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APRESENTAÇÃO
A Cidade de Belo Horizonte tem como um 

de seus maiores desafios a construção de 

uma Mobilidade Urbana Sustentável. A 

revisão do Plano Diretor de Mobilidade 

Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH 

constitui um instrumento chave, que busca 

fornecer aos gestores da cidade e aos 

cidadãos subsídios necessários à 

compreensão dos problemas e à 

formulação de soluções adequadas. 

Como em qualquer processo de 

planejamento de longo prazo, o PlanMob-

BH deve ser monitorado e suas propostas 

reavaliadas e reformuladas ao longo de sua 

implantação em função de novas 

realidades sociais, da rápida evolução 

tecnológica que vem ocorrendo no setor, 

dos rumos do desenvolvimento urbano, do 

desenvolvimento econômico da cidade e 

do país e do surgimento de oportunidades 

de financiamento, que possam representar 

uma revisão no cronograma de 

implantação proposto. 

Este Relatório objetiva apresentar de 

forma sucinta a situação da mobilidade 

urbana na cidade e as principais propostas 

da revisão do PlanMob-BH para o horizonte 

de 2030.  

Mirante do Mangabeiras 
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1 INTRODUÇÃO 
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Um planejamento de médio e longo prazo 

deve ser realizado observando-se 

indicadores do passado, tendências 

consolidadas, estudos e projetos. 

O PlanMob-BH foi desenvolvido pela 

Prefeitura de Belo Horizonte entre 2008 e 

2010, por meio da BHTRANS, tendo como 

horizonte o ano de 2020. 

Em janeiro de 2012 o Governo Federal, 

através da Lei N.º 12.587, instituiu as 

diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e exigiu dos municípios 

com mais de 20 mil habitantes a 

elaboração de um Plano de Mobilidade 

Urbana, integrado e compatível com o 

Plano Diretor Municipal, dentro de um 

prazo máximo de três anos. 

Em setembro de 2013, o Decreto Municipal 

n.º 15.317 instituiu o PlanMob-BH como o 

Plano Diretor de Mobilidade Urbana de 

Belo Horizonte e estabeleceu as diretrizes 

para o acompanhamento e o 

monitoramento de sua implementação, 

avaliação e revisão periódica a cada quatro 

anos nas Conferências Municipais de 

Política Urbana (CMPU), e instituiu o 

Observatório da Mobilidade de Belo 

Horizonte, ObsMob-BH. 

Praça da Estação 
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Em 2014 foi realizada a IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, com 

apresentação e discussão do diagnóstico 

da situação da mobilidade na cidade e 

propostas de revisão do Plano elaborado 

pela BHTRANS, que recebeu contribuições 

apresentadas pelos delegados. As 

proposições aprovadas pelos delegados 

foram consolidadas e incorporadas ao 

Projeto de Lei Nº 1.749/15 – Plano Diretor. 

Esta revisão do PlanMob-BH refere-se ao 

detalhamento técnico das propostas 

aprovadas na IV Conferência Municipal de 

Política Urbana e considera ainda o 

planejamento estratégico da cidade – 

BH2030, o PlanMob-BH 2010, bem como as 

propostas formuladas nas oficinas e 

seminários do ObsMob-BH. 

É importante ressaltar a participação social 

no processo de revisão do PlanMob-BH, 

para divulgar os problemas atuais e 

futuros, suas consequências e propostas de 

ações para os horizontes de curto, médio e 

longo prazo, além de receber contribuições 

da sociedade.  

O detalhamento técnico da revisão foi 

discutido em seminário e oficinas 

realizadas no período de dez/14 a nov/16, 

com a participação do corpo técnico da 

BHTRANS, de diversos órgãos da PBH, do 

Governo Estadual e Federal, assim como 

representantes de várias instituições da 

sociedade civil que participam do Conselho 

Municipal de Mobilidade Urbana – 

CoMUrb e do ObsMob-BH. 
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Os objetivos estratégicos da Revisão do 

PlanMob-BH são: 

- Tornar o transporte coletivo mais atrativo 

do que o transporte individual, tendo como 

meta ampliar o percentual de viagens em 

modos de transporte coletivos em relação 

ao total de viagens em modos motorizados; 

- Promover a melhoria contínua dos 

serviços, equipamentos e instalações 

relacionados à mobilidade; 

- Promover a segurança no trânsito; 

- Assegurar que as intervenções no sistema 

de mobilidade urbana contribuam para a 

melhoria da qualidade ambiental e 

estimulem o uso de modos não 

motorizados; 

- Tornar a mobilidade urbana um fator 

positivo para o ambiente de negócios da 

cidade; 

- Tornar a mobilidade urbana um fator de 

inclusão social. 

O processo de detalhamento técnico da 

revisão do PlanMob-BH foi elaborado em 

quatro etapas, sequenciais e 

complementares, sendo estas: 

 

 

Destaca-se no processo de revisão do 

PlanMob-BH a construção da Estratégia de 

Gestão da Demanda de Viagens, de 

fundamental importância para a mudança 

na repartição modal das viagens.  

A Estratégia de Gestão da Demanda de 

Viagens de Belo Horizonte foi desenvolvida 

com o apoio do Ministério das Cidades, do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

e do Instituto de Energia e Meio Ambiente 

(IEMA), através da LOGIT Engenharia 

Consultiva Ltda. 

  

Diagnóstico

Tendência

Plano de Gestão 
da Demanda e 

Melhoria da 
Oferta

Plano de 
Implantação, 

Gestão e 
Monitoramento 
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Paralelamente, o desenvolvimento de 

estudos e propostas de cinco políticas, com 

o objetivo de detalhar aspectos específicos 

e de fundamental importância para a 

mobilidade urbana, subsidiam as propostas 

da Revisão do PlanMob-BH. 

 

Também foram considerados outros 

estudos como o Plano de Redução de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa – 

PREGEE e a Pesquisa de Origem/Destino 

Domiciliar de 2012. 

Política de 
Acessibilidade

Política de 
Estacionamento

Política de Logística 
Urbana

Política de Segurança no 
Trânsito

Política Tarifária

Bicicletas Compartilhadas 
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2 A CIDADE 
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Esse capítulo engloba os relatórios 

relativos ao diagnóstico e tendências para 

a mobilidade da cidade de Belo Horizonte  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) concentra atualmente 25% da 

população de Minas Gerais. 

Apesar da expressiva relevância da RMBH 

no cenário estadual, a população de Belo 

Horizonte vem crescendo a taxas bastante 

inferiores às dos municípios ao seu redor a 

partir dos anos 1970. As atividades 

econômicas e a redistribuição espacial da 

população através da migração entre a 

capital e seus municípios vizinhos são uma 

tendência que deverá ser mantida nos 

próximos anos, conforme estimativa 

populacional do período 2010 a 2030. 

As projeções populacionais mostram que a 

população jovem será menor, a população 

adulta terá um modesto declínio e a idosa 

terá um aumento significativo. Esse 

processo de transição demográfica, com o 

envelhecimento populacional, trará 

implicações na demanda por serviços, em 

especial nas áreas de mobilidade, 

educação, saúde, turismo e lazer. 

Crescimento Populacional de Belo Horizonte e da RMBH 

 

Pirâmide Etária de Belo Horizonte
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O setor de serviços, principal segmento 

produtivo de Belo Horizonte, está cada vez 

mais diversificado e vem incorporando 

atividades intensivas em conhecimento e 

tecnologia. Os serviços produtivos 

disponíveis representam empregos de 

maior qualificação técnica e valor 

agregado, e muitas das atividades estão 

ligadas à chamada economia do 

conhecimento. 

Na RMBH há um destaque para as cadeias 

produtivas das atividades ligadas aos 

segmentos minero-metal-mecânico e 

automotivo. As grandes empresas 

apresentam características e capacidade 

de atrair empresas de porte médio, 

demandantes e geradoras de pressões 

sobre os serviços disponíveis em Belo 

Horizonte. 

Assim, o percentual de viagens 

motorizadas com origem nos municípios da 

RMBH e destino em Belo Horizonte se 

manteve em 21% entre 2002 e 2012, 

demonstrando uma dependência da 

capital. Ressalta-se que 16% das viagens 

com origem em Belo Horizonte têm destino 

na RMBH. 

Avenida Afonso Pena 
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O sistema de mobilidade de Belo Horizonte 

é composto pela rede viária, rede de 

transporte coletivo, rede de 

caminhamento de pedestres, rede 

cicloviária, pontos de conexão entre os 

modos de transporte e o sistema de 

logística urbana. 

 

 

Rede Viária 

O sistema viário da Área Central é marcado 

pelo traçado ortogonal, em xadrez, 

sobreposto pelas avenidas diagonais, 

criando interseções complexas. Ao longo 

do tempo, os processos de evolução 

urbana somados às condicionantes do 

meio natural geraram um sistema viário 

caracterizado pela sua 

radioconcentricidade. 

Em 2015, a rede viária de Belo Horizonte 

possuía aproximadamente 5.100 km. As 

vias de ligação regional, que são rodovias 

federais e estaduais que cortam a cidade, e 

as vias arteriais constituem os principais 

elementos da infraestrutura viária urbana, 

representando 10% das vias existentes, 

com destaque para sua utilização pelo 

sistema de transporte coletivo. No 

entanto, dos 2.129 km de via com 

circulação do transporte coletivo, apenas 

27,7 km (1,3%) foram tratados para 

priorizar a sua operação. 

Principais Corredores de Tráfego 
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Transporte Coletivo Convencional e 

Estruturante (2015) 

Frota: 2.960 veículos equipados com GPS, 

GPRS, câmeras de segurança, e 

computador de bordo 

Linhas ativas: 293 

Passageiros transportados: 37.683.761/ 

mês 

Viagens realizadas: 724.510/ mês 

Abrigos: 2.331 unidades 

Estações de Integração: 6 

Em operação desde março de 2014, o BRT-

MOVE transportou em média 500 mil 

passageiros em dia útil em 2015. 

Frota MOVE: 429 veículos equipados 

também com painéis informativos com as 

próximas paradas e sistema de informação 

por áudio, que informam as paradas da 

linha ao longo do itinerário 

Estações de Transferência: 37 

 

SIU Mobile BH 

Aplicativo para smartphones que permite 

ao usuário do transporte coletivo 

convencional e estruturante visualizar as 

previsões de chegada dos ônibus nos 

pontos desejados. Possui acessibilidade 

para os deficientes visuais, por meio de um 

menu especial. 

 

 

Transporte Suplementar (2015) 

Sistema de operadores autônomos que 

cumprem horários e itinerários 

estabelecidos pela BHTRANS. Operado por 

meio de mini-ônibus que fazem a ligação 

entre bairros, sem passar pela área central. 

Frota: 276 veículos 

Passageiros transportados: 2.581.183/ mês 

Viagens realizadas: 49.544/ mês 
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Sistema sobre Trilhos (2015) 

Linha 1: 28,1 km de extensão entre a região 

Norte de Belo Horizonte (Estação 

Vilarinho) em direção ao Vetor Oeste até o 

município de Contagem (Estação 

Eldorado), gerida pela Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. 

Frota: 35 TUEs (Trem Unidade Elétrico) 

Demanda: 230 mil passageiros/dia 

 

 

Táxi (2015) 

Serviços: convencional, especial, acessível 

e lotação 

Frota: 6.992 veículos, sendo 60 acessíveis 

 

 

Rede Cicloviária (2015) 

Extensão: 83,28 km de ciclovias/ciclofaixas 

Bicicletários/paraciclos: 125 unidades 

 

 

Bicicleta de Uso Compartilhado - 

BIKE BH (2015) 

Inauguração: 2014 

Bicicletas: 400 

Estações: 40 - Área Central (34 estações) e 

Orla da Lagoa da Pampulha (6 estações) 
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Transporte Individual (2015) 

Frota registrada em Belo Horizonte: 

1.117.120 automóveis 

A taxa de motorização é importante para 

avaliar a influência da quantidade e da 

disponibilidade de veículos automotores 

nas condições operacionais dos sistemas 

de transporte. Essa taxa representa a 

relação entre a quantidade total de 

veículos e a população da cidade, sendo 

expressa em veículos por 1.000 habitantes.  

 

Estacionamento Rotativo (2015) 

Vagas físicas: 21.272 

Vagas reservadas a pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida: 66 

Vagas para estacionamento de veículos de 

idosos: 293 

Vagas destinadas a motofretistas: 374 

  

Taxa de Motorização de Belo Horizonte 
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Mobilidade Urbana

A Pesquisa Origem e Destino Domiciliar é a 

base para os estudos de planejamento de 

transporte e permite obter o levantamento 

de informações sobre a demanda de 

viagens e estabelecer projeções de 

demandas futuras. 

Para esta análise, no modo coletivo foram 

agrupados o transporte público por ônibus 

e metrô, vans escolares e fretados. O modo 

agrupado individual abrange as viagens de 

automóveis, taxis e motocicletas. O modo 

não motorizado abrange as viagens a pé e 

de bicicletas. 

Os resultados da pesquisa Origem e 

Destino de 2012 mostram uma inversão na 

utilização dos modos, com as viagens por 

veículos privados ultrapassando as 

realizadas pelo transporte coletivo. O 

crescimento das viagens pelo transporte 

individual é expressivo. 

Constata-se uma tendência de crescimento 

do número de viagens pelos modos 

individuais e não motorizados e uma 

redução, a partir de 1992, das viagens pelo 

modo coletivo.  

É importante ressaltar que entre 1972 e 

2012 houveram mudanças na metodologia 

de levantamento dos deslocamentos a pé, 

o que explica a discrepância entre esses 

dados, principalmente na comparação 

entre 1982 e 1992. 

Em 2012, a metodologia para os 

deslocamentos feitos a pé mudou, 

passando a considerar todas as viagens e 

não mais somente aquelas com mais de 15 

min ou 500 metros. O transporte coletivo, 

apesar do crescimento em valores 

absolutos, percentualmente apresenta 

uma forte redução em relação ao total de 

viagens. 

Avenida Cristiano Machado 



 

16 | P á g i n a  
 

52%37%

11%

64%

27%
9%

43%

23%

34%

28%

37%

35%

45%

26%

29%

Divisão Modal – Viagens das Pesquisas Origem e Destino Domiciliar 

1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992 
 
 

 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030 (Tendencial) 
 
 
 
 
 

  

18%

45%

37%



 

17 | P á g i n a  
 

Divisão Modal por Faixa de Renda 2002 e 2012 

 

Índice de Mobilidade por Faixa de Renda 

A renda domiciliar per capita média em 

Belo Horizonte aumentou de maneira 

expressiva. Este crescimento da renda 

refletiu diretamente sobre a mobilidade 

urbana, seja pelo crescimento do número 

de viagens, seja pela repercussão sobre a 

repartição modal, com o aumento dos 

índices de motorização e o consequente 

aumento da utilização do transporte 

individual. É importante destacar que o 

modo individual inclui deslocamentos por 

motocicletas e automóveis. 

 

Observação: O índice de mobilidade 

urbana é a relação entre o número de 

viagens e o número de habitantes por dia. 
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Evolução dos Indicadores de Mobilidade (Gráfico em Base 100) 

Tempo médio das viagens em minutos com origem e destino em BH 

No período de 2001 a 2014 a frota de 

veículos mais que dobrou, enquanto a 

população e a demanda por ônibus 

continuaram praticamente iguais. O 

crescimento da frota e o número de 

viagens estão afetando, principalmente, o 

desempenho do transporte coletivo, com o 

aumento do tempo das viagens. 

Apesar do aumento da frota de veículos, o 

os acidentes de trânsito vêm caindo 

sistematicamente desde 2010. Os 

condutores de automóveis são os 

principais responsáveis pelas mortes no 

trânsito e as principais vítimas são 

pedestres e condutores de moto.
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Perspectiva Ambiental 

As questões ambientais têm recebido 

atenção de diversos setores da sociedade e 

alcançado grande repercussão pública nos 

últimos anos. Os padrões de mobilidade 

urbana vêm causando importantes 

impactos ambientais, destacando-se 

principalmente a poluição atmosférica e as 

emissões de gases de efeito estufa – GEE. A 

poluição do ar nos centros urbanos é 

majoritariamente ocasionada pelo 

transporte de pessoas e cargas, com 

exceção de casos em que grandes fontes 

industriais de poluentes atmosféricos se 

encontram presentes. 

Conforme estudos do PREGEE, em Belo 

Horizonte, o total de emissões de gases de 

efeito estufa globais per capita cresceram 

cerca de 26% entre 2008 e 2013 e as 

emissões do setor rodoviário per capita 

aproximadamente 30%. Em todos os anos, 

as emissões do setor rodoviário 

correspondem a mais de 50% das emissões 

globais. 

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 de 1,31 para 1,05 

CO2 equivalente por habitante/ano.

Emissão de Gases de Efeito Estufa Per Capita  
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Novo Plano Diretor

A proposta do Novo Plano Diretor, que está 

em tramitação na Câmara (Projeto de Lei 

1.749/2015), 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, 

mobilidade urbana, desenvolvimento 

econômico e o bem-estar dos cidadãos. 

Esse modelo é baseado na conformação de 

unidades de vizinhança qualificadas, que 

gozam de relativa autonomia, à medida 

que concentram, além de densidade 

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. 

Principalmente nas centralidades, está 

prevista a priorização dos modos não 

motorizados de transporte, mediante a 

criação e a qualificação de caminhamentos 

de pedestres e de ciclovias. A criação das 

centralidades proporcionará o aumento da 

quantidade de destinos nos corredores de 

transporte coletivo, melhorando sua 

utilização e reduzindo a excessiva 

dependência da população dos automóveis 

e do transporte coletivo, estabelecendo-se 

a proximidade como principal estratégia de 

reversão da crise de mobilidade urbana 

que se estabeleceu nas grandes cidades. 

Conforme determinado pelo Estatuto das 

Cidades, definiram-se as áreas destinadas 

às Operações Urbanas Consorciadas, que 

estão distribuídas com maior ênfase nas 

Zonas de Adensamento Preferencial. Ao 

privilegiar a ocupação do entorno das 

estações e dos corredores de transporte de 

maior capacidade, cria-se uma política de 

desenvolvimento orientado para o 

transporte. 
Bairro Buritis 
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Logística Urbana 

Em Belo Horizonte e nas demais cidades do 

mundo, a dinâmica urbana, em especial a 

econômica, determina a quantidade e o 

ritmo das movimentações de pessoas e 

cargas. Por isso, a logística urbana é 

fundamental para o desenvolvimento 

econômico sustentável e para a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos. Suas 

estratégias devem buscar a melhoria da 

eficiência da armazenagem e distribuição 

de cargas na área urbana, com objetivo de 

promover respostas inovadoras e mitigar 

os efeitos negativos sobre a mobilidade 

urbana como congestionamentos e 

externalidades ambientais. As proposições 

para o planejamento da distribuição 

urbana de mercadorias em Belo Horizonte 

devem ser direcionadas para estruturar um 

sistema de transporte de carga que atenda 

à área central e centros comerciais, 

integrando as principais instalações 

logísticas na região. 

A necessidade de entregas domiciliares 

vem aumentando, principalmente com o 

crescimento do comércio eletrônico, 

requerendo soluções como pontos de 

entrega/coleta, uso de modos não 

motorizados, utilização de serviços de 

informação e comunicação, entre outros. 

Esta última parte da entrega, chamada de 

último quilômetro, é condicionada pela 

morfologia urbana, sendo intimamente 

associada ao uso do solo, que abrange a 

infraestrutura viária e a localização das 

atividades comerciais. As estratégias para 

superar estas impedâncias devem 

considerar todos os atores envolvidos, as 

especificidades de cada segmento 

econômico e a articulação metropolitana. 

Praça Carlos Chagas 
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Congestionamento

O aumento da circulação de veículos nos 

grandes centros urbanos gera vários 

impactos negativos, sendo o 

congestionamento a consequência de 

maior visibilidade. No entanto, vários 

impactos são decorrentes desta situação, 

interferindo no dia a dia das pessoas, no 

custo de oportunidade referente ao tempo 

perdido, na economia urbana, na 

segurança, no meio ambiente, na 

degradação da paisagem urbana e na 

qualidade de vida. 

O poder público municipal vem propondo 

ações para 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 e desestimular o uso do 

transporte individual motorizado, assim 

como de racionalizar o sistema de 

distribuição de carga urbana

Problemas dos Congestionamentos 

Aumento no Custo das 
Mercadorias 

Aumento no Consumo de 
Combustíveis 

Desconforto para os 
Pedestres e Ciclistas 

Degradação da paisagem e 
qualidade de vida 

Gastos Públicos 

Atrasos 

Poluição Atmosférica e 
Sonora 

Aumento no Tempo das 
Viagens 

Tempo Perdido 

Problemas Visíveis 
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3 PLANO DE GESTÃO 

DA DEMANDA E 

MELHORIA DA 

OFERTA 
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O Plano de Gestão da Demanda e Melhoria 

da Oferta visa promover mudanças nas 

decisões de viagem dos usuários do 

transporte individual motorizado para 

outros modos de transporte mais 

sustentáveis como o transporte coletivo, a 

pé ou bicicleta.  

As proposições de metas, medidas e 

indicadores do plano são resultado das 

discussões com os órgãos dos governos 

municipal, estadual e federal envolvidos 

com as questões da mobilidade urbana, 

com representantes da sociedade civil que 

fazem parte de ONGs, ObsMob-BH e 

CoMUrb, em reuniões que ocorreram no 

Observatório da Mobilidade de 

novembro/2015 a novembro/2016. 

Os estudos tiveram como ponto de partida 

a seleção de seis objetivos fundamentais 

que sintetizam, de forma mais ampla, o que 

se deseja para a mobilidade urbana de Belo 

Horizonte até 2030. 

Cada objetivo fundamental possui um 

indicador-chave com metas para os 

horizontes de projeto: 2020 (curto prazo), 

2025 (médio prazo) e 2030 (longo prazo). 

 

Objetivos Fundamentais do PlanMob-BH 2030 
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Indicadores-chave e metas dos Objetivos Fundamentais 

 

Eixos da Mobilidade Urbana Sustentável

No PlanMob-BH, a mobilidade urbana foi 

estruturada em oito eixos. Para cada um 

foram definidos seus objetivos, 

indicadores-chave e metas para os 

horizontes de projeto.  

Além disso, também foram definidos 23 

Programas com objetivos, indicadores-

chave e metas para os horizontes de curto, 

médio e longo prazo.  
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Programas da Mobilidade Urbana Sustentável 

 

*Os programas marcados na cor vermelha são programas que apresentam medidas transversais a outros eixos 

Foram definidas 175 medidas para a gestão 

da demanda e melhoria da oferta, 

organizadas dentro de cada programa 

correlato e seguindo os horizontes de 

projeto como prazo de implantação (curto 

– até 2020, médio – até 2025 e longo 

prazos – até 2030). Ainda, várias delas 

foram consideradas como medidas 

permanentes. 

As medidas permanentes estão ligadas à 

fiscalização, controle e monitoramento dos 

resultados e da evolução da mobilidade na 

cidade e monitoramento do próprio plano. 

No curto prazo, foram consideradas 

medidas que tinham sido aprovadas 

anteriormente pelo Ministério das Cidades, 

bem como aquelas que apresentam maior 

factibilidade e aceitabilidade e que podem 

ser indutoras de mudanças no padrão de 

viagens da população. 

No médio e longo prazo foram agregadas 

aquelas que têm custos de implantação 

mais elevados, ainda sem uma possível 

fonte de recursos definida, e que podem 

encontrar menor aceitação da sociedade 

quanto à sua implementação. 
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Processo de avaliação multicritério das medidas 

Durante a definição da estratégia de gestão 

da demanda foi utilizada uma metodologia 

de avaliação multicritério para analisar os 

impactos das medidas.  

A metodologia utilizada foi a Analytic 

Hierarchy Process – AHP, por meio da 

ponderação dos critérios e de uma 

avaliação online das medidas. Essa 

metodologia é aplicada atualmente para 

auxiliar a tomada de decisão em cenários 

complexos, em que percepções humanas, 

julgamentos e consequências possuem 

repercussão de longo prazo. 

No processo de avaliação multicritério 

foram selecionadas as medidas mais 

polêmicas. Seus resultados foram 

utilizados como insumo para a 

consolidação da Avaliação de Alinhamento 

Estratégico, e para as Avaliações de 

Factibilidade/ Exequibilidade dos grupos 

completos de medidas de desestímulo e de 

incentivo. Os resultados foram 

confrontados em uma Análise de 

Potencialização entre as medidas, 

resultando na seleção e agrupamento. 

As medidas foram identificadas e 

classificadas de acordo com as “funções-

chave” de desestímulo ao uso do 

automóvel e o incentivo a cada alternativa 

de deslocamento, de forma a induzir as 

mudanças de decisões de viagem.
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Esquema das Funções Chave da Gestão da Demanda 

 

A estratégia para a implementação do 

desestímulo ao uso do transporte 

individual motorizado propõe a utilização 

de medidas que agem nas condições de 

deslocamento de forma gradual (as mais 

simples consideradas de “partida” e as 

mais drásticas avaliadas através dos 

“gatilhos”), e no incentivo às alternativas 

de modais mais sustentáveis e eficientes de 

acordo com as distâncias das viagens.

Definição da Estratégia de Gestão da Demanda de Viagens 
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Eixo Mobilidade Ativa

 

 

 

Visa dotar a cidade de infraestrutura 

adequada e acessível para a circulação de 

pessoas em modos de transporte ativos, 

contemplando ações nas vias (calçadas, 

travessias e infraestrutura para ciclistas), 

na sinalização (regulamentação e 

indicativa), ações educativas e de incentivo 

e outras que apoiem as medidas. 

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Melhorar as condições físicas e tempos 
semafóricos de travessias; 
- Implantar sinalização indicativa 
específica para os pedestres; 
 - Implantar a Rede Cicloviária (2020: 
400 km, 2025: 750 km e 2030: 1.000 km; 
- Implantar paraciclos nas vias e locais de 
grande demanda; 
- Implantar bicicletários; 
- Incentivar o uso da Bicicleta; 
- Ampliar o sistema de bicicletas 
públicas. 

Curto Prazo – 2020: 
- Dar tratamento para pedestres aos 
corredores de transporte coletivo já 
implantados. 

Rede de Caminhamento a Pé – Longo Prazo Rede Cicloviária – Longo Prazo 
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Eixo Mobilidade Coletiva 

 

 

 

Objetiva ofertar à cidade um serviço de 

transporte coletivo de qualidade, acessível 

a todos os usuários com conforto e 

segurança, eficiente e confiável, que 

promova a inclusão social e a acessibilidade 

espacial com integração física e tarifária. 

Espera-se que o transporte coletivo seja o 

principal modal a ser utilizado nas viagens 

da população, pela qualidade do serviço 

ofertado, independentemente da adoção 

de medidas restritivas ao uso do transporte 

individual. 

Medidas destacadas: 

Curto Prazo – 2020: 
- Tratar 63 km de vias com preferência ao 
transporte coletivo, incluindo as calçadas; 
- Implantar a Estação de Integração São 
José; BRS Afonso Pena; BRS Nossa Senhora 
do Carmo; faixas exclusivas/preferenciais 
nas principais vias por onde circulam os 
ônibus; 
- Implantar integração física e tarifária 
entre os sistemas de transporte por ônibus 
municipal. 

Médio Prazo – 2025: 
- Tratar 118 km de vias com preferência ao 
transporte coletivo, incluindo as calçadas  
- Complementar o BRT Antônio Carlos e 
Cristiano Machado; 
- Implantar o Corredor Amazonas; BRS 
Contorno/Andradas/Assis Chateaubriand; 
BRS Raja Gabaglia; BRT Anel Rodoviário; 
BRS Estoril/ Salgado Filho; 
- Apoiar a implantação do trecho da Linha 
1 e 2 do Metrô; 
- Implantar bilhete único de transporte, 
integrando todos os modos de transporte 
público coletivo; 
- Implantar integração tarifária entre os 
sistemas municipal, metropolitano e dos 
municípios conubardos. 

Longo Prazo – 2030: 
- Tratar 55km de vias com preferência ao 
transporte coletivo, incluindo as calçadas; 
- Implantar o BRS Anel Intermediário; BRS 
Venda Nova/Barreiro; 
- Apoiar a implantação da Linha 2 e 3 do 
Metrô. 

Rede Estruturante e Faixas Exclusivas 
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Eixo Circulação Calma

 

 

 

Busca reduzir a intensidade e a velocidade 

do tráfego, promovendo e incentivando o 

aumento de espaços de convivência e a 

apropriação das vias pela população. 

Cultivar em cada cidadão e em toda a 

comunidade valores e atitudes que 

resultem na redução dos índices e 

gravidade dos acidentes de trânsito. 

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Implantar Zonas 30 em bolsões 
ambientais, hipercentro e centralidades 
regionais, especialmente onde há 
concentração de atropelamentos. 

Curto Prazo – 2020: 
- Implantar o Projeto Velocidade Segura, 
reduzindo a velocidade nas vias arteriais, 
coletoras e aproximações das estações 
do BRT/MOVE; 
- Investir no tratamento de rotas de 
caminhamento de pedestres nas 
centralidades definidas no Plano Diretor. 

 

 

 

 

 

 

Praça da Liberdade 
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Eixo Mobilidade Individual Motorizada

 

 

 

Visa criar medidas de racionalização do uso 

dos veículos individuais motorizados para 

reduzir os congestionamentos e seus 

impactos, utilizando como instrumentos a 

cobrança pelo uso do sistema viário, 

revisão da oferta e preço do 

estacionamento rotativo e a oferta de um 

serviço de transporte individual público de 

qualidade. 

Medidas destacadas: 

Curto Prazo – 2020: 
- Tornar efetivo o uso de vagas e a 
fiscalização do estacionamento rotativo; 
- Restringir o número de vagas de 
estacionamento nas vias da Área Central e 
sobretaxar e regular os estacionamentos 
privados, que deverão ser objeto de 
estudo de impacto de vizinhança; 
- Estabelecer coerência entre os preços 
cobrados pelos serviços de mobilidade, 
estacionamentos em vias públicas de 
veículos de passageiros e de carga e 
eventuais cobranças por circulação, 
estimulando modos não motorizados, 
coletivos e menos poluentes; 
- Implantar estacionamentos rotativos 
com cobrança de motocicletas. 

Médio Prazo – 2025: 
- Criar taxas sobre modos e serviços de 
transporte individual privado pela 
utilização da infraestrutura urbana, 
vinculando a receita à aplicação exclusiva 
no transporte coletivo e não motorizado, 
inclusive para subsidiar a tarifa do 
transporte público; 
- Restringir e controlar o acesso e a 
circulação, permanentes ou temporárias, 
de veículos individuais privados em locais 
e horários determinados; 
- Estipular padrões de emissões de 
poluentes para acessar e circular em locais 
e horários determinados; 
- Evitar o aumento de vagas de 
estacionamento associando a criação de 
vagas de estacionamento privado de 
acesso público à redução de vagas de 
estacionamento na via pública; 
- Tornar requisito do projeto de estações 
de alta capacidade o estudo de viabilidade 
para a implantação de estacionamentos 
dissuasórios. 

 

Praça dos Trabalhadores 
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Eixo Logística Urbana

 

 

 

Objetiva tornar a mobilidade urbana um 

fator positivo para o ambiente de negócios 

da cidade mitigando os custos ambientais, 

sociais e econômicos da circulação de 

cargas no Município, o que só pode ser 

atingido com o envolvimento de todos 

agentes da cadeia de abastecimento. 

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Criar e manter um banco de dados para 
subsidiar o planejamento da logística 
urbana (pesquisas, rede de circulação, 
malha ferroviária). 

Curto Prazo – 2020: 
- Estudar a necessidade de implantar 
rotativo nas áreas de carga e descarga na 
área central e centralidades, para 
otimização destas áreas; 
- Incentivar entregas realizadas por 
veículos de menor impacto (bicicletas, 
triciclos elétricos, entre outras); 
- Apoiar o planejamento e execução da 
pesquisa de movimentação de carga, 
contemplando a região metropolitana; 
- Compatibilizar os horários das 
operações de carga e descarga com as 
demandas de mobilidade da cidade; 
- Articular a logística urbana no âmbito 
metropolitano para implantação de 
centros de consolidação e distribuição 
de carga, plataformas logísticas, entre 
outros. 

Médio Prazo – 2025: 
- Estimular medidas de último 
quilômetro (containers sobre rodas, 
pontos de entrega e coleta, microcentros 
de distribuição nas centralidades, 
Operações Urbanas Consorciadas e 
estacionamentos subterrâneos). 

Mercado Central 



 

34 | P á g i n a  
 

Eixo Cidade Sustentável

 

 

 

Busca dotar a cidade de estrutura urbana 

indutora da redução da extensão das 

viagens, da ampliação do uso do transporte 

coletivo e dos modos ativos, reduzindo a 

necessidade de utilização do transporte 

individual, e promover a mudança da 

matriz energética do sistema de 

transportes, que deve ser operado por 

veículos de baixo impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Apoiar Operação Urbana Consorciada 
Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste – 
(OUC-ACLO); 
- Apoiar Operações Urbanas 
Consorciadas: Anel Rodoviário, Via 220, 
Via 710 e Cristiano Machado; 
- Aprimorar os procedimentos para 
exigência de investimentos em 
mobilidade ativa e coletiva decorrentes 
da implantação de Empreendimentos de 
Impacto; 
- Prospectar e promover a substituição 
gradativa da frota de transporte público 
por veículos com menor potencial de 
emissão de gases de efeito estufa; 
- Acompanhar a política ambiental e 
garantir sua articulação com as ações de 
mobilidade.  

 

Vista Panorâmica de Belo Horizonte 
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Eixo Acessibilidade Universal

 

 

 

Promove o acesso amplo, irrestrito e 

democrático ao espaço urbano, por meio 

de um sistema de transporte coletivo 

acessível a todas as pessoas, na perspectiva 

do desenho universal, independentemente 

da mobilidade, diversidade física, sensorial, 

idade e renda, contribuindo para a inclusão 

social, a redução das desigualdades e a 

participação na vida da cidade 

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Promover a renovação da frota do 
transporte público com veículos com 
acessibilidade universal; 
- Melhorar o atendimento e a operação 
dos serviços de vilas e favelas. 

Curto Prazo – 2020: 
- Implantar tratamento especial para 
deficientes visuais em travessias 
semaforizadas. 

Médio Prazo – 2025: 
- Implantar projetos com desenho 
universal para o sistema de transporte e 
trânsito urbanos; 
- Desenvolver tecnologias de informação 
e comunicação que atendam às 
necessidades de todos os usuários do 
sistema de transporte coletivo, incluindo 
os idosos e as pessoas com deficiência. 
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Eixo Gestão, Fiscalização e Operação

 

 

 

Faz a gestão da implantação do PlanMob-

BH, incluindo monitorar as ações, 

acompanhar os indicadores estabelecidos 

para os horizontes de projeto, prospectar 

possíveis fontes de recursos, aprimorar a 

operação e tornar a fiscalização mais 

efetiva e transparente, buscando 

acompanhar permanentemente e 

incorporar novas metodologias e 

tecnologias às atividades previstas em cada 

um dos eixos.  

Medidas destacadas: 

Permanentes: 
- Fiscalizar o transporte coletivo que 
integra a rede estruturante, a rede 
convencional e a rede complementar. 

Curto Prazo – 2020: 
- Fazer gestão junto a todas as instâncias 
de governo para que se possa programar 
e executar ações conjuntas de 
fiscalização de trânsito em toda a cidade; 
- Fazer gestão junto à PMMG e GMBH 
para que seja priorizada a fiscalização de 
condutores que desrespeitam a 
preferência dos pedestres nas faixas de 
travessia ou param e estacionam sobre 
as mesmas; 
- Fazer gestão junto à PBH/SMSU e à 
PMMG para fiscalizar o uso das calçadas 
e passeios, tanto quanto aos aspectos de 
posturas quanto de trânsito. 

Longo Prazo– 2030: 
- Criar medidas de incentivo para que os 
cidadãos mantenham as calçadas em 
frente aos seus imóveis bem cuidadas e 
em efetivas condições de uso para todos 
os pedestres, inclusive para as pessoas 
com dificuldade de locomoção. 

Casa do Baile 
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4  PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO, 

GESTÃO E 

MONITORAMENTO
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O Plano de Implantação, Gestão e 

Monitoramento contempla os principais 

aspectos para a implementação das 

proposições do PlanMob-BH 2030 

considerando: 

Implantação 

 Prazos para planejamento, projeto, 

obra, implantação e estimativa dos 

custos, inclusive futura 

manutenção 

 As medidas mais importantes para 

a estratégia de gestão da demanda 

 Possíveis fontes de financiamento 

Gestão 

 Esforços necessários 

 Estrutura da Gestão 

 Gerenciamento dos programas / 

projetos 

 Recursos humanos e capacitação 

técnica 

 Instituições e níveis de governo 

envolvidos 

Monitoramento 

 Resultados esperados 

 Cenários 

 Monitoramento crítico, gatilhos e 

ações para garantir a efetividade 

do plano 

 

 

 

Praça Sete de Setembro 
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Estimativa de Custos e Prazo 

As estimativas de custos das medidas 

propostas na Gestão da Demanda foram 

elaboradas com base na análise do escopo 

preliminar de cada medida, considerando 

os itens que a compõem. 

Para valorar o escopo das medidas, foram 

considerados os grandes itens: projeto, 

obras, manutenção, operacionalização, 

desapropriação. 

Os custos estimados foram separados por 

nível de governo. 

Dos custos estimados para a implantação 

do plano, 50% referem-se a investimentos 

na mobilidade coletiva e destes, 87% são 

custos para implantação de novas linhas do 

metrô. 

Estimativa de orçamento por nível 

de governo 

 

Estimativa de custo por eixo da Mobilidade por tipo de investimento 

PBH
13%

Estado
24%

União
33%

Concessão
5%

Outros e 
Financiamentos
25%

R$ 0,00 R$ 5.000.000.000,00 R$ 10.000.000.000,00

Acessibilidade Universal

Cidade Sustentável

Circulação Calma

Gestão, Fiscalização e Operação

Logística Urbana

Mobilidade Ativa

Mobilidade Coletiva

Mobilidade Individual Motorizada

Desapropriação

Operacionalização

Manutenção

Obra

Projeto
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Cronograma macro das medidas prioritárias do PlanMob-BH 

Medidas Permanentes 2020 2025 2030 

Mobilidade Ativa 

Melhoria nos tempos semafóricos de travessia    

Bicicletas públicas (Bike BH)    

Rede Cicloviária    

Paraciclos    

Bicicletários    

Circulação Calma Zona 30    

Mobilidade 
Coletiva 

Linhas de vilas e favelas.    

Linhas noturnas e nos finais de semana    

Novas linhas no serviço seletivo    

Medidas Curto Prazo 2020 2025 2030 

Mobilidade Ativa Tratamento dos corredores de transporte implantados (MOVE) para os pedestres    

Circulação Calma 
Tratamento de rotas de caminhamento de pedestres nas centralidades    

Projeto Velocidade Segura    

Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Modernização do serviço de táxi    

Estacionamentos rotativos de motocicletas    

Fiscalização do estacionamento rotativo    

Restrição de vagas na Área Central    

Coerência entre preços cobrados pelos serviços de mobilidade    

Mobilidade 
Coletiva 

Faixas exclusivas nas principais vias de circulação dos ônibus    

Estação de Integração São José    

Boulevard Afonso Pena     

BRS N Sra. do Carmo    

Integração física e tarifária entre os sistemas de transporte municipal e Metrô    

Reduzir tarifas nos horários de fora pico    

Medidas Médio Prazo 2020 2025 2030 

Mobilidade 
Coletiva 

Complementar BRT C. Machado    

Linha 1 do Metrô – Eldorado/Novo Eldorado    

Linha 2 do Metrô – Barreiro/Nova Suíça    

Corredor Amazonas    

Bilhete único - todos os modos de transporte público coletivo    

BRS Contorno/Andradas/Assis Chateaubriand    

BRS Raja Gabaglia    

BRS Estoril/Salgado Filho    

BRT A. Carlos    

BRT Anel Rodoviário    

Integração tarifária metropolitana    

Opção de compra de passagem diária, semanal e mensal, com desconto    

Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamentos dissuasórios.    

Padrões de emissões de poluentes    

Redução de vagas de estacionamento na via pública e criação nos estacionamentos 
privados 

   

Taxas sobre modos e serviços de transporte individual privado pela utilização da 
infraestrutura urbana 

   

Restrição de circulação de veículos individuais privados    

Medidas Longo Prazo 2020 2025 2030 

Mobilidade 
Coletiva 

Linha 3 do Metrô – Lagoinha/Savassi    

Linha 3 do Metrô – Savassi/Morro do Papagaio    

Linha 2 do Metrô – Praça Raul Soares/Santa Tereza    

BRS Anel Intermediário    

BRS Venda Nova/Barreiro    
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Estrutura da Gestão 

A implantação do PlanMob-BH 2030 requer 

esforços de toda natureza – financeiros, 

técnicos e operacionais – e uma forte 

mobilização institucional, requisitos 

imprescindíveis para o atingimento das 

metas estabelecidas. Estes esforços 

necessitam de empenho diferenciado ao 

longo do período de vigência do PlanMob, 

até 2030. 

O plano prevê uma estrutura de gestão, 

acompanhamento e monitoramento de 

resultados em três níveis: executivo, 

político e de controle social. 

O nível executivo de gestão deve ser 

coordenado pelo Diretor de Planejamento 

da BHTRANS, em conjunto com o Gerente 

de Mobilidade e o Escritório de Projetos. 

O nível político deve estar a cargo de um 

Comitê Gestor, presidido pelo presidente 

da BHTRANS, com participação de 

Secretarias Municipais afins (Planejamento 

Urbano, SUDECAP, Meio Ambiente, Ação 

Regional), além de participação da equipe 

de planejamento executivo do Gabinete do 

Prefeito. Este Comitê deve ser formalizado 

através de Decreto ou Portaria.  

O controle social deve estar a cargo do 

Observatório da Mobilidade Urbana de 

Belo Horizonte – ObsMob-BH, em 

permanente diálogo com o Conselho de 

Mobilidade Urbana – COMURB e as 

Comissões Regionais de Transportes e 

Transito – CRTTs. 

O ObsMob-BH tem como principal objetivo 

a avaliação e o monitoramento das 

políticas de mobilidade urbana, 

especialmente o PlanMob-BH, através da 

participação de entidades que 

representam a sociedade civil, instâncias 

do poder público e do público em geral. 

 

Prefeitura de Belo Horizonte 
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Gerenciamento dos Programas e 

Projetos 

Para proceder ao monitoramento dos 

programas definidos para os eixos do 

PlanMob-BH, viabilizando sua implantação 

no prazo, escopo, custo e qualidade 

esperados, o Escritório de Projetos 

desenvolverá um trabalho junto à diretoria 

da BHTRANS, que consiste na definição e 

estruturação dos projetos que vão compor 

esses programas, na escolha dos gerentes 

desses projetos e no estabelecimento das 

responsabilidades dos gerentes na 

execução de ações para alcance dos 

resultados almejados. Também fazem 

parte desse trabalho a estipulação da 

periodicidade do acompanhamento dos 

projetos pela diretoria da BHTRANS, 

através de reuniões conduzidas pelo 

Escritório de Projetos e da produção e 

divulgação de informações.  

A coordenação do Escritório de Projetos 

auxiliará o representante da BHTRANS no 

reporte da situação geral dos projetos e 

tratamento de necessidades de 

deliberação junto ao Comitê Gestor do 

PlanMob-BH.  

Para implementar o elevado volume de 

propostas do PlanMob-BH será necessário 

capacitar e alocar as pessoas em equipes, 

de forma matricial, com definição dos 

papéis e responsabilidades.
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Ações Institucionais

A governança apresenta um papel 

significativo em várias medidas do 

PlanMob-BH, sobretudo na aceitabilidade 

social e institucional, com decorrentes 

movimentos de apoio ou oposição à sua 

implementação. 

Para viabilizar a implementação e gestão 

do PlanMob-BH serão necessárias ações 

internas à BHTRANS e ações externas, de 

caráter institucional, junto a demais órgãos 

e entidades envolvidas, viabilizando o 

apoio e execução de atividades conjuntas e 

o tratamento dos impactos indicados em 

análises prévias de risco. 

Os órgãos e instituições municipais, 

estaduais, federais, órgãos de apoio, a 

sociedade civil, imprensa, formadores de 

opinião e outros foram identificados para 

cada uma das medidas propostas.

Palácio da Liberdade 
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Resultados Esperados

Os resultados esperados com a 

implementação do PlanMob-BH 2030 se 

consolidam nos seis indicadores-chaves do 

plano, propostos e avaliados no ObsMob-

BH que possuem metas a serem alcançadas 

em 2020, 2025 e 2030. 

 Aumento do número de viagens a pé, 

estimulado por infraestrutura 

adequada e segura para 

caminhamento, implantação de zonas 

30, ações educativas e de fiscalização. 

 Aumento do número de viagens por 

bicicleta através da implantação de 

ciclovias, bicicletas públicas, paraciclos, 

bicicletários e da integração com os 

demais modos e programas de respeito 

ao ciclista. 

 Aumento do número de viagens no 

transporte coletivo através da 

ampliação da capacidade, integrações 

físicas e tarifárias, redução dos tempos 

de viagem e promoção da 

acessibilidade universal e inclusão 

social.  

 Redução do número de viagens 

motorizadas através da implementação 

de estratégias de gestão da demanda, 

com atendimento por transporte 

público e ações gradativas de 

desestímulo.

 

Divisão Modal Com e Sem ações propostas pelo PlanMob-BH 2030 
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Custos dos Tempos em Congestionamento para Automóveis (em bilhões de reais) 

A redução dos custos do tempo perdido em 

congestionamento chega a mais de um 

bilhão de reais apenas em 2030. Ao final de 

onze anos, ou seja, de 2020 a 2030, a 

economia esperada é de 9 bilhões de reais.  

A redução da quantidade de viagens de 

automóvel estimada nos horizontes de 

curto, médio e longo prazos do PlanMob-

BH 2030 propiciará, de forma geral, um 

aumento na velocidade média do tráfego e 

consequente redução do consumo de 

combustível. 

O cenário Planejado, apresentado no 

gráfico anterior, gera uma redução dos 

gastos com combustível que variam de 1,4 

a 5,3 milhões de reais por dia.  

Em 2020 a redução dos custos com 

combustível superará 300 milhões de reais 

por ano. O valor acumulado dos ganhos 

durante onze anos, ou seja, de 2020 a 

2030, chega a 11 bilhões de reais. 

Somando os custos do tempo perdido e do 

consumo extra de combustível, a economia 

proporcionada pelas medidas do PlanMob-

BH 2030 chega a 20 bilhões de reais em 

comparação com a tendência de padrão de 

mobilidade observada nas Pesquisas OD de 

2002 e 2012. 

1,89 

10,29 
11,12 

23,30 

1,60 

6,94 
5,66 

14,20 

0,29 

3,35 

5,45 

9,09 

2020 De 2021 a 2025 De 2026 a 2030 Total de 2020 a 2030

Tendencial Planejado Ganho
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Taxa de Mortalidade e Taxa de Atropelamentos – Projeção 2030 

 

O PlanMob-BH 2030 propõe aumentar a 

quantidade de equipamentos de 

fiscalização eletrônica para todos os 

corredores de tráfego e sistema arterial 

principal, bem como os tempos para 

travessia dos pedestres nas interseções 

semaforizadas. Também indica a criação de 

instrumentos para os Agentes de 

Transporte e Trânsito por meio da 

introdução de novas tecnologias e 

aprimoramento das que estão sendo 

atualmente utilizadas.  

A adoção destas medidas tem como 

objetivo principal a redução do número de 

acidentes e de vítimas fatais no trânsito. 

Espera-se que a taxa de mortalidade 

alcance um valor menor ou igual 3,77 em 

2030 e que a taxa de atropelamentos a 

cada 100 mil habitantes reduza para 31,75 

em 2030. Se nenhuma ação for feita para 

reduzir o número de acidentes de trânsito, 

a tendência será a taxa de mortalidade 

alcançar 11,26 e a taxa de atropelamentos 

alcançar 94,96 em 2030. 

Até 2030 estimativa de custo com mortes 

em acidentes de trânsito sem a 

implantação das ações do plano é de 372 

bilhões de reais e com execução das ações 

previstas no PlanMob-BH 2030 será de 205 

bilhões de reais, ou seja, uma redução de 

cerca de 167 bilhões de reais. Essas 

estimativas foram calculadas utilizando 

metodologia aplicada em estudos do IPEA.
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A emissão de gases poluentes é um grande 

problema mundial. Com a implantação do 

PlanMob-BH 2030, espera-se reduzir a 

tendência de aumento de emissões de 

gases de efeito estufa. As ações visando 

esta redução compreendem, 

principalmente, estipular padrões de 

emissões de poluentes para acessar e 

circular em locais e horários determinados, 

fiscalizar as emissões da frota circulante de 

veículos movidos a diesel, prospectar e 

promover a substituição gradativa da frota 

de transporte público por veículos com 

menor potencial de emissão de gases de 

efeito estufa, além de acompanhar a 

política ambiental e garantir sua 

articulação com as ações de mobilidade. 

Adotou-se como meta de redução no 

PlanMob-BH 2030 a meta estabelecida 

pelo PREGEE. 

 

Emissões de CO2 e Gases de Efeito Estufa – Projeção 2030 
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O monitoramento dos indicadores do 

PlanMob-BH 2030 será realizado 

anualmente e a análise crítica dos gatilhos 

a cada dois anos, considerando o 

calendário político-administrativo das 

gestões municipais, garantindo viabilidade 

para que sejam tomadas decisões efetivas. 

No plano, os gatilhos são definidos como 

valores que, se alcançados, serão utilizados 

para alertar os tomadores de decisão 

quanto à necessidade de adotar medidas 

diferenciadas.

Fluxograma de aplicação dos gatilhos 

 

Se os indicadores alcançarem os níveis de 

alerta, deve ser iniciada a preparação de 

medidas de restrição e definidas outras 

medidas de desestímulo. O nível crítico 

provocaria a decisão de implementação 

efetiva das medidas de restrição. Além dos 

seis indicadores-chave do PlanMob-BH 

2030, foram identificados alguns 

indicadores de eixo para comporem o 

quadro geral. Essa proposta deve ser 

validada pelo Comitê Gestor e o 

Observatório da Mobilidade no início de 

2017 e a cada Conferência de Política 

Urbana.  

1º Semestre: 
avaliação dos 
gatilhos

2º Semestre: 
início de 
implementação 
de ações

Ano de 
Referência

ANO 
INÍCIO 
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Indicadores, metas e gatilho 

Indicador 

 

Meta 
Atual 

 

2018 

 

2020 

 

2022 

 

2024 
(2025) 

 

2026 

 

2028 

 

2030 

 
Alerta 

Crítico 

Taxa de mortalidade em 
acidentes de trânsito (mortos 
por 100 mil habitantes, 
considerando até 30 dias do 
acidente) 

10,76 
(2013) 

 7,53  5,11   

3,77 
      

      

Emissões de gases de efeito 
estufa (milhões de toneladas 
de CO2 equivalentes) 4,4 

(2013) 

 5,14  5,41   

5,76 
      

      

Percentual de viagens a pé (em 
relação ao total de viagens) 

34,8 
(2012) 

 36  37   

38 
      

      

Percentual de viagens em 
bicicleta (em relação ao total 
de viagens) 0,4 

(2012 

 2  4   

6 
      

      

Percentual de viagens em 
modos coletivos (em relação 
ao total de viagens) 28,1 

(2012) 

 28  30   

32 
      

      

Percentual de viagens em 
modos individuais (em relação 
ao total de viagens) 36,8 

(2012) 

 34  29   

24 
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Os indicadores e gatilhos devem ser 

acompanhados pelo nível Executivo da 

Estrutura de Gestão. No biênio de 

avaliação, a aplicação e avaliação dos 

gatilhos incorpora o nível Político e 

Controle Social. 

Estrutura da Gestão 

A implantação das medidas de restrição e 

cobrança da circulação, que se mostram as 

mais drásticas da estratégia, está 

diretamente condicionada ao disparo dos 

gatilhos formados por uma série de 

indicadores de avaliação e à realização de 

estudos que auxiliem na escolha da medida 

mais adequada para Belo Horizonte. Sendo 

assim, quando os indicadores apontarem a 

necessidade de implantação de alguma 

dessas medidas, é preciso que os estudos 

que serão insumo para a sua implantação 

estejam prontos. Caso os gatilhos sejam 

disparados sem que os estudos estejam 

completos, a implantação dessas medidas 

deverá ser postergada, até a sua conclusão. 

Tal adiamento poderá ser responsável por 

um agravamento das condições 

monitoradas a níveis superiores aos 

definidos como máximos, comprometendo 

a qualidade de vida da população e as 

condições de circulação em Belo Horizonte.
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5  CONCLUSÕES
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Todo plano é apenas a expressão momentânea de um processo de planejamento e deve ser 

entendido como uma ferramenta que exige acompanhamento para que tenha resultados 

efetivos. Os relatórios iniciais de um plano de mobilidade são registros do que se pretende 

alcançar e de como se pretende executar essa transformação futura. O mérito e a importância 

do planejamento estão justamente nesse desejo de direcionar o futuro e as incertezas 

naturais do que ainda é apenas projeção. Logo, todo bom processo de planejamento deve 

prever, além das etapas de implementação e gestão, ferramentas de monitoramento e 

instrumentos de redirecionamento das ações frente às incertezas futuras.  

O PlanMob-BH 2030 é um plano ambicioso com metas de curto, médio e longo prazos e que 

pretende reverter tendências de insustentabilidade com um amplo conjunto de medidas. 

Estudar cenários possíveis antecipa para a sociedade as possibilidades, de forma a facilitar a 

aceitabilidade de medidas de gestão da demanda mais eficazes e polêmicas.  

O principal conceito estruturador desse plano é a Estratégia de Gestão da Demanda, que 

pretende alterar as decisões cotidianas de uso dos modos de transporte, resultando em uma 

matriz modal mais sustentável e baseada em modos ativos e coletivos. Os modos individuais 

motorizados ainda serão um dos principais componentes do sistema de mobilidade, mas 

pretende-se que tenham papel complementar e cedam sua prioridade aos modos mais 

sustentáveis.  

Lagoa da Pampulha 
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7 APÊNDICE 
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Lista de Medidas 

# Eixo Programa Medida Prazo 

1 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Promover a renovação da frota do transporte 
público com veículos com acessibilidade 
universal (medida transversal geral). 

Permanente 

2 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Estimular o serviço de vans acessíveis para o 
transporte escolar da pessoa com deficiência. 

Permanente 

3 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Capacitar equipes técnicas para desenvolver 
projetos que contemplem o conceito de 
acessibilidade universal, em atendimento à 
Legislação Vigente e às melhores práticas 
(medida transversal geral). 

Curto 

4 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Capacitar equipes de fiscalização e obras para 
cobrar o cumprimento da aplicação de 
requisitos legais vigentes aos projetos 
públicos (medida transversal geral). 

Curto 

5 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Capacitar equipe para auditoria de 
acessibilidade universal em projetos e obras 
de transporte urbano. 

Curto 

6 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Adequar a acessibilidade interna e externa 
das estações de integração aos critérios de 
Desenho Universal (medida transversal 
geral). 

Curto 

7 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Implantar projetos com desenho universal 
para o sistema de transporte e trânsito 
urbanos (medida transversal geral). 

Médio 

8 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Desenvolver tecnologias de informação e 
comunicação que atendam às necessidades 
de todos os usuários do sistema de 
transporte coletivo, incluindo os idosos e as 
pessoas com deficiência (medida transversal 
geral). 

Médio 
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9 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade no 
Transporte 
Público Coletivo 

Estimular a criação de uma comissão 
intersetorial permanente de acessibilidade na 
mobilidade. 

Médio 

10 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade 
em Calçadas e 
Travessias 

Implantar tratamento especial para 
deficientes visuais em travessias 
semaforizadas (medida transversal). 

Curto 

11 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade 
em Calçadas e 
Travessias 

Implantar projetos com desenho universal 
nas calçadas, passeios, travessias, acessos às 
estações de metrô, equipamentos e espaços 
públicos. 

Médio 

12 
Acessibilidade 
Universal 

Acessibilidade 
em Calçadas e 
Travessias 

Implantar projetos com desenho universal 
nas calçadas, passeios, travessias, acessos de 
estações de metrô, equipamentos e espaços 
públicos. 

Longo 

13 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Apoiar Operação Urbana Consorciada 
Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste - OUC-
ACLO (medida principal/ partida). 

Permanente 

14 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Apoiar Operações Urbanas Consorciadas: 
Anel Rodoviário, Via 220, Via 710 e Cristiano 
Machado (medida principal/ partida). 

Permanente 

15 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Fazer gestão para viabilizar a Operação 
Urbana Consorciada do TOD Anel Rodoviário. 

Permanente 

16 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Apoiar o desenvolvimento de projetos de 
mobilidade nas Centralidades. 

Permanente 
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17 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Fazer gestão para viabilizar medidas de 
incentivo ao escalonamento de horários de 
entrada e saída das atividades urbanas, 
trabalho remoto, semana comprimida e 
outras. 

Permanente 

18 
Cidade 
Sustentável 

Desenvolvimento 
Orientado para o 
Transporte  

Aprimorar os procedimentos para exigência 
de investimentos em mobilidade ativa e 
coletiva decorrentes da implantação de 
Empreendimentos de Impacto (medida 
transversal geral). 

Permanente 

19 
Cidade 
Sustentável 

Qualificação 
Ambiental da 
Mobilidade 

Estimular a fiscalização as emissões da frota 
circulante de veículos movidos à diesel. 

Permanente 

20 
Cidade 
Sustentável 

Qualificação 
Ambiental da 
Mobilidade 

Prospectar e promover a substituição 
gradativa da frota de transporte público por 
veículos com menor potencial de emissão de 
gases de efeito estufa. 

Permanente 

21 
Cidade 
Sustentável 

Qualificação 
Ambiental da 
Mobilidade 

Acompanhar a política ambiental e garantir 
sua articulação com as ações de mobilidade. 

Permanente 

22 
Cidade 
Sustentável 

Sistema Viário 
Acompanhamento do projeto e implantação 
de vias destinadas ao transporte coletivo.  

Permanente 

23 
Circulação 
Calma 

Segurança  

Implantar auditoria de segurança viária nos 
projetos de médio e grande porte a serem 
implantados pela BHTRANS e inspeção 
posterior à implantação para verificar o 
atendimento aos itens de segurança (medida 
transversal geral). 

Permanente 

24 
Circulação 
Calma 

Segurança  

Implantar as correções indicadas na Inspeção 
de Segurança e na Inspeção de Acessibilidade 
elaboradas pela WRI nas avenidas Cristiano 
Machado e Antônio Carlos/Pedro I. 

Curto 
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25 
Circulação 
Calma 

Segurança  

Efetivar o Comitê Intersetorial para o 
acompanhamento da Política de Segurança 
no Trânsito e o Projeto Vida no Trânsito 
(medida transversal geral). 

Curto 

26 
Circulação 
Calma 

Humanização do 
Trânsito e 
Promoção do 
Convívio no 
Espaço Público  

Implantar Zonas 30 em bolsões ambientais, 
hipercentro e centralidades regionais, 
especialmente onde haja concentração de 
atropelamentos (medida principal/ partida). 

Permanente 

27 
Circulação 
Calma 

Humanização do 
Trânsito e 
Promoção do 
Convívio no 
Espaço Público  

Estimular a instalação de Varandas Urbanas 
(Parklets) em vagas de estacionamento, 
conforme Decreto Municipal Nº 
15.895/2015, inclusive com proposições de 
localização em projetos viários e de Zona 30 
elaborados pelo município. 

Permanente 

28 
Circulação 
Calma 

Humanização do 
Trânsito e 
Promoção do 
Convívio no 
Espaço Público  

Implantar o Projeto Velocidade Segura, 
reduzindo a velocidade nas vias arteriais, 
coletoras e aproximações das estações do 
BRT/MOVE (medida principal/ partida). 

Curto 

29 
Circulação 
Calma 

Humanização do 
Trânsito e 
Promoção do 
Convívio no 
Espaço Público  

Investir no tratamento de rotas de 
caminhamento de pedestres nas 
centralidades definidas no Plano Diretor 
(medida principal). 

Curto 

30 
Circulação 
Calma 

Humanização do 
Trânsito e 
Promoção do 
Convívio no 
Espaço Público  

Estimular/ampliar o Programa Rua Nossa 
(fechamento de ruas aos domingos), 
permitindo que a própria comunidade 
proponha o fechamento de ruas, e 
integrando às ciclorrotas de lazer. 

Curto 

31 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Promover treinamento contínuo dos 
operadores do transporte público e escolar, 
abordando os conteúdos de segurança de 
trânsito, acessibilidade, atendimento ao 
usuário, procedimentos operacionais e 
condução inadequada (medida transversal 
geral). 

Permanente 

32 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Atender alunos do 1º ciclo da rede municipal 
e estadual de ensino e da rede particular no 
Programa Educativo Circo Transitando Legal. 

Permanente 
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33 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Atender alunos do 3º ciclo da rede municipal 
e estadual de ensino e da rede particular no 
Programa Educativo Caravana da Cidadania. 

Permanente 

34 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Atender alunos do 2º ano do ensino médio 
no Programa Educativo O Jovem e a 
Mobilidade. 

Permanente 

35 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Realizar campanhas de respeito ao pedestre 
e ao ciclista e de comportamento seguro de 
pedestres e ciclistas (medida transversal 
geral). 

Permanente 

36 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Realizar campanha de comportamento 
seguro para motociclistas. 

Permanente 

37 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Desenvolver ações intersetoriais e 
implementar Plano de Comunicação sobre 
Segurança no Trânsito para pautar e 
subsidiar os meios de comunicação em suas 
matérias sobre o assunto, utilizando todos os 
tipos de mídia disponíveis (medida 
transversal geral). 

Permanente 

38 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Fazer gestão junto ao DETRAN-MG e 
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 
para introduzir módulo específico para 
motociclistas com informações de segurança 
no curso obrigatório para habilitação e 
alterar a forma do exame de habilitação de 
motociclistas, exigindo exame de legislação 
específico e exame na rua. 

Permanente 

39 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Realizar campanhas educativas para 
conscientização da importância da logística 
urbana para a economia da cidade (respeito 
do uso da carga e descarga, circulação da 
carga e etc.). 

Permanente 

40 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Promover campanhas e ações de divulgação, 
no intuito de mostrar à população que ela 
também pode e deve colaborar para a 
melhoria da mobilidade urbana em nossa 
cidade. 

Curto 
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41 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Instituir como obrigatório nos 
empreendimentos sujeitos ao EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança, Plano Sobre 
Segurança Viária para a área impactada pelo 
empreendimento. 

Curto 

42 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Ampliar o Projeto Escola Segura para todas as 
escolas municipais participantes do Programa 
Saúde na Escola. 

Curto 

43 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Fazer gestão junto ao Governo do estado de 
Minas Gerais para implantar o Projeto Escola 
Segura em escolas estaduais. 

Curto 

44 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Criar um programa de conduta segura para 
transportadores escolares. 

Curto 

45 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Criar um programa de conduta segura para 
motofretistas. 

Curto 

46 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Apoiar a realização de ações educativas para 
grupos de idosos. 

Curto 

47 
Circulação 
Calma 

Educação para a 
Mobilidade 

Ampliar a realização de palestras e 
programas de segurança no trânsito em 
parceria com empresas privadas, como por 
exemplo nas SIPATS. 

Curto 

48 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Criar Fundo Perene de Investimentos no 
Transporte Coletivo (esta medida está 
vinculada ao Eixo Mobilidade Coletiva) 
(medida transversal geral). 

Permanente 
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49 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fiscalizar o transporte fretado nos corredores 
de transporte, visando garantir a operação 
do transporte regular nos pontos de 
embarque/desembarque sem interferências 
(esta medida está vinculada ao Eixo 
Mobilidade Coletiva - Programa Rede 
Complementar) (medida transversal). 

Permanente 

50 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fiscalizar o transporte coletivo que integra a 
rede estruturante, a rede convencional e a 
rede complementar. 

Permanente 

51 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto a todas as instâncias de 
governo para que se possa programar e 
executar ações conjuntas de fiscalização de 
trânsito em toda a cidade (medida 
transversal geral). 

Curto 

52 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Sensibilizar a Polícia Militar de Minas Gerais e 
a Guarda Municipal para que estas possam 
alocar maior quantidade de Agentes para 
atuar no dia a dia da fiscalização de trânsito 
(medida transversal geral). 

Curto 

53 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto ao Governo do Estado 
para intensificar as blitzen de motociclistas 
verificando habilitação e equipamentos de 
segurança. Além de focar na penalização dos 
excessos, principalmente de velocidade e 
direção perigosa. 

Curto 

54 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto ao Governo do Estado 
para a ampliação das blitzen de álcool e 
direção e que tenham foco também no 
motociclista. 

Curto 

55 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto à PMMG - Polícia Militar 
de Minas Gerais e GMBH - Guarda Municipal 
de Belo Horizonte, para fiscalizarem as vagas 
rotativas destinadas aos motofretistas 
(medida transversal). 

Curto 

56 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto à PMMG e GMBH para 
que seja priorizada a fiscalização de 
condutores que desrespeitam a preferência 
dos pedestres nas faixas de travessia ou 
param/estacionam sobre as mesmas (medida 
transversal). 

Curto 
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57 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Fazer gestão junto à PBH/SMSU e à PMMG 
para fiscalizar o uso das calçadas e passeios, 
tanto quanto aos aspectos de posturas 
quanto de trânsito (medida transversal). 

Curto 

58 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Aumentar a quantidade de equipamentos de 
fiscalização eletrônica (equipamentos de 
medição e registro da velocidade; 
equipamentos de registro de avanço do sinal 
vermelho dos semáforos; equipamentos de 
detecção de parada sobre a faixa de 
pedestres) expandindo-os para todos os 
corredores de tráfego e o sistema arterial 
principal da cidade, bem como para todas as 
interseções semaforizadas (medida 
transversal geral). 

Curto 

59 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Viabilizar fiscalização específica de 
velocidade de motocicletas, utilizando radar 
móvel posicionado em locais estratégicos dos 
corredores de tráfego de maior índice de 
acidentes (medida transversal geral). 

Curto 

60 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Instrumentalizar os Agentes de Transporte e 
Trânsito com mais recursos, para melhorar a 
qualidade e a efetividade da fiscalização 
(medida transversal geral). 

Curto 

61 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Capacitar o quadro de Agentes para atuar 
também na fiscalização e operação do espaço 
viário destinado à circulação de bicicletas 
(“Agente Pedala BH”) e a questões ligadas à 
acessibilidade (medida transversal). 

Curto 

62 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Alocar os recursos necessários para efetiva 
atuação do “Agente Pedala BH”, tais como os 
veículos (preferencialmente bicicletas), 
equipamentos de proteção individual, etc 
(medida transversal). 

Curto 

63 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Retomar as ações institucionais e judiciais 
para que os Agentes da BHTRANS possam 
voltar a ter o poder de multar (medida 
transversal). 

Médio 
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64 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Identificar, a partir dos dados dos veículos de 
transporte escolar cadastrados na BHTRANS, 
a informação de quais escolas e horários eles 
atendem, estabelecendo cronograma e 
estratégias de fiscalização, com foco na 
avaliação das condições de segurança dos 
usuários deste transporte (medida 
transversal geral). 

Médio 

65 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Promover o efetivo envolvimento dos órgãos 
competentes para a fiscalização e exigência 
de tratamento/adequação das calçadas 
quando de sua danificação pelas 
concessionárias de serviços públicos e por 
particulares, visando garantir melhores 
condições de conforto e segurança nos 
caminhamentos dos pedestres (medida 
transversal). 

Longo 

66 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Fiscalização da 
Mobilidade 

Criar medidas de incentivo para que os 
cidadãos mantenham as calçadas em frente 
aos seus imóveis bem cuidadas e em efetivas 
condições de uso para todos os pedestres, 
inclusive para as pessoas com dificuldade de 
locomoção (medida transversal). 

Longo 

67 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Atuar objetivamente junto a organismos e/ou 
agentes financeiros nacionais e 
internacionais para obter recursos a fundo 
perdido e/ou linhas de financiamento para 
aplicação nas ações de mobilidade urbana 
(medida transversal geral). 

Permanente 

68 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Identificar outras possíveis fontes de 
financiamento e as condições sob as quais se 
pode obter os recursos. 

Permanente 

69 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Desenvolver e/ou fomentar ações para que 
sejam agilizados os Programas passíveis de 
financiamento ou até mesmo criar programas 
específicos para se adequar às linhas de 
financiamento disponíveis. 

Permanente 

70 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Envolver as demais áreas da PBH, direta ou 
indiretamente, interligadas às ações 
intersetoriais necessárias para obtenção dos 
recursos, principalmente no tocante às 
questões do controle contábil, financeiro e 
orçamentário dos recursos obtidos. 

Permanente 
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71 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Promover a melhoria contínua das ações de 
gerenciamento e/ou operação e fiscalização 
do sistema de transporte e trânsito da 
cidade, através da introdução de novas 
tecnologias e/ou aprimoramento das que 
estão sendo atualmente utilizadas. 

Permanente 

72 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Pesquisar, propor e, se possível, adotar 
exemplos de boas práticas na introdução 
e/ou otimização dos mecanismos de 
participação, das soluções tecnológicas de 
gerenciamento, e/ou operação e fiscalização 
do sistema de transporte e trânsito da 
cidade. 

Permanente 

73 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Fazer gestão junto aos órgãos responsáveis 
pela manutenção das vias, vegetação dos 
canteiros, poços de visita para que estes não 
sejam elementos causadores de acidentes 
(esta medida está vinculada ao Eixo 
Circulação Calma – Programa Segurança). 

Curto 

74 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Fazer gestão para viabilizar aplicação de 
subsídios e desonerações tributárias para 
formulação de Política Tarifária que promova 
o desenvolvimento social e a inclusão (esta 
medida está vinculada ao Eixo Acessibilidade 
Universal - Programa Inclusão Social) (medida 
transversal). 

Curto 

75 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Gestão do 
PlanMob-BH 

Implantar o Fundo Municipal de Melhoria da 
Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo - 
FSTC, cujos recursos serão destinados a 
subsidiar o serviço de transporte coletivo no 
Município, com vistas à manutenção da 
infraestrutura operacional e redução das 
tarifas cobradas pelo mesmo (esta medida 
está vinculada ao Eixo Gestão, Fiscalização e 
Operação - Programa Gestão do PlanMob-
BH) (medida transversal geral). 

Curto 

76 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Ampliar a informação sobre os serviços de 
mobilidade com ênfase em novas tecnologias 
e estimulando o uso do transporte coletivo e 
a mobilidade ativa (medida transversal geral). 

Permanente 

77 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Tornar obrigatório que em todos os pontos 
de ônibus haja painéis informativos e 
acessíveis (sonoro e em libras) sobre o 
sistema de transporte público coletivo 
(medida complementar). 

Permanente 
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78 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Disponibilizar todos os dados do sistema de 
transporte coletivo para que terceiros 
(públicos e privados) possam desenvolver 
aplicativos (incluindo as pessoas com alguma 
deficiência física, como por exemplo os 
cegos) (medida transversal geral). 

Permanente 

79 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Disponibilizar as informações (GPS) do 
Sistema Suplementar para os usuários 
(medida transversal geral). 

Permanente 

80 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Estimular/apoiar as escolas e o sindicato dos 
transportadores a divulgarem as rotas dos 
operadores do serviço escolar, visando 
incremento na utilização e redução do uso do 
transporte individual (medida transversal 
geral). 

Permanente 

81 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Promover a divulgação das medidas de 
fiscalização e operação, no intuito de mostrar 
à população que ela também pode e deve 
colaborar para a melhoria da mobilidade 
urbana em nossa cidade e na construção de 
políticas públicas. 

Permanente 

82 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Divulgar para a sociedade a criação do 
“Agente Pedala BH”, no intuito de mostrar 
que a BHTRANS/PBH não somente está 
implantando um sistema cicloviário, mas 
também agregando novas ações para 
incentivar o uso da bicicleta. 

Permanente 

83 
Gestão, 
Fiscalização e 
Operação 

Informação da 
Mobilidade  

Divulgar para a população a importância do 
conceito da Política Pública de Mobilidade 
Urbana Acessível, baseada no conceito de 
desenho universal, e contribuir no aumento 
da diversidade de pessoas utilizando o 
transporte coletivo. 

Permanente 

84 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Reforçar e adequar a sinalização nas áreas de 
carga e descarga para reduzir o desrespeito 
(medida transversal geral). 

Permanente 

85 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Criar e manter um banco de dados para 
subsidiar o planejamento da logística urbana 
(pesquisas, rede de circulação, malha 
ferroviária) (medida transversal geral). 

Permanente 
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86 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Estabelecer estratégias de fiscalização para 
melhorar o controle da circulação e 
operações de logística. 

Permanente 

87 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Estudar a necessidade de implantar rotativo 
nas áreas de carga e descarga na área central 
e centralidades, para otimização destas áreas 
(medida transversal). 

Curto 

88 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Melhorar a efetividade das operações de 
carga e descarga, por meio de estudos e 
implantação de melhores práticas para esta 
atividade (manual de melhores práticas, 
modernização de equipamentos e veículos, 
selo verde, participação em fóruns, 
treinamentos, padronização de embalagens 
entre outras) (medida transversal geral). 

Curto 

89 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Apoiar o planejamento e execução da 
pesquisa de movimentação de carga, 
contemplando a RMBH (medida transversal 
geral). 

Curto 

90 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Compatibilizar os horários das operações de 
carga e descarga com as demandas de 
mobilidade da cidade (medida transversal 
geral). 

Curto 

91 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Estimular medidas de último quilômetro 
(containers sobre rodas, pontos de entrega e 
coleta, microcentros de distribuição nas 
centralidades, OUCs e estacionamentos 
subterrâneos) (medida transversal geral). 

Médio 

92 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Prever incentivos financeiros ou isenção de 
impostos para promover a adesão dos 
envolvidos, tanto dos transportadores 
quanto dos varejistas, as medidas de logística 
urbana propostas (entrega noturna, 
utilização de centros de distribuição de carga, 
estímulo ao transporte não motorizados para 
entrega de mercadorias, uso dos pontos de 
pontos de entrega e coleta de pequenas 
mercadorias, entre outras). 

Médio 
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93 
Logística 
Urbana 

Circulando e 
Entregando 
Melhor 

Estudar o papel do transporte por tração 
animal na distribuição urbana de 
mercadorias. 

Médio 

94 
Logística 
Urbana 

Cooperando com 
o Abastecimento 
da Cidade 

Incentivar entregas realizadas por veículos de 
menor impacto (bicicletas, triciclos elétricos, 
entre outras) (medida complementar/ 
partida). 

Curto 

95 
Logística 
Urbana 

Cooperando com 
o Abastecimento 
da Cidade 

Ampliar e modernizar as informações sobre 
circulação e entrega de cargas (“Como vou de 
carga”, Novos Aplicativos, PMVs etc.). 

Curto 

96 
Logística 
Urbana 

Cooperando com 
o Abastecimento 
da Cidade 

Promover a interlocução (Fóruns de 
Discussão, Câmara temática, Carta 
Compromisso e etc.) entre o poder público e 
os agentes da cadeia de abastecimento, 
objetivando a criação de um Pacto pela 
Logística Urbana Sustentável. 

Curto 

97 
Logística 
Urbana 

Cooperando com 
o Abastecimento 
da Cidade 

Articular a logística urbana no âmbito 
metropolitano para implantação de centros 
de consolidação e distribuição de carga, 
plataforma logísticas, entre outros (medida 
transversal geral). 

Curto 

98 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Melhorar a infraestrutura para caminhar em 
calçadas e travessias (medida transversal). 

Permanente 

99 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Melhorar as condições físicas e tempos 
semafóricos de travessias (medida principal/ 
partida). 

Permanente 

100 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Fazer a manutenção das calçadas da Rede de 
caminhamento a pé prevista no Projeto de 
Lei do Plano Diretor (medida transversal). 

Permanente 
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101 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Incentivar a caminhada (medida transversal 
geral). 

Permanente 

102 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Implantar sinalização indicativa específica 
para os pedestres (medida principal/ 
partida). 

Permanente 

103 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Dar tratamento para pedestres aos 
corredores de transporte coletivo já 
implantados (medida principal). 

Curto 

104 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Padronizar o tratamento para pedestres 
(medida transversal geral). 

Curto 

105 
Mobilidade 
Ativa 

BH a Pé  
Estudar a viabilidade de manutenção das 
calçadas com recursos do poder público. 

Curto 

106 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Implantar gradativamente a Rede Cicloviária 
(medida principal/ partida). 

Permanente 

107 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Implantação de paraciclos (suporte para 
estacionar bicicletas) nas vias e locais de 
grande demanda (medida principal/ partida) 

Permanente 

108 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Implantação de bicicletários (local controlado 
para estacionar bicicletas) (medida principal/ 
partida) 

Permanente 



 

72 | P á g i n a  
 

109 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Incentivar o Uso da Bicicleta (medida 
principal partida). 

Permanente 

110 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Integrar a bicicleta aos demais modos de 
transporte (medida complementar). 

Permanente 

111 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Ampliar sistema de bicicletas públicas (Bike 
BH) (medida principal). 

Permanente 

112 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH 
Implantar equipamentos de apoio e ações de 
suporte (medida complementar). 

Permanente 

113 
Mobilidade 
Ativa 

Pedala BH Melhorar a governança do Pedala BH. Permanente 

114 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Modernizar o sistema semafórico, incluindo a 
possibilidade de priorização por meio de 
acionamento pelos ônibus. 

Permanente 

115 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar a Estação de Integração São José 
(BRS Pedro II) (medida principal BRS). 

Curto 

116 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS 
Afonso Pena) com tratamento das calçadas 
(medida principal BRS). 

Curto 
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117 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS N Sra do Carmo e 
tratamento das calçadas (medida principal 
BRS). 

Curto 

118 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Complementar o BRT Antônio Carlos (Av. 
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do 
VIURBS; estações de transferência e 
tratamento das calçadas) (medida principal 
BRT). 

Médio 

119 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o Corredor Amazonas (Av. 
Amazonas, Av. Tereza Cristina, Av. Olinto 
Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av. 
Olegário Maciel, Av. N Sra. de Fátima; 
implantar estações de transferência e 
estações de integração Nova Cintra, 
Gameleira, Felipe Caldas e Silva Lobo; 
intervenções do VIURBS; tratamento das 
calçadas) (medida principal BRT). 

Médio 

120 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Complementar o BRT Cristiano Machado (Av. 
Cristiano Machado, trecho Estação São 
Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta Neves 
e Via 540; implantar as estações de 
integração Providência, Isidoro e estações de 
transferência; intervenções do VIURBS; 
tratamento das calçadas) (medida principal 
BRT). 

Médio 

121 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis 
Chateaubriand e tratamento das calçadas 
(medida principal). 

Médio 

122 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS Raja Gabaglia; intervenções 
do VIURBS; tratamento das calçadas (medida 
principal BRS). 

Médio 

123 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho 
Estação São Gabriel/BH Shopping, 
implantação de estações de transferência; 
intervenções do VIURBS e tratamento das 
calçadas (medida principal BRT). 

Médio 
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124 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho 
(Arterial Secundária 681); intervenções do 
VIURBS e tratamento das calçadas (medida 
principal BRS). 

Médio 

125 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Apoiar a implantação do trecho da Linha 1 do 
Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da 
Estação de Integração Novo Eldorado 
(medida principal Metrô). 

Médio 

126 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – 
Barreiro/Nova Suíça (medida principal 
Metrô). 

Médio 

127 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS Anel Intermediário; 
intervenções do VIURBS e tratamento das 
calçadas (medida principal BRS). 

Longo 

128 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro (Vias 
210, 220 e 590); intervenções do VIURBS e 
tratamento das calçadas (medida principal 
BRS). 

Longo 

129 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – 
Praça Raul Soares/Santa Tereza (medida 
principal Metrô). 

Longo 

130 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô – 
Lagoinha/Savassi (medida principal Metrô). 

Longo 

131 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Estruturante 

Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô – 
Savassi/Morro do Papagaio (medida principal 
Metrô). 

Longo 
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132 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Convencional 

Ampliar as intervenções de prioridade ao 
transporte coletivo no sistema de circulação, 
por meio da implantação de faixas exclusivas 
nas principais vias por onde circulam os 
ônibus; intervenções do VIURBS e tratamento 
das calçadas (medida principal/partida). 

Curto 

133 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Convencional 

Ampliar o controle da ocupação, 
pontualidade e regularidade do transporte 
público, de acordo com as regras dos 
contratos em vigor (medida transversal). 

Curto 

134 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Convencional 

Criar rede de linhas noturnas e nos finais de 
semana. 

Curto 

135 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Convencional 

Melhorar a especificação dos veículos em 
relação ao conforto (acústico e temperatura) 
e bem-estar, em consonância com as 
tecnologias disponíveis (medida 
complementar). 

Curto 

136 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Complementar 

Estudar a criação de  novas linhas no serviço 
seletivo interligando regiões da cidade com 
potencial de atendimento aos atuais usuários 
do transporte individual (medida principal). 

Permanente 

137 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Complementar 

Ampliar a rede de linhas noturnas e nos finais 
de semana (medida complementar/ partida). 

Permanente 

138 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Complementar 

Estimular as escolas a viabilizarem a carona 
solidária (medida transversal geral). 

Permanente 

139 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Complementar 

Exigir das escolas classificadas como 
empreendimento de impacto a realização de 
licenciamento urbanístico corretivo que 
contemple planos de logística de 
embarque/desembarque dos seus alunos. 

Permanente 
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140 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Convencional 

Criar novas linhas, interligando as 
centralidades entre si e ao seu entorno (esta 
medida está vinculada ao Eixo Acessibilidade 
Universal – Programa Inclusão Social) 
(medida complementar). 

Médio 

141 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  
Aumentar o uso do cartão BHBUS através da 
redução do preço do casco e a ampliação da 
rede de vendas. 

Curto 

142 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  
Melhorar a utilização do cartão BHBUS 
através do aumento do valor da recarga 
dentro dos ônibus. 

Curto 

143 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  

Estudar a redução das tarifas nos horários de 
fora pico dos dias úteis e nos sábados, 
domingos e feriados (medida 
complementar). 

Curto 

144 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  

Implantar integração física e tarifária entre os 
sistemas de transporte por ônibus municipal: 
Convencional/ Suplementar, Suplementar/ 
Suplementar, Metrô/ Suplementar e MOVE/ 
Suplementar (medida principal). 

Curto 

145 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  

Implantar integração entre 
bicicleta/metrô/ônibus, com bicicletários 
junto às estações integração e de 
transferência. 

Curto 

146 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  
Implantar bilhete único de transporte, 
integrando todos os modos de transporte 
público coletivo (medida principal). 

Médio 

147 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  
Implantar opção de compra de passagem 
diária, semanal e mensal, com desconto 
(medida complementar). 

Médio 
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148 
Mobilidade 
Coletiva 

Tarifário  

Implantar integração tarifária entre os 
sistemas municipal, metropolitano e dos 
municípios conurbados, com tarifação por 
zonas ou por trechos (medida principal). 

Médio 

149 
Mobilidade 
Coletiva 

Rede 
Complementar 

Melhorar o atendimento e a operação dos 
serviços de vilas e favelas (esta medida está 
vinculada ao Eixo Acessibilidade Universal - 
Programa Inclusão Social) (medida 
complementar). 

Permanente 

150 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Estimular a implantação de planos de 
mobilidade corporativa e a prática de carona 
solidária, com o uso de aplicativos de carona. 

Permanente 

151 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Desenvolver projeto para implementação de 
taxas sobre modos e serviços de transporte 
individual privado pela utilização da 
infraestrutura urbana, vinculando a receita à 
aplicação exclusiva no transporte coletivo e 
não motorizado, inclusive para subsidiar a 
tarifa do transporte público. 

Curto 

152 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Estudar medidas de desestímulo ao uso de 
motocicletas. 

Curto 

153 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Criar taxas sobre modos e serviços de 
transporte individual privado pela utilização 
da infraestrutura urbana, vinculando a 
receita à aplicação exclusiva no transporte 
coletivo e não motorizado, inclusive para 
subsidiar a tarifa do transporte público 
(medida alternativa). 

Médio 

154 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Restringir e controlar o acesso e circulação, 
permanente ou temporário, de veículos 
individuais privados em locais e horários 
determinados (medida alternativa). 

Médio 

155 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Desestimular o uso de motocicletas, 
especialmente nas áreas e horários mais 
congestionados, aumentando a segurança. 

Médio 
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156 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Racionalização 
do Uso do 
Transporte 
Individual 
Privado 

Estipular padrões de emissões de poluentes 
para acessar e circular em locais e horários 
determinados (medida alternativa). 

Médio 

157 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Manter programas permanentes de melhoria 
e qualificação dos serviços de táxi. 

Permanente 

158 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Promover treinamento para qualificação e 
melhoria dos serviços de táxi. 

Curto 

159 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Estimular o uso do serviço de transporte 
individual público. 

Curto 

160 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Celebrar e manter convênios para a 
integração das praças de táxis dos municípios 
conurbados da RMBH - Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

Curto 

161 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Realizar pesquisa de opinião sobre o serviço 
de táxi para alimentar propostas de 
modernização (medida transversal). 

Curto 

162 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Fomentar o serviço de compartilhamento de 
veículo individual motorizado (carsharing) 
(medida transversal). 

Curto 

163 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Acompanhar a oferta de táxi em função da 
demanda e de benchmark com cidades 
semelhantes (medida transversal). 

Curto 
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164 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Elaborar estudo de viabilidade do uso 
compartilhado da faixa exclusiva de ônibus 
pelo táxi com passageiro. 

Curto 

165 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Modernizar o serviço de táxi para 
acompanhar as tendências e novos serviços 
(medida complementar). 

Curto 

166 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Ampliar o serviço de táxi lotação para 
atendimento da demanda nos períodos 
noturnos e em finais de semana. 

Curto 

167 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Transporte 
Público 
Individual 

Estudar a criação de novos serviços de táxi 
lotação, com a implantação de carros 
acessíveis, de novos pontos ou aproveitando 
as estações de integração existentes. As rotas 
do táxi lotação serão predefinidas e poderão 
ser pagas através do cartão de transporte 
coletivo. 

Curto 

168 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 
Realizar pesquisas sobre o impacto da 
redução de vagas de estacionamento nos 
congestionamentos e na economia. 

Curto 

169 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 

Realizar pesquisas sobre a viabilidade de 
taxação do estacionamento privado com 
reversão dos valores em benefício da 
mobilidade urbana. 

Curto 

170 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 
Tornar efetivo o uso de vagas e a fiscalização 
do estacionamento rotativo (medida 
principal). 

Curto 

171 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 

Elaborar estudo para restringir o número de 
vagas de estacionamento nas vias da Área 
Central e sobretaxar e regular os 
estacionamentos privados, que deverão ser 
objeto de estudo de impacto de vizinhança 
(medida principal). 

Curto 



 

80 | P á g i n a  
 

172 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 

Estabelecer coerência entre os preços 
cobrados pelos serviços de mobilidade, 
estacionamentos em vias públicas de veículos 
de passageiros e de carga e eventuais 
cobranças por circulação, estimulando 
modos não motorizados, coletivos e menos 
poluentes (medida principal). 

Curto 

173 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 
Implantar estacionamentos rotativos com 
cobrança de motocicletas (medida principal). 

Curto 

174 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 

Evitar o aumento de vagas de 
estacionamento associando a criação de 
vagas de estacionamento privado de acesso 
público à redução de vagas de 
estacionamento na via pública (medida 
principal). 

Médio 

175 
Mobilidade 
Individual 
Motorizada 

Estacionamento 

Tornar requisito no projeto de estações de 
alta capacidade o estudo de viabilidade para 
a implantação de estacionamentos 
dissuasórios (medida principal). 

Médio 

 


