projeto ainda está sendo estruturado e seus 
resultados devem ser avaliados com o devido 
cuidado, mas seu acompanhamento é funda-
mental para melhorar as condições de caminha-
mento em Belo Horizonte.

2. PedeStreS
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A instalação de focos para pedestres aumenta a sua segurança e simboliza o seu reconheci-

mento como agente importante e prioritário no trânsito. O indicador selecionado representa 

interseções completas, onde os pedestres podem atravessar com segurança em qualquer 

de seus movimentos, mas não apuram tempos de travessia e infraestrutura instalada. 

Desde 2003, os resultados mostram que tem havido um crescimento discreto na proporção 

de interseções completas em relação ao total de interseções, apesar do aumento numérico 

tanto do número de interseções (eram 566 em 2003 e chegaram a 769, com aumento 

de 35,9%) quanto do número de travessias completas (que passou de 64 em 2003 para 

108 em 2013). Este indicador reflete ainda o longo caminho para tornar efetiva a real priori-

dade dos pedestres na circulação.

Somatório das interseções com travessia completa (semáforo para pedestres em todas 

as travessias) / Total de interseções semaforizadas x 100. Quanto MAIOR, MELHOR.
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Fonte: BHTRANS, 2013g.
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Fonte: BHTRANS, 2014q.

Após a intensificação da fiscalização com o projeto AMAR BH (Ação Integrada nas 

Grandes Avenidas), em dezembro de 2013 os índices de conformidade com a legislação 

urbana relativos a veículos nos passeios (pve), ao respeito aos pontos de embarque (ped) 

e às áreas verdes (ave) melhoraram. Apenas o índice de respeito às faixas de pedestres 

(tpd) apontou redução, mas o resultado médio do URB (uit) melhorou, passando de 26% 

para 45%. Como existem apenas dois momentos de medida, ainda não é possível concluir 

se essa variação positiva significa de fato uma tendência.

URB (uit) = Média simples das notas de cada endereço com relação aos quesitos sob a res-

ponsabilidade dos agentes da UIT – Unidade Integrada de Trânsito.

Quesitos avaliados: veículos estacionados em passeios (pve), respeito às faixas de 

pedestres (tpd), respeito aos pontos de embarque (ped) e estacionamento em áreas 

verdes (ave), cada um possuindo seu próprio indicador:

A Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização - Smafis/PBH é responsável pela fiscalização 

urbanística integrada sob a responsabilidade dos fiscais urbanísticos (posturas, obras, 

limpeza, etc) e dos agentes de trânsito da Unidade Integrada de Trânsito - UIT (BHTRANS, 

GMBH e PMMG). Em março de 2013, foi criado o projeto AMAR BH (Ação Integrada 

nas Grandes Avenidas) para orientação e fiscalização sobre o cumprimento das exigências 

legais nas áreas de posturas, limpeza, meio ambiente e trânsito. Inicialmente, o projeto 

abrangeu apenas a Av. Raja Gabáglia. Em dezembro de 2013, foi ampliado para as 

seguintes avenidas: Av. Afonso Pena, Av. Antônio Abrão Caran, Av. das Palmeiras, Av. 

Prof. Magalhães Penido, Av. Raja Gabáglia, Av. Silviano Brandão e Av. Santa Rosa.

http://bit.ly/urbanistico Link para o SisMob-BH
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URB (pve) - conformidade com a legislação urbanística de passeio sem veículo estaciona-

do = média simples das notas de cada endereço com relação ao quesito "passeio sem veícu-

lo estacionado";

URB (tpd) - conformidade com a legislação urbanística de travessia de pedestres = Média 

simples das notas de cada endereço com relação ao quesito "travessia de pedestres";

URB (ped) - conformidade com a legislação urbanística de ponto de embarque/desembar-

que (PED) do transporte coletivo = Média simples das notas de cada endereço com 

relação ao quesito "ponto de embarque/desembarque (PED) do transporte coletivo";

URB (ave) - conformidade com a legislação urbanística de área verde pública sem estaciona-

mento irregular = Média simples das notas de cada endereço com relação ao quesito 

"área verde pública sem estacionamento irregular".
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Os dados apresentados de número de viagens em bicicletas 
pelas pesquisas OD apontam um significativo crescimento na 

quantidade de viagens diárias de bicicleta entre 1995 e 2012...

Desde 2006, Belo Horizonte conta com um 
programa específico para o uso da bicicleta na 
cidade, o Pedala BH - Programa de Incentivo 
ao Transporte por Bicicletas, que foi revisto e 
incorporado ao Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH. O 
Pedala BH contempla um conjunto de ações, 
dentre elas a implantação de uma rede ciclo-
viária de 380km, que começou a ser implan-
tada, de fato, em 2010.

Os dados apresentados de número de viagens 
em bicicletas pelas pesquisas OD apontam 
um significativo crescimento na quantidade 
de viagens diárias de bicicleta realizadas entre 
1995 e 2012, passando de 7.661 (1995) 
para 24.522 (2002) e chegando a 26.217 
(2012). Porém, em função do crescimento 
geral do número de viagens, a participação 
modal da bicicleta caiu, retornando pratica-
mente ao patamar inicial, de 1995 (0,4%).

Neste item está apresentado um indicador 
que confirma que os valores de percentuais de 
viagens são da mesma ordem de grandeza 
que o percentual de pessoas que utilizam 
bicicletas como modo de transporte na maio-
ria de seus deslocamentos. É o percentual de 
participação do transporte por bicicleta na 
divisão modal, apurado a partir da pesquisa 
de opinião anual realizada pela BHTRANS.

Os resultados da implantação das ciclovias 
estão apresentados através de três indicado-
res: índice de rede cicloviária (em relação à 
rede viária); índice de rede cicloviária (em 
relação à rede viária); taxa de extensão de 
ciclovias (por 100 mil habitantes).

3. BicicletaS
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Ao longo da década de 2000, o indicador apresentou oscilação, mas nos últimos anos, 

ele se manteve estável, em torno de 0,5% das pessoas declarando que utilizam a bicicleta 

na maioria de seus deslocamentos. Esse resultado apresenta coerência com o percentual 

de 0,4% das viagens apuradas na Pesquisa OD 2012 e não reflete aumento no uso da 

bicicleta em Belo Horizonte até 2013.

Somatório do número de pessoas que responderam que utilizam a bicicleta na maioria 

das vezes para seus deslocamentos / Total de respostas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Nos últimos anos, tem havido um fortalecimento do panorama ciclístico na cidade, com 

a implantação do Programa Pedala BH, que tem estimulado o uso da bicicleta como 

modo de transporte e não apenas como opção de esporte e lazer. Cabe destacar o 

surgimento de diversos grupos de ciclistas urbanos que tem atuado em prol da utilização 

da bicicleta na cidade.

A pergunta feita na pesquisa de opinião (2013) foi “Na maioria das vezes qual o meio 

de transporte você utiliza para seus deslocamentos em Belo Horizonte?”
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Fonte: BHTRANS, 2014r.
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A extensão cicloviária de Belo Horizonte mais que duplicou em três anos (entre 2010 e 

2013), chegando a cerca de 15% da meta de 380 km prevista pelo PlanMob-BH, prevista 

para ser alcançada até 2020.

Somatório de quilometros dos trechos de ciclovias existentes. Quanto MAIOR, MELHOR.

A implantação das ciclovias é acompanhada pelo Grupo de Trabalho do Pedala BH - GT 

Pedala BH, criado em dezembro de 2012, que é composto de ciclistas, representantes 

da prefeitura e outras pessoas interessadas na promoção da bicicleta na cidade. O GT 

Pedala BH se reúne mensalmente e discute a rede de ciclovias, seus projetos e outras 

ações relativas à bicicleta.

Fonte: BHTRANS, 2014g.
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O resultado deste indicador segue a mesma tendência da extensão da rede cicloviária, 

também apresentando uma evolução expressiva no período 2010-2013, mas alcançando 

uma parcela ainda pequena do sistema viário da cidade, que possui 4.529 Km. A implanta-

ção da rede completa de ciclovias (380 km) prevista no PlanMob-BH alcançará 8% das 

vias.

Extensão da rede cicloviária em / Extensão da rede viária da cidade X 100. Quanto 

MAIOR, MELHOR.

É importante destacar que as bicicletas podem circular em praticamente todo o sistema 

viário da cidade, independentemente de existir ciclovia. Belo Horizonte possui cerca de 

2.900 km de vias locais, que representam 64% do total de vias da cidade. Com pouco 

investimento em sinalização e tratamento viário, essas ruas poderão ser compartilhadas 

com conforto e segurança entre as bicicletas e demais modos de transporte, potencializando 

seu uso na cidade. Ações nesse sentido foram aprovadas na IV Conferência de Política 

Urbana (2014), como por exemplo, a proposta de implantação de Zonas 30, onde a veloci-

dade é reduzida para 30km/h.
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Este indicador apresenta comportamento semelhante aos anteriores, mostrando cresci-

mento de 2,4 vezes em três anos. Ao final da implantação da rede cicloviária prevista 

no PlanMob-BH, deve alcançar o patamar de 15km para cada 100 mil habitantes. Os resul-

tados deste indicador permitem a comparação com redes cicloviárias de outras cidades.

Extensão da rede cicloviária da cidade / Total de habitantes X 100.000. Quanto MAIOR, 

MELHOR.

km de ciclovias
por 100 mil
habitantes

0,00Km

0,75Km

1,50Km

2,25Km

3,00Km

20132012201120102009

Fonte: BHTRANS, 2014g; IBGE, 2013, 2010, 2007.

1,00

1,30

1,80

2,40

1,00

31,9%

taxa de extenSão de cicloViaS (Por 100 mil HaBitanteS)

31

Balanço anual  da  moBil idade  urBana de  Belo  Hor izonte  2014 3 .  B ic icletaS

https://www.flickr.com/photos/portalpbh/16094764489


https://www.flickr.com/photos/asipos49/9514364010


A proposta é de implantação de uma Rede Estruturante associada ao 
adensamento urbano ao longo dos corredores e das estações do metrô.

O tema transporte coletivo é o que apresenta 
maior número de indicadores (22 no total) 
que contemplam aspectos de demanda, 
qualidade, infraestrutura e acessibilidade. É 
um dos temas centrais do PlanMob-BH, prin-
cipalmente com o intuito de dar um salto de 
qualidade. A proposta é de implantação de 
uma Rede Estruturante associada ao adensa-
mento urbano ao longo dos corredores e das 
estações do metrô. A rede é composta pelo 
metrô, tecnologias de média capacidade e 
faixas exclusivas para ônibus. As primeiras 
linhas de média capacidade através da tecno-
logia BRT – Bus Rapid Transit (ou Corredores 
Rápidos por Ônibus) do denominado MOVE 
entraram em operação apenas em março de 
2014 e não fazem parte do Balanço 2014.

O PlanMob-BH prevê que devem ser conside-
rados os serviços de transporte coletivo em 
suas diversas escalas atualmente em opera-
ção em Belo Horizonte, assim como aquelas 
que poderão ser eventualmente propostas ou 
implantadas no horizonte do PlanMob-BH. 
Nesse sentido, os indicadores procuram refle-
tir tanto o sistema de alta e média capacida-
de, quanto os sistemas convencional e suple-
mentar, as linhas de vilas e favelas e o recém 
implantado serviço executivo. Logo, os dados 
de demanda do metrô foram incorporados em 
alguns indicadores que utilizam demanda do 
transporte coletivo como referência. Apenas o 
transporte escolar e transporte fretado não 
possuem indicadores específicos.

É importante destacar que, entre os desafios 
propostos pelo PlanMob-BH através de seus 

objetivos estratégicos, estão dois que se 
relacionam diretamente com o transporte 
coletivo:

• tornar o transporte coletivo mais atrativo do 
que o transporte individual, 

• promover a melhoria contínua dos serviços, 
equipamentos e instalações relacionados à 
mobilidade.

A avaliação do resultado dos indicadores até 
2013 mostra uma forte tendência de queda 
de demanda, apontando para a necessidade 
de revertê-la para alcançar a meta de ampliar 
o percentual de viagens em modos de trans-
porte coletivos em relação ao total de viagens 
em modos motorizados.

Uma das principais causas da queda de velo-
cidade, da pontualidade e da regularidade 
está associada à circulação de ônibus em 
tráfego misto. Em 2013, o tratamento de 
exclusividade para o transporte coletivo repre-
sentava 1,0% da rede viária utilizada pelo 
transporte coletivo. Essa questão foi identifi-
cada no desenvolvimento do PlanMob-BH e 
está presente nas propostas para o futuro, 
aprovadas na IV Conferência de Política 
Urbana (2014), que incorporou a Rede Estru-
turante com 310 km de tratamento para o 
transporte coletivo à proposta de alteração do 
Plano Diretor. Essa rede completa implantada 
representará pouco mais de 20% do total de 
vias da cidade em que circula o transporte 
coletivo gerido pela BHTRANS, mas trará 
significativas melhorias de desempenho.

4. tranSPorte coletiVo
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Como os demais indicadores relativos à demanda do transporte coletivo, a taxa de passagei-

ros em transporte coletivo apresenta tendência de queda. No entanto, esta diminuição 

foi mais significativa entre 1996 e 2004 motivada pelo transporte clandestino e pelo aumen-

to nas vendas de automóveis, com alguma recuperação posterior.

Média da quantidade diária de passageiros do transporte coletivo de Belo Horizonte 

(ônibus convencional, suplementar e metrô) / Total de habitantes em Belo Horizonte X 

100. Quanto MAIOR, MELHOR.

O ano de 2001 foi um marco importante, quando foi eliminado o transporte irregular na 

cidade, que era a principal causa de perda de passageiros, mas não a única. A partir de 

então, o total de passageiros inclui a demanda do transporte coletivo suplementar (linhas 

de menor capacidade que atendem ligações entre regiões da cidade fora da Área Central, 

criado para ser uma alternativa para ligações de menor capacidade). Como os dados de pas-

sageiros do transporte coletivo suplementar de 2001 (ano de sua criação) a 2005 não 

foram levantados, eles foram estimados através de interpolação a partir da série histórica 

de 2006 a 2013.
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Fonte: BHTRANS, 2014c, 2014l, 2014m, 2013c, 2013f; CBTU, 2014; IBGE, 2013, 2010, 2007.
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O percentual de pessoas que declararam usar o transporte coletivo na maioria de seus deslo-

camentos vem diminuindo em ritmo menor do que o percentual de viagens apurado pelas 

Pesquisas OD. De um patamar de 80% (entre os anos de 2000 e 2006), caiu 13 pontos per-

centuais até 2013, com o respectivo crescimento dos modos individuais (no detalhamento 

da pesquisa, percebe-se que o automóvel cresceu cerca de oito pontos percentuais e a 

moto quatro pontos, em média).

Somatório do número de pessoas que responderam que utilizam modos coletivos (ônibus 

convencional, suplementar e metrô) na maioria das vezes para seus deslocamentos / 

Total de respostas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

A pergunta feita na pesquisa de opinião (2013) foi “Na maioria das vezes qual o meio 

de transporte você utiliza para seus deslocamentos em Belo Horizonte?”
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Entre as duas pesquisas Origem-Destino, de 2002 e 2012, houve um significativo creci-

mento nos tempos de viagem e forte aumento da razão entre os tempos médios no 

transporte coletivo e transporte individual. Essa relação representa tanto a queda de veloci-

dade do transporte coletivo em relação à velocidade do transporte individual, quanto o 

aumento das extensões percorridas pelo coletivo em relação ao individual.

Tempo médio das viagens em modos coletivos (ônibus e metrô) / Tempo médio das 

viagens em modos individuais motorizados (automóvel e motocicleta). Quanto MENOR, 

MELHOR.

Como se tratam de tempos médios, é importante considerar que os tempos de viagem 

no metrô pressionaram a média dos tempos de transporte coletivo para cima, provavelmente 

pela maior quantidade de passageiros integrados (que são considerados como viagens 

de metrô, pela hierarquia de modos). Em sentido oposto, os tempos de motociclos pressio-

naram os tempos médios do transporte individual para baixo.
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Ao longo dos anos, os passageiros transportados na Rede Estruturante restringiram-se 

aos passageiros do metrô. O percentual apresenta um crescimento contínuo, tanto por 

aumento da demanda do metrô em relação à do sistema ônibus, quanto pelo aumento da in-

tegração (viagens de ônibus complementadas com metrô são todas contabilizadas como 

metrô, pela hierarquia).

Somatório de passageiros na rede estruturante (metrô) / Somatório do número de registros 

totais no sistema de transporte coletivo (convencional, suplementar e metrô) X 100. 

Quanto MAIOR, MELHOR.

A Rede Extruturante do Transporte Público Coletivo é uma das principais propostas do Plan-

Mob-BH e compreende os sistemas de alta e média capacidade de transporte, operados 

por diferentes tecnologias (ônibus, VLT - veiculo leve sobre trilhos, metrô, etc).  A extensão 

da Rede Estruturante limita-se à linha 1 do metrô, que desde 2002 se mantém em 28,2 

km. O sistema de BRT (MOVE), que iniciou sua implantação em 2014, não foi contemplado 

nessa análise.

Fonte: BHTRANS, 2014c, 2014l, 2014m, 2013c, 2013f; CBTU, 2014.
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A extensão dos corredores exclusivos de ônibus até 2013 aumentou em ritmo lento e repre-

senta 1,04% da rede utilizada pelo transporte coletivo na cidade. A meta prevista no Plan-

Mob-BH é de alcançar 310 km de vias exclusivas, o que corresponderá a 21,9% do total 

de vias utilizadas pelo transporte coletivo.

Somatório de quilômetros de corredores exclusivos de ônibus / Extensão total de quilôme-

tros de vias utilizadas pelo transporte coletivo gerenciado pela BHTrans X 100. Quanto 

MAIOR, MELHOR.
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1,0%

1,5%
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Percentual de km
de corredores

exclusivos
de ônibus

Fonte: BHTRANS, 2014u; BHTRANS, 2013e.
http://bit.ly/viasTC Link para o SisMob-BH

1,041,041,04
0,900,90

0,840,78

0%

A rede viaria utilizada pelo transporte coletivo é de 1.414 Km, ou cerca de 31% da rede 

viaria total do municipio que é de 4.529 Km.

Percentual de corredoreS excluSiVoS de ôniBuS em relação à rede Viária 
utilizada Pelo tranSPorte coletiVo
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Fonte: BHTRANS, 2014u.

0%

A priorização viaria do transporte coletivo contempla a extenção da rede extruturante e 

dos corredores exclusivos de ônibus e, no período apresentado, o aumento registrado pelo in-

dicador refere-se à gradativa implantação de pista exclusiva na Avenida Antônio Carlos, 

alcançando 13,8% da meta prevista pelo PlanMob-BH (310 km até 2020).

Somatório de quilometros de vias com prioridade de transporte coletivo (rede estruturante 

e corredores exclusivos) / Somatório de km da rede de priorização do transporte coletivo pre-

vistos no PlanMob para 2020 X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Em 2013, além da extensão do metrô (28 Km), que se mantém estável há anos, existiam 

14,7 Km de corredores exclusivos nas Avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, 

Paraná, Santos Dumont, Alfredo Balena e Nossa Sernhora do Carmo.

13,813,813,8

13,213,2
12,9

12,6

Percentual de Priorização Viária do tranSPorte coletiVo em relação ao 
Planejado
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Fonte: BHTRANS, 2014i.
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A tendência de queda do indicador está diretamente relacionada ao aumento da frota de veí-

culos circulantes na cidade. Entre 2007 e 2013, a velocidade operacional do transporte co-

letivo caiu cerca de 8%.

Somatório do número de viagens X extensão da viagem em km / Somatório dos tempos 

de viagem em horas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

O indicador representa a velocidade média das viagens completas das linhas de transporte 

coletivo convencional nos horários de pico da tarde. É apurado nos cinco primeiros dias 

úteis típicos do mês.

5,6%

15,2

16,1

16,4

16,0

16,3
16,2

16,5

Velocidade oPeracional do tranSPorte coletiVo
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A quantidade de pontos de parada dotados de dispositivos com informação em tempo 

real cresceu significativamente no ano de 2013. O indicador mostra que a quantidade 

de equipamentos multiplicou-se por quase 10, alcançando 17,6% do total de 768 pontos 

previstos nos corredores e área central.

Somatório da quantidade de pontos de parada dotados de painéis com informação em 

tempo real / Meta de quantidade de pontos de parada dotados de dispositivos com informa-

ção em tempo real na área central e corredores X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014e.
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Há uma pequena flutuação no percentual de passageiros beneficiados com políticas de 

integração que permitem desconto (ou gratuidade) na tarifa da segunda linha de ônibus utili-

zada, mantendo-se no patamar de pouco menos que 25%.

Somatório da quantidade de passageiros beneficiados com política de integração / Somató-

rio total de passageiros do sistema de transporte coletivo X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014f.
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As politicas de integração existentes em Belo Horizonte são possiveis dentro de 90 

minutos (integração temporal) e com uso do cartão BHBUS:

- Desconto de 50% do valor da segunda tarifa de ônibus ou metrô;

- Desconto de 100% da tarifa das linhas de vila e favela na integração com outra linha 

do sistema;

- Desconto de 100% do valor da segunda tarifa aos domingos;

Percentual de PaSSageiroS do tranSPorte coletiVo BeneficiadoS com PolíticaS 
de integração
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Após um período de certa estabilidade (entre 1995 e 2007), desde 2008 as avaliações 

foram para outro patamar, mais crítico. Esse período coincide com a aceleração do cresci-

mento da frota de automóveis e com a execução de grandes obras viárias para a preparação 

para a Copa do Mundo. Esses fatores impactaram negativamente a velocidade do transporte 

coletivo e, consequentemente, o tempo de viagem. Além disso, a pesquisa de 2013 foi reali-

zada após as manifestações de junho refletindo, provavelmente, ainda esse momento de crí-

ticas e reivindicações.

Somatório do número de respostas de avaliação positiva ("ótimo" e "bom") / Total de 

respostas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Na pesquisa de 2011, foi feita uma pergunta na Pesquisa de Opinião sobre a melhoria 

do transporte coletivo: 43,7% responderam que melhorou; 27,9% que não melhorou, 

nem piorou; 21,7% que piorou; e 6,6% não responderam. Nos anos de 1998 e 2000, 

foram realizadas duas pesquisas de opinião e, para este Balanço, foram considerados 

os dados das pesquisas realizadas nos meses de novembro desses anos.

O indicador é apurado a partir da pergunta da pesquisa de opinião: “Pelo que você 

conhece ou se pelo que você percebe, faça uma avaliação do transporte coletivo por 

ônibus em Belo Horizonte, nos seguintes aspectos: 01 – Ótimo; 02 – Bom; 03– Regular 

+; 04 – Regular –; 05 – Ruim; 06 – Péssimo; 80 – NS/NR”.

% de respostas
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Fonte: BHTRANS, 2014s.
http://bit.ly/avaliacaotcetransito Link para o SisMob-BH
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Fonte: BHTRANS, 2014c, 2014j, 2014l, 2014m, 2013c, 2013f.

Estes indicadores visam medir a quantidade de reclamações sobre o transporte coletivo 

(convencional e suplementar) em relação ao número total de passageiros transportados, 

sendo apurados em reclamação por milhão de passageiros transportados.

Taxa de reclamações do transporte coletivo convencional (por milhão de passageiros) = So-

matório das reclamações na BHTRANS e na Transfácil referentes ao transporte coletivo 

convencional / Somatório de passageiros transportados registrados em Belo Horizonte X 

1.000.000. Quanto MENOR, MELHOR.

Taxa de reclamações do transporte coletivo suplementar (por milhão de passageiros) = So-

matório das reclamações na BHTRANS e na Transfácil referentes ao transporte coletivo 

suplementar / Somatório de passageiros transportados registrados em Belo Horizonte X 

1.000.000. Quanto MENOR, MELHOR.
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Transporte
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23,9%

11,9%

taxaS de reclamaçõeS do tranSPorte coletiVo conVencional e SuPlementar 
(Por milHão de PaSSageiroS)
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Fonte: BHTRANS, 2014c, 2014j, 2014l, 2014m, 2013c, 2013f.

18,319,0

11,9Reclamações
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de passageiros

Entre 2011 e 2012, houve um aumento de cerca de 59,7% na taxa de reclamações relacio-

nadas à conduta inadequada dos operadores do transporte convencional. Já em 2013, 

houve uma ligeira queda, de 3,4%.

Somatório das reclamações sobre a conduta inadequada dos operadores nas linhas de trans-

porte coletivo convencional / Somatório da quantidade de passageiros transportados regis-

trados no transporte coletivo convencional X 1.000.000. Quanto MENOR, MELHOR.

Ao cruzar este indicador com a taxa de reclamações do transporte coletivo convencional, po-

de-se observar que há uma tendência discreta de aumento do percentual deste tipo de recla-

mação sobre o total de reclamações: as reclamações relativas à conduta inadequada dos 

operadores representavam 15,0% do total em 2011, passando para 22,7% (2012) e 

19,6% (2013).

3,4%

taxa de reclamaçõeS relacionadaS à conduta inadequada doS oPeradoreS do 
tranSPorte coletiVo conVencional (Por milHão de PaSSageiroS)
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Os resultados apontam para tendência de queda do IDO – Índice de Desempenho Operacio-

nal, que passou de 76,8 em 2012 para 72,1 em 2013. Os indicadores mensais parciais 

que apuram cumprimento da programação das viagens (ICP) e pontualidade de viagens 

(IPV) seguem a tendência de queda e o índice que apura conforto de viagens (ICV) manteve-

-se estável.

Fonte: BHTRANS, 2014l, 2013b.
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IDO - Índice de Desempenho Operacional = 0,25 ICP + 0,15 IPV + 0,20 ICV + 0,15 

ICM + 0,10 ISV + 0,10 IIR + 0,05 IRU. Quanto MAIOR, MELHOR.

ICP - Índice de Cumprimento da Programação das Viagens = Somatório da quantidade 

de viagens especificadas no Quadro de Referência Operacional (QRO) - Somatório da 

quantidade de viagens não realizadas / Somatório da quantidade de viagens especificadas 

no QRO X 100. Quanto MAIOR, MELHOR. O resultado do indicador é parametrizado 

em relação à nota 100.

IPV - Índice de Pontualidade de Viagens = Somatório da quantidade de viagens especifi-

cadas no QRO - Somatório da quantidade de viagens atrasadas / Somatório da quantidade 

de viagens especificadas no QRO X 100. Quanto MAIOR, MELHOR. O resultado do 

indicador é parametrizado em relação à nota 100.

ICV - Índice de Conforto de Viagens = Somatório da quantidade total de subfaixas opera-

das - Somatório da quantidade de subfaixas com ocupação superior à máxima / 

Somatório da quantidade total de subfaixas operadas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR. 

O resultado do indicador é parametrizado em relação à nota 100.

O IDO – Índice de Desempenho Operacional é um indicador utilizado há alguns anos 

para avaliação do transporte coletivo convencional, mas que sofreu alterações na metodolo-

gia em 2011 e por isso os valores apresentados referem-se apenas aos anos de 2012 e 

2013. O IDO e os demais indicadores de qualidade do transporte coletivo são parametriza-

dos em relação à nota 100, significando que ao melhor resultado obtido é atribuída essa 

nota máxima e os demais resultados são uma parcela deste máximo.

Logo, os resultados dos índices que compõem o IDO refletem uma nota que tem função com-

parativa, mas não representa a real dimensão do indicador. Os valores reais apurados 

para os indicadores nos anos de 2012 a 2013 são:

- ICP - Índice de Cumprimento da Programação das Viagens: 99,0% (2012) e 98,6% 

(2013);

- IPV - Índice de Pontualidade de Viagens: 99,0% (2012) e 98,6% (2013);

- ICV - Índice de Conforto de Viagens: 89,8% (2012) e 89,4% (2013);
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Fonte: BHTRANS, 2014d; IBGE, 2014; Brasil, 2014.

Estes indicadores visam medir a relação da tarifa média ponderada pelo número de passa-

geiros em Belo Horizonte e os valores de salário mínimo e salário médio (na Região Metropo-

litana de Belo Horizonte). Com o aumento real do salário mínimo, a porcentagem deste 

gasto com transporte coletivo diminuiu mais de cinco pontos percentuais em 5 anos.

Percentual do salário mínimo gasto com transporte = Média ponderada das tarifas do 

sistema de transporte coletivo convencional X número de passageiros registrados (catraca-

dos) X 50 / Valor do salário mínimo em R$ X 100. Quanto MENOR, MELHOR.

Percentual do salário médio gasto com transporte = Média ponderada das tarifas do siste-

ma de transporte coletivo convencional X número de passageiros registrados (catracados) 

X 50 / Valor do salário médio da RMBH em R$ X 100. Quanto MENOR, MELHOR.
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Percentual do Salário gaSto com tranSPorte (em relação ao Salário mínimo e 
médio)
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Fonte: BHTRANS, 2014b.

Em três anos, o percentual de viagens com acessibilidade dobrou, com aumento de trinta 

pontos percentuais. As viagens com acessibilidade são as viagens realizadas em ônibus 

de piso baixo ou que possuem elevador.

Somatório da quantidade de viagens do transporte coletivo com acessibilidade (piso baixo 

ou elevador) / Somatório total de viagens do transporte coletivo X 100. Quanto MAIOR, 

MELHOR.
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Percentual de ViagenS com aceSSiBilidade no tranSPorte coletiVo 
conVencional
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Fonte: BHTRANS, 2014h, 2014l, 2013b.

Tanto o transporte executivo como as linhas de vilas e favelas representam uma fatia reduzi-

da do transporte coletivo. O percentual de passageiros em linhas de vilas e favelas apresen-

ta resultados estáveis no período analisado, coerente com a manutenção do mesmo 

número de linhas desde 2010 (13 linhas). Já o serviço de transporte executivo possui 

apenas duas linhas.

Percentual de passageiros em linhas de vilas e favelas = Somatório da quantidade de passa-

geiros transportados registrados em linhas de vilas e favelas / Somatório da quantidade 

de passageiros registrados nos transporte convencional, suplementar e metrô. Quanto 

MAIOR, MELHOR.

Percentual de passageiros em transporte executivo coletivo = Somatório da quantidade 

de passageiros registrados anualmente no sistema de transporte executivo coletivo / Soma-

tório da quantidade de passageiros registrados nos transporte convencional, suplementar 

e metrô. Quanto MAIOR, MELHOR.

O sistema de transporte executivo coletivo foi inaugurado em setembro de 2012, não englo-

bando o mês inteiro. Portanto, no ano de 2012 foram considerados apenas os dados de ou-

tubro a dezembro.
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Percentual de PaSSageiroS no tranSPorte executiVo e naS linHaS de VilaS e 
faVelaS
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https://www.flickr.com/photos/kauepallone/3991470387


... os resultados apresentados no Balanço 2014 apontam para 
um momento crítico, onde o conjunto de medidas do PlanMob-BH 

ainda não haviam sido implantadas...

O PlanMob-BH propõe uma série de interven-
ções físicas, operacionais e de políticas públi-
cas, de uma forma articulada e sistêmica, 
buscando maximizar os benefícios para toda a 
sociedade e  explorando as potencialidades de 
cada um dos componentes do sistema de 
mobilidade. Nesse contexto, a circulação de 
veículos individuais motorizados é considera-
da crítica e seu controle e desestímulo devem 
ser monitorados com indicadores de divisão 
modal e taxa de motorização, apresentados 
na seção inicial desse balanço.

O que se espera é garantir retorno econômico, 
social e ambiental em relação aos investimen-
tos no sistema viário, favorecendo os sistemas 
mais eficientes do ponto de vista do transpor-
te e assegurar mobilidade adequada para as 
diversas regiões da cidade; aumentar a mobi-
lidade geral entre as diversas regiões da 
cidade carentes de ligações, reforçando as 
diretrizes de descentralização do plano Dire-
tor.

Quanto a esse aspecto, os resultados apresen-
tados no Balanço 2014 apontam para um 
momento crítico, onde o conjunto de medidas 
do PlanMob-BH ainda não haviam sido 
implantadas para aferir se serão capazes de 
modificar a tendência de insustentabilidade. 
Esse quadro também está refletido na avalia-
ção geral do trânsito feita pela população.

Várias das propostas formuladas pelo Plano 
de Mobilidade de Belo Horizonte, particular-
mente aquelas endereçadas ao sistema de 

transporte não motorizado e a alguns dos 
aspectos do sistema viário e de transporte 
coletivo buscam atender ao objetivo estratégi-
co de “Promover a segurança no trânsito para 
melhoria da saúde e garantia da vida”. Para 
esse objetivo ser alcançado, duas estratégias 
foram formuladas:

• Assegurar espaços adequados e direitos 
preferenciais aos pedestres nas intervenções 
no sistema de mobilidade;

• Priorizar iniciativas, projetos e investimen-
tos que potencializem a segurança no trânsi-
to.

Todas as propostas do PlanMob-BH foram 
elaboradas buscando priorizar os sistemas de 
transporte coletivo e não motorizados, de 
forma articulada, criando condições favorá-
veis não apenas para acesso aos equipamen-
tos de transporte coletivo motorizado, mas, 
especialmente, criando condições para que 
viagens à pé e de bicicleta possam ser realiza-
das com conforto e segurança.

O conjunto de indicadores de segurança apre-
sentados nesse item mostram que resultados 
estão sendo conseguidos no que se refere à 
segurança em praticamente todas as dimen-
sões avaliadas. A exceção parece ser a pericu-
losidade do uso de motocicleta, que impacta 
no número de acidentes, de vítimas não fatais 
e de vítimas fatais.

5. trÂnSito e Segurança
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A avaliação do trânsito de Belo Horizonte como ótimo ou bom, segundo a pesquisa de 

opinião anual da BHTRANS, vem caindo ano a ano, mostrando a piora gradativa do 

trânsito na cidade, relacionada diretamente com o aumento expressivo do número de veícu-

los privados em circulação e, nos ultimos anos, com o impacto de obras viarias.

Somatório do número de respostas de avaliação positiva ("ótimo" e "bom") / Total de respos-

tas X 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

O indicador é apurado a partir da pergunta da pesquisa de opinião: “Pelo que você 

conhece ou se pelo que você percebe, faça uma avaliação do trânsito em Belo Horizonte, 

nos seguintes aspectos: 01 – Ótimo; 02 – Bom; 03 – Regular +; 04 – Regular –; 05 – 

Ruim; 06 – Péssimo; 80 – NS/NR”.
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Fonte: BHTRANS, 2014s.
http://bit.ly/avaliacaotcetransito Link para o SisMob-BH
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Este indicador visa medir a quantidade de vítimas fatais no local do acidente, em decorrên-

cia de acidentes de trânsito, relativizada por 100 mil habitantes. Houve uma expressiva 

queda ao longo da década de 1990, caindo a patamares equivalentes à metade dos valo-

res anteriores (em torno de 10 mortes por 100 mil habitantes). Nos últimos três anos, 

volta a existir uma tendência de queda, alcançando, em 2013, 6,9 mortes por 100 mil habi-

tantes.

Somatório da quantidade de vítimas fatais no local do acidente, em decorrência de 

acidentes de trânsito / Somatório da população de Belo Horizonte X 100.000. Quanto 

MENOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014a, 2013h; IBGE, 2013, 2010, 2007.
http://bit.ly/relatoriodeacidentesbh Link para o SisMob-BH

9,1%

taxa de mortalidade em acidenteS de trÂnSito (Por 100 mil HaBitanteS)
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Ao longo da década de 1990, o indicador manteve-se no patamar de 600 vítimas não 

fatais para cada 100 mil habitantes, valores que crescem entre 2003 e 2010, chegando 

a 840 (em 2010), mas que vêm novamente baixando, chegando em 706,6 vítimas não 

fatais para cada 100 mil habitantes em 2013.

Somatório da quantidade de vítimas não fatais, em decorrência de acidentes de trânsito / So-

matório da população de Belo Horizonte X 100.000. Quanto MENOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014a, 2013h; IBGE, 2013, 2010, 2007.
http://bit.ly/relatoriodeacidentesbh Link para o SisMob-BH

9,6%

taxa de VítimaS não fataiS em acidenteS de trÂnSito (Por 100 mil HaBitanteS)
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A taxa de atropelamentos por 100 mil habitantes vem reduzindo continuamente desde 

1993, caindo a menos da metade dos valores registrados na década de 1990. Reflete 

o investimento em projetos viarios mais seguros e campanhas educativas.

Número total de atropelamentos / População total do município X 100.000. Quanto 

MENOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014a, 2013h; IBGE, 2013, 2010, 2007.
http http://bit.ly/relatoriodeacidentesbh Link para o SisMob-BH

14,3%

taxa de atroPelamentoS (Por 100 mil HaBitanteS)
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Este indicador tem oscilado ao longo do período analisado, mas com indicativo de queda. 

A expectativa é que com a queda de mortalidade e do número de atropelamentos, este 

indicador nos próximos anos apresente uma tendência constante de queda.

Somatório do número de pedestres mortos em acidentes de trânsito / Somatório do 

número de mortos em acidentes de trânsito X 100. Quanto MENOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014a, 2013a, 2011, 2009, 2007a, 2005.

18%

Percentual de
fatalidade de

pedestres

Percentual de fatalidade de PedeStreS (em relação ao total de VítimaS fataiS)
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Estes indicadores visam medir a quantidade de vítimas fatais ciclistas e motociclistas 

no local do acidente, em decorrência de acidentes de trânsito, relativizada por 100 mil 

habitantes. Há uma sensível queda da periculosidade de ciclistas, caindo para valores 

de um terço dos registrados no início da série histórica (de 0,72 para 0,24 mortes por 

100 mil habitantes). A fatalidade de motociclistas aumentou de forma alarmante entre 

2004 e 2008, mas passou a recuar nos últimos anos, alcançando 2,22, ainda um valor 

alto, se considerarmos que representa, no ano de 2013, 23,4% do total de 6,9 mortes 

por 100 mil habitantes.

Taxa de mortalidade de ciclistas em acidentes de trânsito = Número total de vítimas 

fatais ciclistas / População total do município de Belo Horizonte X 100.000. Quanto 

MENOR, MELHOR.

Taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes de trânsito = Número total de vítimas 

fatais motociclistas / População total do município de Belo Horizonte X 100.000. Quanto 

MENOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014a, 2013a, 2011, 2009, 2007a, 2005; IBGE, 2013, 2010, 2007.

Mortes por
100 mil

habitantes

taxa de mortalidade de cicliStaS e motocicliStaS em acidenteS de trÂnSito (Por 
100 mil HaBitanteS)
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https://www.flickr.com/photos/amcdesign/4301893051
https://www.flickr.com/photos/davibh/4960231297


Há uma meta de reduzir em 20% as emissões de gases de efeito 
estufa per capita em relação à linha de tendência de emissões...

O PlanMob-BH contempla ações e políticas 
que associam o uso e a ocupação do solo à 
capacidade de transporte, de forma a contri-
buir para o desenvolvimento econômico e 
urbano da cidade e a garantir retorno social e 
econômico dos investimentos em infraestrutu-
ra.

O que se pretende é promover adensamento 
nas regiões de entorno das áreas servidas por 
sistemas de transporte de alta capacidade, 
especialmente os corredores de transporte e 
corredores viários, no entorno das estações de 
metrô e nas centralidades regionais, interme-
diárias e locais; e equacionar e internalizar 
nos empreendimentos de impacto o estacio-
namento e operações logísticas, porém sem 
estimular o acesso por modos de transporte 
individual, e melhorar o acesso por modos de 
transporte coletivos e não motorizados, 
incluindo espaços internos para o estaciona-
mento de bicicletas.

Logo, os principais elementos a serem consi-
derados na integração das políticas de uso do 
solo e mobilidade são a adequação da densi-
dade populacional e de empregos à capacida-
de de transportes instalada e aos locais identi-
ficados como centralidades e o tratamento 
dos espaços públicos que promovam a circu-
lação em modos não motorizados e acesso ao 
transporte coletivo.
Dentro do conceito de cidade sustentável, 
insere-se o Desenvolvimento Orientado pelo 
Transporte (em inglês denominado Transit 
Oriented Development – TOD), cujo foco prin-
cipal é o transporte coletivo e os transportes 
não motorizados. A ideia base do TOD é obter 
desenvolvimento em torno da rede de trans-

porte coletivo e o PlanMob-BH considera as 
Operações Urbanas Consorciadas propostas 
na Lei Municipal Nº 9.959, de 20 de julho de 
2010 e as centralidades propostas para 
serem incluídas na revisão da legislação 
durante a IV Conferência de Política Urbana 
como instrumentos fundamentais para 
alavancar resultados em diversos aspectos 
relativos à mobilidade urbana.

Nesse sentido, ainda sem condições de aferir 
resultados, o Balanço 2014 começa a aferir a 
densidade de imóveis residenciais e não 
residências no entorno das áreas previstas 
para Operações Urbanas Consorciadas, que 
em 2013, era significativamente maior que a 
média da cidade (2,9 vezes a densidade 
média residencial e 3,3 vezes a densidade 
média não residencial).

O PlanMob-BH propõe medidas que contribu-
am para a diminuição do impacto ambiental 
do sistema de mobilidade urbana, tanto na 
redução de emissões de poluentes locais e 
globais, quanto na diminuição do impacto nas 
áreas e atividades urbanas, bem como para a 
racionalização da matriz de transporte, priori-
zando os modos que acarretam menor impac-
to ambiental.

Há uma meta de reduzir em 20% as emissões 
de gases de efeito estufa per capita em 
relação à linha de tendência de emissões; 
manter os níveis de emissões atmosféricas 
locais em nível menor que a tendência apre-
sentada e para isso foram selcionados três 
indicadores que aferem a dimensão ambiental 
e, infelizmente, todos apresentam tendências 
críticas.

6. urBano e amBiental
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O indicador apresenta uma tendência de queda, com o número de dias com qualidade 

do ar boa caindo quase trinta pontos percentuais entre 2001 e 2011. Se por um lado 

os motores são menos poluentes com o uso de catalizadores, o aumento expressivo de 

veiculos gera mais emições locais, que impactam o indicador.

Somatório da quantidade de dias onde a qualidade do ar em Belo Horizonte foi classificada 

como boa / Total dos dias monitorados x 100. Quanto MAIOR, MELHOR.

Fonte: BHTRANS, 2014t.
http://bit.ly/poluicaodoarbh Link para o SisMob-BH

O monitoramento da qualidade do ar é realizado para determinar o nível de concentração 

de um grupo de poluentes universalmente consagrados como indicadores, selecionados 

devido à sua maior frequência de ocorrência na atmosfera e aos efeitos adversos que 

causam ao meio ambiente. São eles: material particulado (poeira), dióxido de enxofre 

(SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) eozô-

nio (O3).

Para cada uma dessas substâncias, foram definidos padrões de qualidade do ar, ou seja, limi-

tes máximos de concentração que, quando ultrapassados, podem afetar a saúde, a seguran-

ça e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos ao meio ambiente em geral. 

No Brasil, os padrões de qualidade do ar foram fixados pelo Conselho Nacional do Meio Am-

biente (Conama), por meio da Resolução Conama 03/90, sendo também adotados em 

Minas Gerais.

Percentual de diaS com qualidade do ar Boa
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Fonte: BHTRANS, 2014t.
http://bit.ly/poluicaodoarbh Link para o SisMob-BH

A concentração de PM10 manteve-se em patamares similares entre 2001 e 2009, 

variando entre 20 e 30 µg/m³, com um pico nas medições de 2003. Entre 2010 e 2011, 

há um crescimento significativo, mas ainda não é possível saber se é uma tendência ou 

uma variação pontual.

PM 10 é o material particulado (poeira) de granulometria alta, consideradas partículas 

inaláveis e com alto potencial de prejuízo à saúde (capacidade respiratória). As concentra-

ções diárias de PM10 correspondem às concentrações médias de 24 horas. O valor de 

150 µg/m3 corresponde ao padrão primário e não deve ser ultrapassado mais de uma 

vez ao ano, segundo a Resolução CONAMA número 3, de 28 de junho de 1990.

Concentração em µg/m³ de PM10 (tipo de material particulado). Quanto MENOR, 

MELHOR.

* Dados não representativos

Os dados apresentados se interrompem em 2011, pois a Fundação Estadual de Meio 

Ambiente - FEAM não publicou os relatórios de 2012 e 2013. Os anos marcados com 

(*) apresentam dados considerados não representativos por não contemplarem o percentu-

al de medidas diárias  adequado.

concentração de material Particulado (Pm10)
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Fonte: BHTRANS, 2014p.
http://bit.ly/emissoesgee Link para o SisMob-BH

As emissões globais per capita cresceram cerca de 26% entre 2008 e 2013 e as do setor ro-

doviário aproximadamente 30%. Em todos os anos, as emissões per capita do setor rodoviá-

rio correspondem a mais de 50% das emissões globais.

Emissões de gases de efeito estufa globais per capita = Total de emissões globais em tone-

ladas de CO2 equivalente de gases do efeito estufa / População total. Quanto MENOR, 

MELHOR.

Emissões de gases de efeito estufa do setor rodoviário per capita = Total de emissões do 

setor rodoviário em toneladas de CO2 equivalente de gases do efeito estufa / População 

total. Quanto MENOR, MELHOR.

A meta definida pela Prefeitura de Belo Horizonte é reduzir em 20% a emissão de gases 

de efeito estufa na cidade até 2020, em relação ao crescimento tendencial.

emiSSõeS de gaSeS de efeito eStufa Per caPita
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Fonte: BELO HORIZONTE, 2013.

Corredores Viários Prioritários

Estações de Transporte Coletivo

Corredores de Transporte

Locais previstos para Operações Urbanas Consorciadas - OUC Tipo de imóveis Quantidade de imóveis
Área

(km²)

Densidade

(nº/km)

Entorno de Corredores de Transporte Coletivo Prioritários
Não residenciais

Residenciais 14.234

5.571

12,6

12,6

1.129,7

442,1

Entorno de Corredores Viários Prioritários
Não residenciais

Residenciais 40.161

6.123

31,8

31,8

1.262,9

192,5

Estações de Transporte Coletivo
Não residenciais

Residenciais 28.110

13.280

26,7

26,7

1.052,8

497,4

Limite do Município de

Belo Horizonte

2,9
Relação entre densidade das áreas previstas para as OUC

e a densidade média da cidade 3,3

Subtotal OUC
Não residenciais

Residenciais 82.505

24.974

71,1

71,1

1.160,4

351,3

Total da Cidade
Não residenciais

Residenciais 131.892

34.961

331

331

398,5

105,6

Não residenciais

Residenciais

relaçõeS entre denSidade de imóVeiS reSidenciaiS e não reSidenciaiS naS áreaS 
PreViStaS Para aS oPeraçõeS urBanaS de tranSPorte e a denSidade média da 
cidade
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Em 2013, a densidade média ao longo dos locais previstos para Operações Urbanas Consor-

ciadas era significativamente maior que a média da cidade, sendo 2,9 vezes a densidade 

média residencial e 3,3 vezes a densidade média não residencial. O resultado destes indica-

dores aponta que existe uma maior densidade de moradias e atividade comercial associada 

à capacidade de transporte e viária, que deve ser reforçada com as recentes mudanças 

na legislação urbanística.

Relações entre densidade de imóveis nas áreas de operações urbanas associadas a transpor-

te (corredores de transporte coletivo, corredores viários e estações de transporte) e densida-

de média da cidade = densidade de imóveis nas áreas de operações urbanas (por tipo 

residencial e não residencial) / densidade média de imóveis (por tipo residencial e não 

residencial) da cidade.

Onde:

• Densidade de imóveis residenciais nas áreas de OUC associadas a transporte 

= número de imóveis residenciais  /  área das operações urbanas.

• Densidade média de imóveis residenciais da cidade = número de imóveis 

residenciais da cidade / área da cidade.

• Densidade de imóveis não residenciais nas áreas de OUC associadas a transpor-

te = número de imóveis não residenciais  /  área das operações urbanas.

• Densidade média de imóveis não residenciais da cidade = número de imóveis 

não residenciais da cidade / área da cidade.

A previsão de Operações Urbanas Consorciadas em Belo Horizonte foi aprovada na Lei 

Municipal nº 9.959/2010, que alterou o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocupação 

e Uso do Solo. Essa proposta foi recomendação do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Ho-

rizonte - PlanMob-BH e  validada pela sociedade civil no processo da III Conferência Munici-

pal de Política Urbana. O adensamento ao longo de corredores e estações de transporte 

é uma medida internacionalmente conhecida como Transit Oriented Development – TOD 

(Desenvolvimento Orientado pelo Transporte), que procura aproveitar a capacidade instala-

da e aproximar as origens e destinos de viagens.

Operação Urbana é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 

Executivo Municipal, com a participação de agentes públicos ou privados, com o objetivo 

de viabilizar projetos urbanos de interesse público, podendo ocorrer em qualquer área 

do município.
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Indicador 1 2 3 4 5 6

02. Percentual de viagens em bicicleta

03. Percentual de viagens em modos coletivos (ônibus, 

metrô, escolar, fretado)

04. Percentual de viagens em automóvel (condutor e 

passageiro)

01. Percentual de viagens a pé

D
IV
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O
 M

O
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A
L 

E 
FR

O
TA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANMOB-BH

1. Tornar o transporte coletivo mais atrati-

vo 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 siste-

ma 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.

O quadro apresenta a associação de cada indicador aos objetivos estratégicos do PlanMob-BH, destacando 

seu grau de aderência (indicador-chave, indicador associado e indicador pouco associado.

quadro-reSumo - indicadoreS relacionadoS aoS oBjetiVoS 
eStratégicoS do PlanmoB-BH
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Indicador 1 2 3 4 5 6

05. Percentual de viagens em motocicleta (piloto e passa-

geiro)

09. Taxa de motorização geral

08. Percentual de viagens em modos coletivos (em 

relação ao total de viagens motorizadas)

07. Percentual de viagens em modos não motorizados 

(bicicleta e a pé)

12. Percentual de Interseções semaforizadas com foco 

de pedestres em todas as travessias

14. Conformidade com a legislação urbanística de 

passeio sem veículo estacionado

15. Conformidade com a legislação urbanística de traves-

sia de pedestres

16. Conformidade com a legislação urbanística de ponto 

de embarque/desembarque (PED) do transporte coletivo 

13. Percentual de conformidade dos quesitos de mobili-

dade urbana com a legislação urbanística

10. Taxa de motorização de veículos leves

11. Taxa de motorização de motociclos

D
IV
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Ã

O
 M

O
D

A
L 

E 
FR

O
TA

P
ED

ES
TR

ES

06. Percentual de viagens em outros modos
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Indicador 1 2 3 4 5 6

18. Percentual de participação do transporte por bicicleta 

na distribuição modal (conforme declarado na pesquisa 

de opinião)

17. Conformidade com a legislação urbanística de área 

verde pública sem estacionamento irregular

20. Percentual de ciclovias em relação à rede viária

21. Taxa de extensão de ciclovias (por 100 mil habitan-

tes)

19. Extensão da rede cicloviária

22. Taxa de passageiros em transporte coletivo (por 100 

habitantes)

24. Razão entre tempo médio de viagem do transporte 

coletivo e tempo médio do individual motorizado

25. Percentual de passageiros utilizando a rede estrutu-

rante

26. Percentual de corredores exclusivos de ônibus em 

relação à rede viária utilizada pelo transporte coletivo

27. Percentual de priorização viária do transporte coleti-

vo em relação ao planejado

28. Velocidade operacional do transporte coletivo

23. Percentual de participação do transporte coletivo 

na divisão modal (conforme declarado na pesquisa de 

opinião)
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Indicador 1 2 3 4 5 6

32. Taxa de reclamações do transporte coletivo conven-

cional (por milhão de passageiros)

33. Taxa de reclamações do transporte coletivo suple-

mentar (por milhão de passageiros)

31. Percentual de avaliação positiva do transporte coleti-

vo

29. Percentual de pontos de parada dotados de painéis 

com informação em tempo real (em relação ao planejado)

30. Percentual de passageiros do transporte coletivo 

beneficiados com políticas de integração

34. Taxa de reclamações relacionadas à conduta inade-

quada dos operadores do transporte coletivo convencio-

nal (por milhão de passageiros)

37. IPV - Índice de Pontualidade de Viagens

38. ICV - Índice de Conforto de Viagens

36. ICP - Índice de Cumprimento da Programação das 

Viagens

39. Percentual do salário gasto com transporte (em 

relação ao salário mínimo)

35. IDO - Índice de Desempenho Operacional
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40. Percentual do salário gasto com transporte (em 

relação ao salário médio)
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Indicador 1 2 3 4 5 6

43. Percentual de passageiros nas linhas de vilas e 

favelas

44. Percentual de avaliação positiva do trânsito

45. Taxa de mortalidade em acidentes de trânsito (por 

100 mil habitantes)

50. Taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes 

de trânsito (por 100 mil habitantes)

49. Taxa de mortalidade de ciclistas em acidentes de 

trânsito (por 100 mil habitantes)

48. Percentual de fatalidade de pedestres (em relação 

ao total de vítimas fatais)

41. Percentual de viagens com acessibilidade no trans-

porte coletivo convencional

42. Percentual de passageiros no transporte executivo

46. Taxa de vítimas não fatais em acidentes de trânsito 

(por 100 mil habitantes)

51. Percentual de dias com qualidade do ar boa

52. Concentração de material particulado (PM10)

47. Taxa de atropelamentos (por 100 mil habitantes)
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Indicador 1 2 3 4 5 6

55. Relação entre densidade de imóveis residenciais 

das áreas previstas para as Operações Urbanas relativas 

a transporte e a densidade média da cidade

56. Relação entre densidade de imóveis não residenciais 

das áreas previstas para as Operações Urbanas relativas 

a transporte e a densidade média da cidade

53. Emissões globais de gases de efeito estufa per 

capita

54. Emissões de gases de efeito estufa do setor rodoviário 

per capita

73

Balanço anual  da  moBil idade  urBana de  Belo  Hor izonte  2014



Indicador 1995 2002 2012 variação

variaçãoIndicador 2009 2010 2011 2012 2013

0,7% 0,4%02. Percentual de viagens em bicicleta

44,6% 28,1%
03. Percentual de viagens em modos coletivos (ônibus, metrô, escolar, freta-

do)

25,0% 32,6%04. Percentual de viagens em automóvel (condutor e passageiro)

28,5% 34,8%01. Percentual de viagens a pé

D
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O
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E 
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O
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05. Percentual de viagens em motocicleta (piloto e passageiro) 0,9% 4,0%

06. Percentual de viagens em outros modos 0,5% 0,1%

07. Percentual de viagens em modos não motorizados (bicicleta e a pé) 29,1% 35,2%

08. Percentual de viagens em modos coletivos (em relação ao total de 

viagens motorizadas)
62,9%

0,7%

44,6%

25,0%

28,5%

0,9%

0,5%

29,1%

62,9% 43,3%

36,3%

37%

30,5%

22,1%

345,9%

67,4%

20,8%

31,1%

09. Taxa de motorização geral 497 561 599 629 638

10. Taxa de motorização de veículos leves 406 458 489 514 522

1,3%

1,5%

quadro-reSumo - indicadoreS bALAnço 2014

74

Balanço anual  da  moBil idade  urBana de  Belo  Hor izonte  2014



Indicador 2009 2010 2011 2012 2013

P
ED

ES
TR

ES

13. Percentual de conformidade dos quesitos de mobili-

dade urbana com a legislação urbanística
n.d. n.d. n.d. n.d. 45%

14. Conformidade com a legislação urbanística de 

passeio sem veículo estacionado
n.d. n.d. n.d. n.d. 87%

15. Conformidade com a legislação urbanística de traves-

sia de pedestres
n.d. n.d. n.d. n.d. 25%

16. Conformidade com a legislação urbanística de ponto 

de embarque/desembarque (PED) do transporte coletivo 
n.d. n.d. n.d. n.d. 17%

12. Percentual de Interseções semaforizadas com foco 

de pedestres em todas as travessias
12,1% 12,6% 12,4% 13,1% 14,0%

17. conformidade com a legislação urbanística de área 

verde pública sem estacionamento irregular
n.d. n.d. n.d. n.d. 31%

18. Percentual de participação do transporte por bicicleta 

na distribuição modal (conforme declarado na pesquisa 

de opinião)

n.d. 0,52% n.d. n.d. 0,52%

19. Extensão da rede cicloviária 23,8 23,8 31,9 43,4 59,2

20. Percentual de ciclovias em relação à rede viária 0,53% 0,53% 0,70% 0,96% 1,31%B
IC

IC
LE

TA
S

21. Taxa de extensão de ciclovias (por 100 mil habitan-

tes)
0,97 1,00 1,34 1,81 2,39

22. Taxa de passageiros em transporte coletivo (por 100 

habitantes)
57,6 61,0 63,0 62,4 59,7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

7,6%

n.d.

0%

36,5%

36,5%

31,9%

4,5%

variação

11. Taxa de motorização de motociclos 65 74 80 84 85 0,9%
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24. Razão entre tempo médio de viagem do transporte 

coletivo e tempo médio do individual motorizado
n.d. n.d. n.d. 2,31 n.d.

25. Percentual de passageiros utilizando a rede estrutu-

rante
8,5% 9,6% 10,5% 10,5% 12,0%

26. Percentual de corredores exclusivos de ônibus em 

relação à rede viária utilizada pelo transporte coletivo
0,90% 0,90% 1,04% 1,04% 1,04%

27. Percentual de priorização viária do transporte coleti-

vo em relação ao planejado
13,2% 13,2% 13,8% 13,8% 13,8%

28. Velocidade operacional do transporte coletivo 16,3 16,0 16,4 16,1 15,2

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013

29. Percentual de pontos de parada dotados de painéis 

com informação em tempo real (em relação ao planejado)
n.d. n.d. n.d. n.d. 17,6%

30. Percentual de passageiros do transporte coletivo 

beneficiados com políticas de integração
22,9% 22,8% 23,3% 24,2% 24,0%

31. Percentual de avaliação positiva do transporte coleti-

vo
n.d. 12,1% 20,5% n.d. 11,0%

32. Taxa de reclamações do transporte coletivo conven-

cional (por milhão de passageiros)
n.d. 49,5 79,1 83,5 93,4

33. Taxa de reclamações do transporte coletivo suple-

mentar (por milhão de passageiros)
n.d. 53,7 69,2 94,1 71,6

34. Taxa de reclamações relacionadas à conduta inade-

quada dos operadores do transporte coletivo convencio-

nal (por milhão de passageiros)

n.d. n.d. 11,9 19,0 18,3

22,9%

14,3%

0%

0%

5,6%

5,5%

0,5%

46,3%

11,9%

23,9%

3,4%

variação

23. Percentual de participação do transporte coletivo 

na divisão modal (conforme declarado na pesquisa de 

opinião)

n.d. 67,9% n.d. n.d. 67,2% 1,0%
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36. ICP - Índice de Cumprimento da Programação das 

Viagens
n.d. n.d. n.d. 84,6 77,9

37. IPV - Índice de Pontualidade de Viagens n.d. n.d. n.d. 83,6 77,6

38. ICV - Índice de Conforto de Viagens n.d. n.d. n.d. 58,5 58,4

39. Percentual do salário gasto com transporte (em 

relação ao salário mínimo)
21,3% 19,4% 19,0% 17,8% 17,0%

40. Percentual do salário gasto com transporte (em

relação ao salário médio)
7,9% 7,3% 6,8% 6,4% 6,3%

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013

41. Percentual de viagens com acessibilidade no trans-

porte coletivo convencional
n.d. 29,8% 43,5% 53,9% 59,4%

42. Percentual de passageiros no transporte executivo n.d. n.d. n.d. 0,06% 0,09%

43. Percentual de passageiros nas linhas de vilas e 

favelas
n.d. 1,53% 1,49% 1,46% 1,51%

44. Percentual de avaliação positiva do trânsito n.d. 9,6% 8,3% n.d. 6,0%

45. Taxa de mortalidade em acidentes de trânsito (por 

100 mil habitantes)
11,7 11,0 9,1 7,6 6,9

46. Taxa de vítimas não fatais em acidentes de trânsito 

(por 100 mil habitantes)
839,4 878,9 843,0 781,3 706,6

7,2%

6,0%

0,2%

5,0%

2,3%

10,2%

37,6%

3,1%

27,8%

9,1%

9,6%TR
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variação

35. IDO - Índice de Desempenho Operacional n.d. n.d. n.d. 76,8 72,1 6,1%
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A 48. Percentual de fatalidade de pedestres (em relação 

ao total de vítimas fatais)
42,7% 40,1% 35,0% 43,0% 18%

49. Taxa de mortalidade de ciclistas em acidentes de 

trânsito (por 100 mil habitantes)
0,37 0,13 0,34 0,21 16,0%

50. Taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes 

de trânsito (por 100 mil habitantes)
3,0 3,3 2,7 2,1 6,3%

51. Percentual de dias com qualidade do ar boa 85,6% 80,5% 66,6% n.d. 17,3%

52. Concentração de material particulado (PM10) 28,0 31,3 51,7 n.d. 65,2%

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013

53. Emissões globais de gases de efeito estufa per 

capita
1,41 1,58 1,66 1,77 0,6%

54. Emissões de gases de efeito estufa do setor rodoviário 

per capita
0,72 0,87 0,92 0,97 3,1%

55. Relação entre densidade de imóveis residenciais 

das áreas previstas para as Operações Urbanas relativas 

a transporte e a densidade média da cidade

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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56. Relação entre densidade de imóveis não residenciais 

das áreas previstas para as Operações Urbanas relativas 

a transporte e a densidade média da cidade

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

35,3%

0,24

2,2

n.d.

n.d.

1,78

0,94

2,9

3,3

variação

Os valores de todos os anos disponíveis e de todos os indicadores e métricas utilizadas 

para sua construção estão disponíveis em planilha aberta no endereço:

http://bit.ly/balanço2014_dados

47. Taxa de atropelamentos (por 100 mil habitantes) 125,4 131,2 119,5 106,8 14,3%91,5
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