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APRESENTAÇÃO 

 

O presente produto, sua composição e sua organização estão 

estruturados de forma a atender às solicitações presentes no Termo 

de Referência (TR) que orienta a elaboração do Plano Metropolitano 

de Mobilidade Ativa (PMA) da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). O presente produto corresponde ao Diagnóstico da 

Mobilidade Ativa na RMBH e seu conteúdo versa sobre a análise da 

realidade encontrada atualmente na mobilidade ativa da região, 

distribuída nos seguintes capítulos: Introdução, Referências da 

Mobilidade Ativa, Caracterização da Área de Estudo, Considerações 

em Relação à Mobilidade Ativa, Planos e Projetos Existentes na RMBH, 

Cenário da Mobilidade Ativa na RMBH, Modos Ativos e Referências. 

O primeiro capítulo corresponde à Introdução do trabalho, 

uma breve explanação sobre o que será abordado no relatório. No 

segundo capítulo serão trazidos alguns estudos de caso de Planos de 

Mobilidade Ativa no Brasil e no mundo. Em seguida, será caracterizada 

a área de estudo, ou seja, serão apresentados dados básicos 

secundários a respeito da RMBH para a contextualização da 

mobilidade ativa no capítulo seguinte. Posteriormente, serão 

abordados os Planos e Projetos existentes na RMBH previstos pelo 

PDDI 2011. Os Planos de Mobilidade dos municípios integrantes à 

RMBH são mencionados no sexto capítulo. Já as legislações 

pertinentes e explanações sobre as metodologias abordadas se 

encontram no capítulo sétimo. O último capítulo traz as Referências 

utilizadas como subsídio teórico para a elaboração do presente 

documento. 
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IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICAM - Índice de Caminhabilidade 

ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento 

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  

MDFE - Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais 

NFE - Notas Ficais Eletrônicas 

OD - Origem-Destino 

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

PIB - Produto Interno Bruto 

PLANMOB-BH - Plano de Mobilidade de Belo Horizonte 

PMA - Plano de Mobilidade Ativa 

SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 

UMM - Unidades de Mobilidade Metropolitanas  
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 INTRODUÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 02 - DIAGNÓSTICO DA 

MOBILIDADE ATIVA NA RMBH, produzido durante a Etapa 1 - Diagnóstico e Potencial - 

do processo de Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, decorrente do Contrato n.º 9.323.564, do Processo 

n.º 1300.01.0002556/2021-77. 

O Produto 02 - Diagnóstico da Mobilidade Ativa na RMBH - aqui apresentado é 

composto fundamentalmente pelo conteúdo solicitado pelo Termo de Referência (TR) 

junto às recomendações desta consultoria, visto a sua expertise e experiência no 

desenvolvimento de outros Planos de Mobilidade Urbana. 

Neste documento serão apresentados dados referentes à análise das matrizes 

Origem-Destino na RMBH, além de dados secundários pertinentes à caracterização da 

área de estudo, tais como questões socioeconômicas, de altimetria e de morfologia 

urbanas.  

Também serão analisados planos e projetos existentes na RMBH que tenham 

relação com a mobilidade ativa, além de estudos de caso a respeito dessa modalidade 

de plano no Brasil e internacionalmente. 

 REFERÊNCIAS DA MOBILIDADE ATIVA 

Neste capítulo serão abordadas e analisadas referências da mobilidade ativa 

nos âmbitos nacional e internacional. O objetivo da abordagem de estudos de caso em 

diferentes escalas no Brasil e no Mundo é a compreensão do modo como os 

instrumentos e as ferramentas de planejamento urbano estão sendo abordados com o 

objetivo de incentivar e promover a mobilidade ativa nas cidades. 

Embora esses estudos sejam aplicados em diferentes escalas e o Plano de 

Mobilidade Ativa da RMBH tenha como área de aplicação a escala metropolitana, as 

referências aqui abordadas visam demonstrar as possibilidades de assertividade em 

propostas para a mobilidade ativa, de forma a explorar as potencialidades locais e 

regionais. 
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2.1. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Em relação às referências de Planos de Mobilidade Ativa Internacionais, serão 

abordados dois planos elaborados em países da América Latina: Chile e Costa Rica. 

No Chile foi desenvolvido, no ano de 2015, o “Plan Integral de Movilidad da 

Comuna de Santiago” e na Costa Rica, entre os anos de 2018 e 2021, o “Plan Territorial 

- Intermunicipal de Movilidad Activa”. Na sequência, serão apresentados com mais 

detalhes os planos em questão.  

2.1.1. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DA COMUNA DE SANTIAGO (CHILE) 

A cidade de Santiago, capital do Chile, é composta por 36 comunas das quais a 

Comuna de Santiago é a região mais central da cidade, na qual vivem cerca de 311.475 

habitantes em uma área de 23,20 km². Por se tratar de uma região central, ela atrai 

diariamente diversos trabalhadores, turistas e estudantes, aumentando a população 

para quase 2 milhões de pessoas, o que impacta fortemente a mobilidade nessa 

localidade. 

Por isso, no ano de 2013, a Municipalidade de Santiago tomou a decisão de 

buscar soluções que ajudassem na diminuição da concentração de veículos motorizados 

na região, como a implementação de projetos que contribuíssem para a mobilidade 

intermodal e para as medidas sustentáveis. Dessa maneira, foi iniciado o “Plan Integral 

de Movilidad (PIM).”  

O plano, como o próprio nome diz, integra diversos planos setoriais que juntos 

são sustentados pelos seguintes eixos: 

• fomentar o transporte sustentável (caminhada e bicicletas);  

• desincentivar o uso do veículo particular motorizado, priorizando o transporte 

público; 

• melhorar o entorno e garantir o desenvolvimento urbano e a segurança viária 

nos bairros e nas zonas específicas;  

• diminuir a contaminação ambiental;  

• fornecer as ferramentas e a informação necessária para empoderar os cidadãos 

sobre o futuro da comuna. 
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Além disso, o PIM definiu prioridades de infraestrutura para melhorar a 

mobilidade em Santiago, visando a sustentabilidade e a mitigação dos custos. Sendo 

assim, os modos de locomoção foram priorizados em: 

1º. pedestres;  

2º. bicicletas;  

3º. transporte público; 

4º. transporte de carga; 

5º. veículos particulares motorizados. 

Para o desenvolvimento do plano, foram utilizados dados obtidos através da 

Pesquisa Origem-Destino realizada em 2012, a qual demonstrou que 34,5% da 

população de Santiago utilizava o modo a pé como meio de locomoção, 25,1% utilizava 

transporte público e 4,1% se locomovia de bicicleta. 

Figura 1 - Gráfico da Pesquisa OD (2012). 

 

Fonte: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (2012). 

Nesse sentido, foram desenvolvidos, dentre outros planos setoriais: o “Plan 

Peatón Primero” (Plano de Pedestres Primeiro); o “Plan de Accesibilidad” (Plano de 

Acessibilidade); e o “Plan Pro Bicicletas” (Plano Pro Bicicletas). O primeiro e o segundo 

tratam de um planejamento cujo intuito é garantir que Santiago seja um local adequado 

para o deslocamento de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida. Para isso, foi 

proposta a pedestralização de algumas vias. 
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Figura 2 - Plano de vias pedestralizadas e semi-pedestralizadas na comuna de Santiago. 

 

Fonte: PIM (2015). 

Também foram previstos projetos de melhorias de calçadas, conforme mostra 

a figura a seguir: 
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Figura 3 - Plano de melhoria de calçadas. 

  

Fonte: PIM (2015). 

A questão turística também foi pertinente no desenvolvimento dos projetos. 

Nesse sentido, o “Plan Camina Santiago” buscou gerar uma rota dentro do centro 

histórico da cidade a qual visa fortalecer o patrimônio histórico da região, adequando o 

mesmo para garantir a acessibilidade sem alterar a paisagem. 
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Figura 4 - Rota do Plano “Camina Santiago”. 

 

Fonte: PIM (2015). 

Já o plano referente à circulação com a utilização de bicicletas, “Plan Pro 

Bicicletas”, visou primeiramente garantir a educação viária para estudantes da comuna 

de Santigo, uma vez que para se garantir uma boa convivência no trânsito, faz-se 

necessário educar ciclistas e condutores de veículos motorizados. 

Além disso, segundo o Ministério de Transportes do Chile, o número de viagens 

com bicicleta tem uma taxa de crescimento anual de 20% em Santiago e teve uma 

projeção de cerca de um milhão de viagens diárias na Região Metropolitana para o ano 

de 2015.  

Nesse sentido, um dos objetivos do PIM foi a implementação de uma rede 

cicloviária interconectada permitindo o transporte eficiente e seguro aos ciclistas dentro 

da comuna e a criação de conexões com comunas vizinhas. 
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Figura 5 - Proposta de Rede Cicloviária. 

 

Fonte: PIM (2015). 

Também foram estabelecidas, de forma a garantir a segurança dos usuários, 

medidas mínimas para as infraestruturas cicloviárias a serem implantadas na comuna 

de Santiago, como é possível observar na figura a seguir: 
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Figura 6 - Setorização das infraestruturas cicloviárias. 

 

Fonte: PIM (2015). 

O plano também previu a implantação de paraciclos, informativos e ciclorrotas, 

além da disponibilização de bicicletas públicas, em prol da segurança dos ciclistas e 

como forma de incentivo a esse tipo de modo ativo.  

2.1.2. PLAN TERRITORIAL - INTERMUNICIPAL DE MOVILIDAD ACTIVA (COSTA 

RICA) 

Esse plano foi elaborado a partir de assessoria técnica feita em parceria pela 

Cooperação alemã (GIZ) e o projeto MiTransporte. O objetivo foi fortalecer as 

capacidades e gerar condições para o fomento da mobilidade ativa em cidades da Costa 

Rica, de modo a contribuir para a redução da emissão de gases que contribuem para o 

efeito estufa.  

Para isso, foram seladas alianças com governos locais e instituições, com o 

objetivo de garantir a implementação de atividades sobre os respectivos eixos 

temáticos: 

i. fortalecimento da normativa nacional; 

ii. promoção através de campanhas de comunicação e intervenções de 

urbanismo tático; 

iii. desenho e construção de infraestrutura; 
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iv. conformação de uma estrutura de governança. 

Ademais, fizeram parte do processo do plano a formulação e a publicação do 

regulamento da Lei de Mobilidade e Segurança do Ciclista e o desenvolvimento de uma 

norma técnica para infraestruturas voltadas a pedestres, além da Lei de Mobilidade para 

Pedestres. 

O desenvolvimento desse plano contou com um processo de formulação 

colaborativa de construção do conteúdo através de atividades virtuais e presenciais. 

O Plano Territorial Intermunicipal de Mobilidade Ativa contou com quatro fases 

de desenvolvimento, as quais foram feitas num período de sete meses. Nesse período, 

estiveram presentes diversos atores institucionais e municipais, entre eles: um 

Ministério - Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) -; dois institutos - 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) e Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) -; um Conselho nacional - Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) -; e a municipalidade dos oito municípios da Costa Rica que 

fizeram parte do plano: 

• La Unión;  

• Curridabat;  

• Montes de Oca;  

• Desamparados;  

• San José;  

• Escazú;  

• Belén;  

• Mora. 

Além desses, também fizeram parte do processo outros atores de diferentes 

especialidades, os quais participaram como consultores do plano, e organizações da 

sociedade civil. 

A partir da definição dos atores envolvidos, deu-se início ao desenvolvimento 

das fases do plano. Uma das fases foi a de diagnóstico, a qual permitiu que os 

planejadores levantassem e identificassem as infraestruturas cicloviárias existentes e as 

conexões entres os municípios envolvidos. Também foi possível identificar rotas 
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cicloviárias, ciclovias, projetos de ciclovias e, em alguns municípios, a intenção de se 

iniciar um planejamento desse tipo de infraestrutura. 

Figura 7 - Plano Territorial Intermunicipal de Mobilidade Ativa (Costa Rica) - Territórios-chave. 

 

Fonte: Plan Territorial Intermunicipal de Movilidad Activa (2020-2030). 

Figura 8 - Infraestrutura Cicloviária existente nos municípios de San José e Montes de Oca. 

 

Fonte: Plan Territorial Intermunicipal de Movilidad Activa (2020-2030). 

Também foi possível identificar as centralidades entre os municípios envolvidos 

no plano e informações que auxiliaram na proposta da multimodalidade, a partir da 

conexão com o sistema de trem elétrico da região. A identificação das centralidades 
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também ajudou no diagnóstico dos locais nos quais se localizavam as maiores 

concentrações da população para que nessas áreas houvesse um fortalecimento de uma 

mobilidade a qual prioriza os modos ativos. 

Figura 9 - Dados da Mesa Técnica Multinível – Trem elétrico. 

 

Fonte: Plan Territorial Intermunicipal de Movilidad Activa (2020-2030). 

Além disso, com o auxílio da sociedade civil, foi possível traçar uma proposta 

de rotas temporárias durante a pandemia da COVID-19 que garantisse a mobilidade 

ativa e que, unida aos projetos e ciclovias existentes, gerou o seguinte mapa: 
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Figura 10 - Projetos de ciclovias e ciclovias existentes. 

 

Fonte: Plan Territorial Intermunicipal de Movilidad Activa (2020-2030). 

Até 2021, ainda estavam ocorrendo sessões de trabalho e reuniões a respeito 

do plano, o qual tem um horizonte de planejamento que se estende até o ano de 2030. 

2.2. REFERÊNCIAS NACIONAIS 

As referências nacionais são de extrema importância para a elaboração do 

Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), uma vez 

que projetos em escala nacional apresentam maior proximidade com a realidade 

observada na RMBH. 

Aqui será abordado o Plano de Mobilidade Ativa do Distrito Federal, elaborado 

no ano de 2020. Embora o plano apresentado se diferencie do PMA-RMBH na questão 

da escala, seus objetivos e escopo são semelhantes. 

2.2.1. PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

O Plano de Mobilidade Ativa do Distrito Federal é do ano de 2020 e foi 

desenvolvido seguindo os princípios e as diretrizes do Estatuto da Cidade e da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Ele é um instrumento de planejamento e 

gestão estratégico que busca promover políticas públicas que fomentem ações e 

investimentos de incentivo aos deslocamentos por modos ativos. 

O plano foi apresentado em seis capítulos, divididos em: 
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1. Introdução; 

2. Contexto da Mobilidade Ativa no DF; 

3. Promovendo a Mobilidade Ativa no DF; 

4. Diagnóstico; 

5. Ações Propostas; 

6. Execução e Monitoramento. 

Além disso, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

(PDOT) de 2009 também apresenta diretrizes referentes ao sistema viário e de 

circulação no seu artigo 20, as quais são pertinentes ao Plano de Mobilidade Ativa. São 

elas: 

I.garantir a segurança, a fluidez e o conforto na circulação de todos os modos 

de transporte; 

II.destinar vias ou faixas, preferenciais ou exclusivas, priorizando os modos não 

motorizados e coletivos de transporte; 

III.destinar espaços urbanos no sistema viário para a implantação de 

infraestrutura de apoio a todos os modos de transporte; 

IV.compartilhar a classificação hierárquica do sistema viário com o uso do solo; 

V.promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas ao sistema de transporte; 

VI.promover a implantação do sistema viário de forma ambientalmente 

sustentável; 

VII.promover medidas reguladoras para o transporte de cargas pesadas e cargas 

perigosas na rede viária do Distrito Federal. 

 

O Plano de Mobilidade Ativa do Distrito Federal também foi desenvolvido em 

consonância ao que é estabelecido pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), uma vez que tem como objetivo criar uma cidade mais atrativa aos modos ativos, 

garantindo boas condições de caminhabilidade e de ciclabilidade, além de boas 

condições de acesso ao transporte público. 

Ademais, de acordo com o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 

do Distrito Federal (PDTU/DF) de 2011, quase um quarto das viagens totais da localidade 

(23%) são integralmente realizadas por modos ativos (a pé ou bicicleta). Nesse sentido, 

o PMA-DF tem como objetivos específicos: 
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I. melhorar as infraestruturas de mobilidade para a população que se desloca a 

pé ou por bicicleta; 

II. incentivar a migração dos usuários dos modos motorizados para os modos 

ativos de deslocamento;  

III. melhorar e fomentar a integração entre os modos ativos e o transporte 

público coletivo. 

O desenvolvimento do diagnóstico do plano no ano de 2017 contou com uma Pesquisa 

de Mobilidade a pé ao Transporte Público do DF. Essa pesquisa identificou os principais 

problemas encontrados pelas pessoas que acessam o Sistema de Transporte Público a 

pé em 50 pontos principais, os quais envolvem pontos de embarque e desembarque de 

transporte de alta e média capacidade (ônibus, metrô e BRT). A pesquisa contou com 

duas metodologias: 

• Pesquisa de Origem e Destino, a qual visa identificar os principais padrões de 

viagens a pé ao transporte coletivo e os itinerários mais utilizados; 

• Inventário Urbano, o qual visa identificar os itinerários encontrados na Pesquisa 

de Origem-Destino. 

A realização dessas pesquisas permitiu analisar os itinerários do Sistema de 

Transporte Público em relação à infraestrutura (calçada, acessibilidade, atração, 

ambiente, etc.) e à segurança pública (segurança viária, segurança física, etc.), tendo 

como resultados a avaliação do Índice de Caminhabilidade nessas áreas. O diagnóstico 

também levantou a infraestrutura cicloviária existente, a qual conta com 553,95km de 

extensão entre passeios compartilhados, ciclofaixas, ciclorrotas e ciclovias.  



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 40 

 

Figura 11 - Infraestrutura cicloviária existente no Distrito Federal. 

 

Fonte: PMA/DF (2017). 

A análise desses levantamentos identificou que um dos desafios a serem 

enfrentados era a descontinuidade existente em diversos trechos da malha cicloviária 

implantada. 

Figura 12 - Continuidade e descontinuidade dos trechos de infraestrutura cicloviária no DF. 

Fonte: PMA/DF (2017). 
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A infraestrutura cicloviária existente também foi analisada quanto à localização 

de estações de metrô e de BRT próximas. Além disso, essa infraestrutura foi avaliada e 

classificada quanto às suas condições, sendo consideradas em ótimo, bom, regular, ruim 

ou péssimo estado. 

A partir dos levantamentos realizados durante a fase de diagnóstico, o plano 

seguiu para a proposição de ações, as quais foram divididas em cinco grupos:  

Figura 13 - Grupos de ações propostas pelo PMA/DF. 

 

 

Fonte: PMA/DF (2017). 

As ações de Fiscalização contaram com o trabalho da Agência de Fiscalização 

de Brasília (AGEFIS), responsável pela orientação técnica para acessibilidade em 

edificações e obras de urbanização. 

Já as ações de Sinalização, tiveram o intuito de aumentar a sinalização urbana 

voltada a pedestres e ciclistas através da criação de um sistema de sinalização 

informativa e indicativa. 

No grupo de ações de Educação e Comportamento, o objetivo foi criar ações 

de educação de trânsito, voltadas principalmente à mobilidade ativa. Nesse sentido, 

foram feitas campanhas em escolas sobre educação no trânsito, campanhas contra o 

assédio nos transportes públicos, entre outras. 

A Participação Social visa garantir o direito previsto pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, foram realizadas reuniões mensais entre o grupo de trabalho do plano e 

os grupos de ciclistas e cidadãos envolvidos na temática da Mobilidade Ativa. Os debates 

realizados visaram buscar soluções e proposições para as problemáticas da mobilidade 

ativa.  

A Infraestrutura teve diversas ações, subdivididas em: mobilidade a pé; 

mobilidade a pé com integração; ruas completas; e ciclomobilidade. 
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Figura 14 - Ações de incentivo à ciclomobilidade. 

 

Fonte: PMA/DF (2017). 

Diversas ações foram propostas seguindo as temáticas de infraestrutura, 

envolvendo a criação de rotas acessíveis para pedestres, a finalização de obras de 

calçadas, a requalificação de vias e de pontos de turismo e lazer, a priorização de 

implantação de rotas acessíveis em áreas próximas a terminais de transporte coletivo, a 

transformação de ruas completas para o recebimento de rotas acessíveis e sistema 

cicloviário, e a implantação de infraestrutura cicloviária em prazos definidos. 

A última etapa do plano tratou da Execução e do Monitoramento, com a 

previsão de execução das ações com locais específicos e investimentos estimados. O 

monitoramento era referente à avaliação de indicadores específicos a partir do que 

estava sendo implementado, a partir de aspectos como distribuição modal de viagens, 

população abrangida por transporte coletivo, ocorrência de trânsito com pedestres e 

ciclistas, entre outros. 

2.3. BENCHMARKING 

A partir da apresentação dos planos abordados acima, é possível realizar um 

benchmarking funcional das estratégias abordadas em outros países da América Latina 

e no Brasil. 

No Chile, o PIM foi constituído por diversos planos setoriais, entre eles o “Plan 

Pro Bicicletas”, que priorizou a educação viária de estudantes de forma a garantir uma 

boa convivência no trânsito entre ciclistas e condutores de veículos motorizados. Essa 

medida foi prevista a partir da estimativa de grande aumento de viagens diárias na 

Região Metropolitana da capital para o ano de 2015.  

Já na Costa Rica, o “Plan Territorial - Intermunicipal de Movilidad Activa” trouxe 

a proposta de alteração da normativa nacional e campanhas de comunicação e 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 43 

 

conformação de uma estrutura de governança para tratar a questão da mobilidade ativa 

entre os municípios envolvidos. 

As medidas adotadas nesse plano possuem relação com as propostas a serem 

feitas para a RMBH no que diz respeito ao Programa de Incentivo à Mobilidade Ativa 

(Produto 03) correspondente à próxima etapa do trabalho. 

No Brasil, o exemplo abordado do Distrito Federal relaciona-se ao PMA-RMBH 

nas diretrizes propostas e nas normativas que orientaram a elaboração do Plano. Além 

disso, as ações propostas envolvem medidas educativas que podem servir de exemplo 

para aplicação na RMBH. Embora o plano do DF também tenha sido desenvolvido 

recentemente, as experiências advindas desse Plano de Mobilidade Ativa aproximam-

se muito à realidade encontrada na RMBH. 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O capítulo visa caracterizar a área de estudo da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, incluindo os 34 municípios que a compõem. A RMBH foi instituída no ano de 

1973 através de Lei Complementar Federal e, de acordo com o Censo de 2010, 

compreende uma população de aproximadamente 5 milhões de pessoas dentro de uma 

área total de 9.472,50km².  

Em consonância com o que é solicitado pelo TR, serão introduzidos adiante os 

dados secundários socioeconômicos, incluindo as atividades econômicas, o perfil 

demográfico da população e a análise do acesso às oportunidades. 

No item de Estrutura Territorial, a RMBH é caracterizada segundo a forma de 

sua ocupação urbana, seus vetores de expansão metropolitana, a distribuição de 

equipamentos metropolitanos e as condições de vida da população.  

Ao final desse capítulo, o item “Considerações sobre a mobilidade ativa” busca 

sintetizar os principais resultados obtidos a partir da análise dos itens supracitados. A 

síntese leva em consideração o escopo do presente trabalho, que tem por foco o 

fomento da mobilidade ativa na RMBH.   
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3.1. SOCIOECONÔMICA 

Para o desenvolvimento desse item, serão utilizados alguns dados disponíveis 

e apresentados no Caderno de Indicadores: A Região que Habitamos (2021), 

desenvolvido pela Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), e 

também os dados apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões 

Metropolitanas Brasileiras (PNUD) de 2014.  

O Caderno de Indicadores foi desenvolvido com o intuito de apresentar dados 

específicos e indicadores, além de informações de área, população e Produto Interno 

Bruto (PIB) dos municípios, da localização dos estabelecimentos de saúde primária e do 

mapa de distribuição de rede de gás canalizado, de forma a fazer uma demonstração do 

cenário geral na RMBH. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras 

disponibiliza uma gama de dados metropolitanos e o cálculo do IDHM e, além disso, 

apresenta indicadores sociais e econômicos da RMBH. De acordo com o documento, em 

2012 a região possuía um PIB correspondente a R$ 120,833 bilhões, o que representa 

34,4% do total no estado de Minas Gerais. 

3.1.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) NA RMBH 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida 

resumida que engloba três componentes básicos - Educação, Saúde e Renda – os quais 

foram obtidos através dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. O cálculo do IDHM 

foi feito pelo PNUD, junto ao IPEA e à FJP, e divulgado no Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil (PNUD/IPEA/FJP) de 2013. 

 O IDHM é obtido pela média geométrica dos três componentes (ou subíndices) 

os quais são, por sua vez, calculados a partir dos seguintes indicadores específicos: 

• o IDHM-Educação, resultante da média geométrica dos indicadores relativos à 

escolaridade da população adulta e ao fluxo escolar da população jovem, é 

composto pelo (a) percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com 

ensino fundamental completo e pela (b) média aritmética do percentual de 

jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, de 
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jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e de jovens de 18 a 

20 anos com ensino médio completo; 

• o IDHM-Longevidade, resultante da medida da expectativa de vida ao nascer, 

obtida através do número médio de anos que uma pessoa viverá a partir do 

nascimento, mantendo-se os padrões de mortalidade; 

• o IDHM-Renda, resultante da medida da renda mensal per capita, obtida através 

da soma da renda de todos os residentes dividida pelo número de pessoas que 

moram em um determinado lugar (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

Tanto o índice geral como o de seus componentes apresentam valores que 

variam entre zero e um, sendo que quanto mais próximo de um, maior será o nível de 

desenvolvimento da unidade territorial em relação ao indicador. De acordo com a 

metodologia do IDHM (PNUD/IPEA/FJP, 2013), os valores são classificados em:  

• superiores a 0,800 - de muito alto desenvolvimento;  

• entre 0,700 e 0,709 - de alto desenvolvimento;  

• entre 0,600 e 0,699 - de médio desenvolvimento;  

• entre 0,500 e 0,599 - de baixo desenvolvimento;  

• inferiores a 0,499 - de muito baixo desenvolvimento. 

No contexto da RMBH, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano 

nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (2014), em 2000, a RMBH apresentava um IDHM 

de 0,682, colocando-a na faixa de Médio Desenvolvimento Humano. No ano de 2010, o 

IDHM subiu para 0,774, o que fez com que a região passasse para a faixa de Alto 

Desenvolvimento Humano. 

Tanto o IDHM de Educação quanto o de Longevidade e o de Renda 

apresentaram crescimento, sendo que a dimensão que mais evoluiu foi a Educação, que 

passou de 0,549 em 2000 para 0,694 no ano de 2010. 

Os gráficos a seguir ilustram a contribuição dos componentes Longevidade, 

Educação e Renda para o IDHM nos anos de 2000 e de 2010 na RMBH. 

Gráfico 1 - Contribuição dos componentes para o IDHM–2000/2010 na RMBH. 
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014) - adaptado pela URBTEC™. 

Ainda, o Atlas traz uma análise a respeito da distribuição dos resultados do 

IDHM na RMBH. No ano de 2000, grande parte das Unidades de Desenvolvimento 

Humano (UDHs) com valores mais altos de IDHM estavam na porção central da Região 

Metropolitana, enquanto a maior parte das UDHs que possuíam os valores mais baixos 

de IDHM localizavam-se na periferia e estavam concentradas nos municípios de 

Esmeraldas, Santa Luzia e Caeté. 

Já a partir da análise do ano de 2010, foi possível verificar que as UDHs de maior 

valor de IDHM se expandiram para outras áreas da RMBH, nas porções sul e centro-

oeste. O município de Santa Luzia permaneceu com concentração de UDHs com valores 

baixos de IDHM. 
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Gráfico 2 - Distribuição das UDHs segundo a faixa do IDHM–2000/2010. 

 

 Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014) - adaptado pela URBTEC™. 

3.1.2. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 

SISTEMA VIÁRIO 

O Caderno de Indicadores da RMBH aborda como indicadores do Transporte 

Intermunicipal e Sistema Viário:  

• o percentual de gasto com transporte coletivo (em relação ao salário 

mínimo) considerando a tarifa metropolitana média e a tarifa 

metropolitana média em relação ao sistema de integração; 

• o percentual de pessoas ocupadas que gastam mais de 1 hora no 

percurso casa-trabalho; 

• a taxa de motorização; 

• o Índice de Mobilidade; 

• e a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito.  

Conforme é descrito no Caderno, esses indicadores foram compilados por 

integrarem a mobilidade na RMBH. De acordo com o apresentado, no ano de 2020, a 

população metropolitana de Belo Horizonte gastava cerca de 30% da renda mínima com 

transporte metropolitano, representando alto comprometimento dos salários das 

famílias. Além disso, sobre o tempo de percurso casa-trabalho, foi levantado que no ano 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 48 

 

de 2015, cerca de 14% da população metropolitana com algum tipo de ocupação gastava 

mais de 1 hora no trajeto. 

Gráfico 3 - Percentual de Pessoas Ocupadas que gastam mais de 1 hora no percurso casa-trabalho. 

 

Fonte: PNAD, ARMBH (2021) – adaptado pela URBTEC™. 

Ademais, a análise a respeito do Sistema MOVE, inaugurado em 2014, 

demonstrou que o sistema aumentou a capacidade do transporte público coletivo da 

região, com maior atendimento à população.  

Também foi verificado que houve um aumento da motorização da população 

metropolitana, acompanhada da redução do número de mortes por acidentes de 

trânsito. Já o indicador referente ao índice de mobilidade teve a análise entre os anos 

de 2019 e 2021 prejudicada em razão da pandemia de COVID-19. 

3.1.3. ATIVIDADE ECONÔMICA 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos Municípios 

O IBGE traz dados dos municípios da RMBH referentes ao PIB per capita de cada 

um deles no ano de 2019. Conforme mencionado anteriormente, o Produto Interno 

Bruto da região compõe pouco mais de um terço de todo o estado de Minas Gerais. 

É possível verificar, através do gráfico a seguir, que o município de Confins tem 

um PIB per capita expressivo, seguidos dos municípios de Itatiaiuçu e Nova Lima. O 

município de Raposos apresenta o menor valor de PIB da região. 
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Gráfico 4 - Produto Interno Bruto (PIB) per capita por município da RMBH no ano de 2019. 

 

Fonte: IBGE (2019). 

Principais atividades econômicas 

Alguns dados sobre o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte foram levantados pelo Sistema Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) em 

2013.  

O estudo apontou que nesse ano o crescimento do nível de ocupação - 56 mil 

ou 2,5% - foi insuficiente para acompanhar o aumento da População Economicamente 

Ativa (PEA) - 106 mil ou 4,5% -, o que resultou no acréscimo do contingente de 

desempregados. Nesse sentido, em 2013 houve uma estimativa de um total de 

desempregados igual a 171 mil pessoas na RMBH. 

Ainda, de acordo com o PED (2013), entre os anos de 2012 e 2013, a maior 

parte da população ocupada trabalhava no setor de serviços, conforme apresentado na  

 

Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 - Estimativas do número de ocupados, segundo setores de atividade econômica - Região 
Metropolitana de Belo Horizonte 2012-2013. 

Setor de Atividade 
Estimativas (em mil pessoas) 

Variações 

Absoluta Relativa (%) 

2012 2013 2013/2012 2013/2012 

Total 2.247 2.303 56 2,5 

Indústria de transformação 299 318 19 6,4 

Comércio e reparação de 

veículos 
416 417 1 0,2 

Serviços 1.279 1.308 29 2,3 

Construção 204 210 6 2,9 

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED/RMBH). 
Convênio Sedese/FJP/Dieese/Seade/MTE-FAT - pela adaptado URBTEC™.  

Entre os indicadores da RMBH, também se apresenta a taxa de emprego no 

setor formal entre os anos de 2010 e 2018 na RMBH em comparação com Belo 

Horizonte. O levantamento foi feito com a população na faixa etária entre 16 e 64 anos 

e os resultados são apresentados em percentual. É possível verificar no Gráfico 5 que 

Belo Horizonte apresenta porcentagens mais expressivas do que a média de toda a 

RMBH, no entanto, a região como um todo apresentou pouca variação ao longo dos 

anos. 

Gráfico 5 - Taxa de Emprego no setor formal em BH e na RMBH. 
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Fonte: FJP/MRS. 

Ainda no contexto das questões socioeconômicas, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), 

publicado no ano de 2011, delineou diversos programas a serem implementados em 

acordo às Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) na RMBH. Nesse sentido, a FPIC 

de Desenvolvimento Econômico contou com o Programa de Formação para a 

Qualificação Profissional e o Acesso ao Mercado de Trabalho, cuja intenção era diminuir 

o descompasso entre demanda e oferta de oportunidades de trabalho ao longo do 

período de vigência do PDDI, com possibilidades de qualificação profissional e acesso ao 

mercado de trabalho formal. 

O contexto do Programa se deu a partir do IDHM de 2006 e das informações 

sobre investimentos planejados nos municípios da RMBH e do Colar Metropolitano por 

setor de atividade econômica, no período de 2009-2015, e também sobre o que foi 

apresentado no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasileiro e nas publicações do 

PNUD, do IPEA e da FJP no ano de 2014, referentes ao estudo Atlas do Desenvolvimento 

Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, com resultados da RMBH. 

Na figura a seguir, é apresentada a distribuição dos investimentos por 

agrupamento de setores previstos na RMBH e no Colar Metropolitano entre os anos de 

2009 e 2015:
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Figura 15 - Carteira de Investimentos Previstos para a RMBH, 2009-2015. 

 
Fonte: PDDI-RMBH (2011). 
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A partir da figura e dos gráficos apresentados, é possível verificar que o setor 

de metalurgia, minero-metalurgia e siderurgia possui expressiva representatividade na 

RMBH e no Colar Metropolitano, sendo os investimentos nesse setor dominantes em 

alguns municípios. Os setores de comércio, serviços, educação e segurança também são 

expressivos. 

Ainda a respeito do PDDI-RMBH (2011), o Programa de Criação e 

Fortalecimento da Rede de Centros Metropolitanos previsto teve como objetivo geral a 

desconcentração da rede urbana interna à RMBH, a partir do fortalecimento das 

centralidades existentes que fazem parte do nível hierárquico intermediário, e do 

fomento à criação de novas centralidades.  

No PDDI (2011), as centralidades são definidas como centros urbanos, os quais 

apresentam maior densidade e concentração de atividades não-residenciais, criando 

uma área contígua envolvendo diversas vias. Para isso, foi estabelecida a seguinte 

hierarquia de centralidades para a RMBH:  

• Metrópole: Belo Horizonte e sua expansão Centro-Sul, na direção do 

município de Nova Lima; 

• Centralidades metropolitanas: Centro Metropolitano Norte: centro de 

primeiro nível para polarizar grande área de baixa renda, em local ao 

norte do futuro Anel Viário de Contorno Norte, entre as vias MG-424 e 

MG-10, em Vespasiano; Centro Metropolitano Oeste: incremento da 

polarização de Betim, de forma articulada ao futuro anel viário de 

Contorno Norte, à BR-381 e BR-262, à expansão do metrô até Betim e à 

construção de ramal ferroviário oeste entre Betim e Vespasiano; Centro 

Metropolitano Sul: capitaneado por Nova Lima. 

• Subcentralidades: Venda Nova, em Belo Horizonte; São Benedito, em 

Santa Luzia; Barreiro, em Belo Horizonte; Eldorado, em Contagem; 

centro de Sabará; Jardim Canadá, em Nova Lima (já existentes); e um 

novo centro Leste, na localidade de Ravena, município de Sabará; no 

Município de Ribeirão das Neves, ao leste da rodovia BR-040, na área 

correspondente à Macrozona MZAC-3. 
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Figura 16 - Centralidades RMBH. 

 

Fonte: PDDI-RMBH (2011). 

Nesse contexto, também é importante analisar as Regiões de Influência de 

Cidades (REGIC) do IBGE, uma vez que a partir delas é possível verificar os níveis de 

integração entre os municípios da RMBH, envolvendo a questão das centralidades. Para 

isso, foi realizada uma comparação entre a classificação da REGIC entre os anos de 2007 

e 2018. 
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Na RMBH, entre os anos de 2007 e 2018, a REGIC não apresentou alterações 

consideráveis nos centros urbanos. A REGIC mais atualizada apontou que apenas os 

municípios de Matozinhos e Mateus Leme passaram da classificação de “sem 

centralidade” para “Centro-Local”.  Os demais municípios da RMBH, com exceção de 

Belo Horizonte, que é a Metrópole, permaneceram na classificação “sem centralidade” 

por apresentarem baixas qualificação e complexidade. 
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Mapa 1 - Comparativo REGIC 2007-2018. 
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3.1.4. ACESSO A OPORTUNIDADES 

O IPEA elaborou, no ano de 2020, e em parceria da Secretaria de Mobilidade 

Urbana do Ministério de Desenvolvimento Regional (Semob/MDR), o Projeto Acesso a 

Oportunidades. Esse projeto aborda as desigualdades de acesso a oportunidades nas 

maiores cidades brasileiras no ano de 2019, incluindo Belo Horizonte. Para retratar a 

questão da desigualdade, o documento publicado referente ao projeto traz estimativas 

de acesso a postos de emprego, saúde e educação por modos de transporte ativo (a pé 

e de bicicleta) nas cidades estudadas. 

Figura 17 - Escopo do Projeto Acesso a Oportunidades. 

 

Fonte: IPEA (2020). 

O projeto foi elaborado tendo como objetivos os seguintes itens: 

1. Estimar anualmente o acesso da população a oportunidades de 

trabalho, serviços de saúde e educação por modo de transporte nos 

maiores centros urbanos do Brasil. 

2. Criar uma base de dados abertos para acompanhar anualmente as 

condições de acessibilidade urbana nas cidades brasileiras. 

3. Construir redes de pesquisa para utilizar esses dados em estudos 

comparativos e no planejamento e avaliação de políticas públicas. 

Para a elaboração do estudo e alcance dos objetivos, foi elaborada uma 

metodologia específica de pesquisa que envolve 4 etapas: 

1. Primeiro, cada cidade é dividida numa grade espacial de hexágonos de 

357 metros de tamanho (diagonal curta). 

2. Em seguida, essa grade de hexágonos é utilizada para reagregar 

espacialmente os dados populacionais e socioeconômicos do Censo 

Demográfico, registros administrativos com a localização de empregos 
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formais (de baixa média e alta escolaridade), escolas públicas (educação 

infantil, nível fundamental e médio) e estabelecimentos de saúde que 

atendem pelo SUS (com nível de atendimento de baixa, média e alta 

complexidade). 

3. Num terceiro passo, são processados dados de topografia, rede viária e 

de transporte público em formato GTFS para estimar uma matriz de 

tempo de deslocamento entre todos os pares de hexágonos. Estas 

estimativas foram feitas para cada modo de transporte (a pé, bicicleta 

e transporte público) utilizando-se o OpenTripPlanner (OTP), um 

algoritmo aberto de roteamento de redes de transporte multimodal. O 

OTP gera estimativas de tempo de viagem de porta a porta, incluindo 

tempos de caminhada, de espera, de viagem e eventuais transferências. 

4. Os resultados das etapas (2) e (3) são combinados para calcular o acesso 

da população a oportunidades em cada modo de transporte. Nesta 

edição do projeto, foram calculados dois tipos de indicadores de 

acessibilidade: 

• Tempo mínimo que se leva para chegar até a oportunidade mais 

próxima 

• Medida cumulativa da proporção de oportunidades da cidade que são 

acessíveis em determinado tempo de viagem. 

Embora o estudo aborde, no estado de Minas Gerais, apenas o município de 

Belo Horizonte, por se tratar da metrópole, a análise representa importância para o 

diagnóstico da RMBH.   

Nesse sentido, foram levantadas algumas características de Belo Horizonte, 

conforme apresentado em tabela abaixo:  

Tabela 2 – Características de Belo Horizonte – IPEA (2020). 

Cidade 
População 
(hab.) 2018 

Área total 
(km²) 

Densidade 
(pop/km²) 

Taxa de 
motorização 

(por mil hab.) 
2018 

Produto 
interno 

bruto (PIB) 
per capita 
em 2016 

(R$) 

Tempo médio 
de 

deslocamento 
casa-trabalho 

(minutos) - 
2010 

Belo 

Horizonte 
2.501.576 331,4 7.548,50 797 35.122,01 39 

Fonte: IPEA (2020) - adaptado URBTEC™. 
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No diagnóstico das desigualdades de acesso a oportunidades, foi feita uma 

comparação do tempo mínimo de viagem por bicicleta até a escola de nível médio mais 

próxima de casa, segundo grupo de renda. Em Belo Horizonte se gasta, em média, entre 

5 e 10 minutos de bicicleta para se chegar até uma unidade de ensino médio mais 

próxima, seguindo o padrão dos demais municípios analisados, com exceção de Brasília. 

De maneira geral, foi diagnosticado que em Belo Horizonte, assim como o município de 

São Gonçalo, apresenta tempos de acesso às oportunidades por bicicleta até 58% 

maiores e a topografia desses municípios pode representar a justificativa para isso.  

Figura 18 - Média do tempo mínimo de viagem por bicicleta até a escola de nível médio mais próxima 
de casa segundo grupo de renda – vinte maiores cidades do Brasil (2019). 

 

Fonte: IPEA (2020). 

A análise do nível de desigualdade de acesso a oportunidades nas cidades 

também é calculada pelo indicador denominado Razão de Palma, representado pelo 

quociente entre a acessibilidade média dos 10% mais ricos da população e a 
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acessibilidade média dos 40% mais pobres em relação ao acesso a empregos em até 30 

minutos de caminhada. Em Belo Horizonte, o número de empregos acessíveis pela 

porcentagem mais rica da população em Belo Horizonte é mais do que sete vezes maior 

do que o número de empregos acessíveis pelos 40% mais pobres. 

O estudo também analisa a razão entre o número de estabelecimentos de 

saúde de alta complexidade acessíveis a pé e por transporte público em até 60 minutos 

pelas populações branca e negra. A cidade de Belo Horizonte, assim como as demais 

cidades analisadas, apresenta um quociente maior que 1. Dessa forma, o resultado 

aponta que a população branca tende a ter mais fácil acesso aos serviços de saúde do 

que a população negra. No caso de Belo Horizonte, o número de hospitais de alta 

complexidade acessíveis a pé pela população branca é mais do que duas vezes maior do 

que os acessíveis pela população negra. 

De maneira geral, o Projeto Acesso a Oportunidades demonstra que os padrões 

de acessibilidade urbana estão diretamente ligados às condições econômicas e sociais 

da população. Em Belo Horizonte e nas demais cidades estudadas, os resultados obtidos 

demonstram níveis significativos de desigualdades sociais e espaciais de acesso a 

oportunidades. 

Esses resultados refletem na questão da mobilidade ativa e na integração 

modal em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Uma vez que as propostas a serem 

feitas pelo PMA devem prever redes estruturantes e polos de transferência intermodal, 

as mesmas podem auxiliar na redução dos resultados encontrados pelo estudo, 

melhorando a acessibilidade urbana da população. 

3.1.5. PERFIL DEMOGRÁFICO 

Crescimento Demográfico 

O perfil demográfico da RMBH será analisado quanto aos dados e resultados 

apresentados nos relatórios de Estudos Setoriais Integrados desenvolvidos no ano de 

2011 durante a elaboração do PDDI-RMBH. 

Nesse sentido, alguns dos dados apresentados nesse item são referentes ao 

último Censo Demográfico realizado durante o ano de 2010. Na tabela a seguir, seguem 

informações sobre a taxa de crescimento geométrico dos 34 municípios da RMBH entre 
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os anos de 2010 e 2050. A partir dos números demonstrados, é possível verificar que 

em alguns municípios, a taxa de crescimento geométrico (em porcentagem) se 

apresenta negativa, ou seja, haverá um decréscimo da população em determinadas 

décadas. Um exemplo disso é o município de Baldim que desde 2010 apresenta uma 

taxa decrescente igual a -0,3%, mantendo a mesma tendência até o ano de 2050. Além 

disso, os municípios de Raposos e Taquaraçu de Minas apresentam taxa de crescimento 

igual a zero a partir de 2030. 

Tabela 3 - População e Taxa de Crescimento Geométrico da RMBH projetada para o período de 2010-
2050. 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970 a 2000. Contagem da População 2007. Projeção Populacional 
Cedeplar 2010.  

Elaboração: Glauco Umbelino - Cedeplar/UFMG. 

Conforme foi apresentado na análise do PDDI-RMBH, essa tendência é devida 

à convergência no ritmo de crescimento e comportamento das componentes 

demográficas no horizonte de projeção. Há uma tendência de expansão metropolitana 
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na região, porém com mudanças no perfil da formação das unidades domiciliares, que 

serão majoritariamente domicílios de tipo unipessoal, considerando-se a alteração nos 

padrões de fecundidade e longevidade da população.  

Belo Horizonte, no entanto, irá se manter como município de maior população 

entre todos os demais da RMBH dentro da projeção estimada entre 2010 e 2050, mesmo 

apresentando um decréscimo da população, pois se trata da metrópole regional.  

O IBGE também traz dados a respeito da população residente estimada na 

RMBH nas últimas duas décadas, entre 2001 e 2021. É possível observar no gráfico a 

seguir que a população da RMBH cresceu como um todo até o ano de 2021:  

Gráfico 6 - População residente estimada na RMBH entre os anos de 2001 e 2021. 

 

Fonte: Sidra - IBGE (2021). 

Embora seja observado um acréscimo na população residente, esse 

crescimento foi pouco acelerado nessas duas décadas de estudo. 

Além disso, são apresentados nos relatórios do PDDI-RMBH dados referentes à 

Taxa de Fecundidade Total na RMBH no período 1970-2050, a qual sofreu um 

decréscimo considerável entre os anos analisados. De acordo com o estudo, em 1970, a 

taxa de fecundidade na RMBH era superior a 4 filhos por mulher. Já a projeção realizada 

pelo CEDEPLAR/UFMG em 2010 indica que a taxa de fecundidade na região deve atingir 

cerca de 1,5 filhos por mulher no ano de 2050. 
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Dados a respeito da projeção da esperança de vida ao nascer para homens e 

mulheres na RMBH entre os anos 1980 e 2050 também foram apresentados. A 

esperança de vida aumentou no período estudado, tanto para homens quanto para 

mulheres. Na década de 1980, as projeções eram de 62,8 anos para homens e 70,53 

para mulheres. A projeção do Cedeplar/UFMG, apontou que a esperança de vida em 

2050 deverá atingir 75,6 para homens e 79,3 para mulheres. 

Pirâmides Etárias 

Ainda a respeito dos aspectos demográficos, o PDDI (2011) apresentou os 

estudos sobre as pirâmides etárias da população metropolitana da RMBH. Os dados 

obtidos seguem a tendência dos resultados sobre a taxa de fecundidade e a projeção da 

esperança de vida: redução da população abaixo de 15 anos de idade e aumento da 

população idosa. 

Gráfico 7 - Estrutura Etária por sexo da população por sexo da RMBH entre 1991 e 2050. 
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Fonte: IBGE, PNAD 1996-2006; Censo 1991-2000; PDDI-RMBH (2011). 

Os gráficos ilustram as alterações na estrutura das pirâmides etárias da RMBH 

entre os anos e 1991 e 2050. Nota-se que a partir dos anos 2010, a população jovem 

começa a diminuir, alterando a base da pirâmide. Os resultados dos anos 2030 e 2050, 
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por sua vez, alteram drasticamente a estrutura das pirâmides para esses anos, as quais 

apresentam aumento considerável da população idosa. 

Densidade Demográfica 

A respeito da densidade demográfica nos municípios integrantes da RMBH, o 

IBGE apresenta dados dos anos de 2010 e 2021. É possível verificar a partir da tabela 

abaixo que a grande maioria dos 34 municípios sofreu aumento na densidade, com 

exceção de Baldim, que apresentou decréscimo.  

Além disso, Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Vespasiano 

e Betim são os municípios que possuem as maiores densidades demográficas nos dois 

anos estudados, todos eles com mais de 1.000 (mil) habitantes por km² (quilômetro 

quadrado). 

Tabela 4 - Densidade demográfica dos municípios da RMBH nos anos de 2010 e 2021. 

Município 
Densidade 

demográfica 2010 
(hab/km²) 

Densidade 
demográfica 

estimada 2021 
(hab/km²) 

Aumento (%) 
entre 2010 e 2021 

Baldim 14,23 13,99 -2% 

Belo Horizonte 7.167,00 7.636,39 7% 

Betim 1.102,80 1.312,79 19% 

Brumadinho 53,13 64,45 21% 

Caeté 75,11 83,60 11% 

Capim Branco 93,16 103,84 11% 

Confins 140,15 161,96 16% 

Contagem 3.090,33 3.450,33 12% 

Esmeraldas 66,20 79,56 20% 

Florestal 34,48 39,72 15% 

Ibirité 2.190,26 2.534,85 16% 

Igarapé 316,07 404,00 28% 

Itaguara 30,14 32,91 9% 

Itatiaiuçu 33,64 38,48 14% 

Jaboticatubas 15,37 18,56 21% 

Juatuba 223,04 279,63 25% 

Lagoa Santa 229,08 290,07 27% 

Mário Campos 374,82 449,26 20% 

Mateus Leme 92,02 104,46 14% 

Matozinhos 134,59 152,47 13% 

Nova Lima 188,73 226,94 20% 
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Município 
Densidade 

demográfica 2010 
(hab/km²) 

Densidade 
demográfica 

estimada 2021 
(hab/km²) 

Aumento (%) 
entre 2010 e 2021 

Nova União 32,27 33,35 3% 

Pedro Leopoldo 200,51 222,35 11% 

Raposos 212,88 228,55 7% 

Ribeirão das Neves 1.905,07 2.209,81 16% 

Rio Acima 39,55 45,80 16% 

Rio Manso 22,79 25,59 12% 

Sabará 417,87 456,24 9% 

Santa Luzia 862,38 942,22 9% 

São Joaquim de Bicas 356,88 456,65 28% 

São José da Lapa 413,08 511,27 24% 

Sarzedo 415,46 548,31 32% 

Taquaraçu de Minas 11,52 12,52 9% 

Vespasiano 1.467,62 1.851,81 26% 
Fonte: IBGE (2010). 

3.2. ESTRUTURA TERRITORIAL 

Conforme preconizado pelos compromissos descritos na Nova Agenda Urbana 

(NAU) de 20161, o tema da mobilidade ativa é indispensável para o debate sobre o 

desenvolvimento urbano sustentável e vice-versa. Dentre os princípios que orientam a 

NAU, é possível identificar aspectos relevantes da mobilidade para a formação de 

cidades sustentáveis, a saber:  

• acesso equitativo da população às atividades sociais e econômicas;  

• promoção de ampla gama de opções de transporte e mobilidade; 

• desenvolvimento igualitário orientado pelo trânsito; 

• aumento da conectividade entre áreas urbanas, periurbanas e rurais. 

Assim, em conjunto com as disposições contidas no Termo de Referência que 

norteia o presente trabalho, os princípios supracitados orientam o conteúdo da análise 

 
1 A Nova Agenda Urbana trata-se do documento resultante da terceira Conferência das Nações Unidas 
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em 2016 em Quito, 
Equador. O documento sintetiza o compromisso dos países signatários, entre os quais inclui-se o Brasil, 
para o fomento de assentamentos humanos sustentáveis.  
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apresentada a seguir. Destarte, a análise da estrutura territorial da RMBH buscou 

evidenciar os seguintes aspectos:  

Ocupação do Solo na RMBH - Nesse item buscou-se compreender a 

espacialização das áreas urbanas dos municípios da RMBH, considerando-se pontos de 

conectividade dos tecidos urbanos. Aborda-se também a distribuição da população no 

território e as condicionantes físicas para a ocupação urbana.  

Vetores de expansão metropolitana - Tendo como base os estudos referentes 

ao PDDI-RMBH (2011), esse item caracteriza a RMBH a partir de vetores de expansão, 

enfocando aspectos de uso e ocupação do solo metropolitano.  

Condições de Vida da População - O item retoma o estudo de Tipologias 

Intraurbanas (IBGE, 2017), contrapondo-o aos resultados obtidos na análise dos vetores 

de expansão metropolitana, e debate a distribuição dos equipamentos metropolitanos 

na RMBH.  

Ressalva-se que o conteúdo apresentado a seguir trata-se de uma versão 

preliminar do presente relatório, estando sujeito a complementações posteriores. 

3.2.1. OCUPAÇÃO DO SOLO NA RMBH 

Conforme previamente mencionado, a Região Metropolitana de Belo Horizonte 

é composta por 34 municípios, a saber: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 

Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 

Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, 

Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio 

Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, 

Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

Na figura a seguir, é possível observar que o tecido urbano da RMBH é 

fragmentado, sendo evidente a preponderância do polo e dos municípios de seu 

entorno imediato. 
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Figura 19 - Mancha Urbana da RMBH (2010). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022), com base em MAPBIOMAS (2020). 

É possível verificar no mapa a seguir que a conurbação da RMBH é mais intensa 

na porção Oeste da metrópole, em municípios que fazem divisa com BH. Os municípios 

de Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Vespasiano, Ibirité, Santa Luzia e Sabará são 

os que possuem seus limites com maior conurbação com a capital. Já o município de 

Nova Lima, embora faça divisa imediata com BH, possui um limite conurbado menos 

intenso, uma vez que os perímetros urbanos estão mais afastados dessa área. 

Fora dos limites com Belo Horizonte, os municípios de Sarzedo, São Joaquim de 

Bicas, Igarapé e Juatuba, a Sudoeste, apresentam certa conurbação nos limites com 

Betim. 

Nas porções Norte e Noroeste de Belo Horizonte, os municípios de Esmeraldas, 

Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Lagoa Santa e Matozinhos apresentam 

algumas porções de limites conurbados entre eles. 
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Mapa 2 - Limites conurbados da RMBH. 
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Nos limites destacados, a conurbação é uma característica importante da 

interface entre os municípios considerando os modos ativos de transporte, 

especialmente a caminhabilidade. Diferentes legislações de tratamento e manutenção 

de calçadas, por exemplo, podem gerar descontinuidades em áreas urbanas limítrofes 

e, assim, gerar obstáculos ou mesmo barreiras para deslocamentos pedonais. Assim, 

especial atenção deve ser dada aos limites conurbados para se garantir coesão na rede 

de transporte a pé local. 

Ademais, a distribuição da população nos municípios é consoante com a 

dinâmica de estrutura de ocupação da região, sendo que apenas os municípios de Belo 

Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia e Ribeirão das Neves contêm mais de 80% de 

toda a população metropolitana, como demonstrado a seguir. 

Figura 20 - Distribuição da População Metropolitana (número de habitantes) - 2020. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022), com base em Glauco Umbelino - Cedeplar/UFMG. 
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De forma similar, o mapa contendo a densidade demográfica por setor 

censitário da RMBH2  aponta que as maiores densidades estão localizadas em Belo 

Horizonte, embora ocorram também nos municípios de Betim, Contagem e Santa Luzia.

 
2 Realizado com base na estimativa populacional do IBGE para 2020.  
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Mapa 3 - Densidades demográficas por setor censitário (2020). 
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Observa-se no mapa de altimetria da RMBH que há condicionantes ambientais 

relevantes para a distribuição e a articulação do tecido urbano metropolitano, como a 

presença de elevadas declividades a sul, leste e nordeste do polo. A elevada declividade 

é um aspecto importante a ser considerado no desenvolvimento de ações para o 

fomento da mobilidade ativa e também na conexão entre os tecidos urbanos. Nesse 

sentido, destaca-se que os municípios ao norte da RMBH apresentam um relevo menos 

acidentado. 

É necessário pontuar que a alta declividade não é, necessariamente, um 

impeditivo ao fomento à utilização dos modos ativos, mas uma questão relevante a ser 

tratada em planejamento de rotas e detalhamento de projetos para a mobilidade ativa.   

Considerando o exposto, compreende-se que o diagnóstico relativo às 

declividades deve ser aprofundado nos demais relatórios que integram este Plano, a 

partir de análises em escala mais próxima à escala do usuário, possibilitando uma maior 

precisão na avaliação dessa condicionante física para as proposições a serem 

elaboradas.
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Mapa 4 - Altimetria da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Considerando-se o fomento da mobilidade ativa metropolitana, a integração 

entre os tecidos urbanos é um aspecto desejável, sobretudo na utilização de modos 

ativos para deslocamentos intermunicipais sem integração com outros modos. A 

espacialização dos diferentes usos do solo urbano é outra questão relevante a ser 

considerada, sendo abordada no item a seguir.  

3.2.2. VETORES DE EXPANSÃO METROPOLITANA 

Apesar de ter sido instituída apenas na década de 1970, a formação da RMBH 

remonta às décadas de 1940 e 1950, vinculada aos incentivos para fomento da indústria 

mineira, sobretudo nos municípios ao sudoeste do polo. Nas décadas de 1970 e 1980, o 

vetor de expansão concentrou-se ao norte da RMBH. Já na década de 1990, destaca-se 

a formação de novas centralidades ao sul da região, impulsionada pelas atividades 

mineradores e ocupação de alto padrão (IPEA, 2015). 

O PDDI (2011) divide a RM em 6 vetores de expansão metropolitana 

caracterizados da seguinte forma:  

Vetor Norte - O PDDI (2011) caracterizava o Vetor Norte pela presença de 

assentamentos habitacionais de baixa renda e pela pressão imobiliária na região. O 

Plano destacava a então recente tendência de instalação de condomínios de alto padrão 

para lazer nos municípios mais afastados e de condomínios de alto padrão residencial 

em municípios mais próximos ao polo. Apontava-se também o adensamento dos 

assentamentos de baixa renda no entorno das principais ligações viárias da região.  

A região também era caracterizada pelas atividades agropecuárias e exploração 

de calcário.  

Atualmente, observa-se que as tendências apontadas pelo PDDI (2011) foram 

confirmadas, sobretudo em relação à implantação de novos condomínios de alto 

padrão. Nesse contexto, destaca-se o município de Lagoa Santa, que tem recebido novos 

empreendimentos dessa tipologia.  Ademais, o vetor tem abrigado a instalação de novos 

equipamentos públicos e privados e abarcado a maior parte dos investimentos 

estaduais e metropolitanos voltados à mobilidade, tais como: projeto da Linha Verde 

(conexão entre Belo Horizonte e o Aeroporto Tancredo Neves), duplicação da MG-020 

e da Avenida Antônio Carlos/Pedro I, além de investimentos no sistema de BRT ao longo 
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dos corredores da Antônio Carlos e Cristiano Machado. A atividade de cimenteiras e a 

presença de áreas industriais seguem caracterizando a paisagem do vetor.  

Vetor Noroeste - Esse vetor havia sido caracterizado no PDDI (2011) pela 

tendência de aumento no número de assentamentos habitacionais de baixa renda e 

pelo desenvolvimento industrial ao longo do eixo da BR-040, fomentado pela 

implantação da fábrica de semicondutores - SIX Semicondutores - em Ribeirão das 

Neves. Destacava-se também a presença da represa de Vargem das Flores.  

 O cenário apontado pelo PDDI se cumpriu, uma vez que o eixo industrial no 

entorno da BR-040 vem se consolidando, sobretudo por sua ligação com o polo 

industrial de Sete Lagoas, localizado no colar metropolitano. A implantação da fábrica 

de semicondutores não apresentou resultados significativos para a região. A represa de 

Vargem das Flores obteve maior atenção no âmbito metropolitano no debate sobre o 

traçado do rodoanel.  

 Vetor Oeste - O vetor oeste da RMBH foi descrito pelo PDDI (2011) como uma 

região de intensa ocupação do solo por edifícios residenciais, sobretudo nos municípios 

de Betim e Contagem. Constatava-se também o surgimento de novos empreendimentos 

voltados para a população de menor renda, incentivados pelo então programa 

habitacional do governo federal Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Nos 

demais municípios do vetor, destacava-se a oferta de lotes com infraestrutura precária 

e o crescimento no número de chácaras de lazer voltadas para a classe média. Naquele 

momento, o vetor também recebia investimentos do governo federal por meio do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Arrudas, que objetivava a requalificação 

urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas. 

 A tendência de intensificação da ocupação no vetor se concretizou sobretudo 

no município de Esmeraldas, classificado pelo PDDI (2011) como “Centro Local”. O 

município de Florestal também obteve crescimento expressivo. Ademais, verifica-se a 

potencialização da degradação ambiental nos rios Betim e Vargem das Flores.  

 Vetor Leste - De acordo com o PDDI (2011), o vetor leste abrigava uma parcela 

significativa da população de menor renda com vínculos com o município polo. A 

urbanização da região era precária e apresentava uma tendência de pequena 
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verticalização. Havia também nesse vetor a presença de chácaras de lazer voltadas à 

classe média da região. No momento de elaboração do PDDI, intensificavam-se os 

debates sobre a criação do Parque Nacional Águas da Serra do Gandarela, região de 

grande importância para o abastecimento hídrico da RMBH. 

 Apesar da implementação do Parque Nacional em 2014, os conflitos entre a 

pressão pela ocupação urbana, as atividades de mineração, as atividades agropecuárias 

e os interesses de preservação ambiental persistem. A tendência é que este cenário seja 

agravado pela duplicação da BR-381, gerando nova pressão por ocupação. A região se 

destaca por suas atividades agropecuárias e embora tenha sido identificado um elevado 

contingente de habitações de interesse social, sobretudo nos municípios de Sabará e 

Ravena, o vetor apresenta menor integração com a dinâmica metropolitana em relação 

aos demais.  

 Vetor Sul - O vetor sul apresentava a tendência de expansão e intensificação da 

ocupação a partir do processo de verticalização ao sul de Belo Horizonte e de 

proliferação de condomínios fechados de alto padrão em Nova Lima (PDDI, 2011) e, em 

menor escala, no município de Brumadinho. Nesse vetor, apontava-se a consolidação 

de novas centralidades e destacava-se a presença de conflitos entre as atividades 

mineradoras, a pressão por ocupação urbana e a preservação dos recursos naturais 

locais.  

 As tendências previstas no PDDI (2011) foram confirmadas e o Vetor Sul tem 

polarizado a implementação de novas atividades do setor terciário, equipamentos, 

atividades produtivas de alta tecnologia e bens de consumo. Há também o crescimento 

de parcelamentos irregulares e assentamentos precários na região. A proliferação de 

novos empreendimentos no vetor é notória. Destaca-se, por exemplo, o CSul (2013), um 

masterplan para ocupação de uma área que abrange cerca de 27 milhões de metros 

quadrados e que incide sobre os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho e Nova 

Lima. O masterplan contempla a implantação de áreas habitacionais, empresariais, de 

logística, de prestação de serviços, de lazer e de educação.  

 Apesar das propostas do PDDI (2011) indicarem a consolidação de uma nova 

centralidade nesse vetor, as tendências de expansão e de adensamento urbano têm se 
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mostrado superiores ao previsto. O cenário aponta para conflitos relacionados à 

preservação de recursos naturais, à ocorrência de riscos ambientais e aos possíveis 

impactos socioeconômicos gerados pela ocupação extensiva da região.  

 Vetor Sudeste - O Vetor Sudeste tinha a BR-381 como seu principal eixo de 

ligação metropolitana e era caracterizado pela presença de assentamentos 

habitacionais precários ou voltados à população de menor renda (PDDI, 2011). O PDDI 

indicava o espraiamento da atividade industrial de Betim e Contagem para esse vetor. 

As tendências apresentadas pelo PDDI em 2011 foram confirmadas, sendo que a 

atividade industrial incide também sobre os municípios de São Joaquim das Bicas e 

Igarapé, conforme previsto.  

 A figura a seguir sintetiza a composição e a caracterização dos vetores de 

expansão metropolitana:  

  



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 80 

 

Figura 21 - Composição e caracterização dos Vetores de Expansão da RMBH. 

 
Fonte: URBTEC™ (2022), baseado em Agência 2022; PDDI-2011. 

A compreensão dos vetores de expansão da RMBH fornece um indicativo sobre 

a estruturação do uso e ocupação do solo metropolitano atual, bem como sobre 

tendências que devem ser observadas na formulação das diretrizes e propostas do 

presente Plano. Em complementariedade ao exposto nesse item, o conteúdo a seguir 

busca, ainda que de forma preliminar, contrapor as condições de vida da população 

metropolitana às tendências de expansão identificadas por vetor. 
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3.2.3. CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO  

3.2.3.1. TIPOLOGIAS INTRAURBANAS 

O estudo do IBGE  Tipologia Intraurbana: Espaços de diferenciação 

socioeconômica nas Concentrações Urbanas (2017) apresenta análises relevantes para 

a compreensão da diversidade de condições de vida da população da Concentração 

Urbana de Belo Horizonte, que contempla 23 municípios da RMBH: Belo Horizonte, 

Betim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima, Ribeirão 

das Neves, Santa Luzia, Sabará, Sarzedo, São José da Lapa, São Joaquim das Bicas, 

Vespasiano. Os demais municípios da RMBH que não estão contemplados nessa análise 

são: Baldim, Capim Branco, Florestal, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Mateus Leme, 

Matozinhos, Nova União, Taquaraçu de Minas e Rio Manso.  

Os dados para formação do estudo partem do Censo 2010 e consideram a 

análise das seguintes variáveis:  

• percentual de pessoas cujo domicílio possui rede geral de esgoto ou 

pluvial, ou fossa séptica; 

• percentual de pessoas cujo domicílio possui água distribuída por rede 

geral de abastecimento; 

• percentual de pessoas cujo domicílio possui coleta de lixo diretamente 

por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço de limpeza; 

• percentual de pessoas em domicílios com densidade de até dois 

moradores por dormitório; 

• mediana do rendimento domiciliar per capita;  

• razão de dependência de menores de 15 anos; 

• níveis de escolaridade; 

• percentual de pessoas em domicílios com existência de máquina de 

lavar; 

• percentual de pessoas em domicílios com existência de computador 

com acesso à Internet; 

• e percentual de pessoas em domicílios com alvenaria predominante nas 

paredes externas. 
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A avaliação das variáveis resultou na classificação de Áreas de Ponderação 

(definidas com base nos setores censitários) em 11 tipos intraurbanos, classificados 

conforme a figura a seguir:  

Figura 22 - Termos utilizados para descrever a análise dos perfis de distribuição populacional segundo 
os tipos intraurbanos. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

Conforme é possível observar no mapa a seguir, as áreas que apresentavam 

melhores condições de vida estariam localizadas, sobretudo, nos municípios de Belo 

Horizonte e de Nova Lima. De acordo com o IBGE (2017), residiam nessas áreas apenas 

3,9% da população da concentração urbana para o ano de 2010. Nos municípios de 

Contagem e Betim também estariam localizadas áreas consideradas pelo IBGE (2017) 

com melhores condições de vida.  

O estudo aponta que a maior parte da população (cerca de 43% do total da 

concentração urbana para 2010) tinha condições médias ou medianas de vida, 

correspondendo ao tipo intraurbano “E”. Conforme observável no mapa, essa classe 

estava localizada principalmente nos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim. 

Nesses municípios, os tipos intraurbanos de condições médias de vida encontravam-se 

ao redor dos tipos de boas condições de vida. Destaca-se também a presença do tipo 

“E” no município de Sarzedo.  
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Os tipos correspondentes às piores condições de vida pelo estudo estavam 

localizados em maior frequência nos municípios mais afastados de Belo Horizonte, como 

Esmeralda, Juatuba e Igarapé. Em municípios próximos a Belo Horizonte, como Ribeirão 

das Neves, também eram expressivas as áreas com os tipos G, H e I.  

No caso de Belo Horizonte, destaca-se a proximidade entre as condições boas 

e as baixas de vida, conforme mapa a seguir:
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Mapa 5 - Tipologias Intraurbanas na Concentração Urbana de Belo Horizonte (IBGE,2017). 
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 O estudo do IBGE (2017) dialoga com os resultados obtidos com a leitura 

territorial dos vetores de expansão metropolitana, elaborada no âmbito do PDDI (2011) 

e complementada no item anterior deste relatório. Ressalta-se que o estudo do IBGE se 

refere ao ano de 2017. Portanto, as tipologias apontadas não consideram recentes 

alterações na estrutura territorial da RMBH, descritas anteriormente.  

 Assim, ao comparar a leitura dos vetores de expansão com os resultados do 

estudo do IBGE (2017), verificou-se que:  

 A leitura do Vetor Noroeste – no entorno da BR-040 – caracterizado pela 

presença de assentamentos habitacionais precários ou em situação irregular já era 

apontada através das baixas condições de vida identificadas pelo estudo do IBGE (2017). 

 No caso do Vetor Oeste, o ganho de centralidade do município de Esmeraldas 

nos últimos anos se contrapõe às baixas condições de vida apontadas pelo estudo do 

IBGE (2017).  

 A caracterização para o Vetor Sudoeste pela presença de assentamentos 

precários aproxima-se da leitura das tipologias do IBGE (2017), que aponta baixas 

condições de vida na região.  

 O Vetor Sul é caracterizado em ambas as análises pela ocupação de alta renda. 

Contudo, atualmente verifica-se também a presença de assentamentos habitacionais 

precários dispersos, não sendo possível identificá-los no estudo do IBGE (2017).  

 No Vetor Leste, aponta-se para a concentração de unidades de Habitação de 

Interesse Social. A duplicação prevista para a BR-381 tende a ampliar a pressão para 

ocupação dessa região que apresentou condições médias e baixas de vida no estudo do 

IBGE (2017).  

 Por fim, para o Vetor Norte, verificou-se uma tendência de reestruturação 

territorial orientada pelo interesse imobiliário. Para esse vetor, destaca-se o 

crescimento de Lagoa Santa, além dos recentes investimentos públicos e privados na 

região. No estudo do IBGE (2017), essa região apresentava condições médias e baixas 

de vida.  

 De maneira geral, os resultados obtidos nas análises apontam para uma 

manutenção nas condições de vida dos municípios da concentração urbana de Belo 
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Horizonte. Em alguns casos, como nos vetores Leste e Norte, a implementação de novas 

infraestruturas em áreas que apresentavam condições de vida médias e baixas promove 

uma reflexão acerca do aumento do preço da terra nessas localidades e o possível 

deslocamento da população de menor renda para outras áreas.  

 Vale ressaltar que o estudo de Tipologias Intraurbanas classifica ainda a forma 

da concentração urbana de Belo Horizonte como “espalhada e condicionada pelo 

relevo”. A caracterização da forma urbana como espalhada está relacionada à presença 

de uma mancha urbana principal e de outras diversas manchas menores no território 

com intervalos sem urbanização. Em conjunto com essa característica, o relevo também 

condiciona a forma urbana da concentração urbana, conforme visto anteriormente.  

 Visando complementar o conteúdo supracitado, o item a seguir apresenta uma 

breve análise sobre a distribuição dos equipamentos metropolitanos na RMBH. A 

compreensão sobre a localização de postos de emprego, comércios, serviços e 

equipamentos metropolitanos é essencial para o desenvolvimento de propostas que 

promovam a utilização dos modos ativos e sua integração com os demais modos.  

   

3.2.3.2. DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS METROPOLITANOS 

 Os equipamentos metropolitanos de educação, lazer e cultura apresentados no 

mapa a seguir foram levantados em um trabalho conjunto do grupo de pesquisa PRAXIS 

da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da equipe 

de elaboração do PDDI (2011) e do Macrozoneamento da RMBH. De acordo com os 

autores:  

Os equipamentos foram levantados a partir da base de dados disponibilizada 
pelas prefeituras, estado de Minas Gerais, arquivos do PDDI e análise de 
endereços através de imagens de satélite do Google Earth. Foram 
considerados equipamentos de educação as escolas da rede pública 
municipal e estadual presentes nos municípios da RMBH. Foram considerados 
equipamentos de lazer e cultura, privados ou públicos: os museus, teatros, 
cinemas e outros espaços que recebem atividade cultural (casas de show, 
etc...). Os equipamentos das cidades de Belo Horizonte, Betim, Caeté, 
Contagem, Ribeirão das Neves e Vespasiano foram levantados pelo grupo de 
pesquisa PRAXIS da Escola de Arquitetura da UFMG. Já os equipamentos das 
cidades de Baldim, Capim Branco, Esmeraldas, Florestal, Jaboticatubas, 
Juatuba, Mateus Leme, Matozinhos e São José da Lapa foram levantados na 
etapa de elaboração do PDDI. (UFMG, 2015, s/p.) 
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De maneira complementar, para a realização do presente estudo, foram 

levantados também outros equipamentos de interesse metropolitanos, tais como:  

1) Equipamentos de integração de transporte; 

2) Terminais Rodoviários;  

3) Hospitais Regionais ou com grande capacidade de atendimento 

(acima de 151 leitos);  

4) Shoppings e Centros Comercias – com 100 lojas ou mais.  

Ademais, considerando a análise da distribuição dos grandes empregadores na 

RMBH, foram levantadas as empresas de médio porte (que possuem entre 100 e 499 

empregados) e de grande porte (com 500 empregados ou mais).   

O levantamento supracitado encontra-se em versão preliminar e será 

apresentado no mapa a seguir para validação da equipe técnica que acompanha a 

elaboração do PMABH.  

Em relação à distribuição dos equipamentos metropolitanos, o mapeamento 

preliminar indica que a concentração dos mesmos se dá no polo e nos municípios de seu 

entorno imediato. É possível observar também a concentração de indústrias ao redor 

das rodovias, sobretudo na BR 040 e MG 424.  

É importante salientar que os equipamentos voltados à cultura, ao esporte, ao 

lazer e à educação estão, majoritariamente, no município polo. Os equipamentos de 

comércio e serviço encontram-se também em municípios do entorno imediato de Belo 

Horizonte, como Betim e Contagem. Os municípios mais afastados do polo contam com 

poucos equipamentos.  

A distribuição reforça a leitura de polarização de Belo Horizonte como 

centralidade. Conforme mencionado anteriormente, o PDDI (2011) já havia identificado 

essa dinâmica, propondo o fortalecimento de novos centros hierarquizados na região. 

Apesar da relevância dada à essa questão nas propostas do PDDI, os centros 

metropolitanos propostos ainda não se consolidaram. 
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Mapa 6 - Distribuição dos equipamentos metropolitanos na RMBH.  
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3.3. CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO À MOBILIDADE ATIVA 

Considerando o escopo do presente trabalho, o conteúdo a seguir objetiva 

evidenciar os principais aspectos levantados na caracterização da área de estudo para a 

mobilidade ativa na RMBH.  

Os dados socioeconômicos revelam a distribuição desigual de recursos e as 

condições de vida na RMBH, sendo que os municípios mais centrais concentram os 

maiores valores de IDHM, os maiores valores de PIB per capita e, ainda, os valores mais 

expressivos previstos na carteira de investimentos para a RMBH entre 2009 e 2015.  

Além disso, os dados ilustram o peso do custo do transporte coletivo para a 

população da RMBH, representando cerca de 30% da renda mínima mensal. Nesse 

contexto, as políticas públicas voltadas para a promoção dos modos ativos e para sua 

integração com o transporte coletivo poderiam ter impacto imediato no cotidiano da 

população, a partir da redução do custo das passagens ou do número de passagens 

necessárias para seu deslocamento diário.  

Essa questão é especialmente importante nos municípios mais distantes do 

polo, que apresentaram menor acesso aos equipamentos metropolitanos e condições 

de vida mais baixas, conforme indicado no estudo do IBGE (2017).  

Uma das potencialidades identificadas diz respeito à continuidade dos tecidos 

urbanos entre os municípios mais populosos da região, que conforma uma mancha 

urbana central. A integração entre a malha viária dos municípios facilita as proposições 

para a composição de redes contínuas de calçadas e de redes de infraestrutura 

cicloviária.  

Apesar disso, é necessário ressalvar que, além da mancha urbana central, a 

RMBH é fragmentada com intervalos entre áreas urbanizadas e rurais, estruturadas 

principalmente a partir de eixos rodoviários. Soma-se a essa característica, a presença 

de ocupações em áreas de relevo acidentado, como no vetor de expansão sul. Isso 

dificulta o planejamento da mobilidade metropolitana de forma geral, sobretudo da 

mobilidade ativa.  

Em relação aos pontos de centralidade da RMBH, o PDDI (2011) propunha a 

conformação de novos centros nos municípios de Vespasiano, Betim e Nova Lima. As 
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subcentralidades estariam em localidades específicas nos municípios de Belo Horizonte, 

Santa Luzia, Contagem, Sabará, Nova Lima e Ribeirão das Neves.  

Desde a elaboração do PDDI, a centralidade do Vetor Sul (Nova Lima) obteve o 

desenvolvimento mais expressivo. A avaliação dos vetores de desenvolvimento norte e 

oeste aponta para a consideração de novos centros nos municípios de Lagoa Santa e 

Esmeraldas, respectivamente.  

No caso de Betim e Ribeirão das Neves, pontua-se que os municípios devem 

obter as maiores taxas de crescimento populacional entre 2020 e 2030, conforme 

apontado no item socioeconômico.  

A partir da compreensão das centralidades existentes e previstas, é possível 

avaliar com maior precisão pontos de interesse para a integração entre modos ou que 

sejam prioritários para a qualificação das infraestruturas para deslocamento ativo.  

 ANÁLISE INSTITUCIONAL 

Conforme mencionado anteriormente, a RMBH foi estabelecida a partir da Lei 

Federal Complementar n.º 14, de 8 de junho de 1973, junto de outras regiões 

metropolitanas de municípios brasileiros. Inicialmente, constituíram a RMBH apenas 14 

municípios.  

No ano seguinte ao estabelecimento da RMBH, em 1974, foi criado o ente 

gestor da região denominado como Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (Plambel), sob a forma de autarquia estadual. Esse 

ente foi extinto em 1996, mas durante seu período de atuação, foi responsável pelo 

planejamento integrado da RMBH. No entanto, esse período foi caracterizado pela baixa 

participação efetiva dos municípios e da sociedade civil.  

No decorrer dos anos, outros municípios foram incorporados à RMBH. Em 

1989, a Constituição Estadual de Minas Gerais incorporou Brumadinho, Esmeraldas, 

Igarapé e Mateus Leme, além de introduzir o Colar Metropolitano. A oficialização da 

incorporação dos municípios ocorreu apenas no ano de 1993, com a inclusão de outros 

dois: Juatuba e São José da Lapa. Em 1997, os municípios de Florestal, Rio Manso, 

Confins, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo também passaram a integrar a 

RMBH. Outros municípios foram incorporados no ano de 2000: Baldim, Capim Branco, 
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Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Itaguara, Matozinhos e Nova União. Dois anos após 

essa incorporação, em 2002, a municipalidade de Itatiaiuçu foi agregada à RMBH.  

Já o Colar Metropolitano atual, é composto por 16 municípios que estão 

localizados no entorno da RMBH: Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, 

Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa 

Bárbara, São José da Varginha, Sete Lagoas Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio 

Abaixo, sendo que os dois últimos foram acrescidos ao Colar em 2012. O propósito da 

criação do Colar Metropolitano é integrar o planejamento, a organização e a execução 

de funções públicas de interesse comum na RMBH. 

A respeito da gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Art. 46 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais prevê os seguintes órgãos: uma Assembleia 

Metropolitana; um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano; uma 

Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo; um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado; e um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (FDM). 

Nesse sentido, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (ARMBH) representa uma autarquia responsável por questões 

metropolitanas relacionadas ao planejamento, ao assessoramento e à regulação 

urbana, além da viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado. 

A autarquia foi instituída pela Lei Complementar n.º 107, de 12 de janeiro de 

2009, e, de acordo com o Art. 4º dessa legislação, compete à ARMBH: 

• promover a implementação de planos, programas e projetos de 

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado; 

• propor estudos técnicos de interesse regional, compatibilizando-os com 

os interesses do Estado e dos municípios integrantes da RMBH;  

• propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os planos 

diretores dos municípios integrantes da RMBH com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado; 

• realizar a articulação entre instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou 

financiamento para o desenvolvimento integrado da RMBH, fornecer 
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suporte técnico e administrativo à Assembleia Metropolitana e ao 

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e 

estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou 

privadas, nacionais ou internacionais; 

• desenvolver e realizar a manutenção do banco de dados com 

informações necessárias ao planejamento e à elaboração dos 

programas e planos a serem desenvolvidos; 

• colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios 

integrantes da RMBH; 

• apoiar os municípios na elaboração de projetos de desenvolvimento 

metropolitano com o intuito de habilitar recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano; 

• e exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à 

regulação urbana metropolitana. 

Entre os objetivos operacionais da Agência, além dos mencionados 

anteriormente, também encontram-se os seguintes: 

• ordenar o uso e a ocupação do solo metropolitano de modo a contribuir 

para o devido provimento das Funções Públicas de Interesse Comum 

aos cidadãos metropolitanos de Minas Gerais; 

• induzir a formação sustentável das novas centralidades metropolitanas, 

gerando uma melhor distribuição da oferta de bens e serviços públicos 

e privados; 

• desenvolver a infraestrutura de saneamento básico nos territórios 

metropolitanos, com enfoque na gestão de resíduos sólidos; 

• formular e implementar soluções intermodais de mobilidade e 

acessibilidade, em parceria com os sistemas de transporte municipais, 

estadual e federal. 

A ARMBH possui um organograma de organização interna, o qual é 

apresentado na figura a seguir, composto por uma Diretoria Geral, estruturas de apoio 

e demais diretorias.  
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Figura 23 - Organograma Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH). 
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Fonte: ARMBH (2022).
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Ademais, a ARMBH é submetida a um Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte (CDDM-

RMBH) composto por 16 membros:  

• cinco indicados pelo governo estadual; 

• dois deputados estaduais;  

• sete representantes de municípios (dois da prefeitura de Belo 

Horizonte, um representante da prefeitura de Contagem e outro da 

prefeitura de Betim e três representando os demais municípios);  

• dois representantes de organizações da sociedade civil organizada. 

A ARMBH também conta com um Conselho de Administração cuja composição 

foi definida pelo Decreto Estadual n.º 47.930, de 29 de abril de 2020, no seu Art. 6º. A 

composição inclui um membro suplente para cada um dos representantes: 

I - membros natos: 

a) Secretário de Estado Desenvolvimento Econômico, que é o seu Presidente; 

b) Diretor-Geral da Agência RMBH, que é o seu Secretário Executivo; 

II - membros designados: 

a) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – 

Sede; 

b) um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); 

c) um representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

(SEINFRA); 

d) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

(SEDESE). 

Ademais, existe uma Assembleia Metropolitana que trata de assuntos da 

ARMBH, formada por prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais (totalizando 68 

representantes municipais), representantes do Governo do Estado e Assembleia 

Legislativa.  

Atualmente, a ARMBH é responsável pelo processo de elaboração dos 

seguintes planos metropolitanos: 
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• Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(PSH-RMBH); 

• Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (PDDI-RMBH); 

• Apoio à Revisão dos Planos Diretores de seis municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): Raposos, Florestal, Itaguara, 

Esmeraldas, Santa Luzia e Taquaraçu de Minas; 

• Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o qual 

é composto pelos seguintes Planos Setoriais: Plano Metropolitano de 

Transporte Coletivo, Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa, Plano 

Metropolitano de Logística Urbana e Plano Metropolitano de Sistema 

Viário e Individual Motorizado. 

No âmbito da mobilidade, o Estado de Minas Gerais conta com a atuação de 

uma Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA). A organização da 

SEINFRA foi instituída pelo Decreto n.º 47.767, de 29 de novembro de 2019, que 

também aborda as competências da secretaria, as quais são: planejar, dirigir, executar, 

controlar, regular e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado. O Decreto referente à 

organização da SEINFRA ainda aborda, em seu Art. 2º, sobre o que as ações competentes 

à secretaria são referentes:  

I – à infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário e 
hidroviário;  
II – aos terminais de transportes de passageiros e cargas; III – à estrutura 
operacional de transportes;  
IV – às concessões e outras parcerias público-privadas sob sua competência; 
 V – ao apoio aos demais órgãos e entidades da administração pública 
estadual no planejamento, no acompanhamento, na execução, no controle e 
na avaliação de contratos de concessões e outras parcerias;  
VI – ao planejamento e ao acompanhamento da execução das obras públicas 
estaduais;  
VII – ao apoio e ao fomento ao desenvolvimento da infraestrutura municipal;   
VIII – à gestão das estruturas esportivas pertencentes ao Estado.      

 

A legislação também descreve a estrutura orgânica da secretaria em questão. 

Na Figura 24 abaixo, é possível verificar qual é a organização da SEINFRA:    
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Figura 24 - Organização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA. 
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Fonte: SEINFRA (2022).
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Como é possível observar no organograma da SEINFRA, a secretaria possui 

diversos setores relacionados ao planejamento, à gestão, ao controle e à avaliação do 

transporte em nível estadual, intermunicipal e metropolitano. 

Considerando a atuação da ARMBH e da SEINFRA dentro do arranjo 

institucional, pode-se afirmar que não há sequer um setor ou uma subsecretaria no 

estado ou na RMBH que trate especificamente da mobilidade ativa. 

No entanto, em novembro de 2019 foi criado por meio de termo de cooperação 

assinado entre a SEINFRA e a ARMBH, o Escritório de Mobilidade da RMBH. O objetivo 

da criação e implementação do Escritório é acompanhar as principais ações de 

mobilidade do Estado, além de promover o alinhamento e a catalisação das ações 

destinadas ao aprimoramento de soluções integradas de transportes, ao estímulo do 

desenvolvimento econômico estadual e ao aperfeiçoamento da ordenação do uso e da 

ocupação do solo. 

Nesse sentido, o Escritório de Mobilidade da RMBH está atuando no 

desenvolvimento e acompanhamento do Plano de Mobilidade da RMBH e dos Planos 

Setoriais que o compõem: Plano Metropolitano de Transporte Coletivo, Plano 

Metropolitano de Mobilidade Ativa, Plano Metropolitano de Logística Urbana e Plano 

Metropolitano de Sistema Viário e Individual Motorizado. 

Figura 25 - Composição do Escritório de Mobilidade. 
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Fonte: ARMBH (2022). 
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 PLANOS E PROJETOS EXISTENTES NA RMBH 

O presente capítulo tem como intuito levantar e analisar dados e documentos 

produzidos sobre a mobilidade ativa na RMBH, além de projetos e planos pertinentes à 

elaboração do PMA-RMBH.  

O PDDI (2011) abordou como um dos núcleos o Eixo de Acessibilidade, o qual 

envolve, entre outras políticas, a Política Integrada de Mobilidade Metropolitana. Essa 

política aborda, ao todo, seis programas, os quais são diretamente ou indiretamente 

pertinentes à mobilidade ativa na RMBH: 

• Programa de Adequação e Implantação de Infraestrutura Viária; 

• Programa de Adequação e Implantação da Infraestrutura Ferroviária; 

• Programa de Integração do Transporte Público Coletivo; 

• Programa de Incentivo ao Transporte Não-motorizado; 

• Programa de Racionalização da Logística Metropolitana de Distribuição 

Física de Cargas em Belo Horizonte; 

• Programa de Integração Institucional e Tarifária de Transportes. 

Esses programas têm em comum a busca pela ampliação das condições e dos 

meios de acesso de uma variedade de serviços, equipamentos e centralidades da RMBH. 

A seguir, serão apresentadas breves explanações e análises feitas a respeito dos 

programas mencionados. 

5.1. PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

O Programa de Adequação e Implantação de Infraestrutura Viária, pertinente 

à FPIC do Sistema Viário, teve como intenção tornar a rede viária da região em uma 

estrutura territorial metropolitana policêntrica, para assim permitir um 

desenvolvimento mais homogêneo da RMBH. 

A implantação dessa infraestrutura viária metropolitana viria a orientar o 

crescimento e o desenvolvimento urbano da RMBH em função dos deslocamentos de 

pessoas, bens e mercadorias, e com a promoção das centralidades metropolitanas em 

cinco níveis (Metrópole Área Central de Belo Horizonte, Centros Metropolitanos, 

Subcentros Metropolitanos, Centros Microrregionais e Centros Locais). 
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Relacionados a esse programa, estavam dois projetos/ações: 

1. implantação do sistema viário metropolitano em rede;  

2. expansão e implantação da malha rodoviária metropolitana. 

Esses projetos envolveram horizontes variados de implementação, de curto 

prazo (2023) a longo prazo (2050), e os financiamentos advindos de diversas fontes. 

Figura 26 - Caracterização de projetos de estruturação viária (2027, 2032, 2042). 
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Fonte: Modernização da Mobilidade na RMBH, P8 - Etapa 3: Reorganização da Rede e Seleção de 

Alternativas. 
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Nesse programa, foram propostos projetos: do Anel de Integração 

Metropolitana (Anel Viário de Contorno Norte/Rodoanel, Anel Viário de Contorno Sul, 

Anel Viário de Contorno Leste); do Anel do Entorno Metropolitano (duplicação de 

rodovias/BRs e MGs); do Corredor BRT (ligação de Ibirité-Anel Sul e Justinópolis); e do 

VIURBS Metropolitano. 

No entanto, a grande maioria desses projetos ainda não foi implementada por 

conta de problemas relativos à falta de recursos públicos e/ou de governança. 

Figura 27 - Caracterização do Rodoanel. 

 

Fonte: ARMBH (2022). 

5.1.1. RODOANEL 

A RMBH possui atualmente um Anel Rodoviário que, com a conurbação entre 

os municípios da RMBH e a expansão da mancha urbana, passou a ser muito utilizado 

por veículos em deslocamentos urbanos, embora tenha sido caracterizado inicialmente 

pelo tráfego rodoviário.  

O tráfego compartilhado entre cargas e veículos de deslocamentos urbanos 

gera congestionamentos e elevados números de acidentes. Considerando-se esse 

cenário, é proposto para a RMBH a construção de um eixo viário que circunda 

perifericamente os municípios. 

Esse projeto é denominado Rodoanel Metropolitano e atualmente está em 

processo de licitação para implantação após uma discussão de aproximadamente 20 
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anos. O Rodoanel visa atrair o tráfego de veículos de carga ou longa distância, de modo 

a desafogar o tráfego no Anel Rodoviário existente.  

O processo de elaboração do projeto contou com a realização de duas consultas 

públicas pela SEINFRA, com o recebimento de mais de 750 contribuições. Também 

foram realizadas oito audiências públicas sobre a temática. 

De maneira geral, o projeto do Rodoanel Metropolitano corresponde à uma 

ampliação da malha viária estadual, a qual será responsável pela ligação de municípios 

que representam polos econômicos em Minas Gerais. Dessa forma, o tráfego na região 

do Anel Rodoviário existente passará a contar com a circulação livre de veículos coletivos 

e individuais de forma mais segura e, portanto, com significativa redução no número de 

acidentes e maior agilidade no tráfego. 

Figura 28 - Traçado Rodoanel. 

 

Fonte: ARMBH (2022). 

De maneira geral, o Rodoanel Metropolitano pode representar uma possível 

diretriz de rota cicloviária para a RMBH, considerando-se os benefícios que essa malha 

viária irá gerar quanto à redução dos tempos de deslocamento e à melhoria na 

qualidade de vida da população ao garantir melhores vias de acesso. Ademais, o projeto 

pretende contribuir para a diminuição das emissões de CO2, uma vez que a quantidade 

de congestionamentos será reduzida.  
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5.1.2. VIURBS 

Esse projeto é referente ao Programa de Estruturação Viária no município de 

Belo Horizonte, desenvolvido no ano de 2008. Teve como objetivo analisar a malha 

viária existente e priorizar a implantação das novas conexões viárias, de forma 

estratégica para o desenvolvimento de Belo Horizonte. 

Esse projeto foi desenvolvido tendo como objetivos estratégicos os seguintes 

itens: 

• Descentralização do Sistema Rádio-Concêntrico; 

• Ampliação e Priorização do Sistema Estrutural de Transporte Coletivo; 

• Melhoria do Desempenho do Sistema Viário; 

• Inclusão Social/Melhoria das Condições Sociais; 

• Melhoria das Condições Ambientais; 

• Eficiência Econômica. 

Além disso, a elaboração do VIURBS contou com a produção de diversos 

relatórios, entre os quais destaca-se os Relatórios de Vistoria e Estudos de Traçado, uma 

vez que cada intervenção de estudo de traçado conta com um tratamento individual. 

Esses estudos de traçado dos trechos e das interseções visaram configurar a 

nova rede viária, a partir de projetos de implantações de vias, ampliações e 

alargamentos, além de melhorias em geral. 

Nesse sentido, as propostas referentes à malha viária acabaram influenciando 

proposições também para a malha cicloviária. A ONGtrem, organização voltada ao 

transporte e à ecologia em movimento, trabalhou no sentido de propor e verificar a 

viabilidade da expansão de ciclovias em BH com o aproveitamento das vias previstas no 

VIURBS. Além disso, a rede cicloviária proposta passou a integrar um Plano Diretor 

Cicloviário de Belo Horizonte e também no Programa Pedala BH. 
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5.2. PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

FERROVIÁRIA 

Esse programa teve como objetivo a implantação de uma rede de transporte 

ferroviário de passageiros, de forma a interligar as principais centralidades da metrópole 

e constituir a parte principal do sistema de transporte da RMBH. 

Relacionados a ele, estão dois projetos: 

1. a expansão e implantação da malha metroviária metropolitana;  

2. e a expansão e implantação da malha ferroviária metropolitana. 

Esses projetos também tiveram como intuito: a criação de um tratamento 

urbanístico de estações e travessias; a implantação de uma rede com a possibilidade de 

integração com outros transportes e o incentivo ao uso do transporte público; contribuir 

para o desenvolvimento metropolitano; e integrar o transporte ferroviário de 

passageiros com outras cidades-polo de Minas Gerais e do Brasil. 

Figura 29 - Propostas para o transporte ferroviário de passageiros. 

 

Fonte: Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF). 

 Referente a esse programa, foram desenvolvidos vários outros planos setoriais 

e estudos referentes ao sistema ferroviário metropolitano, em diferentes níveis de 
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governo. Entre eles estão: Projeto de Ferroanel; Estudos de Transporte Coletivo; Estudos 

de Integração Operacional de Transporte Coletivo; Plano Metropolitano de Transporte 

Coletivo; Plano Metropolitano de Mobilidade; Plano Metropolitano de Mobilidade 

Ativa; Plano Metropolitano de Logística Urbana; Plano Estratégico Ferroviário de Minas 

Gerais (PEF); Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - 2016 a 2027; Programa de 

Racionalização da Logística Metropolitana de Distribuição Física de Cargas em Belo 

Horizonte; e Projeto do Ferroanel. 

Para a rede metroviária (metrô) foi proposta a ampliação da rede metroviária 

para a aglomeração urbana central, com extensão e implantação de algumas linhas 

(Linha Norte-Sul – Vila da Serra-Aeroporto de Confins, Linha Leste-Oeste – Betim-

Sabará, Linha Ibirité-Ribeirão das Neves, Linha Vila da Serra-Santa Luzia e Linha Ribeirão 

das Neves-Savassi). 

Para a rede ferroviária foram propostas: a caracterização do sistema ferroviário 

metropolitano como principal elemento do sistema de transporte coletivo de 

passageiros; o redimensionamento da malha viária com cerca de 300km, em 19 

municípios; a consolidação da rede regional ferroviária de passageiros e a implantação 

do contorno ferroviário de carga. 

No entanto, os projetos e ações previstos não foram implementados. 

5.2.1. PLANO ESTRATÉGICO FERROVIÁRIO  

O relatório do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF Minas), 

desenvolvido entre 2020 e 2021, engloba um capítulo sobre multimodalidade nos 

transportes. Esse capítulo menciona que os projetos de infraestrutura de transportes no 

estado devem ser conduzidos no sentido de integrarem elementos e garantirem a 

competitividade, além de colaborarem com a criação de riquezas e o desenvolvimento 

social das microrregiões envolvidas. 

Embora o objetivo mencionado seja referente aos modos de transporte de 

cargas e logística, com os respectivos níveis de serviços, o PEF contempla a necessidade 

de reestruturação e melhorias na malha viária como um todo, de modo a garantir a 

distribuição física e a integração entre todos os modais de transportes em Minas Gerais. 
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O relatório ainda aborda o estudo de viabilidade a respeito de linhas 

ferroviárias turísticas e de transportes de passageiros. Nesse estudo, foi avaliada a 

viabilidade de algumas linhas propostas a partir de uma análise multicritério. Em relação 

aos trens regionais de passageiros, algumas das linhas ferroviárias passam por 

municípios da RMBH, principalmente por Belo Horizonte, conforme observado na figura 

a seguir:  

Figura 30 - Localização dos trens regionais elegíveis para estudo de demanda. 

 

Fonte: PEF-MG (2020-2021). 

 Também são abordadas pelo plano propostas de trens metropolitanos A, B e 

C, seus respectivos itinerários e suas conexões com as linhas 1 (existente) e 2 (projetada) 

do metrô de Belo Horizonte. 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 107 

 

Figura 31 - itinerários das propostas de trens metropolitanos A, B e C e suas conexões. 

 

Fonte: PEF-MG (2020-2021). 

O PEF contou com procedimentos de simulação operacional e identificação do 

potencial de demanda dessas três linhas (A, B e C) metropolitanas, as quais passaram 

por avaliação durante o desenvolvimento do plano.  

De modo geral, a respeito dos serviços de transporte de passageiros em Minas 

Gerais, o PEF teve como intuito verificar as condições prévias de viabilização de 

propostas pertinentes ao transporte ferroviário organizadas em três categorias de 

serviço: turístico, regional ou intercidades e metropolitano. Essas propostas, assim 

como outras que possam surgir para o estado, podem agregar novas demandas nessa 

modalidade de transporte e também impulsionar o desenvolvimento econômico. 

De uma maneira geral, a respeito da convergência com o Plano de Mobilidade 

Ativa na RMBH, o PEF relaciona-se com os modos ativos por considerar a 

multimodalidade na compreensão dos sistemas de transportes, das atividades 

econômicas e da circulação de pessoas e cargas. Além disso, conforme mencionado em 

reuniões com os membros do Escritório de Mobilidade da RMBH e com atores-chave da 

mobilidade ativa, a Etapa 2 - Proposições - poderá envolver propostas de infraestrutura 

cicloviária relacionadas às rotas ferroviárias que passam pela região, uma vez que elas 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 108 

 

representam trajetos planos os quais podem passar por centros urbanos e que seriam 

adequados para a utilização por modos de transporte ativo.  

Ademais, conforme aborda a Cartilha do PEF sobre o Decreto de Shortlines, de 

2021, alguns dos aspectos importantes a respeito do uso das ferrovias são: a redução 

dos níveis de emissões de CO2; a diminuição do tráfego e acidentes; o aumento da 

qualidade de vida; e o desenvolvimento de turismo e cultura. Nesse sentido, o uso das 

ferrovias está em consonância com as contribuições que os modos de transporte ativo 

também propiciam em relação à sustentabilidade.  

 

5.3. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

O programa visa a criação, a ampliação e a integração de sistemas de transporte 

público coletivo, nas modalidades sobre rodas e sobre trilhos.   

Entre os projetos e ações relacionados ao programa, estão: 

1. Suporte da Rede de Centralidades; 

2. Melhoria de infraestrutura para o transporte coletivo; 

3. Informação e informatização do transporte público;  

4. Incentivo ao transporte alternativo complementar. 

A implementação do programa deveria ter se dado no médio prazo, 

consolidando-se até o ano de 2023. No entanto, o detalhamento dos projetos 

integrantes desse projeto foi diferente dos programas de infraestruturas viária e 

ferroviária. 

Projetos estruturantes do sistema de transporte público coletivo foram 

compatibilizados ao programa e foram previstas intervenções de suporte ao transporte 

coletivo: para as redes de metrô, BRTs e BRSs, e para as faixas exclusivas/preferenciais 

nas principais vias de ônibus, nos terminais e nas estações. Os horizontes de 

implementação correspondem a curto (2027), médio (2032) e longo (2042) prazos. 
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Figura 32 - Intervenções previstas do transporte público coletivo, segundo os horizontes de 
estudos. 

 

 

Fonte: Comitê de Mobilidade. 

5.4. PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO 

O Programa de Incentivo ao Transporte Não-Motorizado também integrou os 

programas do Núcleo Eixo de Acessibilidade – Política Integrada de Mobilidade 

Metropolitana abordados pelo PDDI (2011). 

Esse programa tem como FPIC o Sistema Viário e Transporte Intermunicipal, 

cujo objetivo seria criar e implantar políticas públicas relacionadas aos sistemas de 

transporte e uso do solo urbano, de modo a reduzir a degradação ambiental e a 

vulnerabilidade social na RMBH. 

Relacionados ao programa, existem os seguintes projetos e ações: 

1. a restrição ao transporte motorizado individual; 

2. e o incentivo ao pedestrianismo, ao ciclismo e outros modos não 

motorizados alternativos. 

Em relação à restrição ao transporte motorizado individual, a mesma se 

relaciona à implementação de medidas para a redução dos impactos desse tipo de 

transporte nos espaços viários, de forma sustentável e democrática. São exemplos disso: 
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a adoção de medidas de moderação de tráfego (traffic calming); a criação de calçadões; 

a implantação do pedágio urbano; a proibição de circulação e entrada de veículos 

particulares em centros históricos; a criação de áreas de estacionamento rotativo; a 

criação de condições para a promoção de opções de outros meios de locomoção ao 

invés de veículos motorizados individuais; entre outros. 

Já em relação às medidas de incentivo ao pedestrianismo, ao ciclismo e aos 

outros modos não motorizados alternativos, as ações pertinentes correspondem: à 

adoção dos parâmetros do desenho universal e de medidas de moderação de tráfego; à 

ampliação das áreas destinadas à circulação de pedestres, com a criação de uma rede 

de calçadas; à implantação de uma rede de ciclofaixas, ciclovias, paraciclos e 

bicicletários (integrados ou não aos terminais de transportes públicos); à criação de 

programas de Bicicletas Públicas (intra e intermunicipais); e à adaptação dos variados 

veículos de transporte coletivo para acondicionarem adequadamente os veículos não-

motorizados, além da realização de estudos para a viabilização de subsídios (públicos 

e/ou privados) para a aquisição de veículos não-motorizados. 

5.5. PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA METROPOLITANA DE 

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA DE CARGAS EM BELO HORIZONTE 

Este programa visa à implantação de Plataformas Logísticas (PL) e sistema de 

minerodutos em busca da racionalização do trânsito de veículos de carga na RMBH. 

Desse modo, contribuirá com a melhoria do meio ambiente e da segurança, além do 

aperfeiçoamento das diversas cadeias de abastecimento de materiais e produtos de 

interesse da região. 

Os projetos e ações relacionados a esse programa são os seguintes: 

1. Estudos propostos: previsão de demanda por espaços públicos para 

armazenagem, pesquisa de opinião, estudos de simulação e de 

otimização de diversos esquemas de redes e racionalização de 

seminários de discussão (estruturação da logística de cargas);  

2. Definição e Implantação de Plataformas Logísticas. 
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De maneira geral, o Programa é muito importante para a mobilidade 

metropolitana, especialmente em relação aos conflitos entre o trânsito de veículos do 

transporte coletivo e de transporte individual e a circulação de veículos de carga. 

Sobre os Estudos Propostos nesse Programa, havia o estudo da previsão de 

demanda por espaços para armazenagem, baseado na Pesquisa de Origem e Destino 

(OD), com levantamento dos fluxos de carga com origem e destino internos e externos 

à RMBH, pontuando o comércio varejista segundo diversos horizontes e considerando 

os investimentos previstos e as tendências de crescimento econômico da região. 

Em relação à Definição e à Implantação de Plataformas Logísticas, foi prevista 

a implementação de três Plataformas Logísticas (PL): uma no eixo oeste da RMBH (BR-

381), uma no eixo noroeste (BR-040, direção Sete Lagoas/Brasília) e outra ao nordeste 

da RMBH (interseção da BR-262, sentido Vitória, com a Ferrovia Centro-Atlântica – FCA). 

As propostas foram feitas com base nos estudos de demanda e nos critérios 

estabelecidos, incluindo os aspectos de impactos ambientais. 

Figura 33 - Caracterização do transporte de carga na RMBH com as intervenções previstas. 
 

 

Fonte: PDDI (2011). 
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As PLs permitem armazenagem temporária de materiais e produtos, triagem e 

transferência de cargas entre caminhões e terminais, serviços de central de fretes e 

controle de acesso a centros urbanos para racionalizar o trânsito de veículos de carga 

na área urbana e melhorar a qualidade do meio-ambiente e a segurança. 

Para o sistema de minerodutos, não houve sugestão de traçado. Esse sistema 

requer um estudo de viabilidade técnica-econômica do transporte de minério na RMBH, 

que atualmente se dá através de ferrovia. Esse sistema seria importante para a 

adequação dos modos rodoviário e ferroviário. 

Já o ramal paralelo ao Arco Noroeste refere-se a uma proposição significativa 

para um contorno do transporte ferroviário de carga, que considera a estruturação 

viária e de uso do solo, no sentido de reduzir as barreiras criadas pela ferrovia. Essa 

proposição minimiza as travessias em desnível na região (viadutos, trincheiras, 

passarelas). 

5.6. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E TARIFÁRIA DE TRANSPORTES 

Esse Programa visa suprir a necessidade de um modelo de convivência 

metropolitana, com medidas para a efetividade global do sistema metropolitano de 

transporte público. Seria necessário o gerenciamento das interfaces entre o transporte 

metropolitano e os municipais, nos aspectos operacionais, institucionais e econômico-

financeiros. 

Projetos e ações relacionados a esse programa: 

1. Organização institucional de Transportes Públicos; 

2. Integração Tarifária de Transportes Públicos. 

A respeito da primeira ação - Organização Institucional e Transportes Públicos 

-, existem dois projetos: 

• um projeto que abrange os aspectos institucionais dos sistemas de transporte 

público federal (o trem metropolitano e os trens de subúrbio), estadual (o transporte 

rodoviário intermunicipal metropolitano) e municipais (o transporte rodoviário 

municipal);  

• e outro projeto de estruturação legal para a cogestão dos sistemas públicos 
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federal, estadual e municipais, requerendo a análise de ordenamento legal e de 

atuação conjunta dos diversos gestores, a formulação de proposições, a avaliação 

de alternativas e a elaboração de projetos de lei a serem aprovados. 

A respeito da Integração Tarifária de Transportes Públicos, existem 

considerações sobre as questões da integração tarifária de transportes públicos 

existentes na época de elaboração do PDDI, as quais frisaram a falta de resultados que 

atendessem às expectativas dos diversos integrantes da região. Isso seria devido a 

problemas de gestão e mudanças de competências com alterações de legislação nas 

esferas federal, estadual e municipal, além de realinhamentos políticos e institucionais.  

Nesse sentido, a integração tarifária seria estabelecida pela definição de 

estratégias de política tarifária, implantação em sistemas isolados, definição de critérios 

de repartição de receita entre sistemas, elaboração e implantação de projeto piloto, e 

implantação nos sistemas existentes e nos novos sistemas. 

5.7. PLANOS SETORIAIS EM DESENVOLVIMENTO 

O Plano de Mobilidade da RMBH começou a ser desenvolvido no ano de 2018 

com o objetivo de definir políticas, projetos e ações para a melhoria das condições de 

mobilidade e a garantia da sustentabilidade na região. 

Nesse sentido, o planejamento da mobilidade foi segmentado a partir da 

elaboração de quatro planos setoriais de caráter multimodal: Plano Viário e de Incentivo 

ao Uso Racional do Automóvel; Plano Metropolitano de Transporte Coletivo; Plano de 

Logística Urbana Metropolitano; e Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa. 

Todos os planos mencionados estão em desenvolvimento e possuem como 

temas transversais o uso e a ocupação do solo, a sustentabilidade, a segurança viária, a 

acessibilidade, a governança e a participação popular. 

Informações a respeito do andamento de tais planos são repassadas por meio 

de reuniões com o Comitê Técnico de Mobilidade (CTMob), cujo link de acesso está 

disponível no site da Agência (ARMBH). Além disso, a sociedade civil pode colaborar 

através do encaminhamento de sugestões e observações para o e-mail específico 

(emob@infraestrutura.mg.gov.br), bem como participando das reuniões do Comitê. 

 

mailto:emob@infraestrutura.mg.gov.br
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5.7.1. PLANO VIÁRIO E DE INCENTIVO AO USO RACIONAL DO AUTOMÓVEL 

O Plano Viário em desenvolvimento na RMBH é composto por cinco vertentes 

principais, as quais são listadas a seguir: 

• Infraestrutura; 

• Gestão de Demanda; 

• Segurança viária; 

• Meio ambiente; 

• Governança. 

Esse plano tem por objetivo promover projetos de infraestrutura, programas 

de educação no trânsito e o uso racional do automóvel. Além disso, prevê a criação e 

implementação de um modelo de governança metropolitano responsável pelo sistema 

viário, contando também com indicadores e metas que permitam o monitoramento dos 

projetos e programas propostos. 

Esses projetos e programas propostos irão compor uma carteira e vão passar 

por uma hierarquização a partir da definição de um modelo. 

5.7.2. PLANO METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO 

Conforme apresentado na reunião do CTMob realizada no dia 10 de maio de 

2022, esse plano que será estruturado em um único relatório contendo: levantamento 

de dados; diagnóstico; benchmarking; e prognóstico contendo diretrizes e propostas 

(projetos e programas), das quais destacam-se as propostas de integração físico- 

operacional, tarifária e de governança. 

Ademais, o plano pretende abordar a proposta de um plano de implementação 

a partir de cada município com o objetivo de propor uma forma de integração dos 

sistemas municipais com o sistema metropolitano. A partir da integração das redes será 

possível estabelecer a integração tarifária. 
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5.7.3. PLANO DE LOGÍSTICA URBANA METROPOLITANO 

Já a questão da logística será tratada no desenvolvimento de um plano 

estruturado em: diagnóstico; desenvolvimento econômico; transporte de cargas; 

sustentabilidade; e governança metropolitana. 

O diagnóstico visa identificar as atividades econômicas da RMBH e os polos 

geradores e atratores de cargas, além de fluxos e modos de viagens entre os anos de 

2017 e 2021. 

A intenção do plano é focar no desenvolvimento econômico da região, a partir 

da definição de indicadores da logística urbana e de tendências econômicas e da 

estimativa de cenários futuros, visando estabelecer diretrizes de ocupação e uso do solo, 

além de propor soluções e instrumentos logísticos. 

A respeito do transporte de cargas propriamente dito, o plano visa identificar: 

• os corredores de cargas; 

• os gargalos logísticos; 

• as tendências do setor; 

• as diretrizes de uso racional dos modos; 

• e as propostas de soluções e infraestrutura. 

Ademais, tem como objetivo verificar questões e trazer propostas referentes à 

sustentabilidade quanto ao consumo de combustível, aos índices de acidentes de 

trânsito e à redução de impactos. 

Esse plano também pretende estabelecer uma governança metropolitana 

responsável pela logística urbana a partir da construção de um observatório e da 

definição de cooperações técnicas. 

5.8. OUTROS PLANOS E PROJETOS NA RMBH REALIZADOS OU EM ANDAMENTO 

O relatório de Modernização da Mobilidade na RMBH, desenvolvido no ano de 

2021 e contemplando os estudos do Transporte Coletivo, apresentou um capítulo de 

Planos Existentes na RMBH.  

O Plano Metropolitano de Transporte Coletivo da RMBH, o qual está em 

desenvolvimento na região, contou com uma etapa de levantamento e análise de 
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planos, projetos ou proposições existentes pertinentes à mobilidade urbana e que 

teriam relação com o transporte. Nesse sentido, a análise levou em conta, além do que 

foi mencionado entre os itens 5.8.1 a 5.8.3, os seguintes estudos e projetos:  

• Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte - PDDI (2011);  

• PMI Transporte Metropolitano Sobre Trilhos (2014);  

• Estudo de Demanda Comparativo do Metrô Leve e do Pedágio da Linha 

Verde (2015);  

• PPI - Programa de Parcerias de Investimentos - Governo Federal (2016)  

• PlanMob-BH (2013, revisado em 2017);   

• Projetos Funcional e Básico da Linha 4 do Metrô da RMBH, trecho Novo 

Eldorado – Betim (2017);  

• Plano de Mobilidade de Nova Lima (2019);  

• Plano Estratégico Ferroviário (2020);  

• Projeto do Rodoanel Metropolitano da RMBH (2020) Metrô RMBH - 

CBTU/BNDES (2020);  

• Política Tarifária - Banco Mundial (2020); 

Nesse sentido, foram identificados 51 projetos importantes na RMBH, os quais 

possuem diferentes horizontes de implantação e estão listados no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Projetos contemplados na rede de transporte proposta. 

Código Nome do Projeto 
Extensão 

(km) 
Horizonte 

P01 Linha 1 - Extensão e melhorias 30 Curto prazo (2027) 

P02 Linha 2 - Metrô (Barreiro - Nova Suíssa) 10 Curto prazo (2027) 

P03 
Linha 2 - Metrô (Nova Suíssa-Santa Tereza via 
Amazonas) 

7 Longo Prazo (2042) 

P04-1 Linha 3 - Metrô (Pampulha-Lagoinha) 8 Longo Prazo (2042) 

P04-2 Linha 3 - Metrô (Lagoinha-Savassi) 4 Médio Prazo (2032) 

P05 Linha 3 - Metrô (Lagoinha-Morro do Papagaio) 7 Longo Prazo (2042) 

P08 BRS Céu Azul - Ribeirão das Neves 10 Longo Prazo (2042) 

P10 BRT BR-040 19 Médio Prazo (2032) 

P11-1 Terminal Betim - Curto prazo (2027) 

P11-2 Terminal Ferrugem - Curto prazo (2027) 

P12-1 Terminal General Carneiro - Curto prazo (2027) 

P12-3 Terminal Nova Lima (Bom Retiro) - Longo Prazo (2042) 

P13 CIT Contagem - Longo Prazo (2042) 

P20 Estação São José - Curto prazo (2027) 
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P21 BRS Afonso Pena 3 Curto prazo (2027) 

P22 BRS N. Senhora do Carmo 5 Curto prazo (2027) 

P23 
Implantação faixas exclusivas/preferenciais 
nas principais vias de ônibus 

45 Curto prazo (2027) 

P24 BRT Cristiano Machado (complemento) 14 Médio Prazo (2032) 

P25  Corredor Amazonas 9 Curto prazo (2027) 

P26 BRS Contorno/Andradas/Assis Chateaubriand 6 Curto prazo (2027) 

P27 BRS Raja Gabaglia 6 Curto prazo (2027) 

P28 BRT Anel Rodoviário 22 Médio Prazo (2032) 

P29 BRS Barão de Homem de Melo 5 Médio Prazo (2032) 

P30 BRS Rota Noroeste 20 Médio Prazo (2032) 

P31 Linha A (trilhos): Imbiçu-Novo eldorado 10 Longo Prazo (2042) 

P34 BRT/BRS Corredor Norte-Sul 21 Curto prazo (2027) 

P35 BRS Corredor Leste-Oeste 10 Curto prazo (2027) 

P36 BRS Corredor Ressaca 9 Curto prazo (2027) 

P37 Metrô Leve-BH (Amazonas - Venda Nova) 20 Longo Prazo (2042) 

P39 BRS Corredor sudoeste 44 Curto prazo (2027) 

P41 BRT Via Estruturante Sul 15 Longo Prazo (2042) 

P43 Terminal Darcy Ribeiro - Curto prazo (2027) 

P44 Terminal Ressaca - Curto prazo (2027) 

P45 Terminal Jardim Colonial - Médio Prazo (2032) 

P46 BRT A. Brasília (Terminal São Benedito) 3 Curto prazo (2027) 

P47 BRT LMG-806 (Terminal Justinópolis) 2 Curto prazo (2027) 

P48 Terminal Santa Luzia - Curto prazo (2027) 

P49 Terminal Imbiruçu - Médio Prazo (2032) 

P50 Terminal Pedro Leopoldo - Médio Prazo (2032) 

P51 EstaçãoJardim Canadá - Curto prazo (2027) 

P52 BRS Diametral 43 Longo Prazo (2042) 

P53 BRT Morro Alto 6 Curto prazo (2027) 

P54 BRT Extensão 220 6 Longo Prazo (2042) 

P55 BRT Vera Cruz 8 Longo Prazo (2042) 

P56 BRT Corredor Sul 11 Longo Prazo (2042) 

P58 BRS Anel Intermediário 30 Longo Prazo (2042) 

 

Os projetos mencionados também possuem relevância e relação com o 

desenvolvimento do PMA, uma vez que é pretendida para a mobilidade ativa, a 

proposição de pontos de integração modal na RMBH. 

 

5.8.1. MODELO INTERMODAL DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

(MITCON) 

O Modelo foi elaborado em 2008 pela Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte de Contagem em parceria com a Prefeitura Municipal do Município, com o 
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objetivo de encontrar soluções para a infraestrutura rodoviária e ferroviária que vão 

além do limite municipal, abrangendo a região metropolitana. Uma das criações do 

plano é a implantação do Terminal de Integração Contagem, que por fazer parte do 

Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), situa-se dentro do sistema do Complexo 

Intermodal de Transporte (CIT). 

5.8.2. PROJETO DE MELHORIA DE DESEMPENHO DAS CONCESSÕES DE 

TRANSPORTE COLETIVO DA RMBH (2015-2016) 

Elaborou-se esse estudo com o objetivo de se alcançar a reestruturação da rede 

de transporte público, observando as mudanças de fluxo de pessoas, residências e 

serviços que ocorreram durante os anos, tendo como uma das soluções citadas a criação 

do BRS Corredor Sudoeste, formados pela Av. Tereza Cristina, Av. Nélios Cerqueira e 

Rod. Renato Azeredo. 

5.8.3. ESTUDOS DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE (SIM)/TRANSCON (EM 

IMPLANTAÇÃO) 

O Transporte Coletivo de Contagem já citado no MitCon faz parte do Sistema 

Integrado de Mobilidade (SIM), que visa a criação de um sistema de Transporte Coletivo 

Tronco-Alimentado que prevê melhorias na infraestrutura urbana e viária. Há também 

a criação do Complexo Intermodal de Transporte (CIT), que visa integrar o Sistema 

Urbano Tronco Alimentado com a nova Estação de Metrô Novo Eldorado.  

 CENÁRIO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH 

O capítulo aqui apresentado tem por objetivo analisar os Planos de Mobilidade 

existentes na RMBH e as ações ou projetos a respeito da mobilidade ativa abordados 

por esses planos. 

6.1. PLANOS DE MOBILIDADE NA RMBH 

A RMBH, conforme já mencionado, é conformada ao todo por 34 municípios, 

dos quais apenas 4 possuem um Plano de Mobilidade aprovado: Belo Horizonte, 

Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. No entanto, o Plano de Lagoa Santa não é listado 

pelo MDR no levantamento da situação dos PlanMobs no Brasil, podendo não ter sido 
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reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Além disso, o Plano de 

Mobilidade do município de Nova Lima é indicado no site da prefeitura, mas não foi 

encontrada a legislação que aprova o plano, nem os relatórios de elaboração publicados. 

O levantamento do MDR ainda lista como elaborado o Plano de Mobilidade de Florestal, 

porém a legislação apresentada como aquela que aprovou o PlanMob, na realidade, é a 

Lei n.º 775/2007, que institui o Plano Diretor do município e que, por conta disso, não 

foi considerado pela consultora. A situação dos planos na RMBH é compilada no Gráfico 

8. 

Gráfico 8 - Porcentagem de municípios com PlanMob na RMBH. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Vale ressaltar que por tratarem de municípios que compõem uma região 

metropolitana, todos eles possuem a obrigação de elaborar seus PlanMobs conforme 

artigo 24, parágrafo 1º, inciso II, da Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Os prazos de 

elaboração eram de 12 de abril de 2022 para municípios com mais de 250 mil habitantes, 

como Belo Horizonte, Betim, Contagem e Ribeirão das Neves, e de 12 de abril de 2023 

para municípios com até 250 mil habitantes, caso dos demais municípios da RMBH. 

Dessa maneira, observa-se que Betim e Ribeirão das Neves estão atrasados com a 

elaboração de seus Planos de Mobilidade e que os outros municípios, com exceção de 

Nova Lima., encaminham-se para a mesma situação, por não terem iniciado o processo 

de elaboração  

Além disso, dentre os planos existentes ou em processo de elaboração, 

nenhum comenta ou se utiliza do conceito da Trama Verde e Azul, advindo do PDDI 

2011.  
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6.1.1. PLANO DE MOBILIDADE DE BELO HORIZONTE 

O Plano de Mobilidade da capital Belo Horizonte passou por revisão entre os 

anos de 2015 e 2017. O relatório de Tendências indicou que os tratamentos prioritários 

para a circulação de pedestres propostos no plano anterior (2010) foram focados na 

área do Hipercentro e nos corredores de transporte coletivo de alta capacidade de BH. 

Também foi verificado que o tratamento de pedestres nas centralidades 

regionais deveria contemplar sinalização indicativa específica e iluminação específica 

dos passeios, travessias e pontos de ônibus. 

Já a respeito das ciclovias, em 2005 foi instituído um programa específico para 

o uso da bicicleta na capital, o Pedala BH - Programa de Incentivo ao Transporte por 

Bicicletas -, conforme mencionado no relatório, com o objetivo de estimular e promover 

facilidades para o uso da bicicleta.  

Foi prevista também a implantação de uma rede cicloviária com extensão de 

411km até o ano de 2030, a qual considerou várias tipologias de infraestruturas 

cicloviárias em função das características específicas de cada área abrangida, além de 

condições de conforto e segurança dos ciclistas. 

Na época do desenvolvimento do plano, previu-se que a rede cicloviária 

proposta para 2020, com mais de 150,68 km, teria o objetivo principal de alimentar o 

sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte. 
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Figura 34 - Rede cicloviária proposta Plano de Mobilidade de Belo Horizonte.

 
Fonte: BHTRANS (2017). 

Já no Relatório do Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta foram 

apresentados, dentro do Eixo da Mobilidade Urbana Sustentável, indicadores-chave, 

programas e medidas referentes à Mobilidade Ativa. 

O principal objetivo desse eixo no PlanMob-BH 2030 foi prover infraestrutura 

adequada e acessível para a circulação por modos ativos de transporte, envolvendo 

ações em vias e na sinalização e ações educativas e de incentivo na utilização desses 

modos. 

Nesse eixo foram estabelecidas duas metas principais: 

• proporcionar o aumento percentual de viagens a pé, com ênfase nas 

viagens até 2km;  
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• proporcionar o aumento percentual de viagens de bicicleta, com ênfase 

em viagens até 8km.  

Também foram previstos, para acompanhar o atendimento aos objetivos 

propostos para a mobilidade ativa, indicadores-chave do plano (percentual de viagens a 

pé e percentual de viagens com bicicleta). 

Além do Plano de Mobilidade Urbana de BH, no ano de 2019, também foi 

publicado o relatório referente ao Plano de Ações de Mobilidade por Bicicletas em BH, 

conhecido por PlanBici, desenvolvido em conjunto com a BH em Ciclo - Associação dos 

Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte. Esse Plano apresenta ações que visam incentivar o 

uso de bicicletas e aumentar o número de ciclistas na cidade com a meta de alcançar 2% 

de viagens por bicicleta no ano de 2020. Essas ações foram apresentadas juntamente de 

seus respectivos responsáveis, prazos e custos, e desenvolvidas em acordo com o Plano 

de Mobilidade de BH. 

Além disso, o plano em questão foi desenvolvido a partir de seis eixos:  

• Infraestrutura e circulação;  

• Integração modal e bicicletas compartilhadas;  

• Comunicação, educação e mobilização;  

• Governança, produção de dados e transparência; Legislação;  

• Financiamento. 

Para cada um dos eixos temáticos foram propostas ações anuais, entre 2017 e 

2020, pertinentes ao modo bicicleta, além de ações permanentes. 

Ademais, um Relatório Analítico do Índice de Desenvolvimento da Estrutura 

Cicloviária (IDECiclo) também foi desenvolvido em Belo Horizonte, entre os anos de 

2018 e 2019. O IDECiclo teve por objetivo estabelecer uma metodologia de avaliação 

qualitativa e quantificação da estrutura cicloviária em BH. 

Para a avaliação de infraestrutura cicloviária envolvendo ciclorrotas, ciclovias e 

ciclofaixas, foram delimitados 17 parâmetros qualitativos, que compõem a avaliação 

final e a nota do índice, divididos entre as categorias Segurança e Conforto:  

1. Declividade (Conforto)  
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2. Proteção da estrutura (Segurança)  

3. Controle de velocidade máxima da via (Segurança)  

4. Continuidade da sinalização horizontal nos cruzamentos (Segurança)  

5. Largura da estrutura cicloviária (Segurança)  

6. Sinalização horizontal (Segurança)  

7. Sinalização vertical ao longo da infraestrutura (Segurança)  

8. Sinalização vertical nas vias que cruzam a infraestrutura (Segurança)  

9. Padrão de pintura (Segurança)  

10.Condição da sinalização horizontal (Segurança)  

11.Situações de risco (Segurança)  

12.Sinuosidade do traçado (Segurança)  

13.Iluminação da infraestrutura (Segurança)  

14.Sombreamento (Conforto)  

15.Tipo de pavimento (Conforto)  

16.Situação do pavimento (Conforto)  

17.Existência de obstáculos (Conforto e Segurança) 

A avaliação da infraestrutura cicloviária de BH obteve uma nota de 0,024 pelo 

IDECiclo (sendo a nota máxima/ideal igual a 1,000). A nota obtida mostrou que ainda há 

a necessidade de implantação de infraestrutura cicloviária e de ações para a melhoria 

das condições viárias, além de ações de redução de velocidade e de ações voltadas ao 

redesenho viário. 

6.1.2. PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CONTAGEM 

Já o Plano de Mobilidade Urbana de Contagem foi instituído pela Lei n.º 4830, 

de 30 de maio de 2016, e teve como uma de suas diretrizes a priorização dos pedestres, 

dos meios de transporte não motorizados e dos serviços de transporte coletivo sobre o 

transporte individual motorizado. Também foi prevista a criação de medidas de 

desestímulo à utilização do transporte individual motorizado, com estímulo ao uso de 

combustíveis renováveis e menos poluentes, e de fomento às pesquisas relativas à 

sustentabilidade ambiental e à acessibilidade no trânsito e no transporte. 
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Além disso, outra de suas diretrizes de curto prazo (com implantação até 2020) 

foi: 

Implantar facilidades de deslocamento e estacionamento de bicicletas no 
sistema viário, por meio da utilização adequada dos diversos tipos de 
prioridade ao deslocamento ciclístico, como ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas 
e espaços compartilhados, com a adoção de sinalização específica para 
ciclistas, pedestres e veículos motorizados em especial em tratamento de 
fundos de vale, novos loteamentos e vias a serem implantadas (PLANMOB 
CONTAGEM, 2016). 
 

Outras diretrizes com ações (também a curto prazo) foram propostas: uma 

política de incentivo à criação de estruturas de apoio à atividade cicloviária (vestiários, 

estacionamentos/paraciclos) e a criação de programas de implantação e requalificação 

de calçadas, incluindo a elaboração de uma cartilha de construção e manutenção de 

calçadas para garantir a qualidade ambiental, modicidade das soluções, segurança, 

conforto dos pedestres em seu deslocamento, fluidez e permanência. 

 

6.1.3. PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE LAGOA SANTA  

O Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Santa não é listado no levantamento 

feito pelo MDR, porém foi aprovado por meio do Decreto n.º 3.538, de 1º de fevereiro 

de 2018.  

O Plano conta com um eixo temático voltado para pedestres e calçadas, com 

uma ação de padronização das calçadas do município, porém que foi elabrada de 

maneira bastante genérica, sem delimitar as áreas prioritárias para execução das 

melhorias. Já com relação ao sistema de circulação de ciclistas, nada foi proposto. O 

PlanMob de Lagoa Santa é voltado para uma revisão das legislações vigentes da área de 

mobilidade e transportes do município, por conta disso, é bastante incompleto e não 

aborda assuntos fundamentais listados na Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

como, por exemplo, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana e a sistemática 

de avaliação, revisão e atualização do plano. 
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6.1.4. PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE VESPASIANO 

No município de Vespasiano, o Plano de Mobilidade Urbana foi aprovado pelo 

Decreto n.º 8.410 em 27 de janeiro de 2020.  

Sob os aspectos das calçadas e da circulação a pé os seguintes temas foram 

considerados no desenvolvimento do plano: 

• a implantação e a qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé; 

• o inventário da infraestrutura viária, com atenção para as condições das 

calçadas e travessias; 

• e análise pormenorizada da área central ou de corredores viários 

comerciais, principalmente em relação ao uso das calçadas. 

Foram abordados no plano princípios básicos a serem considerados para a 

garantia de uma circulação acessível a todos os usuários de modos não motorizados, 

assim como características dos projetos de calçadas para que as mesmas sejam 

adequadas e acessíveis à circulação. 

A respeito da circulação viária por meio de bicicletas, os seguintes temas foram 

considerados: 

• a criação de condições adequadas à circulação de bicicletas; 

• e a realização de pesquisas com ciclistas sobre o uso da bicicleta, 

incluindo a investigação das origens, dos destinos e das rotas de suas 

viagens, e dos problemas que enfrentam durante o percurso. 

O diagnóstico levantado sobre a infraestrutura viária, em relação às condições 

de circulação de bicicletas, apontou que o município de Vespasiano não apresentava, no 

ano de 2015, praticamente nenhuma estrutura para o trânsito seguro de bicicletas, 

sendo que a única via com infraestrutura existente era a rodovia estadual MG-010. 

Também foram realizadas pesquisas com ciclistas para a captação de 

informações como origem-destino, rotas e problemas enfrentados pelo uso da bicicleta. 

Pelo fato de existir uma infraestrutura cicloviária pequena no período de realização das 

entrevistas, poucas respostas foram obtidas.  
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Gráfico 9 - Resultados da pesquisa de Origem-Destino com ciclistas em Vespasiano.

 
Fonte: PlanMob de Vespasiano (2015). 

Quadro 2 - Problemas relacionados à circulação de bicicletas em Vespasiano. 

 

Fonte: PlanMob de Vespasiano (2015). 

Foi possível levantar que a ausência de sinalização horizontal foi um problema 

bastante apontado pelos entrevistados. 

A partir dos dados de diagnóstico levantados durante o desenvolvimento do 

plano, foi possível estabelecer propostas com recomendações para a melhoria da 

acessibilidade e o incentivo dos modos de deslocamento não motorizados.  

Nesse sentido, foram apresentadas medidas sob os aspectos operacionais, 

institucionais e educativos para a garantia de maior segurança e o incentivo ao modo 

ativo de bicicleta. Uma rede cicloviária também foi proposta no município a partir do 

Plano de Mobilidade Urbana. 
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Quadro 3 - Medidas para a circulação ciclística. 

Fonte: PlanMob de Vespasiano (2015). 

Figura 35 - Rede cicloviária proposta em Vespasiano. 

 

Fonte: PlanMob de Vespasiano (2015). 
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6.1.1. PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA LIMA 

O município de Nova Lima teve o desenvolvimento de seu Plano de Mobilidade 

iniciado em 2017, ano no qual também foi realizada a primeira Audiência Pública do 

Plano, referente à abertura. O edital desse plano foi publicado em 26 de setembro de 

2017. Já a Audiência Pública de fechamento do plano foi realizada no dia 31 de julho de 

2019, segundo o site da Prefeitura de Nova Lima 

(https://novalima.mg.gov.br/noticias/audiencia-publica-para-apresentacao-final-do-

plano-de-mobilidade-urbana), vide Figura 36. 

Figura 36 - Site da Prefeitura de Nova Lima, anunciando a AP de fechamento do Plano. 

 

Fonte: Prefeitura de Nova Lima (2020). 

O link para acesso aos documentos do Plano (www.planmobnovalima.com.br), 

divulgado no site da prefeitura (Figura 37) não está mais ativo, acarretando na não 

disponibilização dos arquivos. Além disso, não foram encontradas legislações que 

aprovassem o plano.  

https://novalima.mg.gov.br/noticias/audiencia-publica-para-apresentacao-final-do-plano-de-mobilidade-urbana
https://novalima.mg.gov.br/noticias/audiencia-publica-para-apresentacao-final-do-plano-de-mobilidade-urbana
http://www.planmobnovalima.com.br/
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Figura 37 - Página da Prefeitura de Nova Lima sobre o Plano de Mobilidade. 

 

Fonte: Prefeitura de Nova Lima (2020). 

No entanto, o relatório de Modernização da Mobilidade na RMBH aborda um 

item sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Nova Lima. Nesse relatório consta que o 

plano foi elaborado com o objetivo de interligar os bairros municipais, com melhorias 

do sistema viário e de transporte público de passageiros, que foram pensadas a partir 

de estudos e conversas com a comunidade. Nesse sentido, o PlanMob de Nova Lima foi 

pensado em uma escala municipal, com poucas ações a nível metropolitano, a exemplo 

do projeto da Via Estruturante Sul e do Acesso Sabará–Ramal Leste. As ações pensadas 

no plano têm o prazo de implantação até o ano de 2027. 

As diretrizes e propostas elaboradas para a mobilidade urbana de Nova Lima 

constam em relatório específico do plano desenvolvido no ano de 2019 e disponibilizado 

à equipe de consultoria pelo Departamento de Trânsito e Transportes Públicos do 

município. Esse relatório aborda propostas voltadas para a circulação de pedestres e de 

ciclistas no município que envolvem intervenções no sistema viário de forma a 

incentivar os modos não motorizados de circulação. Em relação à circulação de 

pedestres, melhorias específicas nas infraestruturas envolvendo passeios públicos, 

passarelas, faixas de travessia e pontes foram propostas, de forma a estimular os 

deslocamentos a pé e proporcionar caminhamentos mais seguros e confortáveis. 
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De maneira geral, foi levantado durante a fase de diagnóstico que as condições 

das calçadas de Nova Lima são inadequadas e apresentam irregularidades na 

pavimentação, nos degraus e na largura, além de casos de obstruções. Nesse sentido, 

as ações propostas para a melhoria da circulação de pedestres no município envolvem: 

• A regulamentação sobre calçadas; 

• projetos e estudos existentes referentes a revitalizações de praças e 

passeios; 

• recomendações específicas para os pontos críticos que colocam em 

risco a segurança dos pedestres em seus deslocamentos; 

• vias exclusivas para modos não motorizados; 

• e o incentivo aos deslocamentos a pé por meio de campanhas 

educativas e programas de rotas mais seguras para escolas, além da 

promoção de eventos em “ruas de lazer”. 

Figura 38 - Intervenção proposta na Praça do Bicame - Nova Lima (MG). 

 

Fonte: CMENL (2017). 

A circulação de bicicletas em Nova Lima também contou com proposições 

específicas no plano desenvolvido. Conforme levantado em fase de diagnóstico, o 

município possuía pouca infraestrutura ofertada para a circulação desse modo até o ano 

de sua publicação.  

Nesse sentido, as propostas referentes à circulação de bicicletas envolveram: 
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• planejamento de infraestrutura cicloviária e de rede cicloviária; 

• dimensionamento; 

• sinalização; 

• estacionamento de bicicletas (bicicletários e paraciclos); 

• campanhas de incentivo ao uso da bicicleta.   

Figura 39 - Ciclovias propostas na Sede de Nova Lima - MG. 

 

Fonte: Systra (2018). 

O mesmo relatório de Diretrizes e Propostas também aborda um capítulo de 

Programa de Ação para o acompanhamento da situação da mobilidade urbana no 

município a partir das ações propostas. Nesse sentido, o capítulo trata da estratégia de 

implantação gradativa com o objetivo de definir as intervenções viárias prioritárias para 
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o município. No entanto, o fato de não existirem legislações de aprovação do plano 

vigentes acaba interferindo no acompanhamento das ações propostas pertinentes à 

mobilidade urbana. 

6.1.2. PANORAMA GERAL DOS PLANOS DE MOBILIDADE EXISTENTES NA RMBH - 

BENCHMARKING 

De modo geral, os planos existentes e elaborados na RMBH apresentam níveis 

diferentes de detalhamento com relação aos modos não motorizados, trazendo 

principalmente traçados para as vias cicláveis.  

Nesse sentido, este item tem por objetivo identificar, nas experiências de 

mobilidade ativa dos municípios da RMBH que possuem PlanMob, as deficiências e 

potencialidades encontradas. Desse modo, será possível verificar quais ações adotadas 

em escalas municipais são passíveis de aplicação ou integração em escala 

metropolitana. O fomento aos deslocamentos do cidadão metropolitano por meios 

ativos, a ser realizado na etapa de proposições deste plano, poderá ser embasado em 

modelos de programas locais que possam ser replicados pelos municípios da região. 

Dentre os planos de mobilidade existentes dos municípios da RMBH, apenas o 

PlanMob de Lagoa Santa não faz nenhuma menção direta ao uso de bicicletas ou ao 

sistema cicloviário. O plano de Belo Horizonte traz proposições tanto para o modo 

pedonal, quanto para o modo bicicleta, porém não apresenta locais específicos de 

intervenção, apenas repete o traçado de infraestrutura cicloviária apresentado em 

estudos anteriores. O plano do município de Vespasiano também trata de propostas 

para modos ativos de maneira geral e apresenta um traçado de via ciclável, porém de 

maneira segmentada nas proximidades de Santa Clara. Já o Plano de Contagem 

apresentou diretrizes mais genéricas, sem propor intervenções específicas em locais 

prioritários. O PlanMob de Lagoa Santa é bastante precário, de maneira geral, e não só 

com relação à mobilidade ativa, tratando apenas da melhoria de calçadas. 

Os Planos de Mobilidade dos municípios de Vespasiano e de Nova Lima trazem 

propostas de infraestrutura cicloviária e de qualificação e/ou revitalização de calçadas. 

Nesse sentido, possuem proposições específicas voltadas à mobilidade ativa. No 
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entanto, o município de Nova Lima não possui legislação referente à aprovação do 

plano. 

Já a experiência de Belo Horizonte, conforme mencionado anteriormente, é um 

exemplo importante de estruturação, implantação, gestão e monitoramento do 

PlanMob. Anualmente é publicado no site oficial da prefeitura municipal, em seção 

específica para o Plano de Mobilidade, o balanço da mobilidade urbana no município.  

Desde o ano de 2010 essas publicações são realizadas contemplando uma série 

histórica que permite acompanhar a evolução do plano no decorrer dos anos a partir da 

apresentação de dados de indicadores e metas previstas. O último balanço anual da 

mobilidade urbana de Belo Horizonte foi publicado no ano de 2020, referente ao ano 

base de 2019. Para todos os indicadores, é apresentada a fonte das informações 

utilizadas. 

Especificamente em relação à mobilidade ativa no município de Belo Horizonte, 

os indicadores do ano de 2019 apontaram que, ao longo dos anos e desde a aprovação 

do PlanMob, houve um aumento das avaliações positivas referentes às calçadas e 

travessias. Em relação às bicicletas, os indicadores de 2019 demonstraram que o 

número de vagas públicas em paraciclos aumentou, totalizando um número de 1850 

vagas nesse ano. Já a análise a respeito do número de viagens diárias com a utilização 

do sistema de bicicletas compartilhadas apresentou uma queda entre os anos de 2016 

e 2019, resultando numa variação de -11,5.   

Esse indicador se relaciona com o fato de que, no período de 2017 a 2020, o 

município de BH contou com poucos investimentos municipais relacionados à 

ciclomobilidade. 

A porcentagem de extensão de rede cicloviária implantada em relação ao que 

foi planejado pelo PlanMob foi de 23,43% em 2019. Além disso, a porcentagem da 

população que vive no entorno da rede cicloviária sofreu um aumento considerável 

entre aos anos de 2016 e 2019, com uma variação de 35,5%. 

De um modo geral, o PlanMob de BH e os demais planos desenvolvidos no 

município envolvendo o modo bicicleta e as infraestruturas cicloviárias são referências 

ao planejamento da mobilidade ativa na Região Metropolitana como um todo em 
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relação ao desenvolvimento das propostas a ser realizado em etapa consecutiva. Da 

mesma forma, os demais Planos de Mobilidade Urbana já desenvolvidos em municípios 

da região auxiliam na definição de diretrizes e traçados a partir de infraestruturas 

cicloviárias já existentes ou planejadas em seus planos. 

 

6.2. OUTRAS LEGISLAÇÕES REFERENTES À MOBILIDADE DA RMBH 

Apesar da grande maioria dos municípios da RMBH não apresentarem planos 

de mobilidade, vários deles possuem planos diretores aprovados ou em processo de 

revisão que abordam questões relativas à mobilidade, trazendo proposições para modos 

ativos. Três municípios estão atrasados com a revisão do plano diretor, sendo eles 

Igarapé, Matozinhos e São José da Lapa. Não foi possível obter informações sobre o 

Plano Diretor de Taquaraçu de Minas. 

Entre os municípios que não possuem plano de mobilidade, mais da metade 

(54%) prevê na legislação de instituição do Plano Diretor a elaboração do PlanMob. Além 

disso, a grande maioria traz diretrizes voltadas para a mobilidade ativa nas legislações 

do PD (71%), porém poucos propõem traçados de infraestrutura cicloviária ou vias 

pedonais (39%). 

A Lei Complementar n.º 07, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a 

revisão do Plano Diretor do município de Betim, apresenta diretrizes viárias propostas 

em seu sistema viário, como pode ser visto na Figura 40, em amarelo.  
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Figura 40 - Traçados cicloviários para o município de Betim. 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 136 

 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 137 

 

 

Fonte: Betim (2018). 

Em Caeté, é proposta na revisão do Plano Diretor uma diretriz viária de uma via 

pedonal ciclística nas margens da MG-435, conectando as diversas manchas urbanas. A 

Figura 41 traz os traçados propostos para Caeté. Em Capim Branco, o traçado segue vias 

rurais de preservação, como pode ser observado na Figura 42. Para Itatiaiuçu, as 

propostas de vias pedonais ciclísticas estão às margens do Rio São João e do Rio Veloso, 

além de serem idealizadas vias-parque para o município, vide Figura 43. 
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Figura 41 - Proposições de vias pedonais-ciclísticas para o município de Caeté. 

 

Fonte: Caeté (2017). 

Figura 42 - Proposições de vias pedonais ciclísticas para Capim Branco. 

 

Fonte: Capim Branco (2017). 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 139 

 

Figura 43 - Traçados propostos para vias pedonais ciclísticas e vias parque para o município de Itatiaiuçu. 

 

Fonte: Itatiaiuçu (2018). 

Em Jaboticatubas, a Lei n.º 2.464, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre a 

revisão do Plano Diretor, define em seu artigo 135, inciso VII, que ao longo do Ribeirão 

Jaboticatubas devem ser executadas uma ciclovia e pistas de caminhada, em cada uma 

das margens. Já para Juatuba, são propostas diversas vias pedonais ciclísticas, 

interligando o município de Norte a Sul e de Leste a Oeste, vide Figura 44. Já para o 

município de Mateus Leme, são propostas vias pedonais ciclísticas e vias-parque, 

especialmente na porção sul, vide Figura 45. Para Nova União, são propostos pequenos 

trechos de vias pedonais ciclísticas e diversas vias-parque ao longo do município, 

conectando as localidades entre si, vide Figura 46. Para o município de Rio Manso, são 

propostas vias pedonais ciclísticas interligando os perímetros urbanos, como pode ser 

visto na Figura 47. 
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Figura 44 - Vias pedonais ciclísticas propostas para o município de Juatuba. 

 

Fonte: Juatuba (2017). 

Figura 45 - Proposição de vias pedonais ciclísticas para o município de Mateus Leme. 

 

Fonte: Mateus Leme (2019). 
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Figura 46 - Proposta de vias pedonais ciclísticas e vias parque para o município de Nova União. 

 

Fonte: Nova União (2019). 

Figura 47 - Proposição de conexões para modos ativos para Rio Manso. 

 

Fonte: Rio Manso (2019). 
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Para São Joaquim de Bicas, são propostas vias pedonais ciclísticas em conjunto 

com o traçado de vias rurais de integração, como pode ser visto na Figura 48. Também 

foram propostas vias pedonais ciclísticas para o município de Sarzedo, vide Figura 49. 

 

Figura 48 - Proposição de vias pedonais ciclísticas para o município de São Joaquim de Bicas. 

 

Fonte: São Joaquim de Bicas (2017). 

Figura 49 - Proposição de vias pedonais ciclísticas para Sarzedo. 

 

Fonte: Sarzedo (2020). 
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Com relação ao conceito da Trama Verde e Azul, apenas os municípios de 

Baldim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Itatiaiuçu, Juatuba, Mateus Leme, Nova 

União, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano exploram o assunto em 

seus planos diretores. 

Além do que trata os planos diretores, alguns municípios contam com leis ou 

projetos voltados para mobilidade. Recentemente, o município de Contagem abriu uma 

licitação para Planos de Mobilidade Ativa e Projetos Executivos, por meio da Transcon. 

O município de Nova Lima tombou diversas trilhas por meio do Decreto n.º 6.773/2016, 

além de possuir uma “Lei da Bicicleta”, a Lei n.º 2.573, de 16 de maio de 2017; no 

entanto, não foram encontrados os traçados dessas trilhas. Ainda, o município de Lagoa 

Santa possui uma lei que dispõe sobre o sistema cicloviário municipal, a Lei n.º 3.277, 

de 11 de abril de 2012. 

6.3. INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NA RMBH 

A ARMBH disponibiliza em seu site algumas informações georreferenciadas 

referentes à Região Metropolitana. Uma das informações disponíveis trata da 

infraestrutura cicloviária quanto a rotas implantadas, planejadas e propostas.  

No mapa abaixo, é possível verificar que as rotas cicloviárias implantas estão 

localizadas dentro do município de Belo Horizonte. Simultaneamente, as rotas 

planejadas são encontradas também em BH. É possível relacionar essas rotas com o que 

foi proposto no PlanMob de BH, o qual passou por revisão entre os anos de 2015 e 2017.   

Já as demais rotas, no que é referente às propostas, são encontradas nos 

demais municípios da RMBH:  Caeté, Capim Branco, Itatiaiuçu, Juatuba, Mateus Leme, 

Nova União, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. É possível verificar que essas 

rotas apresentam desconexão dentro dos municípios e também em nível intermunicipal. 

Ademais, identifica-se a possibilidade de conexão entre os municípios de: Caeté 

e Nova União; Vespasiano e Belo Horizonte; Itatiaiuçu, Juatuba, Mateus Leme, São 

Joaquim de Bicas e Sarzedo.
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Mapa 7 - Rotas Cicloviárias implantadas, planejadas e propostas na RMBH. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 145 

 

6.4. CICLOTURISMO NA RMBH 

Além da utilização de bicicletas para o deslocamento, a utilização desse modo 

para a prática de turismo tem grande representatividade na RMBH. Essa atividade 

acabou sendo, inclusive, intensificada a partir da pandemia da COVID-19.  

Atualmente existem diversas rotas que passam por municípios da região, como: 

a trilha no Parque Estadual da Serra do Rola Moça (Grande Belo Horizonte - 

Brumadinho); a Rota do Ferro (Sabará, Caeté, Barão de Cocais e Santa Bárbara); a 

Estrada Real, rota turística composta por quatro caminhos, dentre eles o caminho de 

Sabarabuçu, que passa pelos municípios de Sabará, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, 

Morro Vermelho, Itabirito, Honório Bicalho, Glaura, Cocais, Caeté, Brumadinho e Acuruí.  

Figura 50 - Mapa Trilha do Sabarabuçu - MG. 

 

Fonte: Instituto Estrada Real (2022). 

 

Nesse sentido, para o traçado da proposta de Rede Cicloturística 

Metropolitana, a ser apresentado na Etapa 02, foi realizada a análise das rotas 

cicloturísticas mais populares na RMBH, obtidas a partir do aplicativo Wikiloc.  
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Foram analisadas as 50 rotas de cicloturismo mais populares na RMBH 

apresentadas no aplicativo. No mapa abaixo, são ilustradas as rotas com maior 

quantidade de trajetos. É possível verificar que muitos trajetos passam por Belo 

Horizonte, principalmente no entorno da Lagoa da Pampulha, município que possui 

maior concentração de atrativos turísticos na região. Os demais trajetos vão em direção 

aos municípios de Lagoa Santa, Sabará - Caeté, Raposos - Rio Acima, Nova Lima e 

Brumadinho.
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Mapa 8 - Mapa 9 - Frequência de Uso das Rotas Cicloturísticas.  
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Também foi realizado um levantamento a partir de um questionário online 

distribuído entre os principais atores da mobilidade por bicicleta na RMBH e demais 

interessados no assunto. Esse questionário abordou perguntas referentes ao 

conhecimento sobre rotas cicloturísticas, aos pontos de encontro dessas rotas, às 

características relevantes para o incentivo à prática e às ações, programas ou projetos 

em andamento que incentivem o cicloturismo, além da opinião dos entrevistados a 

respeito do cicloturismo, junto de demais contribuições livres. Os resultados parciais 

desse questionário e o espaço para contribuições foram apresentados durante a 

Reunião com Atores-chave ocorrida virtualmente no dia 26 de abril de 2022, pela 

plataforma Microsoft Teams. A memória dessa reunião e a compilação do total de 

resultados obtidos pelo questionário serão apresentados no Relatório de Atividades da 

presente etapa. Esse questionário possibilitou a coleta de 160 repostas durante o 

período entre 14 de abril de 2022 e 29 de abril de 2022. Sua estrutura geral é 

apresentada no Anexo I do presente documento. Em um primeiro momento, foram 

solicitadas informações pessoais a respeito da idade e sexo dos participantes, sendo 

apresentados a seguir os resultados obtidos: 

Gráfico 10 - Idade dos participantes do formulário sobre cicloturismo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 11 - Sexo dos participantes do formulário sobre cicloturismo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Os questionamentos a respeito de informações pessoais também incluíram 

perguntas a respeito do município e bairro de residência dos participantes.   

Gráfico 12 - Município de residência dos participantes. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

É possível observar que a grande maioria dos participantes, cerca de 87,5%, 

reside na capital Belo Horizonte. Além disso, uma pessoa respondeu não residir na 

RMBH. A respeito do questionamento sobre o conhecimento das rotas, 49,4% das 

53,8%

45,6%

0,6%

masculino feminino prefiro não declarar
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pessoas que contribuíram respondendo ao questionário disseram conhecer alguma rota 

turística na RMBH. 

A Rota do Ferro foi mencionada por cerca de 26 pessoas que disseram conhecer 

essa rota. Além disso, os municípios de Sabará, Caeté e Nova Lima foram mencionados 

como locais onde existem rotas cicloturísticas. As rotas da Estrada Real, da Serra do Rola 

Moça e do Circuito UAI também foram mencionadas nas respostas. 

Sobre o questionamento a respeito do conhecimento de pontos de encontro 

das rotas cicloturísticas, 74,4% dos participantes afirmaram não conhecer algum ponto. 

Dentre as respostas de quem afirmou conhecer, foram mencionados os pontos de 

encontro em Sabará, Pampulha, Andradas, Tereza Cristina, Savassi, entre outros. 

Na sequência, os participantes foram questionados a respeito das 

características que consideram ser mais importantes para a utilização de uma rota 

cicloturística. Nessa pergunta foram mencionados vários aspectos que poderiam ser 

selecionados pelos participantes (cada participante poderia selecionar mais de um 

aspecto que considerava relevante): 

• Presença de pontos turísticos ao longo do trajeto; 

• Relevo/Topografia do trajeto; 

• Pavimentação; 

• Segurança Pública; 

• Facilidades ao longo do trajeto; 

• Iluminação; 

• Outros. 

 Nessa questão, o item "Presença de pontos turísticos ao longo do trajeto” foi 

selecionado 100 vezes. Além disso, o item “Segurança Pública” foi a característica mais 

selecionada, com 127 dos respondentes o considerando como uma característica 

importante.  

O questionário também foi composto por uma parte referente ao fomento do 

cicloturismo na RMBH. Na primeira questão dessa seção, 71,3% dos participantes 

responderam não ter conhecimento a respeito de ações/projetos ou programas em 

andamento que incentivam o cicloturismo. A porcentagem que disse conhecer (28,7%) 
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mencionou a Terça das Manas, BH em Ciclo, Projeto Trilhas, Ouro Trilha, entre outros 

exemplos de projetos de fomento à prática do cicloturismo.  

Ademais, quase a totalidade dos 160 respondentes afirmou que o cicloturismo 

pode ser mais incentivado na RMBH. Apenas uma pessoa respondeu que não, com a 

justificativa de que Belo Horizonte é uma cidade com relevo muito acidentado. Os 

demais respondentes justificaram, em geral, que a região tem grande potencial turístico 

a ser explorado, além de acreditarem que o incentivo ao cicloturismo poderá se 

relacionar com o incentivo ao uso da bicicleta como meio de locomoção e também com 

a melhoria da infraestrutura cicloviária no geral.  

Gráfico 13 - Respostas à pergunta “Você acha que o cicloturismo pode ser mais incentivado na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte?”. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Ao final do questionário, foi disponibilizada uma questão aberta e não 

obrigatória para sugestões, críticas e contribuições. Ao todo, 97 pessoas fizeram suas 

contribuições nesse espaço. Foi mencionada a necessidade de promoção e implantação 

de infraestrutura relacionada à ciclomobilidade em geral, não apenas ao cicloturismo. 

Além disso, ações e programas de segurança e educação no trânsito foram itens 

mencionados por diversos participantes como necessários para o incentivo ao uso da 

bicicleta na RMBH.  

6.5. ACIDENTES DE TRÂNSITO 
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Para a análise da acidentalidade dos municípios da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte em rodovias federais, foram consultados os bancos de dados da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério da Saúde (TABNET – DATASUS), para a coleta 

de dados sobre ocorrências e óbitos; do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para as projeções da população ao longo dos anos estudados; e do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), para a determinação da frota de 

veículos automotores. 

Observando os dados de óbito por acidentes de transporte do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), para o período de 2016 a 

2020, é possível constatar que os modos ativos correspondem a um terço dos meios de 

transporte das vítimas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Gráfico 14). 

Gráfico 14 - Óbitos por acidentes de transporte, para modos motorizados e não motorizados, período 
de 2016 a 2020, para a RMBH. 

 

Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Há tendência de queda no número de óbitos por acidentes de transporte. Porém, 

a proporção de vítimas que utilizam modos ativos aumentou ligeiramente desde 2016, 

representando pouco mais de um terço das mortes no trânsito para a RMBH em 2020. 
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Observando-se os óbitos por categoria do banco de dados de mortalidade 

(Gráfico 15), é possível perceber que a classificação “Outros acidentes” diminui ano a 

ano, um fator que pode estar também relacionado à precisão dos registros. 

Gráfico 15 - Quantidade de Óbitos de pedestres por categoria do acidente, para o período de 2016 a 
2020, para a RMBH. 

 
Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Percebe-se que há um aumento nos números de casos de óbitos que foram 

ocasionados por colisão com veículos pesados, com uma pequena queda no ano de 

2020, e colisões com veículos de 2 ou 3 rodas e caminhonetes tiveram um aumento 

significativo no último ano analisado. 
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Sendo realizada a mesma análise para ciclistas (Gráfico 16), o número de óbitos 

desses usuários é menor que o de pedestres, como citado anteriormente, possivelmente 

relacionado pelo menor número de viagens com bicicleta. 

Gráfico 16 - Quantidade de Óbitos de ciclistas por categoria do acidente, para o período de 2016 a 
2020, para a RMBH. 

 
Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Os óbitos envolvendo acidentes por colisão com veículos pesados aumentaram 

significativamente de 2019 para 2020, diferentemente do que ocorreu com os 

pedestres. No último ano observado, houve um aumento no número total de óbitos, 

mas por serem em menor número, não é possível traçar uma tendência geral. É 

interessante observar que os acidentes envolvendo ciclistas são mais detalhados, com 

poucas ocorrências relacionando outros acidentes.  

0  10 1 20 2  0   

201 

201 

201 

201 

2020

 uan dade de  bitos

Col isão com veículo motor de 2 ou   rodas

Col isão com autom vel  Caminhonete

Col isão com veículo pesado

Col isão com objeto   o ou parado

Acidente transporte sem col isão

Outros  acidentes



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 155 

 

Quando realizada uma análise da quantidade de óbitos classificados por sexo, 

vide Gráfico 17, é possível observar que o número de óbitos de pessoas do sexo 

masculino é maior que o feminino, tanto para ciclistas quanto para pedestres. 

Gráfico 17 - Quantidade de óbitos de ciclistas e pedestres por sexo, para o período de 2016 a 2020, 
para a RMBH. 

 

Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

 

Para cada modo ativo, é possível verificar a evolução anual da taxa de óbitos 

por 100.000 habitantes no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Taxa de óbitos envolvendo modos ativos na Região Metropolitana (2016 – 2020) 

 
Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Os índices para ciclistas e pedestres apresentam ordens de grandeza diferentes, 

além de apresentarem quedas e aumentos em anos distintos, como em 2018 e 2020, 

em que o índice de óbitos de ciclistas aumentou, mas o índice de óbitos envolvendo 

pedestres diminuiu. Como já apontado nas análises das pesquisas OD, há uma diferença 

significativa entre o número de viagens efetuadas por cada modo, que pode explicar, ao 

menos parcialmente, a diferença nos índices. 

Para a análise dos municípios de forma individual foi utilizado o índice de óbitos 

envolvendo modos ativos por 10.000 veículos, para os municípios que possuem dados. 

No Gráfico 19 são apresentados os índices por município. Vale ressaltar que o banco de 

dados apresenta lacunas em alguns anos para alguns dos municípios apresentados. 
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Gráfico 19 - Índice de óbitos para modos ativos por 10.000 veículos, para os anos de 2016 a 2020, por 
município da RMBH. 

 
Fonte: DATASUS (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Destaca-se Itatiaiuçu, que apresentou queda expressiva entre 2017 e 2018. O 

município de Rio Manso também chama a atenção, por apresentar para 2019 um índice 
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bastante elevado, porém, pela falta de dados, não é possível observar a evolução do 

município para o período estudado. Assim como para os índices de acidentes e de 

vítimas, nota-se uma tendência de redução nos óbitos por acidentes de trânsito. Os 

municípios de Vespasiano e Belo Horizonte demonstram uma queda consecutiva 

durante os anos de 2016 a 2020, enquanto em Betim houve um aumento no índice no 

ano de 2019, voltando a cair no ano seguinte. 

Como complementação, observa-se também os dados de ocorrências em 

rodovias federais, fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A escolha pela 

análise de dados apenas em rodovias federais baseia-se na necessidade em diagnosticar 

a realidade da segurança viária nas principais conexões metropolitanas da RMBH com 

informações de acidentes disponíveis. 

O período de estudo para as ocorrências é de 2017 e 2021. Os acidentes são 

classificados entre “Acidentes por Ocorrência” e “Acidentes por pessoa”, sendo o 

primeiro categorizado por número de ocorrências, e o segundo, por número de vítimas. 

As informações disponibilizadas pelo banco de dados da PRF são o ano e município em 

que ocorreram, a causa do acidente, o tipo do veículo envolvido e as informações das 

pessoas envolvidas. Alguns dos municípios da RMBH não são contemplados por rodovias 

federais, e, por isso, não foram incluídos nas análises. São eles: Baldim, Confins, Ibirité, 

Jaboticatubas, Lagoa Santa, Mário Campos, Raposos, Rio Acima, São José da Lapa, 

Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Os municípios de Capim Branco, 

Matozinhos, Rio Manso e Pedro Leopoldo possuem rodovias em suas divisas com outros 

municípios, e por isso, podem possuir inconsistências nos registros das ocorrências. 

Para a análise dos dados foram levados em consideração a frota total do mês 

de dezembro dos anos de 2017 à 2021. Ressalta-se que nos últimos dois anos houve um 

aumento na frota de todos os municípios com exceção de Contagem. Com relação à 

população, observou-se que há uma projeção de aumento no número de habitantes ao 

longo dos anos estudados. O município de Nova União não apresenta a informação de 

projeção da população, e por isso, não foi possível realizar a análise para o município em 

questão. 
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Para a análise da acidentalidade, Ferraz et al (2012) recomenda a utilização de 

índices, para que seja possível realizar a comparação entre locais distintos. Desse modo, 

serão utilizados índices por habitante por quilômetro de extensão da rodovia 

contemplada; e também do índice por veículo por quilômetro de extensão. O Gráfico 20 

apresenta o índice de acidentes por habitante, para o total de ocorrências do período 

estudado. 

Gráfico 20 - Índice de acidentes por 100.000 habitantes por quilômetro de extensão, para os anos de 
2017 a 2021, por município da RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), IBGE (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

Observa-se que a maioria dos municípios apresentam uma tendência de queda 

ou estabilização nas taxas de acidentalidade. Destaca-se, novamente, Itatiaiuçu, que 
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para menos de 60 em 2018 e para pouco menos de 40 em 2019. O município possui 

pequenas manchas urbanas no entorno da BR-381, locais com maior risco de acidentes. 

Por possuir uma população bastante reduzida, quando comparado com os outros 

municípios, as taxas de acidentalidade de Itatiaiuçu se destacam. 

O município de Rio Manso também apresenta altos índices, porém os números 

de acidentes são reduzidos, isso porque, como comentado anteriormente, a rodovia 

encontra-se na fronteira entre Rio Manso e Itatiaiuçu, podendo haver inconsistências 

no registro das ocorrências. Os municípios de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Nova 

Lima, Esmeraldas, Contagem, Betim e Belo Horizonte são mais populosos, e por isso, 

entre toda a RMBH, apresentam menores taxas de acidentalidade por habitantes. 

Destaca-se, ainda, que em São Joaquim de Bicas houve um aumento do índice de 

acidentes em 2021, taxas que vinham apresentando certa estabilidade, o que pode 

indicar algum problema local próximo da rodovia. 

Também foi feita uma análise da Região Metropolitana de Belo Horizonte como 

um todo, observando-se o índice de acidentes por habitantes por quilômetro. O Gráfico 

21 apresenta os índices para o período estudado, entre 2017 e 2021. 

Gráfico 21 - Índice de acidentes por 100.000 habitantes por quilômetro de extensão, para os anos de 
2017 a 2021, para a RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), IBGE (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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e 2018, consoante com a tendência observada por município. O ano de 2019 apresentou 

aumento em comparação com o ano anterior.  

Observando o Gráfico 22 e Gráfico 23 a seguir, em índices por 10.000 veículos 

por quilômetro de extensão de rodovia, tanto para os municípios de forma individual, 

quanto para RMBH de forma geral, é possível observar a mesma tendência de queda 

nos índices de acidentes ao longo do período estudado. 

Gráfico 22 - Índice de acidentes por 10.000 veículos por quilômetro de extensão, para os anos de 2017 
a 2021, por município da RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), DENATRAN (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 23 - Índice de acidentes por 10.000 veículos por quilômetro de extensão, para os anos de 2017 
a 2021, para a RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), DENATRAN (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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No Gráfico 24 é possível notar que a tendência de queda no número de 

acidentes não ocorre para os índices de vítimas envolvendo modos ativos, que 

apresentam maior variabilidade. Isso reflete maior insegurança para usuários de modos 

ativos nas rodovias federais. 

Gráfico 24 - Índice de vítimas usuárias de modos ativos por 1.000.000 habitantes por quilômetro de 
extensão, para os anos de 2017 a 2021, por município da RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), IBGE (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Ainda, observa-se que São João de Bicas apresenta um aumento significativo 

nos últimos anos, passando de pouco mais de 25 em 2020 para quase 50 vítimas por 

1.000.000 habitantes por quilômetro de extensão em 2021. Também se destaca o 

município de Rio Manso, local que apresenta índices elevados de modo geral, e o mesmo 

ocorre quando observadas as vítimas que utilizam modos ativos. Já Florestal não 

evidencia problemas na acidentalidade se observados os índices do total de acidentes, 

mas se evidencia com relação às vítimas com modos ativos. Ademais, verifica-se que há 

lacunas em alguns anos para alguns municípios, o que pode refletir a inconsistência no 

registro dos dados com relação aos usuários de modos ativos. 

Já para a RMBH de modo geral, é possível observar que há uma leve tendência 

de queda nos índices de vítimas entre os anos de 2017 a 2019, porém há um aumento 

em 2020, como observado no Gráfico 25. 

Gráfico 25 - Índice de vítimas usuárias de modos ativos por 1.000.000 habitantes por quilômetro de 
extensão, para os anos de 2017 a 2021, para a RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), IBGE (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

O aumento no índice de vítimas a partir de 2020 pode ter relação com o início 

da pandemia, em que houve mudanças nos comportamentos de viagens das pessoas. 

0,00

0,01

0,02

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,10

201 201 201 2020 2021

V
í 
m
a
s 
 1
.0
0
0
.0
0
0
 h
a
b
  
m



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 165 

 

Houve um acréscimo no número de acidentes e de vítimas, e consequentemente, nos 

índices de vítimas que utilizam modos ativos. 

Fazendo a análise por veículos é possível observar que ambos os gráficos 

(Gráfico 26 e Gráfico 27) a seguir também apresentam um aumento no índice de vítimas 

envolvendo modos ativos no ano de 2020, assim como observado anteriormente. 
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Gráfico 26 - Índice de vítimas usuárias de modos ativos por 100.000 veículos por quilômetro de 
extensão, para os anos de 2017 a 2021, por município da RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), DENATRAN (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 27 - Índice de vítimas usuárias de modos ativos por 100.000 veículos por quilômetro de 
extensão, para os anos de 2017 a 2021, para a RMBH.

 
Fonte: PRF (2022), DENATRAN (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 28 - Vítimas utilizando modos ativos, por sexo e faixa de idade, para o período entre 2017 a 
2021, para a RMBH. 

 
Nota: NI – Não informado. 

Fonte: PRF (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 29 - Gravidade dos acidentes por modo utilizado, para o período de 2017 a 2021, na RMBH. 

 

Fonte: PRF (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 

É possível observar que a proporção de pedestres ou ciclistas ilesos nos 

acidentes em que estão envolvidos é muito reduzida. Ainda, os pedestres representam 

mais de 25% das vítimas fatais nos acidentes, e apresentam-se como 233 casos em 

acidentes classificados como grave. Já os ciclistas representam parcelas bastante 

reduzidas das vítimas envolvidas nos acidentes, isso se dá, principalmente, pelo 

pequeno número de viagens realizadas pelo modo, como visto nas análises das 

pesquisas OD. Nota-se que os acidentes que ocorrem em rodovias federais são mais 

letais para usuários dos modos ativos, como esperado, uma vez que são praticadas 

velocidades mais altas e há pouca ou nenhuma infraestrutura para pedestres e ciclistas. 

Também foi caracterizada a severidade dos acidentes envolvendo modos 

ativos, pela fórmula recomendada por Ferraz et al (2012), a partir de dados do 

DENATRAN, vide equação apresentada a seguir.  

𝑆 = 1 × 𝐷 + 5 × 𝑉 + 13 × 𝐹 

Onde: 

S: Índice de severidade; 

D: Número de acidentes sem vítimas; 
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V: Número de acidentes com vítimas não fatais; 

F: Número de vítimas fatais. 

 

Os resultados da análise de severidade foram georreferenciados no Mapa de - 

Acidentes de trânsito com modos ativos em rodovias federais., de modo a permitir a 

observação  
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Mapa 10 - Acidentes de trânsito com modos ativos em rodovias federais.  



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 172 

 

Observa-se que a severidade dos acidentes é maior em municípios conurbados, 

com manchas urbanas extensas sendo cortadas pelas rodovias, como é o caso de 

Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, em maior grau, e em São Joaquim 

de Bicas e Juatuba, em menor grau. A análise da severidade dos acidentes de maneira 

espacial é de extrema importância para o diagnóstico da acidentalidade pelo olhar 

metropolitano, uma vez que apenas os índices de acidentes e vítimas, os municípios com 

locais severos, observados no mapa acima, não se destacam negativamente. Ressalta-

se que, por se tratarem de importantes vias de conexão, com caráter urbano nos 

municípios do núcleo conurbado, é necessário garantir a segurança dos usuários de 

modos ativos ao longo dos trechos, buscando-se a redução da severidade do local. 

Além disso, foram observadas as causas dos acidentes envolvendo modos 

ativos, de maneira separada para pedestres e ciclistas. O Gráfico 30 apresenta as 

principais causas para os acidentes envolvendo pedestres, e as principais causas para 

acidentes envolvendo ciclistas. 
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Gráfico 30 - Causas dos acidentes envolvendo pedestres, para o período de 2017 a 2021, na RMBH. 

 
Fonte: PRF (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 31 - Causas dos acidentes envolvendo ciclistas, para o período de 2017 a 2021, na RMBH. 

 

Fonte: PRF (2022), elaborado por URBTEC™ (2022). 
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percepção do agente que efetua o registro dos acidentes, muitas vezes apontando a 

causa por critérios próprios no momento do ocorrido, necessitando cautela nas 

conclusões. 

6.6. ANÁLISE DA MATRIZ OD NA RMBH 

Uma das principais ferramentas empregadas no planejamento de transportes 

urbanos é a pesquisa de origem e destino (OD) e suas matrizes resultantes. O método 

busca a quantificação de viagens que ocorrem dentro de um determinado espaço 

geográfico, tal como a qualificação dos meios de deslocamento, motivos de viagem e 

quaisquer outros parâmetros relevantes para a caracterização dos deslocamentos 

(ORTÚZAR; WILLUMSEN, 2011). 

O principal produto gerado como resultado das pesquisas OD é a Matriz de 

Origem e Destino, que demonstra o número de viagens entre regiões predeterminadas. 

Entende-se dessa forma a relevância dessas pesquisas no processo de diagnóstico de 

uma rede de mobilidade juntamente dos benefícios em se manter uma matriz OD 

atualizada para o planejamento urbano. 

No contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as pesquisas foram 

realizadas consistentemente ao menos uma vez por década desde o ano de 1972, com 

cada iteração apresentando modernizações no método de aquisição dos dados, como é 

apontado pela Agência de Desenvolvimento da RMBH (2012): 

• 1972 – A primeira pesquisa OD da RMBH teve como foco de estudo os 

municípios de Belo Horizonte, Contagem e as partes conurbadas dos 

municípios de Santa Luzia, Ibirité e Ribeirão da Neves. Os questionários 

foram preenchidos manualmente em cartões perfurados, com 

processamento auxiliado por uma leitora ótica, levantando, além dos 

pares de origem e destino, variáveis socioeconômicas. Gerou como 

produto uma série de programas e projetos de desenvolvimento para o 

campo de mobilidade urbana, além de motivar a primeira definição do 

aglomerado urbano de Belo Horizonte.  

• 1982 – A pesquisa acrescentou ao universo de pesquisa todos os 14 

municípios que compunham a RMBH, e teve como foco principal 

subsidiar o Plano de Desenvolvimento Social Integrado da RMBH. Houve 
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revisão no método da OD anterior, com ênfase nas variáveis sociais, mas 

sem alterações no modo de preenchimento e processamento dos dados 

colhidos. 

• 1992 – Além dos 14 municípios da Região Metropolitana, a Pesquisa OD 

de 1992 considerou também quatro municípios que futuramente viriam 

a integrar a RM, sendo eles Brumadinho, Esmeralda, Igarapé e Mateus 

Leme. Para estruturar a distribuição geografia das pesquisas, criou-se o 

conceito do Sistema de Unidades Espaciais da RMBH e a primeira 

subdivisão do território em Áreas Homogêneas. Implementou-se um 

formulário digitado, mas com preenchimento à mão. 

• 2001 – Elaborada como parte do Programa de Descentralização dos 

Trens Urbanos, a pesquisa expandiu os campos de análise 

socioeconômica em relação ao que era anteriormente aplicado. Seus 

resultados permitiram também o desenvolvimento do Plano 

Metropolitano de Transportes de BH, tal como as revisões do Plano de 

Mobilidade e do Plano de Transporte Coletivo. Foi utilizado scanner 

ótico para leitura dos formulários, com teste de consistência continuou 

de forma manual.  

• 2012 – A pesquisa foi marcada pela ampliação do foco na mobilidade 

urbana através da redução das variáveis socioeconômicas, além da 

inclusão de todos os setores censitários contidos no perímetro 

metropolitano. Foram incorporadas ferramentas de tecnologia de 

informação e comunicação para permitir o preenchimento digital dos 

questionários de pesquisa, resultando em uma extensa base de dados.  

• 2019/2021 – Realizada com o auxílio das companhias de telefonia VIVO 

e Telefônica, o recolhimento de dados se deu de maneira automatizada 

com base no rastreio de aparelhos celulares em todo o território 

metropolitano.  

O presente diagnóstico terá como enfoque principal as pesquisas realizadas no 

ano de 2012, devido ao seu conjunto de variáveis que permite a relação de viagens pelos 

municípios/áreas homogêneas, motivos de viagem e meios de transporte utilizados em 

cada etapa da viagem. Os resultados da Pesquisa OD de 2019, apesar de atualizados, 

serão discutidos separadamente em decorrência das variações de comportamento 
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observados nos deslocamentos durante a pandemia de Covid-19 e também por não 

haver definição dos motivos de viagem e dos modos utilizados em cada deslocamento, 

o que dificulta as análises necessárias em relação aos modos não-motorizados. 

6.6.1. MATRIZ OD – 2012 

A Pesquisa de Origem e Destino de 2012 teve como área de abrangência todos 

os 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com ênfase principal na 

caracterização da dinâmica dos deslocamentos na RMBH, o que permitiu a identificação 

de padrões nas viagens urbanas com base na associação das variáveis socioeconômicas. 

A metodologia foi fundamentada nos setores censitários conforme o que foi utilizado 

pelo IBGE no censo de 2010, por meio dos quais foram levantadas as populações para 

todos os municípios e todos os demais dados socioeconômicos relevantes à 

estruturação da pesquisa. 

Conforme procedimento adotado nas pesquisas da RMBH desde 1992, os 

setores censitários foram agrupados em perímetros denominados de áreas homogêneas 

conforme critérios socioeconômicos e de ocupação, permitindo uma maior 

uniformidade no processo de amostragem. Para a Pesquisa OD de 2012, a RMBH foi 

subdividida em 1.289 Áreas Homogêneas (AH), sendo 554 delas localizadas no município 

de Belo Horizonte e 735 distribuídas nos demais municípios da área da RMBH, 

resultando em uma amostra estimada de aplicação da pesquisa em 44 mil domicílios. 

Além do tipo, ou módulo, de pesquisa domiciliar, também foram realizados os módulos 

de pesquisa: (i) em terminais de transporte rodoviário, ferroviário e no Aeroporto de 

Confins; (ii) na linha de contorno do perímetro municipal, em pontos que cruzam os 

acessos rodoviários; e (iii) na linha de travessia, uma faixa imaginária que divide a RMBH 

em dois hemisférios. 

Para a realização da pesquisa domiciliar, adotaram-se como referenciais a 

serem levantados os dados das viagens realizadas no dia anterior ao da aplicação do 

questionário, identificando-se todos os deslocamentos realizados entre a origem e o 

destino final das viagens para todos os moradores da residência. 

As unidades geográficas de origem e destino são denominadas de Áreas 

Homogêneas, definidas e atualizadas através da tecnologia SIG para identificar os níveis 
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de homogeneidade nos setores censitários, garantindo-se dessa forma a 

compatibilidade com as bases do Censo 2010. Outra dimensão de análise importante 

proveniente da pesquisa é a divisão territorial em Unidades de Macro Mobilidade 

(UMM), formadas pela agregação de Áreas Homogêneas com base em critérios 

administrativos ou demais aspectos de relevância para a mobilidade metropolitana. 

Resultou-se assim em 67 UMMs, que foram classificadas em função da sua articulação 

urbana conforme mostra a Figura 51 a seguir: 
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Figura 51 - Divisão da Unidades de Macro Mobilidade 

 

Fonte: ARMBH (2012). 

 

Nas análises que serão apresentadas a seguir, foram tomados como base os 

dados oriundos das pesquisas do módulo domiciliar, por essas oferecerem o maior 

volume de informações sobre os motivos de viagem e os modos de transporte, 

permitindo dessa forma mais profundidade no recorte específico para os modos ativos 

e suas conexões com a rede de transporte coletivo.  
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A coleta de dados por meio de amostras com probabilidades desiguais de 

seleção implica em tratamento especial dos resultados. Portanto, aplica-se a relação 

matemática de expansão das amostras para estimar o número total de viagens 

realizadas em um dia, valor que será utilizado nas matrizes e figuras apresentadas a 

seguir. 

Após expansão, levantou-se um total de 13.059.719 viagens geradas na região. 

Cada viagem pode contemplar mais de um deslocamento ou trajeto. Inicialmente, deve-

se analisar, de modo geral, os resultados obtidos pela pesquisa, caracterizando a 

realidade da RMBH. Os resultados da Pesquisa OD dividem os modos de transporte 

tanto por trajeto quanto por viagem, sendo esse último chamado de “macromodo”, que 

representa o principal meio de transporte ao longo da viagem. Os trajetos, por sua vez, 

apresentam os modos de transporte para cada deslocamento individual. Estas 

diferenciações são importantes para as análises subsequentes, pois delimitam os 

deslocamentos e seus atributos de contextualização. 

 

6.6.1.1. RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA 

Os dados obtidos e tratados a partir dos fatores de expansão por AH permitem 

caracterizar de modo geral os deslocamentos realizados na RMBH e servem de base para 

a etapa posterior, de propostas. Vale ressaltar que todas as análises a seguir foram feitas 

para os deslocamentos expandidos.  

O mapa abaixo apresenta a distribuição espacial dos deslocamentos 

intermunicipais por meio de arcos de origem-destino, categorizados em função do 

volume de viagens realizadas. Os centroides apresentados demonstram a quantidade 

de viagens geradas e finalizadas dentro do mesmo município. Para todos os mapas 

apresentados a seguir, serão desenhadas apenas as linhas de desejo que compreendem 

mais de 500 deslocamentos.
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Mapa 11 - Deslocamentos intermunicipais. 
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Pela distribuição dos arcos, evidencia-se o padrão de deslocamentos em 

direção ao núcleo conurbado composto pela capital Belo Horizonte e pelos municípios 

de Contagem e Betim, os quais juntos concentram as origens e destinos de 

aproximadamente 79% de todas as viagens realizadas na Região Metropolitana. Os 

municípios considerados isolados desse núcleo apresentam também um padrão de 

deslocamento em direção aos centros urbanos mais próximos da capital, como é o caso 

de Mateus Leme e Juatuba, Rio Acima e Nova Lima, ou Capim Branco/Matozinhos e 

Pedro Leopoldo, por exemplo. Os pares supracitados são todos municípios localizados 

no entorno de rodovias federais ou estaduais, sendo essas as principais rotas de conexão 

com a capital estadual. 
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Mapa 12 - Deslocamentos entre Unidades de Macro Mobilidade. 
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A análise dos deslocamentos por Unidade de Macro Mobilidade oferece um 

grau de detalhe maior para avaliar os movimentos entre diferentes regiões de um 

mesmo município. A UMM que mais concentra origens e destinos está a sudeste de Belo 

Horizonte, região onde localiza-se o Hipercentro de BH. Nos municípios externos à área 

conurbada, observa-se um grande volume de deslocamentos entre diferentes UMMs 

intramunicipais, além dos padrões observados anteriormente. Para melhor se 

compreender os padrões de deslocamentos na RMBH, avalia-se também as relações 

entre os diferentes modos de transporte utilizados para a realização desses 

deslocamentos. 

Nota-se que a maioria dos deslocamentos feitos na região metropolitana 

ocorrem primordialmente por macromodos motorizados coletivos (53%), seguidos por 

deslocamentos realizados por macromodos não motorizados (25%), como aponta o 

Gráfico 32. Em partes, isso se dá devido ao fato de que as viagens por transporte 

individual necessitam de menos complementos de trajetos, com características de 

transporte “porta-a-porta”, o que não ocorre com o transporte público. Além disso, os 

deslocamentos por macromodos ativos somam um quarto do total da região 

metropolitana, que são os trajetos de viagens realizadas somente por modos ativos. Isso 

aponta um potencial a ser explorado e incentivado, aproveitando a adesão existente 

para se buscar o aumento da contribuição deste macromodo na matriz modal. 

Gráfico 32 - Divisão modal dos deslocamentos considerando os macromodos. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quando analisados os pares de origem-destino por viagens completas, nota-se 

um cenário diferente do obtido pela avaliação dos deslocamentos, com uma distribuição 

aproximadamente uniforme dentre os macromodos principais. Nessa análise, os modos 

não motorizados passam a ser os que agregam o maior número de viagens, 

contabilizndo 38% do total enquanto as demais viagens distribuem-se igualmente (31%) 

entre os modos motorizados coletivos e individuais. Essa diferença entre as duas 

análises se dá porque ao se avaliar as viagens completas, desconsideram-se os 

deslocamentos complementares realizados como parte das viagens por transporte 

coletivo.   

Gráfico 33 - Divisão modal das viagens considerando os macromodos. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Como exposto anteriormente, as respostas da pesquisa OD de 2012 da RMBH 

consideraram um conjunto expressivo de modos de transporte para cada deslocamento, 

estando as viagens categorizadas em três macrogrupos. Para possibilitar a observação 

dos modos de cada deslocamento, agregaram-se os modos de transporte detalhados, 

considerados na pesquisa, em uma classificação de grupos como demonstra a Tabela 5: 

Tabela 5 - Critérios de classificação dos modos agregados 

Modos agregados Modos detalhados 

A pé A pé 

Bicicleta Bicicleta 

Automóvel 

Automóvel dirigindo 

Automóvel carona 

Táxi lotação 
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Táxi 

Motocicleta 
Moto pilotando 

Moto carona 

Metrô/ Trem Metropolitano Metrô / Trem Metropolitano 

Ônibus urbano Ônibus coletivo urbano 

Fretado 

Perua ou van fretada convencional 

Perua ou van dirigindo 

Ônibus rodoviário 

Perua ou van fretada escolar 

Ônibus fretado escolar 

Ônibus fretado convencional 

Outros 

Caminhão 

Outros 

Avião 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Dessa forma, ao avaliar-se o número de deslocamentos realizados para cara 

modo discretizado, obtém-se: 

Gráfico 34 - Modos discretizados por deslocamento. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Observando-se os modos utilizados discretizados por trajetos, nota-se que há 

uma contribuição bastante expressiva para o modo a pé, refletindo a necessidade de 

complementação das viagens realizadas por outros modos por meio da caminhada. O 

segundo modo mais utilizado na RMBH é o automóvel, o terceiro é o ônibus coletivo 

urbano, seguido então por dois modos coletivos individuais – fretados e motocicletas 

próprias. Destaca-se que a bicicleta tem baixa contribuição no total de deslocamentos, 

aparecendo em sétimo lugar, como pode ser observado no Gráfico 34.  

É possível avaliar também os deslocamentos realizados em outros modos como 

complemento das viagens principais. Para esse fim, os gráficos a seguir demonstram a 

distribuição modal para os deslocamentos que compõem as viagens para cada tipo de 

macromodo. Pelo Gráfico 35, nota-se que dos veículos de transporte coletivo, os ônibus 

urbanos são os mais utilizados. De maneira geral, as viagens por transporte coletivo 

demandam deslocamentos complementares, os quais acabam por envolver outros 

modos de transporte. A prevalência do modo “a pé” representa os deslocamentos 

realizados entre as origens/destinos, principais ou intermediários, e os pontos de acesso 

ao transporte coletivo, como terminais e pontos de ônibus.  

Gráfico 35 - Distribuição modal para o macromodo de transporte coletivo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Em contrapartida, o cenário encontrado ao se observar a distribuição modal 

pelo macromodo de transporte individual motorizado demonstra pouca ou nula 
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participação de outros modos de transporte nas viagens. Assim, entende-se que as 

viagens por transporte individual são realizadas principalmente por automóveis, 

enquanto que a restante é realizada por motocicletas, sem haver muitos deslocamentos 

complementares. Essas informações podem ser observadas no Gráfico 36 a seguir:  

Gráfico 36 - Distribuição modal para o macromodo de transporte individual motorizado. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A duração dos deslocamentos foi obtida por meio dos horários de início e fim 

dos trajetos e, por isso, houve um número razoável de outliers, ou seja, valores fora do 

padrão. O Gráfico 37 apresenta box-plots desses tempos de deslocamento. Para todos 

os deslocamentos realizados na RMBH, grande parte dos valores se distribuem entre 0 

a 64,5 minutos, metade dos valores encontram-se abaixo dos 15 minutos e a média geral 

dos valores é de 24,2 minutos. Dessa maneira, pode-se observar que a maioria dos 

trajetos realizados na RMBH tem duração inferior a uma hora. As estatísticas descritivas 

para a duração dos deslocamentos são apresentadas detalhadamente na Tabela 6. 

Para as viagens realizadas a pé com o macromodo não-motorizado, metade dos 

deslocamentos é realizado em menos de 10 minutos, a média de duração dos 

deslocamentos é de 16,3 minutos e 94,8% dos deslocamentos duram entre 0 a 35 

minutos, vide Gráfico 37 e Tabela 6. Considerando-se os trajetos percorridos por 

bicicleta com o mesmo macromodo anterior, há um aumento na duração das viagens, 
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com 97,6% dos valores encontrando-se entre 0 e 60 minutos, enquanto que mediana 

dos deslocamentos é de 20 minutos e a média é de 22,3 minutos. Os trajetos percorridos 

a pé, portanto, são mais curtos que os deslocamentos feitos por bicicleta. Considerando 

uma velocidade média de 1,2m/s (FHWA, 2010), metade dos pedestres da RMBH 

percorrem cerca de 700m e em média, pouco mais de 1km. Para ciclistas, adota-se uma 

velocidade média de 20km/h (FHWA, 2010), chegando-se assim a uma distância média 

de 7,4km e a uma distância mediana de 6,7km, vide Tabela 7. 

Além disso, foram feitas análises para deslocamentos a pé e de bicicleta para o 

macromodo coletivo, para que fosse observada a duração das viagens com caráter 

intermodal, vide Gráfico 37 e Tabela 6. Os deslocamentos realizados por bicicleta com 

macromodo por transporte coletivo são ínfimos, representando apenas 0,006% dos 

percursos desse macromodo. Nota-se que os deslocamentos a pé para conexão com 

transporte público apresentam tempo de duração bem menores que os realizados pelo 

macromodo não-motorizado, com 96% dos trajetos ocorrendo com duração entre 0 a 

22 minutos, mediana de 5 minutos e média de 12,6 minutos. 

Gráfico 37 - Box-plot para a duração das viagens realizadas na RMBH. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Considerando a velocidade média de 1,2m/s, metade dos usuários do 

macromodo coletivo caminham cerca de 350m e em média 900m. Para as viagens 

realizadas por bicicleta com caráter intermodal, as durações também são menores que 

as apresentadas para viagens não-motorizadas. Pouco menos de 86% dos trajetos tem 

duração entre 10 e 35 minutos e metade dos trajetos tem duração de 12 minutos e 

média de 17,8 minutos. As distâncias aproximadas para viagens realizadas a pé, em 

média, são de 900m, com uma mediana de 400m. Já as viagens por bicicletas são em 

média de 5,9km, com mediana de 4km. 

Nota-se, como esperado, uma predisposição menor para trajetos maiores 

quando complementares aos modos coletivos e destaca-se a dinâmica entre os 

deslocamentos a pé e com bicicleta. Os deslocamentos complementares por bicicleta 

têm uma duração mínima de 10 minutos, mesmo que em pequenas quantidades. Já na 

modalidade a pé, 75% dos deslocamentos estão abaixo dessa duração, demonstrando 

uma relação de substituição de modo a partir deste limiar temporal, que pode ser 

explorada a fim de se garantir mais acesso ao transporte coletivo à população mais 

distante de pontos e estações, através do incentivo ao uso da bicicleta como modo 

complementar, quer seja com infraestrutura viária, quer seja com facilidades nos 

terminais, por exemplo. 

Vale ressaltar que existe um grande número de outliers, com valores bastante 

acima do esperado, chegando a 1.400 minutos (cerca de 23 horas), que podem se tratar 

de erros na aquisição das informações no momento da entrevista. 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas para o tempo de duração (em minutos) dos deslocamentos 
realizados na RMBH. 

Análise Deslocamento Média Q1 Mediana Q3 Superior Outliers 

Geral - 24,2 7,0 15,0 30,0 64,5 4,7% 

Macromodo não 
motorizado 

A pé 16,3 10,0 10,0 20,0 35,0 5,2% 

Bicicleta 22,3 10,0 20,0 30,0 60,0 2,4% 

Macromodo 
motorizado coletivo 

A pé 12,6 2,0 5,0 10,0 22,0 4,0% 

Bicicleta 17,8 10,0 12,0 20,0 35,0 14,1% 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Tabela 7 - Médias e medianas estimadas para a distância (em km) dos deslocamentos realizados na 
RMBH. 

Macromodo Modo Média (km) Mediana (km) 

Não motorizado 
A pé 1,2 0,7 

Bicicleta 7,4 6,7 

Motorizado coletivo 
A pé 0,9 0,4 

Bicicleta 5,9 4,0 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

O Gráfico 38, por sua vez, apresenta a distribuição de todos os modos de 

transporte por tempo de deslocamento. Há uma predominância do transporte pedonal 

como o principal meio de deslocamento para movimentos de até 15 minutos, 

correspondendo de 90% a 58% dos registros para essa faixa de tempo. No mesmo 

intervalo, o modo que aparece com a segunda maior participação é o transporte via 

automóvel individual, com participações entre 7% e 18%. A partir de 15 minutos de 

deslocamento, observa-se que o transporte a pé gradativamente perde espaço para os 

automóveis individuais e ônibus urbanos, que passam a ter uma participação maior na 

medida em que a duração dos trajetos se torna mais longa, ambos em similar proporção 

e situados entre os principais modos de transporte para trajetos com duração entre 30 

minutos e 2 horas. 

Gráfico 38 - Proporção dos modos de transporte por intervalo de tempo dos deslocamentos 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Retoma-se a observação realizada anteriormente de que para todos os 

intervalos levantados, a contribuição do transporte por bicicleta não ultrapassa a marca 

de 1%, estando suas maiores entradas entre 10 e 30 minutos. De maneira similar, os 

metrôs e trens metropolitanos representam uma parcela diminuta dos transportes 

coletivos, estando sua maior contribuição nos intervalos de viagem entre 10 e 45 

minutos. Um dado relevante que pode ser observado é o aumento expressivo no 

número de viagens a pé nos deslocamentos com duração acima de 2 horas, 

comportamento inesperado para o modo. Após verificação da base de dados, a maioria 

desse conjunto tem com motivo de origem ou destino “fazer escalas” e está classificada 

no macromodo de transporte coletivo. Acredita-se que essas entradas, ao menos uma 

parcela considerável das mesmas, podem tratar-se de um equívoco de interpretação 

entre os horários de início e fim de deslocamentos complementares e da viagem como 

um todo no momento da entrevista. 

Similarmente ao efetuado para o cálculo das distâncias da Tabela 7, obtiveram-

se velocidades base para os demais modos agregados a fim de se estimar as distâncias 

realizadas nos deslocamentos, conforme demonstrado na Tabela 8. Dessa forma, 

apresenta-se o Gráfico 39, relacionando as distâncias com a distribuição dos modos de 

transporte utilizados. 

Tabela 8 – Velocidades base de referência 

Modos Velocidades correspondentes (m/min) Referência 

A pé 72 Highway Capacity Manual 

Automóvel 969,0 
Velocidade excessiva nas vias urbanas de Belo 
Horizonte: Prevalência e características 
associadas (OLIVEIRA, 2014) 

Ônibus urbano 266,7 
Balanço da Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte 2020 

Motocicleta 1000,0 
Velocidade excessiva nas vias urbanas de Belo 
Horizonte: Prevalência e características 
associadas. (OLIVEIRA, 2014) 

Fretado 969,0 
Velocidade excessiva nas vias urbanas de Belo 
Horizonte: Prevalência e características 
associadas.  (OLIVEIRA, 2014) 

Metrô/ Trem 
Metropolitano 

637,9 Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

Bicicleta 333,3 Highway Capacity Manual 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 39 - Proporção dos modos de transporte pela distância dos deslocamentos 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

A faixa de deslocamentos até 1km é composta quase em sua totalidade pelo 

modo a pé, com os demais modos somando apenas 0,2%. Nessa faixa estão contidos 

grande parte dos deslocamentos complementares, que incluem a transição entre etapas 

de viagem ou as primeiras/últimas “milhas” de viagens por transporte coletivo, por 

exemplo. Um comportamento similar é observado nos deslocamentos entre 1km e 

2,5km, agora com uma contribuição de 4,3% de ônibus urbanos. No entanto, a partir 

dessa distância, nota-se uma redução expressiva dos deslocamentos a pé, cedendo 

espaço para os modos coletivos (principalmente por ônibus urbanos) e automóveis 

individuais. 

É importante observar que na faixa entre 2,5km e 5km ocorre o maior número 

de deslocamentos por bicicleta, aproximadamente 39% do total do modo, mesmo que 

para o intervalo corresponda apenas a 4% dos deslocamentos realizadas. Trajetos entre 

5km e 20km são realizados quase exclusivamente por transporte motorizado, com 

proporções alternando entre automóveis e ônibus urbanos, com pequena contribuição 

de motocicletas e metrôs/trens urbanos. Acima de 40km, os modos coletivos passam a 

representar apenas 1,3% de todos os deslocamentos, estando a ampla maioria (97%) 

dividida entre automóveis, motocicletas e veículos fretados. O modo classificado como 

“veículos fretados”, conforme apresentado anteriormente, engloba diversas categorias 
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de transporte privado coletivo, como ônibus e vans escolares, veículos fretados por 

empresas e ônibus rodoviários. Dessa forma, é compreensível que a maior parte das 

viagens por esse modo esteja nas faixas a partir de 12,5km, tendo seu maior volume 

registrado entre 30km e 40km.  

Também se observou o perfil horário dos deslocamentos realizados na RMBH. 

O Gráfico 40 ilustra tanto o horário de início do trajeto, como o horário de fim. Nota-se 

que durante a madrugada, são realizadas pouquíssimas viagens, e aumento das mesmas 

começa a ocorrer somente a partir das 5h da manhã, atingindo seu pico da manhã entre 

às 6h e às 7h, período de maior volume ao longo do dia. Há um atraso de uma hora entre 

o pico matutino para o início dos trajetos e para o fim, provavelmente ocasionado por 

um deslocamento iniciar no final das 6h da manhã e outro terminar pouco depois das 

7h, vide o perfil de duração das viagens. O volume de deslocamentos decresce até às 

10h e volta a aumentar novamente até às 12h. O pico da hora do almoço possui uma 

diferença menor entre o horário de início e de fim do trajeto. A partir das 15h, o volume 

passa a crescer novamente, chegando ao pico às 17h e então é reduzindo 

significativamente, havendo um pico bem menor às 22h, possivelmente pela troca de 

turno nas empresas que trabalham em três escalas de horário, principalmente fábricas. 

O perfil dos deslocamentos é coerente com viagens realizadas para trabalho e estudo, 

entre outros destinos que funcionam principalmente em horário comercial. 

Gráfico 40 – Quantidade de deslocamentos por faixa horária na RMBH. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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O perfil para o macromodo não-motorizado é similar ao perfil geral dos 

deslocamentos, porém o maior volume diário de viagens feitas por modos não 

motorizados ocorre às 17h, enquanto que o pico de hora de almoço é bem mais 

representativo que na primeira análise. Isso possivelmente ocorre porque o horário de 

almoço pode ser utilizado para o deslocamento até restaurantes ou para se resolver 

negócios pessoais, com deslocamentos mais curtos, geralmente a pé, caracterizando um 

potencial a ser facilitado, garantindo-se caminhabilidade e ciclabilidade em áreas 

comerciais e de serviços. O perfil pode ser observado no Gráfico 41. 

Gráfico 41 - Quantidade de deslocamentos por faixa horária do macromodo não-motorizado. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Os deslocamentos por bicicleta e a pé foram discretizados por seu início e fim 

no Gráfico 42. Nota-se comportamento similar ao dos deslocamentos gerais e para o 

macromodo não motorizado, alterando-se levemente no pico de horário de almoço. 

Para a consideração de deslocamentos realizados primordialmente por modos ativos, 

há um pequeno decréscimo às 12h, enquanto que para todos os trechos feitos a pé ou 

por bicicleta há um ligeiro aumento nessa faixa horária. Além disso, os picos da manhã 

e da tarde são mais significativos que o de almoço, diferentemente da análise anterior 

em que há pequena diferença entre eles. Isso ocorre devido ao caráter complementar 

que o modo pedonal desempenha, especialmente para as viagens com transporte 
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coletivo, como foi verificado anteriormente, as quais ocorrem em sua maioria no pico 

da manhã ou da tarde.  

Gráfico 42 - Quantidade de deslocamentos por faixa horária com modo a pé ou bicicleta. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Com relação aos motivos dos deslocamentos realizados na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (Gráfico 43), observa-se que a maioria dos trajetos tem 

como destino um local para realização de transbordo, seguido do motivo de deslocar-se 

para sua residência, contabilizando aproximadamente 65% dos deslocamentos feitos. A 

ida ao trabalho aparece como o terceiro motivo mais comum, chegando a pouco menos 

de 80% acumulados, com esses três destinos. Ainda, a motivação de estudo possui uma 

parcela significativa. Os outros motivos contribuem de maneira reduzida nos 

deslocamentos feitos na RMBH. Vale ressaltar que a pesquisa de 2012 detalhou os tipos 

de trabalho, os quais podem ser no comércio, na indústria ou com serviço, mas para a 

análise feita no presente plano, a informação foi compilada em um único motivo – 

trabalho.  
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Gráfico 43 – Total de deslocamentos realizados na RMBH por motivo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Observando-se apenas os deslocamentos realizados por macromodo não-

motorizado, o motivo preponderante dos deslocamentos é o acesso à residência, 

seguido de estudos, e em terceiro a ida ao trabalho, totalizando cerca de 80% dos 

trajetos percorridos, como apresentado no Gráfico 44. Os motivos para deslocamentos 

realizados primordialmente por modos ativos seguem o padrão das principais 

motivações gerais apontadas na análise anterior. Apenas o transbordo sai do primeiro 

lugar para o último, consistente com o esperado para os deslocamentos realizados 

exclusivamente pelo macromodo não-motorizado. Ainda, o estudo passa a ser um 

motivo ligeiramente mais relevante que o trabalho, indicando que estudantes são uma 

proporção considerável dos deslocamentos ativos. 
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Gráfico 44 - Total de deslocamentos realizados por modos ativos como macromodo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

O Gráfico 45 apresenta todos os trajetos percorridos a pé, independente do 

macromodo. Nota-se que o trasbordo volta a ser uma motivação relevante, mesmo que 

não a principal, aparecendo atrás apenas do motivo de destino à residência. Isso aponta 

que mesmo que o modo pedonal seja a forma mais comum na complementação dos 

deslocamentos realizados por transporte coletivo, há uma porcentagem considerável de 

usuários que iniciam ou finalizam suas viagens por modos alternativos ou que fazem 

transbordo dentro do sistema coletivo. Mais uma vez, trabalho e estudo também são as 

principais motivações dos deslocamentos. 
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Gráfico 45 - Total de deslocamentos realizados a pé. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Dada a baixa participação das bicicletas nos deslocamentos, tendo seus 

resultados diluídos nos dados de trajetos percorridos a pé, foi feita uma análise 

considerando apenas o modo, para melhor se entender o comportamento dos ciclistas 

da RMBH. A partir do Gráfico 46, corrobora-se a constatação anterior, uma vez que o 

transbordo apresenta baixíssima contribuição para os deslocamentos com bicicleta dos 

habitantes da RMBH, ficando à frente apenas do motivo saúde. Ainda é possível notar 

que as principais motivações para os trajetos realizados de bicicleta são o destino à 

residência e ao trabalho, condição potencial para melhoria, uma vez que o modo já é 

utilizado para deslocamentos cotidianos. O motivo de compras é mais relevante para 

deslocamentos a pé, o que pode ser explicado em partes pela maior facilidade em se 

acessar as áreas comerciais que esse modo ou que outros modos diferentes da bicicleta 

permitem. A inexistência de bicicletários e paraciclos pode contribuir para esse cenário. 
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Gráfico 46 - Total de deslocamentos realizados por bicicletas. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Os motivos foram comparados com os macromodos utilizados, vide Gráfico 47. 

A maioria dos motivos segue uma distribuição condizente com a distribuição modal da 

RMBH, com pouca variação. Destaca-se que o motivo refeição possui parcela 

significativa dos deslocamentos feitos por macromodo não-motorizado. Ainda, o 

transbordo, de maneira coerente, é feito quase completamente para viagens realizadas 

por transporte coletivo, especialmente a pé, como observado anteriormente. Estudo e 

compras se sobressaem também no macromodo não-motorizado quase que 

exclusivamente pelo modo a pé, de acordo com as análises anteriores. 
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Gráfico 47 - Motivo do deslocamento por macromodos. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A pesquisa ainda levantou as motivações pelas quais o respondente se desloca 

a pé ou de bicicleta, no caso dos trajetos realizados com estes modos. O Gráfico 48 

apresenta o motivo de se deslocar a pé em função do motivo de destino. Observa-se 

que na grande maioria, o principal motivo é por se tratar de um deslocamento de 

pequena distância. Na sequência, o motivo mais citado é de atividade física. Ainda, 

muitos responderam que escolhem se deslocar a pé por outros motivos, não abordados 

no levantamento. Uma parcela significativa respondeu que escolhe caminhar para 

resolver negócios particulares porque a condução está cara, caracterizando um 

impeditivo econômico de acesso ao transporte coletivo. 
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Gráfico 48 - Motivos para se deslocar a pé por motivo do destino. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

No geral, a distância entre a origem e o destino dos deslocamentos pode ser o 

principal fator impeditivo ao modo a pé. Ressalta-se, da mesma forma, o apelo à 

atividade física como motivador ao modo em questão. 

Para os deslocamentos realizados com bicicleta, a principal motivação são as 

pequenas distâncias, que aparecem em primeiro lugar como propósito dos 

deslocamentos a pé, contudo não de forma tão preponderante. Motivos como atividade 

física ou outros também aparecem com frequência. O custo da condução é apresentado 

como um fator relevante para a grande maioria dos motivos de destino. O Gráfico 49 

ilustra o exposto. 
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Gráfico 49 - Motivos para se deslocar por bicicleta por motivo do destino. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Nota-se maior apelo à atividade física no caso dos deslocamentos com bicicleta, 

ainda que as distâncias possam ser também o principal impeditivo. 

Fazendo o recorte dos movimentos realizados pelo macromodo não-

motorizado entre Unidades de Macro Mobilidade, como mostra o mapa abaixo, 

evidencia-se que existe um baixo número de viagens realizadas entre municípios por 

modos ativos, sendo a maioria expressiva dos deslocamentos intramunicipais. Nos casos 

em que ocorrem movimentos intermunicipais, os mesmos são usualmente entre 

municípios limítrofes que possuem áreas urbanas próximas ou conurbadas. 
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Mapa 13 - Pares OD e linhas de desejo para deslocamentos entre UMMs por modos não-motorizados. 
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Para melhor se compreender como cada modo ativo é utilizado nos 

deslocamentos pela RMBH, serão realizados nos itens 6.6.1.2 e 6.6.1.3 análises pelos 

modos a pé e por bicicleta, respectivamente.  

6.6.1.2. MODO A PÉ 

Focando-se inicialmente no modo de transporte a pé, observa-se, conforme 

esperado, que o município de Belo Horizonte concentra a maioria expressiva dos 

destinos de deslocamentos, estando os municípios de origem das viagens, usualmente, 

na área conurbada da RMBH. Destaca-se que a capital concentra o maior número de 

viagens intermunicipais, como pode ser observado no mapa a seguir.
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Mapa 14 - Pares OD e linhas de desejo para deslocamentos intermunicipais a pé. 
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No mapa das Linhas de Desejo da Matriz Origem-Destino (2012) para 

deslocamentos intermunicipais a pé, apresentado anteriormente, é possível observar a 

existência de linhas de desejo com comprimento incompatível com o modo de 

transporte a pé, chegando a cruzar quase toda a extensão do norte ao sul da região, ou 

também de linhas que demonstram caminhos sem ida ou volta. Por tratar-se de um 

resultado esperado pelo processo de amostragem e expansão, tais deslocamentos 

possivelmente se tratam de equívocos de interpretação entre os horários de início e fim 

de deslocamentos complementares e da viagem como um todo no momento da 

entrevista, como mencionado anteriormente. É o caso, por exemplo, da linha de desejo 

observada entre Nova Lima e Raposos, a qual, por não ter aparecido na análise de 

macromodos não-motorizados, provavelmente se trata de viagens por transporte 

coletivo. 

Considerando apenas as viagens realizadas em sua totalidade a pé, observa-se 

maior prevalência de deslocamentos entre municípios limítrofes, o que é coerente com 

as limitações do transporte a pé. Os municípios com maior número de deslocamentos 

com a capital são Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará e 

Vespasiano. Desconsiderando-se Belo Horizonte, observa-se que o município de 

Contagem concentra, numericamente, o maior volume de viagens intermunicipais a pé, 

sendo seu par mais frequente o município de Betim. 

Sobre os tempos de viagem, a média para os deslocamentos realizados 

integralmente a pé para toda a região foi de 16 minutos. Ressalta-se que as viagens 

intramunicipais representam a maioria das viagens do macromodo ativo, logo 

apresentam duração média similar à regional, de 16 minutos. Em contrapartida, as 

viagens intermunicipais realizadas a pé apresentam duração média de 30 minutos, 

significativamente superior ao valor regional. 

A Figura 52 demonstra as AH com maior atração de viagens a pé. Nesse caso, 

considera-se viagens intramunicipais e intermunicipais conjuntamente. Portanto, as 

áreas com maiores volumes registrados correspondem aos núcleos urbanizados da 

RMBH, com maior concentração na capital Belo Horizonte e nos municípios de 

Contagem, Betim, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. 
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Figura 52 - Atração de pedestres por áreas homogêneas. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

 

A Pesquisa de Origem e Destino de 2012 também considerou o transporte a pé 

como sendo um modo de transição para utilização do transporte coletivo. Do volume 

diário de viagens a pé, 47% são deslocamentos que não utilizam nenhum outro meio de 

transporte, enquanto os outros 53% referem-se aos transbordos, cujas viagens referem-

se ao macromodo coletivo. Deslocamentos em regiões que não fazem fronteira com a 

área conurbada aparecem mais frequentemente nessa modalidade, fazendo uso do 

transporte coletivo para trafegar entre municípios, sendo a maioria desses pelo motivo 

de trabalho em serviço ou indústria. Tomando como base também as distribuições de 

motivo de viagem apresentadas anteriormente, é possível observar que nas áreas 

homogêneas com maior número de viagens a pé, a maioria dos deslocamentos é 

realizada ou com o objetivo de se acessar o transporte público ou no sentido oposto, 

como é o caso das que saem do transporte público e são finalizadas com os 

deslocamentos a pé.  
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6.6.1.3. MODO BICICLETA 

Em relação ao transporte intermunicipal pelo meio cicloviário, observa-se no 

mapa a seguir uma queda expressiva no número de viagens registradas, ao mesmo 

tempo em que, comparativamente, surgem viagens mais longas e com menos 

transbordos com o transporte coletivo. O relatório da Pesquisa de Origem e Destino de 

2012 aponta que 97,5% dos deslocamentos metropolitanos são realizados a pé, e 

apenas 2,5% com bicicleta quando considerados apenas os macromodos ativos. 

Enquanto as viagens a pé ocorrem entre áreas homogêneas que têm fronteiras em 

comum, o modo cicloviário permite viagens que cruzam municípios com maior 

facilidade entre áreas mais distantes.
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Mapa 15 – Linhas de Desejo Matriz OD (2012) – deslocamentos intermunicipais por bicicleta. 
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Outra observação importante é a de que enquanto no modo a pé 

frequentemente os maiores centros de atração de viagens coincidiam com as maiores 

concentrações populacionais, quando analisadas as viagens realizadas de bicicleta, 

foram encontradas conexões intermunicipais distintas (Mapa 15), com a transferência 

dos focos de atração para as áreas homogêneas localizadas também fora dos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem. É o caso, por exemplo, do município de Pedro Leopoldo, 

território onde localizam-se as áreas homogêneas com maior atração de viagens de 

bicicleta. Ao se considerar a atração de deslocamentos por bicicleta em cada AH, 

ressalta-se também que quando comparada à atração de deslocamentos a pé (Figura 

52), a atração de bicicletas (Figura 53) não ocorre necessariamente nos centros 

densamente urbanizados. Destacam-se municípios como Florestal, Matozinhos, Pedro 

Leopoldo e Confins.  

Figura 53 - Atração de ciclistas por área homogênea. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Diferentemente do modo de transporte a pé, não se observa uma quantidade 

significativa de deslocamentos, tanto intramunicipais quanto intermunicipais. Portanto, 

a integração modal entre os modos coletivos e o cicloviário não é diagnosticada com os 

dados presentes. Contudo, considera-se importante a interface entre os modos para as 

proposições do presente plano. 

6.6.2. MATRIZ OD TRANSPORTE DE CARGAS - 2017/2019 

Outra pesquisa de origem e destino, realizada em 2017 como parte do Plano 

de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, focou-se exclusivamente no 

transporte de cargas. Apesar de fugir do escopo das análises de transporte por modos 

ativos, a identificação das principais rotas de transporte utilizadas é de suma 

importância para a proposição de rotas cicloviárias, dada a complexidade da divisão do 

espaço viário entre veículos pesados, ciclistas e pedestres.  

A pesquisa foi realizada entre os anos de 2017 e 2019, tomando por base 

diferentes documentações geradas no processo logístico do transporte de cargas: os 

MDFEs (Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais) representam as viagens dos 

veículos, sendo utilizados para identificação da quantidade de viagens realizadas e a 

distribuição temporal das mesmas; os CTEs (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) 

são gerados para as entregas de mercadorias, permitindo a identificação das diferentes 

etapas das viagens; e, por fim, as NFEs (Notas Ficais Eletrônicas) permitem a 

identificação das mercadorias entregues, representando os padrões produtivos e/ou de 

consumo dos municípios da RMBH.  

A unidade geográfica escolhida para representar as viagens de carga foram as 

Unidades de Mobilidade Metropolitanas (UMM), estabelecendo 68 UMMs na região 

metropolitana. A capital foi dividida em 10 unidades similares às Regionais 

Administrativas definidas pela prefeitura municipal. Outros municípios de menor porte 

têm seu território completo como uma única UMM. 

Dessa forma, identificou-se que os municípios que concentram a maioria 

expressiva de viagens e entregas são Belo Horizonte, Contagem e Betim. No entanto, 

esse dado refere-se apenas ao número bruto de viagens, pois ao se analisar a tonelagem 

da carga, surgem destaques aos municípios de Brumadinho e Nova Lima, ambos 
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importantes na indústria da mineração. Nesses municípios, o principal modo de 

escoamento de cargas é por meio da malha ferroviária. 

Quanto aos padrões econômicos da região, observa-se que Belo Horizonte, 

Contagem e Betim possuem maiores números de produção de viagens do que de 

atração, com exceção do centro de BH. As viagens com origem e destino dentro de uma 

mesma Unidade de Mobilidade Metropolitana representam 8,91% do total, dado 

indicativo da dependência de cargas oriundas de outras regiões.  

Os procedimentos de análises de resultados sobrepuseram a rede rodoviária 

com os pares de origem e destino levantados. A Figura 54 permite a visualização das 

principais rotas utilizadas para transporte de cargas na RMBH. O maior número de 

viagens se dá pela BR-381, situada ao sudoeste no município de Itaguara. A rodovia corta 

latitudinalmente a RMBH, saindo do território pelo município de Caeté ao leste, e 

concentra 43% das viagens. No eixo longitudinal, observa-se grande quantidade de 

cargas na BR-040, demarcada ao sul por Nova Lima e ao norte por Esmeraldas, 

compreendendo 35% das viagens. Em relação às rodovias estaduais, destaca-se a MG-

050 que adentra a região à oeste, pelo município de Mateus Leme, com 11%. As viagens 

remanescentes ocorrem na BR-356 em Rio Acima. 
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Figura 54 - Carregamento da quantidade média diária de viagens da RMBH pelo modo rodoviário. 

 

Fonte: Agência de Desenvolvimento da RMBH (2019). 

 

A Figura 55, por sua vez, permite a visualização das viagens com origens e 

destinos internos à Região Metropolitana. Confirmando o apresentado anteriormente, 

observa-se que a maioria das viagens se concentra no núcleo conurbado composto pelos 

municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Vespasiano, municípios com 

população acima da média da RMBH e presença de atividade industrial. A confluência 

viária onde ocorrem a maior parte destes deslocamentos denomina-se Anel Viário de 

Belo Horizonte, considerado principal corredor de cargas da região. Dos municípios 

externos a este núcleo conurbado que apresentam um número relevante de viagens, 

destacam-se Santa Luzia, Pedro Leopoldo e Nova Lima.  
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Figura 55 - Carregamento da quantidade média diária de viagens internas à RMBH pelo modo. 

 

Fonte: Agência de Desenvolvimento da RMBH (2019). 

Nota-se, portanto, que grande parte das rodovias que compõem o sistema 

viário da RMBH são importantes corredores logísticos estaduais e regionais. Interfaces 

para modos ativos com estes corredores devem precaver possíveis conflitos entre 

veículos de grande tonelagem e, principalmente, o modo cicloviário. Esse cuidado deve 

ser maior para conexões intermunicipais mais distantes, que comumente utilizam as 

principais rodovias apontadas. No entanto, para o núcleo conurbado da região, onde a 

maioria das viagens intermunicipais por modos ativos são efetuadas, outros trajetos são 

possíveis com menor presença de veículos pesados. 

Outra análise com relevância para a compreensão da relação entre a logística 

de cargas e o transporte por modos ativos envolve a avaliação do transporte de cargas 

por bicicleta. Conforme descrito no relatório da Matriz OD de Transporte de Cargas, essa 

discussão será realizada em documento específico (ainda não publicado durante esse 

período da elaboração do presente Diagnóstico) como parte do Plano de Mobilidade da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte.   
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6.6.3. MATRIZ OD DE TELEFONIA MÓVEL - 2019/2021 

Como apresentado anteriormente, foram realizadas consistentemente, nas 

últimas cinco décadas, pesquisas de origem e destino na RMBH. A mais recente, no 

momento da elaboração do presente Plano de Mobilidade Ativa, é a Matriz OD 

proveniente dos estudos realizados pela Agência de Desenvolvimento da RMBH com a 

empresa de telecomunicações Telefônica. O diferencial dessa pesquisa em relação às 

demais foi a substituição dos dados obtidos por pesquisas domiciliares, em linhas de 

contorno ou terminais de transporte regional, por dados obtidos pela operação de redes 

de telefonia móvel. Dessa forma, os dados representam estatísticas gerais a respeito da 

mobilidade da população, limitando o detalhamento de dados obtidos para manter-se 

em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Foram adotadas como unidades de divisão geográfica 393 zonas de análise, 

definidas pela agregação de uma ou mais Áreas Homogêneas (conforme discutido no 

item 6.6.1). A capital concentra aproximadamente metade dessas zonas, cuja expressiva 

maioria encontra-se no núcleo conurbado junto aos municípios de Contagem, Betim e 

Ribeirão das Neves. Municípios de menor porte e mais distantes de Belo Horizonte 

tiveram suas AHs concentradas em uma única zona, como é o caso de Florestal, Mário 

Campos e Nova União, por exemplo. A pesquisa se deu em dois momentos: em 

novembro de 201 , cenário considerado como representativo da mobilidade “normal” 

da região, e em maio de 2021, cenário considerado como “atípico” em decorrência da 

proximidade com os picos de casos de Covid-19. 

No entanto, apesar das facilidades no levantamento de dados obtidas pela nova 

metodologia, houve filtragem de parte das informações. A fim de preservar as 

informações dos usuários de telefonia, a pesquisa contabiliza os deslocamentos em 

blocos de 10 viagens, não detectando viagens curtas ou com um número baixo de 

realizações, além de depender do raio mínimo de 500 metros da cobertura telefônica. 

De maneira análoga, todo atributo da viagem que não possa ser inferido por zona de 

origem/destino e horário, não é levado em consideração. 

Dessa maneira, os motivos de viagem considerados foram aferidos com base 

no comportamento cotidiano dos indivíduos monitorados dentro do intervalo de 
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registro, estando esses divididos em três grupos: residência, trabalho/estudo e outros, 

aferidos em decorrência dos padrões de horários de partida ou chegada e de recorrência 

de origens e destinos. Para identificação de demandas cicloviárias ou pedonais, ou de 

pontos de integração intermodal, considera-se apenas o potencial de viagens curtas a 

serem realizadas por modos ativos. Não obstante, serão apresentados a seguir alguns 

dos principais resultados obtidos a respeito dos volumes de deslocamento e geração de 

viagens.  

A primeira análise a ser realizada parte dos padrões de deslocamento 

observados pelos pares de origem-destino identificados na matriz. Aplicando-se as 

mesmas considerações realizadas na seção 6.6.1.1, apresenta-se o mapa a seguir, que 

permite visualizar os padrões gerais de deslocamento na RMBH. Destarte, evidencia-se 

a centralização dos destinos na capital Belo Horizonte, com os municípios conurbados 

sendo os principais destinos e origens desses deslocamentos. De maneira geral, os 

movimentos intermunicipais ocorrem entre municípios limítrofes, usualmente 

ocorrendo uma redução dos fluxos na medida em que o município se distancia da 

capital. 

Outro fluxo relevante ocorre entre Brumadinho e Nova Lima, dois municípios 

com importância regional no ramo da extração mineral. Entre os municípios 

considerados como “isolados” (pelo critério de Unidades de Macro Mobilidade utilizado 

no Relatório de Origem-Destino de 2012, apresentado anteriormente), notam-se 

movimentos entre Capim Branco, Nova União e Rio Manso, municípios desconectados 

de rodovias estaduais ou federais, e, respectivamente, Matozinhos, Caeté e Rio Manso, 

municípios localizados no entorno de conexões rodoviárias. 
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Mapa 16 - Pares OD e linhas de desejo para deslocamentos intermunicipais pela Matriz de Telefonia. 
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Para ambos os anos de estudo, registrou-se o pico dos deslocamentos se dá no 

período entre às 6h e às 9h, para o turno da manhã, e entre às 15h e às 18h, para o turno 

da tarde, vide Figura 58 e Figura 59. Salienta-se que as pesquisas de 2019 e 2021 com 

dados de telefonia não diferenciaram os conceitos de viagem e deslocamento e os 

trajetos, como havia sido feito em 2012, por não ser possível distinguir os indivíduos e, 

consequentemente, as viagens com mais de um deslocamento. Portanto, a presente 

análise iguala os conceitos de viagem e deslocamento para esta pesquisa, tendo como 

pressuposto o método de definição dos movimentos capturados. 

Em média, ocorrem 6.464.020 deslocamentos em um dia útil padrão; durante 

a pandemia de Covid-19, houve uma redução de 27,46%, causada pela menor 

necessidade de deslocamentos devido às atividades remotas ou às medidas de 

isolamento social. Em 2019, os municípios que apresentaram maior número de viagens 

por habitante foram Belo Horizonte, Brumadinho e Confins, com índices de mobilidade 

acima de dois, enquanto os municípios de Florestal, Baldim, Taquaraçu de Minas, Nova 

União e Capim Branco apresentaram taxas de imobilidade entre 30% e 42%, ou seja, 

com mais de um terço da população sem registro de viagens em um dia padrão, com 

aumento entre 46% e 58% durante a pandemia, como pode ser observado na Figura 56 

e na Figura 57. 

Figura 56 - Taxa de mobilidade (direita) e imobilidade (esquerda) por município, pelos dados de 2019. 
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Fonte: Minas Gerais (2021). 

Figura 57 - Taxa de mobilidade (direita) e imobilidade (esquerda) por município, pelos dados de 2021. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 

Figura 58 - Distribuição horária por tipo de dia para RMBH, em novembro de 2019. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 
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Figura 59 - Distribuição horária por tipo de dia para RMBH, em maio de 2021. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 

Para melhor comparação entre o nível de mobilidade dos períodos estudados, 

o relatório da pesquisa trouxe índices de mobilidade, ou seja, número de viagens por 

habitante, para o período pré-pandêmico, de 2019, e para o período da pandemia, em 

2021. Observa-se na Figura 60 que houve uma queda significativa na mobilização dos 

habitantes da RMBH, como comentado anteriormente, especialmente para os dias 

úteis. 

Figura 60 - Índices de mobilidade para novembro de 2019 e maio de 2021, por tipo de dia. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 
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Ainda foi feita uma comparação dos índices de mobilidade obtidos para a OD 

de 2019 com os índices calculados para a pesquisa feita em 2012 e para os dados 

levantados pela ANTP em 2018, apresentada na Figura 61. 

Figura 61 - Comparação dos índices de mobilidade por modo para diferentes pesquisas realizadas na 
RMBH. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 

É possível observar que houve uma queda na mobilização dos habitantes da 

RMBH de modo geral, saindo de 2,03 em 2012 para 1,73 em 2019. Ainda, os índices 

apontam que houve uma queda na utilização de modos ativos e modos coletivos, e um 

aumento no número de viagens por habitante realizadas por transportes motorizados 

individuais. Isso se dá porque, em números brutos, registrou-se na amostra expandida 

aproximadamente metade do total registrado de viagens na Matriz OD de 2012. 

Considerando que houve aumento de população e de frota de veículos em Belo 

Horizonte entre os anos de 2012 e 2021, esta discrepância pode ser decorrente também 

das diferenças metodológicas, não sendo necessariamente uma queda no número de 

viagens em si. Dessa maneira, é necessário cuidado durante a análise e utilização dos 

dados apresentados. 

Os motivos das viagens foram estimados detectando a residência, o trabalho 

e/ou o estudo dos usuários, porém outros motivos como compras ou saúde, por 
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exemplo, não foram obtidos, por não haver uma informação declarada pelo usuário 

desses motivos de origem ou destino. A Figura 62 apresenta a distribuição das viagens 

por motivo, já apresentado por par origem-destino, para novembro de 2019, antes da 

pandemia. De acordo com o levantado, a maioria das viagens tem como origem ou 

destino o domicílio da pessoa, que vai ou volta do trabalho/estudo ou de outros locais. 

Nota-se pela Figura 63 que esse padrão se manteve em 2021, com as porcentagens de 

participação de cada par de motivo seguindo o padrão já observado em 2019. 

Figura 62 - Distribuição das viagens por motivo para a RMBH, em novembro de 2019. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 

Figura 63 - Distribuição das viagens por motivo para a RMBH, em maio de 2021. 

 

Fonte: Minas Gerais (2021). 

 

Analisando apenas os dados levantados em 2019 em dias úteis, com dados de 

médias diárias, observa-se que a proporção entre os motivos varia pouco com a duração 

das viagens. Pelas limitações da metodologia, a duração é apresentada de hora em hora, 

sem existir um registro do tempo em minutos. Como pode ser visto no Gráfico 50, a 

maioria das viagens tem menos de 1 hora de duração, com proporções parecidas para 

cada par de motivo origem-destino, sendo o par domicílio – outros e vice-versa o motivo 

para o maior número de viagens, assim como visto anteriormente.  
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Gráfico 50 - Duração das viagens por motivo, para média diária de dias úteis, para novembro de 2019. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Conforme explorado no item 6.6.1, a maioria expressiva dos deslocamentos é 

realizada entre os municípios do núcleo conurbado e a região central de Belo Horizonte. 

As viagens intermunicipais, salvo eventuais exceções, resumem-se a municípios 

limítrofes com conurbação e são menos frequentes do que as viagens intramunicipais. 

A pesquisa de 2019/2021 com dados de telefonia móvel demonstra 

manutenção das características espaço-temporais observadas na pesquisa OD de 2012, 

com uma queda no índice de mobilidade, ou seja, do número de viagens por habitante. 

Embora esse resultado possa ser reflexo da diferença de método entre as pesquisas, ele 

também pode demonstrar um aumento parcial da imobilidade na população da RMBH. 

Em ambos os casos, considerando-se que pequenos deslocamentos não são registrados 

como viagens para a pesquisa de telefonia móvel, pode haver um potencial de viagens 

ativas entre origens e destinos próximos, seja do domicílio ou de outras atividades, 

como trabalho/estudo, reforçando os resultados da OD de 2012 em relação aos modos 

não-motorizados. 

6.6.4. MATRIZ OD DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 2019 

Em novembro de 2019 também foi elaborada pela ARMBH a matriz OD de 

bilhetagem eletrônica, como complementação da OD de telefonia móvel de 2019/2021. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menos de 1h Entre 1 - 2h Entre 2 - 3h Entre 3 - 4h Entre 4 - 5h

To
ta

l d
e 

d
es

lo
ca

m
en

to
s

P
ro

p
o

rç
ão

 d
e 

d
es

lo
ca

m
en

to
s 

p
o

r 
m

o
ti

vo

Domicílio - Trabalho/ Estudo Trabalho/ Estudo - Domicílio

Outros - Domicílio Domicílio - Outros

Trabalho/ Estudo - Outros Outros - Trabalho/ Estudo

Outros - Outros Total de deslocamentos



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 225 

 

A pesquisa contou com 1.002 zonas censitárias, sendo elas agrupamentos de setores 

censitários do censo demográfico de 2010 do IBGE, respeitando os limites municipais e 

os fatores naturais e incluindo apenas uma estação de metrô por zona, para a garantia 

de uma boa representação da demanda e o atendimento por pelo menos uma linha de 

ônibus, com ponto de embarque e desembarque dentro da zona. Para a obtenção de 

dados, foram solicitadas informações do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE) em 

funcionamento na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tanto de serviços urbanos 

quanto de metropolitanos. Os municípios enquadrados na pesquisa foram Belo 

Horizonte, Betim, Ibirité, Santa Luzia e Contagem. 

A partir do relatório de bilhetagem, do georreferenciamento dos veículos e do 

mapeamento das estações de parada, foi possível elaborar a matriz realizando-se um 

rastreamento reverso. Para tal, assumiu-se que o primeiro uso do cartão corresponde à 

origem, e o registro final, ao destino; a integração tarifária foi considerada nos casos em 

que o usuário utiliza mais de uma linha para chegar ao destino. Foi necessária a 

expansão dos dados, uma vez que há um número considerável de viagens não 

rastreáveis, por não serem pagas com o cartão. Para a primeira expansão, foram 

consideradas três dimensões: a linha de embarque do usuário, o sentido da viagem e o 

período em que se realizou a viagem. Foi necessária uma segunda expansão para que a 

totalidade dos deslocamentos identificados fosse atingida, a qual considerou apenas a 

zona de origem do passageiro. 

Com essas informações, foi feita a distribuição horária das viagens, como pode 

ser visto na Figura 64. Nota-se que o pico expandido da manhã agrupa cerca de 27% das 

viagens. Ainda, os dados de bilhetagem contribuíram na distribuição modal da matriz 

OD de telefonia móvel, sabendo-se que viagens foram feitas por modos coletivos.  
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Figura 64 - Distribuição horária das viagens levantadas por bilhetagem eletrônica em novembro de 
2019. 

 

Fonte: Minas Gerais (2022). 

A comparação entre as diferentes metodologias estudadas deve ser feita com 

cautela, uma vez que apresentam resultados diferentes, de acordo com a forma de 

levantamento da pesquisa. Para tal, é necessário realizar um tratamento prévio nos 

dados. A partir disso, é feita uma análise comparativa entre as matrizes de bilhetagem 

eletrônica e de telefonia, observando em primeiro lugar, as vantagens e desvantagens 

de cada uma delas. A matriz SBE fornece dados mais consistentes, por ser uma fonte de 

dados mais confiável a respeito dos deslocamentos por transporte coletivo. 

A agência compilou os dados de todas as pesquisas realizadas recentemente e 

produziu um gráfico de frequência dos deslocamentos pela distância percorrida, como 

pode ser visto na Figura 65. A OD “Vivo” refere-se à pesquisa de telefonia móvel, 

enquanto que a Matriz App é obtida com método alternativo de levantamento por meio 

de aplicativo celular em 2021. Nota-se um grande volume de deslocamentos entre 6 e 

12 quilômetros, com um aumento considerável para o transporte coletivo entre 15 e 18 

quilômetros. Há uma coerência nos dados entre as diferentes metodologias. 
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Figura 65 - Histograma de frequência de deslocamentos pela distância percorrida. 

 

Fonte: Minas Gerais (2022). 

Também foi observado o percentual da demanda por faixa horária, como visto 

na Figura 66. Há uma semelhança na distribuição dos dados, com um atraso na hora pico 

para a matriz de telefonia e um adiantamento da hora pico da pesquisa de bilhetagem, 

que pode ser explicado, em partes, pois os registros de bilhetagem consideram o horário 

de acesso ao sistema de transporte coletivo, enquanto que a de telefonia considera a 

hora de saída do usuário. 

Figura 66 - Percentual da demanda por faixa horária. 

 

Fonte: Minas Gerais (2022). 

Ambas as análises de distâncias e horários das viagens refletem, parcialmente, 

o caráter metropolitano das viagens de ônibus, de deslocamentos maiores e horários 

antecipados necessários aos usuários que necessitam chegar aos locais centrais nos 

horários comerciais comuns. Esse resultado também corrobora a análise horária da OD 

de 2012, com deslocamentos a pé de complemento ao macromodo coletivo. 

Também é possível observar que ambas as matrizes mostram um 

deslocamento radial significativo para Belo Horizonte, especialmente no caso da matriz 

de bilhetagem eletrônica, vide o mapa a seguir. A matriz de bilhetagem apresenta um 

raio de abrangência maior, com um número significativo de viagens – entre 4,5 e 13 mil 
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– entre Belo Horizonte e Vespasiano, Santa Luzia ou Ribeirão das Neves. As linhas de 

desejo da matriz de telefonia móvel, como visto anteriormente, concentram-se 

principalmente no centro conurbado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo 

coerentes com as linhas de desejo da matriz de bilhetagem. Vale ressaltar que as linhas 

de desejo da matriz de bilhetagem estão condicionadas aos locais em que existem 

pontos de embarque e desembarque dos sistemas de transporte coletivo. 
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Mapa 17 - Linhas de desejo intermunicipais da Matriz OD (2019) – Bilhetagem Eletrônica. 
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Ao comparar a distribuição espacial dos arcos obtidos pelas pesquisas de 

Origem-Destino de Telefonia Móvel com os provenientes da Matriz de Bilhetagem 

Eletrônica tornaram-se possíveis algumas observações. Primeiramente, observa-se que 

todos os arcos obtidos nos pares de bilhetagem estão presentes no mapa da OD de 

telefonia, porém com menor número de viagens. Esse fato é coerente, pois apesar de 

terem fonte em pesquisas separadas, entende-se que as viagens por transporte coletivo 

estão sendo consideradas nos arcos de telefonia móvel.  

É possível destacar também que o número de viagens por transporte coletivo 

entre municípios da RMBH que não fazem parte da área conurbada é pouco expressivo, 

indicando a prevalência do modo para transportar a população de municípios mais 

distantes para a capital.  Assim é possível assumir que essas viagens “ausentes” dos 

pares de bilhetagem são aquelas realizadas por transportes individuais, ativos ou 

motorizados.  

 MODOS ATIVOS 

7.1. PESQUISAS DE CAMPO 

De acordo com o TR, a elaboração do presente produto deverá contemplar a 

realização de pesquisas de campo em até cinco pontos de interesse metropolitano. A 

definição dos pontos ocorreu de forma conjunta entre a EC e a ECT durante reunião 

realizada no dia 18 de março de 2022. 

Portanto, com o objetivo de obter informações e realizar levantamentos que 

servirão de subsídio para a elaboração de propostas, foram selecionados cinco pontos 

metropolitanos, os quais são expostos na sequência, junto da explanação das 

metodologias de levantamentos que foram definidas para os pontos. 

As duas metodologias de pesquisa selecionadas foram aplicadas em campo por 

pesquisadores contratados entre os dias 4 e 8 de abril de 2022. 

7.1.1. PONTOS DE INTERESSE METROPOLITANO 

As Pesquisas de Campo foram realizadas em cinco pontos de interesse 

metropolitano, os quais foram definidos em conjunto com a EC durante as reuniões de 

acompanhamento ocorridas desde o início da elaboração do plano. 
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O critério de escolha dos pontos levantados levou em conta a importância 

metropolitana dos mesmos em relação às centralidades do PDDI, ao potencial de 

integração multimodal no ponto, à infraestrutura cicloviária existente próxima ao ponto 

e, como no caso de Pedro Leopoldo, ao uso do modo bicicleta com grande relevância. 

Para a realização das pesquisas foram escolhidos os seguintes pontos em 

diferentes municípios da RMBH: 

• 1 Estação de Metrô: Eldorado (Contagem); 

• 1 Estação de BRT: Bernardo Monteiro (Belo Horizonte); 

• 1 Estação do MOVE: São Benedito (Santa Luzia);  

• 2 Centralidades Metropolitanas do PDDI: município de Pedro Leopoldo, 

tendo como ponto de pesquisa seu Terminal Rodoviário; município de Nova 

Lima, tendo como ponto de pesquisa a área próxima à Avenida Toronto, 

entre a rua Colúmbia e a Avenida Vitória. 

Figura 67 - Pontos de Pesquisa de Campo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

A partir da escolha dos pontos, foi definida a área de abrangência dos 

levantamentos a serem feitos em cada ponto e as metodologias necessárias para a 
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caracterização do espaço e obtenção de subsídios. O objetivo desses levantamentos é 

embasar a elaboração de propostas e, principalmente, identificar os polos de 

transferência intermodal a serem indicados durante a Etapa 2.  

Figura 68  - Ponto de Pesquisa Estação de Metrô Eldorado - Contagem (MG). 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 69 - Ponto de Pesquisa Estação de BRT Bernardo Monteiro - Belo Horizonte (MG). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 70 - Ponto de Pesquisa Estação do MOVE São Benedito - Santa Luzia (MG). 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 71 - Ponto de Pesquisa Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo (MG). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 72 - Ponto de Pesquisa Jardim Canadá - Nova Lima (MG). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

7.1.2. PESQUISA DE PREFERÊNCIA DECLARADA 

Foram realizadas Pesquisas de Preferência Declarada nas localidades dos 

pontos de pesquisa de campo, conforme sugerido no Produto 01 - Plano de Trabalho.  

A metodologia desse tipo de pesquisa conta com a apresentação de situações 

e opções hipotéticas aos respondentes que são então solicitados a escolher a 

alternativa que melhor representaria a sua decisão com base nos atributos 

considerados. 

Tendo em vista que a qualidade dos serviços e das infraestruturas são questões 

relevantes, uma vez que a melhoria dos níveis de qualidade pode possibilitar a atração 

de mais usuários, esse tipo de pesquisa se demonstra relevante também para auxiliar 

na proposição de medidas de indução da mobilidade ativa na RMBH. 

7.1.2.1. MÉTODO DE LEVANTAMENTO 

De maneira geral, a Pesquisa de Preferência Declarada pode ser desenvolvida 

a partir da definição de um contexto e de atributos relevantes para cenários de escolha 
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apresentados. O contexto é definido, para este caso, como a região metropolitana de 

BH, especialmente em suas conexões metropolitanas de transporte. 

Taylor e Mahmassani (1996) citam a importância de definir os possíveis fatores 

que interferem na escolha dos usuários antes do início do levantamento e, entre 

diversos fatores observados no estudo, que buscou mensurar a preferência por 

interfaces entre a bicicleta e o transporte coletivo; os autores pontuaram acesso até os 

pontos de ônibus, existência e estado da infraestrutura para bicicletas e a existência e 

modelo dos bicicletários. 

Ferraz e Torres (2004) lembram também da importância da infraestrutura e da 

distância até pontos de ônibus para a acessibilidade dos pedestres, contudo o livro não 

é focado no estudo da preferência declarada. Nesse sentido, Kasraian (2021) traz 

considerações importantes sobre os fatores que afetam a percepção dos pedestres ao 

desenho e à estruturação das vias para incentivo à caminhabilidade, como presença de 

árvores, ciclovias e linhas de transporte no caminho realizado. 

Bovy e Bradley (1983) compararam, em seu estudo sobre análises de rotas por 

bicicleta com pesquisas de preferência declarada, três tipos de perguntas, buscando 

compreender a reação do entrevistado a cada uma. Os métodos avaliados envolveram 

perguntas com escalas: de alternativas descritas verbalmente, com opções variando 

entre “sempre prefiro atributo A” e “sem preferência”, por e emplo; uma escala 

numérica de porcentagens de preferência sem alternativas fixas, precisando o 

entrevistado declarar um valor de 0% a 100% de acordo com sua percepção; e uma 

escala ranqueada, permitindo aos entrevistados elencar a ordem de preferência das 

alternativas apresentadas. Dentre as opções avaliadas, os resultados se mostraram 

inconsistentes para a escala de porcentagem, possivelmente por essa não permitir a 

comparação dos critérios adotados entre os entrevistados, e consistente entre as 

escalas de alternativas verbais e ranqueadas. A diferença entre os dois métodos foi na 

constatação de que para os entrevistados, a escala ranqueada é mais fácil de ser 

compreendida, sendo esse um fator importante adotado na elaboração do questionário 

elaborado para as pesquisas deste Plano. 
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Nesse caso, para a aplicação da Pesquisa de Preferência Declarada nos pontos 

de pesquisa mencionados, foi elaborado um questionário para aplicação com a 

participação de usuários. Esse questionário foi estruturado em quatro etapas principais, 

as quais serão explanadas na sequência. 

Na primeira etapa, o pesquisador ficou responsável por preencher os dados 

referentes ao local de entrevista/cidade (questão 1). A segunda questão foi referente à 

etapa de uso do transporte coletivo pelo entrevistado: se estava de saída, se estava 

chegando ou se iria fazer integração (questão 2). Em seguida, foram realizadas as 

perguntas ao entrevistado referentes aos dados socioeconômicos:  

• idade (questão 3);  

• gênero (questão 4 - múltipla escolha); 

• faixa de renda domiciliar (questão 5 - múltipla escolha); 

• qual o grau de escolaridade (questão 6 - múltipla escolha); 

• qual o município de residência (questão 7) e bairro (opcional); 

• se possui alguma deficiência ou redução de mobilidade (questão 8 - múltipla 

escolha); 

• se possui automóvel próprio e, se sim, quantos são (questão 9 - múltipla 

escolha); 

• se possui bicicleta e, se sim, quantas são (questão 10 - múltipla escolha); 

• com qual frequência utiliza bicicleta como meio de deslocamento (questão 11 - 

múltipla escolha). 

A segunda etapa do questionário correspondeu à escolha dos cenários 

(questão 12), cujas respostas servem como base de dados para calibração de modelo de 

utilidade, a fim de se avaliar a importância de diferentes fatores na escolha por 

deslocamentos por modos ativos para efetuar embarque em pontos de transporte 

coletivo. Os cenários, ou alternativas, são a combinação de 3 variáveis, relacionadas aos 

domínios de conforto, relacionado às condições físicas de deslocamento, tempo do 

deslocamento ativo e custo, relacionado à economia na viagem completa, definidas em 

conjunto com o Escritório de Mobilidade e pertinentes aos deslocamentos por modos 

ativos. A Tabela 9 apresenta as variáveis e as respectivas possibilidades de resposta, ou 

seja, os níveis de cada variável utilizada para estabelecer os cenários. 
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Tabela 9 - Variáveis e possibilidades de resposta. 

Domínio Conforto Tempo Custo 

Variável 
Condições de 

deslocamento até o 
transporte coletivo 

Tempo de 
deslocamento 

Economia em toda a 
viagem 

Respostas 
possíveis 
(Níveis) 

Boas condições 
1 minuto 6 reais 

5 minutos 4 reais 

Más condições 10 minutos 2 reais 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

A escolha das variáveis para a análise objetivou constatar qual dos atributos é 

mais importante na escolha por trajetos a serem realizados por modos ativos, 

especificamente para o trasbordo com o transporte coletivo. As condições de 

deslocamento retratam, principalmente, as condições físicas do pavimento; o tempo de 

deslocamento é vinculado ao tempo de acesso ao transporte coletivo, ou seja, o tempo 

para chegar até uma estação ou ponto, já a economia na viagem é um atributo 

diretamente relacionado com a viagem completa, isto é, define a economia hipotética 

na passagem para efetuar a viagem como um todo. Assim é possível verificar não apenas 

os itens relacionados ao deslocamento ativo, mas como esses se comportam dada uma 

possível economia em sua viagem. O método permite avaliar a mobilidade ativa como 

complementar ao transporte coletivo. 

A combinação das respostas de cada variável totaliza em 18 cenários (2×3×3). 

Para a montagem dos grupos, desconsidera-se os dois cenários extremos, dominante e 

dominado, quais sejam, respectivamente, o cenário com boas condições de conforto, 1 

minuto de deslocamento e 6 reais de economia, e o cenário com más condições de 

conforto, 10 minutos de deslocamento e 2 reais de economia. Portanto, totalizam-se 16 

cenários possíveis. 

Dos cenários possíveis, optou-se por preparar 4 grupos de escolha para os 

entrevistados. Quanto maior o número de grupos de escolha, mais informações podem 

ser extraídas com um menor número de entrevistados, contudo, aumenta-se a fadiga 

durante a entrevista, o que pode levar a mais desistências ou recusas em responder à 

pesquisa (ORTÚZAR; WILLUMSEN, 2011). Cada grupo apresenta quatro cenários ao 

entrevistado para que o mesmo faça o ranqueamento de sua escolha. Todos os 

entrevistados são submetidos aos mesmos grupos de cenários. 
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Os quatro cenários de cada grupo foram estipulados aleatoriamente entre os 

16 cenários remanescentes, garantindo assim a presença de todos os grupos possíveis, 

com exceção do dominante e do dominado. Alguns cenários são repetidos nos grupos e 

nem todos são utilizados, o que pressupõe variabilidade nas preferências respondidas e 

assume homogeneidade nos respondentes (SANKO, 2001). Os 4 grupos, com os 

respectivos cenários que os compõem, são ilustrados pela Figura 73. 

Figura 73 - Cards utilizados para aplicação da pesquisa de Preferência Declarada com a escolha de 
cenários (questão 12). 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 

Como cada entrevistado responde a quatro grupos de escolha, a base de dados 

para a calibração do modelo de utilidade é quatro vezes o número de respondentes, o 

que potencializa os resultados do modelo. 

A terceira etapa então contou com a avaliação, por parte do(a) entrevistado(a), 

a respeito das condições de caminhabilidade e de ciclabilidade. Foram duas questões 

(questão 13 e questão 14) nas quais cada entrevistado(a) teve que avaliar as dificuldades 

ao utilizar os modos a pé e de bicicleta, dando notas de 1 a 10, sendo 1 equivalente a 

“sem dificuldade” e 10 a “grande dificuldade”. As perguntas têm conotação de 

preferência e não de avaliação do dia a dia do respondente, resultando, portanto, na 

análise dos atributos mais importantes para o incentivo aos modos ativos. 

Já a quarta etapa da pesquisa contou com 4 questões abertas a serem feitas ao 

entrevistado: 

• modo de transporte que utilizou para chegar ao terminal/ponto de pesquisa 

(questão 15); 
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• tempo de viagem completa (questão 16); 

• bairro e município de origem da viagem atual (questão 17); 

• bairro e município de destino da viagem atual (questão 18). 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 243 

 

Quadro 4 - Questionário aplicado referente à Preferência Declarada na Mobilidade Ativa. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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A aplicação desse método de pesquisa teve como objetivo levantar a 

preferência declarada com o intuito de se realizar a avaliação da infraestrutura e das 

condições de caminhabilidade e ciclabilidade, sem a previsão de mudanças nos modos 

de transporte dos viajantes. 

Ainda, conforme mencionado no Produto 01 - Plano de Trabalho, com os 

resultados e as análises da Preferência Declarada, é possível integrar fatores qualitativos 

que influenciam na tomada de decisões de rotas, como segurança e variabilidade, dada 

a importância dos mesmos na elaboração de políticas públicas (BOVY; BRADLEY, 1983). 

Essas pesquisas são comumente realizadas para a calibração de modelos de utilidade 

para a escolha modal, mas permitem o levantamento de informações em aplicações 

multidisciplinares, como para a análise de infraestrutura (ALDRED et al., 2017), que é o 

foco desse questionário. 

O levantamento ocorreu nos terminais (ou nas proximidades de pontos de 

ônibus, no caso de Nova Lima) localizados nos pontos de interesse metropolitano 

mapeados na seção 7.1.1., entre os dias 04 e 08 de abril de 2022, sendo que foi dedicado 

um dia para cada local de pesquisa: 

• Jardim Canadá (Nova Lima): 04 de abril de 2022; 

• Eldorado (Contagem): 05 de abril de 2022; 

• Pedro Leopoldo: 06 de abril de 2022; 

• São Benedito (Santa Luzia): 07 de abril de 2022; 

• Bernardo Monteiro (Belo Horizonte): 08 de abril de 2022. 

O total de pessoas abordadas foi de 1.246, das quais 294 se recusaram a 

responder e 18 foram abordadas após já terem respondido ao questionário. Assim, 

totalizam-se 934 respostas da pesquisa de preferência declarada. 

Ressalta-se que durante as pesquisas, o item 2 do questionário, sobre a etapa 

da viagem de ônibus em que o(a) entrevistado(a) se encontra (chegada, saída ou 

efetuando integração), teve seus termos confundidos por respondentes e 

pesquisadores, com alguns registros considerando chegada como sendo a chegada de 

ônibus, ou seja, o fim da viagem, e outros como a chegada ao terminal para entrar no 

ônibus, ou seja, o início da viagem. Como não foi possível mapear as respostas que 
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confundiram a terminologia, esse item foi descartado da análise. Contudo, seu resultado 

não interfere nas análises dos demais itens, especialmente dos itens relacionados à 

preferência declarada e de opinião, que são o enfoque do questionário. 

 

7.1.2.2. RESULTADOS SOCIOECONÔMICOS E DE VIAGEM 

Os resultados da pesquisa podem ser apresentados de acordo com a etapa do 

questionário, iniciando-se com as informações socioeconômicas dos respondentes. A 

Tabela 10 demonstra o total de entrevistados(as), destacando o número de pessoas com 

deficiência que responderam à pesquisa por localidade e do geral. 

Tabela 10 - Total geral e por local de entrevistados da pesquisa de preferência declarada. 

Local 
Total de 

Entrevistados(as) 
Pessoas com 
deficiência 

Jrd. Canadá 
(Nova Lima) 

174 1 

Eldorado 
(Contagem) 

214 8 

Pedro 
Leopoldo 

185 6 

São Benedito 
(Santa Luzia) 

170 7 (1) 

Bernardo Monteiro 
(Belo Horizonte) 

191 3 

Total 934 25 (1) 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Uma parcela pequena dos entrevistados se considerou como pessoa com 

deficiência, que tem dificuldades para locomoção por modos ativos de transporte. Nota-

se que a distribuição de respondentes por local é próxima, com Eldorado, em Contagem, 

sendo onde mais pessoas realizaram a pesquisa e com São Benedito, em Santa Luzia, 

sendo onde menos houve respondentes. Os números entre parênteses são de pessoas 

que não responderam ao item em questão. 

Vale destacar que no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, não há terminal de 

ônibus, apenas pontos de parada de transporte coletivo, sem características de estação 

terminal que possibilitaria o transbordo. Os entrevistadores realizaram o levantamento 

próximos dos pontos de ônibus, buscando o maior número possível de usuários do 
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sistema. Portanto, os participantes dessa localidade também foram questionados se ele 

ou ela utilizam o transporte coletivo. Dos 174 respondentes, 45 não utilizam o sistema 

de ônibus e 129 são usuários. As respostas não serão segmentadas, pois o caráter da 

pesquisa de preferência declarada não delimita que os entrevistados utilizem, 

necessariamente, o transporte coletivo, considerando que o enfoque é a escolha de 

cenários e a opinião sobre atributos de modos ativos de deslocamento. 

Os resultados gerais de idade, sexo, renda, nível de educação e veículos no 

domicílio são apresentados no Gráfico 51. 

Gráfico 51 - Informações socioeconômicas gerais dos respondentes. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Os respondentes têm em média 37 anos, com uma distribuição das idades 

proeminente entre os mais jovens. A maioria é do sexo feminino e poucos não 

declararam o se o (1 ). O nível de escolaridade “ensino médio completo” supera os 

outros níveis de escolaridade somados. A renda predominante é de 2 a 5 salários 

mínimos, com a maioria dos entrevistados estando nessa faixa de renda ou abaixo dela; 

77 pessoas optaram por não responder a esse item. 

Em se tratando dos veículos no domicílio, 601 respondentes não possuem 

automóvel, 283 possuem um automóvel em seu domicílio, 36 possuem dois, 10 pessoas 
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possuem três automóveis e 4 respondentes possuem quatro ou mais automóveis. 

Outrossim, 687 entrevistados(as) não têm bicicletas em seu domicílio, 199 possuem 

uma bicicleta, 32 possuem duas, 10 respondentes possuem três bicicletas e 4 possuem 

quatro ou mais bicicletas. Duas pessoas não responderam aos itens relacionados aos 

veículos. 

Os perfis dos respondentes em cada um dos locais de pesquisa são 

apresentados no Gráfico 52. 

Gráfico 52 - Informações socioeconômicas dos respondentes por localidade. 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A média de idades é próxima para todos os locais pesquisados e encontra-se 

entre 33 e 39 anos. As distribuições, por sua vez, apontam para idades maiores de 40 

anos em Belo Horizonte e para idades mais jovens, entre 10 e 30 anos, nos demais locais. 

Há também um pico de pessoas entre 20 e 30 anos em Contagem, similar ao que ocorre 

para o perfil geral. No que concerne o sexo dos entrevistados, a divisão é similar entre 

os sexos para todos os locais, com maioria sendo feminino em todos, com exceção do 

município de Nova Lima. 

Em Nova Lima também se observam rendas maiores, proporcionalmente em 

relação aos demais locais, possuindo grande porção de rendas situadas entre 2 e 5 

salários mínimos, como ocorre em Contagem e Belo Horizonte. Em Pedro Leopoldo e 

Santa Luzia, a maior proporção é de rendas entre 1 e 2 salários mínimos, sendo os locais 

de menor renda observada. Já a escolaridade é semelhante em todos os contextos 

analisados, com a grande maioria de pessoas apresentando ensino médio completo. 

Destaca-se que a maior proporção de respondentes com ensino superior completo 

encontra-se em Contagem. 

Nova Lima apresenta a menor proporção de respondentes sem automóvel no 

domicílio, enquanto Santa Luzia apresenta a maior. Já em relação às bicicletas, Pedro 

Leopoldo e Nova Lima têm proporções semelhantes de pessoas sem bicicletas, sendo 

ambas menores do que as demais localidades. É interessante notar que Nova Lima, com 

uma renda maior, apresenta mais pessoas com ao menos um automóvel e uma bicicleta 

em seu domicílio, enquanto que Pedro Leopoldo apresenta mais proprietários de 

bicicleta sem automóveis. O resultado pode estar relacionado à renda, quando se trata 

da existência de automóvel, mas para locais de distribuição de renda semelhante, Pedro 

Leopoldo destaca-se pela presença de bicicleta nas residências. 

Nesse sentido, o Gráfico 53 apresenta a frequência de uso da bicicleta como 

modo de deslocamento entre os entrevistados. 
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Gráfico 53 - Frequência de uso de bicicleta para deslocamento em cada local e geral. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Pedro Leopoldo mostra-se como o local onde os entrevistados mais 

frequentemente utilizam a bicicleta como modo de deslocamento, com mais de 20 

respondentes afirmando que utilizam a bicicleta diariamente, ainda que a maioria não 

utilize nunca, como nos demais locais. Já Belo Horizonte e Santa Luzia, 

proporcionalmente, apresentam os respondentes que menos utilizam a bicicleta em sua 

rotina, seguidos de Contagem. Nova Lima está abaixo apenas de Pedro Leopoldo, 

corroborando os resultados de presença de bicicleta nos domicílios para ambos os 

locais. 

Antes de demonstrar os modelos de utilidade e suas avaliações, vale apresentar 

os resultados da quarta etapa do questionário, vinculada à atual viagem do(a) 

entrevistado(a), buscando-se entender o contexto geral de comportamento dos 

respondentes em cada local. 
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A seguir, serão apresentadas as matrizes de origem e destino, por município, 

para cada local de pesquisa. O Anexo II apresenta o detalhamento dos bairros de origem 

e destino das viagens dos respondentes de cada local. A Figura 74 apresenta a matriz 

resultante das respostas de Nova Lima, onde pode-se observar que a grande maioria das 

viagens feitas pelos respondentes é interna ao município, enquanto que o segundo 

maior número de viagens se dá com origem em ou destino a Belo Horizonte. Nota-se 

também a ocorrência de algumas viagens para municípios externos à RMBH e/ou ao 

estado de Minas Gerais. 

Figura 74 - Matriz de Origem e Destino das respostas de Jd. Canadá (Nova Lima). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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A matriz resultante de Eldorado, em Contagem, é apresentada na Figura 75 

abaixo. Neste caso, as viagens originam-se em Contagem e, em sua maioria, têm como 

destino Belo Horizonte, enquanto que o segundo maior número de viagens possuem 

destinos internos ao município ou se destinam a Betim e a Ibirité. Ou seja, há mais 

variação nos municípios de destino em relação às respostas de Nova Lima, 

demonstrando um caráter mais metropolitano dos deslocamentos. Ressalta-se que 

houve um não respondente. 

Figura 75 - Matriz de Origem e Destino das respostas de Eldorado (Contagem). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Lima, com mais viagens internas ao município, seguidas por fluxos importantes para 

Belo Horizonte, Matozinhos e Confins. Houve um registro de viagem com destino fora 

da RMBH e um não respondente. 
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Figura 76 - Matriz de Origem e Destino das respostas de Pedro Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Em Santa Luzia, a Figura 77 apresenta um resultado de menor variabilidade nas 

origens e destinos. Todos os fluxos ocorrem dentro da RMBH, principalmente de Santa 

Luzia para Belo Horizonte, característica de regiões metropolitanas.  

Figura 77 - Matriz de Origem e Destino das respostas de São Benedito (Santa Luzia). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Por fim, os resultados de Belo Horizonte (Figura 78, com dois não 
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entre os municípios. Neste caso, o destino principal é Santa Luzia, demonstrando a 

importância do terminal de Bernardo Monteiro para as viagens com conexão a esse 

município. Em seguida, os destinos em Ribeirão das Neves e Vespasiano destacam-se. 

Viagens internas a Belo Horizonte aparecem na quarta posição de volume observado. 

Ressalta-se, portanto, o caráter metropolitano do terminal em questão. 

Figura 78 - Matriz de Origem e Destino das respostas de Bernardo Monteiro (Belo Horizonte). 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Nota-se, portanto, que Jardim Canadá, em Nova Lima, e Pedro Leopoldo têm 

uma maioria de deslocamentos não vinculados a outros municípios da região 

metropolitana, demonstrando, inclusive, conexão com municípios externos à RMBH. Já 

nos terminais de Eldorado (Contagem), São Benedito (Santa Luzia) e Bernardo Monteiro 

(Belo Horizonte), nota-se que os respondentes indicaram uma maior presença de fluxos 

metropolitanos. 

O Gráfico 54 apresenta a divisão dos modos utilizados para chegar até o 

terminal em cada local de pesquisa (com exceção de Jardim Canadá, o qual por não se 

tratar de terminal, a pergunta observou o modo de chegada até o local de entrevista).  

B
el

o
 H

o
ri

zo
n

te

La
go

a 
Sa

n
ta

P
ed

ro
 L

eo
p

o
ld

o

R
ib

ei
rã

o
 d

as
 N

ev
es

Sa
n

ta
 L

u
zi

a

Sã
o

 J
o

sé
 d

a 
La

p
a

V
es

p
as

ia
n

o

Belo Horizonte 27 1 44 65 2 44 183

Pedro Leopoldo 1 1

Ribeirão das Neves 2 2

Vespasiano 2 1 3

31 1 1 45 65 2 44 191

R
M

B
H

Total

O
R

IG
EM

RMBH

To
ta

l

DESTINO



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 254 

 

Gráfico 54 - Divisão modal por local de pesquisa. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A distribuição que se destaca é a observada no bairro Jardim Canadá, em Nova 

Lima, que tem maior proporção de modos diferentes do ônibus e maior proporção de 

automóveis e motos, parcialmente explicada por contemplar não usuários do transporte 

coletivo. Nos demais locais, o ônibus representa mais de 70% dos modos de transporte 

declarados pelos respondentes, indicando que a maioria estava no fim da viagem por 

transporte coletivo, por ser o modo de chegada até o terminal. Nesse quesito, também 

se destaca o metrô, em Contagem. 

Os demais modos nas distribuições são entendidos como complementares ao 

transbordo para o sistema coletivo. O principal modo complementar é o pedonal, 

seguido do automóvel, com proporção significativa em Pedro Leopoldo, onde também 

se sobressaem a bicicleta e a moto, mesmo que diminutas. A carona aparece 

principalmente em Pedro Leopoldo e Contagem. Nova Lima demonstra certo potencial 

para migração ao ônibus, como nota-se pelas proporções de caronas e vans, que podem 

ser de demandas não atendidas pelo sistema coletivo. 

O Gráfico 55 demonstra as distribuições dos tempos de viagem relatados 

pelos(as) entrevistados(as). 
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Gráfico 55 - Box-Plot de tempos de viagem geral e por localidade. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A média geral do tempo de viagem é de 64 minutos, sendo que o primeiro e o 

terceiro quartil encontram-se entre 30 e 90 minutos, com registros de viagens com mais 

de 2 horas de duração. As distribuições demonstram viagens mais rápidas em Nova Lima 

e Pedro Leopoldo e mais longas em Contagem e Belo Horizonte, seguidos de Santa Luzia. 

Essa tendência pode estar relacionada com o caráter mais metropolitano desses três 

últimos locais em comparação com Nova Lima e Pedro Leopoldo, que têm maior 

proporção de viagens internas ao município. 

Há, no entanto, uma diferença entre as viagens relatadas em Nova Lima e Pedro 

Leopoldo. Enquanto no primeiro município há viagens não relacionadas com o 

transporte coletivo, o que pôde ser verificado pela distribuição modal, em Pedro 

Leopoldo as viagens são, em sua maioria, de ônibus. Por serem em grande parte internas 

ao município, têm duração menor em relação aos outros locais. 

Definidas as características relacionadas às etapas 1 e 4 do questionário, que 

definem o perfil socioeconômico dos respondentes e de suas viagens, a próxima seção 
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descreve o método e os resultados do modelo de utilidade resultante do levantamento 

de preferência declarada. 

7.1.2.3. MODELO DE UTILIDADE 

Para obtenção do modelo utilidade, ressalta-se que cada indivíduo 

respondente avaliou 4 conjuntos de 4 cenários, não optando por opções com diferentes 

naturezas. Ou seja, não houve opção por modos de transporte diferente, mas sim, dado 

que a pessoa iria se deslocar por modo ativo para efetuar a viagem principal por 

transporte público, quais cenários seriam preferíveis. Como ocorreram quatro escolhas 

por respondente, o banco de dados para calibração do modelo corresponde a quatro 

vezes o número de respondentes, isto é, 4 x 934 = 3.736. 

Como alguns respondentes não finalizaram as pesquisas, deixando os grupos 

de cenários totalmente ou parcialmente em branco, foi necessário retirar do banco de 

dados alguns registros para não comprometer a calibração do modelo. O número de 

pessoas que não respondeu nenhum grupo foi de 16, enquanto que 3 deixaram de 

responder três grupos e 4 pessoas não responderam dois deles. É possível utilizar as 

respostas parciais para maximizar o tamanho da amostra aplicada. Assim, foram 

retiradas 81 respostas do banco de dados, totalizando uma amostra utilizável de 3.655. 

 

Método de calibração 

O modelo escolhido para a calibração é o Modelo Logit Multinomial (MLM), 

cuja equação tem a forma: 

𝑝𝑖 =
𝑒𝑈𝑖

∑ 𝑒𝑈𝑗𝑁
𝑗=1

 

 

Em que:  𝑝𝑖 – probabilidade de escolha do cenário 𝑖; 

 𝑈𝑛 – Utilidade do cenário 𝑛; 

 𝑁 – Conjunto de cenários no grupo de escolha. 

O modelo, portanto, busca calibrar a função utilidade, vinculada às diferentes 

variáveis aplicadas na pesquisa de preferência declarada (condições de deslocamento, 

tempo de deslocamento e economia na viagem). A função utilidade tem a fórmula: 
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𝑈𝑖 = 𝑉𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Em que:  𝑈𝑖 – Utilidade do cenário 𝑖 na escolha do entrevistado; 

 𝑉𝑖 – Utilidade do cenário com base no modelo calibrado; 

 𝜀𝑖 – Erro pressuposto, normalmente distribuído e independente. 

Assim, para se obter a utilidade de modelo, é preciso calibrar os coeficientes da 

função: 

𝑉𝑖 =  𝛽𝑖 +  𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜,𝑖 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖 +  𝛽𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎,𝑖 × 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑖 +  𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜,𝑖 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖 

 

Em que 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖, 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑖  e 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖 são, respectivamente, a condição de 

deslocamento, a economia na viagem completa e o tempo de deslocamento por modo 

ativo do cenário 𝑖, multiplicados por seus parâmetros 𝛽 referentes. 

Na equação também se observa o parâmetro  𝛽𝑖, que seria a componente 

constante atrelada à utilidade básica do cenário 𝑖 em relação aos demais do grupo de 

escolha. Cada parâmetro  𝛽𝑖, que multiplica as variáveis na sequência, também poderia 

estar atrelado ao cenário em si, caso fossem escolhas entre, por exemplo, diferentes 

modos de transporte, pois as variáveis podem ter diferentes interpretações para modos 

diferentes. No entanto, a pesquisa busca definir a importância de cada variável 

estabelecida, não sendo uma opção entre modos diferentes, ou seja, o modelo não traz 

comparações entre escolhas de naturezas diferentes, mas sim uma escolha dada uma 

opção por modo ativo. 

Nesse sentido, não há utilidade básica vinculada a um cenário em comparação 

com o outro e os parâmetros calibrados não são atrelados aos cenários, já que as 

variáveis são exatamente as mesmas e de mesma natureza para cada um. Assim, para a 

calibração dos coeficientes, as funções utilidade relacionadas com cada um dos 4 

cenários de cada grupo são: 

𝑉1 =  𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 × 𝐶𝑜𝑛𝑑1 +  𝛽𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 × 𝐸𝑐𝑜𝑛1 +  𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 

𝑉2 =  𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 × 𝐶𝑜𝑛𝑑2 +  𝛽𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 × 𝐸𝑐𝑜𝑛2 +  𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 

𝑉3 =  𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 × 𝐶𝑜𝑛𝑑3 +  𝛽𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 × 𝐸𝑐𝑜𝑛3 +  𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜3 

𝑉4 =  𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 × 𝐶𝑜𝑛𝑑4 +  𝛽𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 × 𝐸𝑐𝑜𝑛4 +  𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜4 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 258 

 

 

Os cenários 1, 2, 3 e 4 são diferentes para cada grupo de escolha, como 

mencionado anteriormente. Como resultado, tem-se um beta para cada variável 

examinada, similar ao efetuado por Kasraian et al (2021). 

A escolha dos respondentes é considerada como o cenário de primeira 

preferência em cada grupo apresentado. A ferramenta para geração do modelo é a 

biblioteca de código aberto BIOGEME (BIERLAIRE, 2020), escrito em linguagem de 

programação Python. 

 

Resultado da calibração 

O modelo geral calibrado, com suas estatísticas gerais e parâmetros de 

calibração, é apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Modelo Geral de Utilidade 

Estatísticas Gerais Modelo Geral 

N. Parâmetros Estimados 3 

Tamanho da Amostra 3655 

Observações Excluídas 0 

Log Verossimilhança Inicial -5066,91 

Log Verossimilhança Final -3151,36 

Teste Razão de Verossimilhança 3831,10 

ρ² 0,378 

ρ² ajustado 0,377 

AIC 6308,71 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t 

Condição do pavimento 3,243 43,744 

Erro padrão 0,074   

Economia na viagem 0,353 19,878 

Erro padrão 0,018   

Tempo de deslocamento -0,117 -13,580 

Erro padrão 0,009  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

As estatísticas gerais apontam a validação interna do modelo calibrado. Os 

valores de Log de Verossimilhança Inicial e Final demonstram, respectivamente, a 

verossimilhança do modelo com todos os parâmetros iguais a zero e com os parâmetros 

calibrados. A expectativa é de que o valor final seja maior do que o inicial, como ocorre 
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na calibração. Estes dois valores são utilizados para o Teste da Razão de 

Verossimilhança, cujo resultado deve ser maior do que o valor da distribuição de χ² para 

3 graus de liberdade (número de parâmetros) e para o nível de confiança estabelecido 

(BEN-AKIVA; LERMAN, 1989). O resultado do teste demonstra que todos os parâmetros 

são significativamente diferentes de zero. 

O coeficiente ρ², similar ao coeficiente de determinação R² de modelos lineares, 

verifica o ajuste do modelo aos dados de calibração. O coeficiente varia de 0 a 1, sendo 

melhor quanto mais próximo de 1. O ρ² ajustado apenas sofre ajuste para os graus de 

liberdade do modelo. Valores próximos de 0,4 são considerados excelentes para MLM 

(ORTUZAR; WILLUMSEN, 2011), portanto o modelo calibrado tem excelente ajuste. 

O teste do Critério de Informação Akaike (na sigla em inglês, AIC) quantifica a 

possível perda de informação do modelo, mas o resultado não tem uma base geral de 

comparação, sendo usualmente utilizado como critério para escolha entre modelos 

semelhantes. Quanto menor o valor, melhor (KASRAIAN et al., 2021). 

Em relação aos parâmetros calibrados, os valores de cada um são os betas (𝛽) 

diretamente aplicados à equação de utilidade definida anteriormente, com o erro 

padrão de cada parâmetro demonstrado abaixo. Os testes t-student, apresentados ao 

lado, representam a significância do parâmetro para o modelo, sendo melhores quanto 

mais distantes de zero. Valores de t acima de 1,96 ou abaixo de -1,96 indicam que o 

coeficiente é significativo para um nível de 95% de confiança. Portanto, todos os 

parâmetros calibrados são significativos. 

 

Análise de sensibilidade 

Como o objetivo principal da pesquisa de preferência declarada é avaliar a 

importância relativa de cada um dos atributos considerados, que definem um 

deslocamento hipotético para transbordo com transporte coletivo, é possível efetuar 

uma análise de sensibilidade entre diferentes cenários. Diferentes valores da condição 

física de deslocamento, do tempo de deslocamento e da economia da viagem completa 

definem diferentes cenários de escolha que, ao serem comparados com um cenário 
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base, permitem quantificar a probabilidade de sua escolha em relação a esse último. 

Para tanto, considera-se: 

𝑝𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 =
𝑒𝑉𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑒𝑉𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 + 𝑒𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

De forma análoga, a probabilidade do cenário base é: 

𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑒𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑒𝑉𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 + 𝑒𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

Portanto, a diferença entre as probabilidades 𝑝𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 e 𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒 

demonstra o incremento ou o decréscimo de potencial de escolha do cenário avaliado 

em relação ao cenário base, com: 

∆% = 𝑝𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

O Gráfico 56 a seguir apresenta duas análises de sensibilidade, entre diferentes 

níveis das variáveis de condição de deslocamento e tempo, variando-se a economia da 

viagem (à esquerda), e diferentes níveis da condição de deslocamento e economia da 

viagem, variando-se o tempo de deslocamento (à direita). 
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Gráfico 56 - Análise de sensibilidade do modelo geral. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

O gráfico à esquerda permite observar a importância da condição física de 

deslocamento para a escolha do cenário. Ainda considerando uma economia de 0 reais, 

o cenário com boas condições supera em 90% na probabilidade de escolha em relação 

ao cenário base. Já para o cenário base, na medida em que a economia da viagem 

aumenta, a probabilidade de escolha do cenário ascende vertiginosamente até a 

economia de 5 reais, superando em aproximadamente 70% o cenário base, a partir da 

qual desacelera. Além disso, para atingir esse mesmo nível de superação da 

probabilidade (70%), um deslocamento de 5 minutos (metade do tempo do cenário 

base) necessita apenas de 3 reais de economia, enquanto que um cenário com 2 minutos 

de deslocamento atingiria com 2 reais de economia. 
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No gráfico à direita, a curva do cenário com boas condições de deslocamento 

reforça a importância desse atributo. A inclinação das curvas demonstra que o aumento 

do tempo de deslocamento impacta menos na probabilidade de escolha do que o 

aumento da economia na viagem, notável pelos valores dos coeficientes: -0,117 e 0,353 

respectivamente. A linha de 0% de diferença de probabilidade significa que a 

probabilidade de escolha do cenário seria a mesma do cenário base de condição ruim, 

com tempo de deslocamento de 0 minutos e economia de 2 reais na viagem. Por meio 

do gráfico, observa-se que uma economia de 4 reais (o dobro do cenário base) permitiria 

um tempo de deslocamento de 6 minutos até que a probabilidade fosse a mesma do 

cenário base. Já o cenário com 6 reais de economia apenas atinge a linha de Δ% = 0% 

acima dos 10 minutos de deslocamento. 

Não é possível efetuar comparações diretas entre os cenários que não em 

relação ao cenário base de cada gráfico. Contudo, o comportamento apresentado 

permite verificar a importância relativa de cada atributo no potencial de escolha dos 

indivíduos, indicando que o tempo de deslocamento não impacta tanto nas escolhas 

quanto a economia na viagem e a condição física de deslocamento. Economias de até 5 

ou 6 reais potencializam a probabilidade de escolha do cenário de forma mais 

acentuada, estando na faixa de valores próximos a maioria das tarifas de transporte 

coletivo da região. Ademais, o modelo calibrado pode ser utilizado para comparações 

com cenários base diferentes dos adotados, ainda que o comportamento geral esperado 

seja similar. 

 

Análise de grupos socioeconômicos 

A escala do banco de dados permite também a segmentação dos dados por 

grupos socioeconômicos para avaliação da preferência declarada. Optou-se por calibrar 

os mesmos modelos, com as três variáveis do modelo geral, porém com segmentos 

diferentes do banco de dados, a fim de se observar as semelhanças e as diferenças entre 

os parâmetros de calibração para cada grupo socioeconômico. Os grupos segmentam-

se conforme a Tabela 12. 
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Tabela 12 - Segmentos socioeconômicos aplicados para modelos utilidade. 

Característica Segmentos Aplicados 

Idade 
Até 25 anos 
Entre 25 e 60 anos 
Mais do que 60 anos 

Presença de Veículo no 
Domicílio 

Tem Carro 
Tem Bicicleta 
Não tem veículos 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

Escolaridade 
Ensino Médio ou mais 
Até Ensino Médio Incompleto 

Renda 
Até 2 Salários 
Mais do que 2 salários 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Os segmentos foram formados buscando-se a manutenção de um número 

razoável de entradas para os modelos, de forma a não comprometer a validade dos 

resultados. 

Como cada grupo gera um modelo de utilidade com as mesmas variáveis, é 

possível comparar os valores dos parâmetros 𝛽 entre os modelos para uma mesma 

variável, permitindo assim a visualização da importância relativa de cada atributo 

considerado. Contudo, não é possível aplicar comparações de probabilidades de escolha 

entre diferentes grupos socioeconômicos, já que cada modelo foi calibrado com uma 

parcela específica do banco de dados. 

A Tabela 13 apresenta os modelos utilidade para a característica “Idade”. O 

tamanho da amostra em cada um demonstra a quantidade de elementos dos dados que 

condizem com a especificação do grupo. 

Tabela 13 - Modelos de Utilidade por Idade. 

Estatísticas Gerais Até 25 anos Entre 25 e 60 anos Mais do que 60 anos 

N. Parâmetros Estimados 3 3 3 

Tamanho da Amostra 987 2236 432 

Observações Excluídas 0 0 0 

Log Verossimilhança Inicial -1368,27 -3099,75 -598,88 

Log Verossimilhança Final -900,11 -1874,56 -371,89 

Teste Razão de Verossimilhança 936,33 2450,38 453,99 

ρ² 0,342 0,395 0,379 

ρ² ajustado 0,340 0,394 0,374 

AIC 1806,21 3755,13 749,77 
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Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Valores Teste t Valores Teste t 

Condição do pavimento 2,944 22,628 3,395 34,043 3,262 15,178 

Erro padrão 0,130   0,100   0,215   

Economia na viagem 0,333 9,869 0,358 15,703 0,369 7,183 

Erro padrão 0,034   0,023   0,051   

Tempo de deslocamento -0,115 -7,211 -0,125 -10,995 -0,088 -3,591 

Erro padrão 0,016  0,011   0,025   

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Os parâmetros estatísticos gerais demonstram o ajuste similar dos modelos e a 

validação interna de cada um. Os testes t também demonstram a significância das 

variáveis relacionadas aos parâmetros 𝛽 calibrados. Portanto, a comparação entre os 

valores de cada 𝛽 possibilitam averiguar a importância relativa de cada variável para 

cada segmento de idade. 

Nota-se que respondentes acima de 60 anos não dão importância para o tempo 

de deslocamento como os grupos abaixo de 60 anos. Porém, ressalta-se que não se deve 

extrapolar esse entendimento para a distância de deslocamento, uma vez que as 

velocidades de deslocamentos a pé de idosos podem ser menores do que as de grupos 

mais jovens. 

A Tabela 14 apresenta os resultados de acordo com os veículos que cada grupo 

apresenta em seu domicilio. Neste caso, pode haver sobreposição de alguns 

respondentes que apresentam carro e bicicleta em seu domicílio. Novamente verifica-

se a validação interna do modelo e dos parâmetros calibrados, de acordo com as 

estatísticas gerais e os testes t. 

Em relação aos parâmetros 𝛽, nota-se uma maior importância da condição do 

pavimento e da economia da viagem com o grupo que não possui carro ou bicicleta em 

seu domicílio, que é mais dependente do modo a pé e coletivo. O tempo de 

deslocamento aparentemente tem mais importância para quem possui carro ou 

bicicleta em relação a quem não possui. 
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Tabela 14 - Modelos de Utilidade por Presença de Veículo no Domicílio. 

Estatísticas Gerais Tem Carro Tem Bicicleta Não tem veículos 

N. Parâmetros Estimados 3 3 3 

Tamanho da Amostra 1343 959 1862 

Observações Excluídas 0 0 0 

Log Verossimilhança Inicial -1861,79 -1329,46 -2581,28 

Log Verossimilhança Final -1186,47 -869,51 -1553,36 

Teste Razão de Verossimilhança 1350,65 919,90 2055,83 

ρ² 0,363 0,346 0,398 

ρ² ajustado 0,361 0,344 0,397 

AIC 2378,94 1745,01 3112,73 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Valores Teste t Valores Teste t 

Condição do pavimento 3,108 26,281 2,965 22,092 3,421 31,302 

Erro padrão 0,118   0,134   0,109   

Economia na viagem 0,325 11,199 0,313 9,153 0,378 15,040 

Erro padrão 0,029   0,034   0,025   

Tempo de deslocamento -0,122 -8,689 -0,126 -7,697 -0,117 -9,431 

Erro padrão 0,014   0,016   0,012   

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A seguir, a Tabela 15 apresenta os modelos obtidos com os grupos 

segmentados por sexo. 

Tabela 15 - Modelos de Utilidade por Sexo. 

Estatísticas Gerais Feminino Masculino 

N. Parâmetros Estimados 3 3 

Tamanho da Amostra 1970 1685 

Observações Excluídas 0 0 

Log Verossimilhança Inicial -2731,00 -2335,91 

Log Verossimilhança Final -1662,58 -1486,18 

Teste Razão de Verossimilhança 2136,83 1699,46 

ρ² 0,391 0,364 

ρ² ajustado 0,390 0,362 

AIC 3331,17 2978,35 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Valores Teste t 

Condição do pavimento 3,347 32,333 3,130 29,433 

Erro padrão 0,104   0,106   

Economia na viagem 0,381 15,532 0,321 12,480 

Erro padrão 0,025   0,026   

Tempo de deslocamento -0,130 -10,819 -0,103 -8,309 

Erro padrão 0,012   0,012   

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Nota-se que todos os parâmetros se relacionam de forma similar internamente 

ao grupo de calibração, ainda que os valores sejam ligeiramente maiores para 

respondentes do sexo feminino, mostrando que variações em qualquer um dos 

atributos gera um impacto maior na probabilidade de escolha do cenário para esse 

grupo. 

Tabela 16 - Modelos de Utilidade por Escolaridade. 

Estatísticas Gerais 
Ensino Médio ou 

mais 
Até Ensino Médio 

Incompleto 

N. Parâmetros Estimados 3 3 

Tamanho da Amostra 2681 974 

Observações Excluídas 0 0 

Log Verossimilhança Inicial -3716,66 -1350,25 

Log Verossimilhança Final -2315,14 -835,91 

Teste Razão de Verossimilhança 2803,03 1028,68 

ρ² 0,377 0,381 

ρ² ajustado 0,376 0,379 

AIC 4636,28 1677,82 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Valores Teste t 

Condição do pavimento 3,237 37,416 3,260 22,657 

Erro padrão 0,087   0,144   

Economia na viagem 0,348 16,867 0,364 10,524 

Erro padrão 0,021   0,035   

Tempo de deslocamento -0,114 -11,320 -0,127 -7,520 

Erro padrão 0,010   0,017   

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

A Tabela 16 acima demonstra os modelos calibrados para os grupos com 

escolaridade até ensino médio incompleto e com ensino médio completo ou superior. 

Não se observa diferença considerável entre o parâmetro da condição do pavimento 

entre os grupos, com ligeiro aumento na importância da economia da viagem e no 

tempo de deslocamento para o grupo que não tem ensino médio completo. 

A Tabela 17, por sua vez, segmenta os respondentes por sua renda, de até 2 

salários mínimos e maior do que 2 salários mínimos. 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 267 

 

Tabela 17 - Modelos de Utilidade por Renda. 

Estatísticas Gerais Até 2 Salários 
Mais do que 

2 salários 

N. Parâmetros Estimados 3 3 

Tamanho da Amostra 1671 1672 

Observações Excluídas 0 0 

Log Verossimilhança Inicial -2316,50 -2317,88 

Log Verossimilhança Final -1418,07 -1456,06 

Teste Razão de Verossimilhança 1796,85 1723,65 

ρ² 0,388 0,372 

ρ² ajustado 0,387 0,371 

AIC 2842,14 2918,12 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Valores Teste t 

Condição do pavimento 3,364 29,136 3,174 29,633 

Erro padrão 0,115   0,107   

Economia na viagem 0,332 12,890 0,360 13,590 

Erro padrão 0,026   0,026   

Tempo de deslocamento -0,075 -5,956 -0,139 -10,760 

Erro padrão 0,013   0,013   

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Demonstrada a validação interna dos modelos, evidencia-se a menor 

importância do tempo de deslocamento para o grupo de até 2 salários mínimos. Ou seja, 

o tempo de deslocamento para chegar ao transporte coletivo não influenciou tanto 

quanto a economia na viagem e a condição física do deslocamento. Isto pode ser 

explicado pela dependência do modo coletivo ou do modo ativo para respondentes de 

menor renda, que não se importariam com deslocamentos mais demorados na opção 

pelos cenários. 

Em resumo, para todos os segmentos de grupos socioeconômicos, nota-se a 

tendência geral observada na análise de sensibilidade do modelo. A condição física de 

deslocamento tem grande impacto na utilidade calibrada, seguida da economia na 

viagem completa e, posteriormente, do tempo de deslocamento até o transporte 

coletivo, com intensidades do impacto de cada atributo variando para os diferentes 

grupos. Chama a atenção a menor importância do tempo de deslocamento para 

respondentes com mais de 60 anos de idade ou com renda de até 2 salários mínimos, 
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demonstrando que a distância até um ponto de ônibus não é tão impeditiva quanto para 

os outros grupos verificados. 

Na Tabela 18, a seguir, também são demonstrados os modelos calibrados de 

cada localidade de levantamento separadamente: 

Tabela 18 - Modelos de Utilidade por Local de Pesquisa 

Estatísticas Gerais 
Jrd. Canadá 
Nova Lima 

Eldorado 
Contagem 

Pedro Leopoldo 
São Benedito 
Santa Luzia 

Bern. Monteiro 
Belo Horizonte 

N. Parâmetros  3 3 3 3 3 

Amostra 696 841 736 646 736 

Obs. Excluídas 0 0 0 0 0 

Log Ver. Inicial -964,86 -1165,87 -1020,31 -895,55 -1020,31 

Log Ver. Final -673,63 -684,25 -640,24 -582,34 -513,78 

Teste Razão de Ver. 582,46 963,25 760,14 626,41 1013,06 

ρ² 0,302 0,413 0,373 0,350 0,496 

ρ² ajustado 0,299 0,411 0,370 0,346 0,494 

AIC 1353,26 1374,50 1286,48 1170,68 1033,56 

Parâmetros 𝜷 Val. t Val. t Val. t Val. t Val. t 

Cond. do pavim. 2,656 18,121 3,586 20,562 3,182 19,441 2,966 18,727 4,516 17,959 

Erro padrão 0,147  0,174  0,164  0,158  0,251  

Econ. na viagem 0,214 5,629 0,358 9,678 0,331 8,365 0,477 10,577 0,430 10,183 

Erro padrão 0,038  0,037  0,040  0,045  0,042  

T. de desloc. -0,033 -1,883 -0,105 -5,629 -0,136 -7,007 -0,168 -8,159 -0,181 -7,801 

Erro padrão 0,017  0,019  0,019  0,021  0,023  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

As estatísticas gerais de cada local apontam para a validação interna dos 

modelos, com destaque ao parâmetro ρ² de Belo Horizonte e Contagem, ambos acima 

de 0,4, demonstrando excelente ajuste dos modelos. Nova Lima apresentou ρ² ajustado 

de aproximadamente 0,3, o menor entre todos os modelos calibrados, ainda 

considerado bom. 

Já em relação aos parâmetros 𝛽, nota-se que os valores são maiores em Belo 

Horizonte, indicando que todos os atributos refletem em variações maiores da 

probabilidade de escolha para uma mesma variação de valor. Santa Luzia e Nova Lima 

apresentam valores menores de 𝛽 para o atributo de condição física de deslocamento, 

porém os respondentes em Santa Luzia deram maior importância para a economia da 

viagem em comparação com todos os outros locais. Nova Lima também se destaca pelo 
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menor valor do 𝛽 relacionado ao tempo de deslocamento, ou seja, a importância dessa 

variável é menor para a localidade. Contagem e Pedro Leopoldo têm resultados mais 

próximos aos calibrados no modelo geral. 

Não é possível, no entanto, generalizar os resultados locais, pois as diferenças 

podem estar atreladas tanto ao tamanho das amostras quanto aos diferentes perfis dos 

entrevistados. Não obstante, todos os parâmetros 𝛽 são consistentes na relação com os 

atributos, variando apenas na intensidade relativa de cada um. 

 

Interação entre variáveis 

 

Para possibilitar uma análise de sensibilidade utilizando as características dos 

indivíduos, calibra-se um modelo considerando interações entre os atributos de tempo, 

economia e condição com diferentes variáveis socioeconômicas. As interações são 

tratadas como novas variáveis para as quais serão calibrados parâmetros 𝛽. Essas 

variáveis são definidas como “atributo e terno × variável socioeconômica”, de forma 

que seja possível estipular uma utilidade vinculada a característica individual para cada 

atributo do cenário de escolha (KASRAIAN et al., 2021). As variáveis socioeconômicas 

consideradas assumem valor 1 ou 0, a depender do grupo em que o indivíduo se 

encontra. São elas: 

• Feminino, que assume valor 1 caso positivo ou 0 caso seja masculino ou 

não declarado; 

• Idade até 25 anos; 

• Idade maior do que 25 e até 60 anos; 

• Idade maior do que 60 anos; 

• Com ensino médio completo ou maior escolaridade, assumindo valor 0 

caso escolaridade seja, no máximo, ensino médio incompleto; 

• Presença de automóvel no domicílio; 

• Presença de bicicleta no domicílio; 

• Renda menor do que 2 salários mínimos; e 

• Renda igual ou superior a 2 salários mínimos. 
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Portanto, o total de interações, considerando os três atributos dos cenários, é 

de 27. Para garantir apenas as interações mais significativas, calibra-se um modelo inicial 

com todas as 27 interações possíveis entre níveis socioeconômicos e os atributos dos 

cenários. Descartam-se as variáveis de interação que não são significativas para um nível 

de confiança de 90% e calibra-se um novo modelo com as remanescentes. Novamente 

observa-se os níveis de confiança dos novos parâmetros calibrados e descarta-se os 

inferiores a 90%, repetindo o processo até que nenhuma interação seja descartada. 

O modelo final resultante é apresentado a seguir. 

Tabela 19 - Modelo de Utilidade com interações entre variáveis 

Estatísticas Gerais Modelo Geral 

N. Parâmetros Estimados 16 

Tamanho da Amostra 3655 

Observações Excluídas 0 

Log Verossimilhança Inicial -5066.91 

Log Verossimilhança Final -3127.43 

Teste Razão de Verossimilhança 3878.95 

ρ² 0.383 

ρ² ajustado 0.380 

AIC 6286.86 

Parâmetros 𝜷 Valores Teste t Erro 

Condição do pavimento 2,476 33,219 0,075 

Economia na viagem 0,286 13,976 0,020 

Tempo de deslocamento -0,169 -7,442 0,023 

Parâmetros 𝜷 de interação Valores Teste t Erro 

Condição × Até 25 anos 0,590 5,045 0,117 

Condição × Entre 25 e 60 anos 1,028 10,367 0,099 

Condição × Mais de 60 anos 0,858 5,134 0,167 

Condição × Tem bicicleta -0,276* -1,931 0,143 

Economia × Até 25 anos 0,071 2,449 0,029 

Economia × Entre 25 e 60 anos 0,099 4,241 0,023 

Economia × Mais de 60 anos 0,116 2,855 0,041 

Economia × Menos de 2 salários -0,054* -1,653 0,033 

Tempo × Até 25 anos -0,058 -3,726 0,016 

Tempo × Entre 25 e 60 anos -0,071 -5,291 0,013 

Tempo × Mais de 60 anos -0,040 -1,977 0,020 

Tempo × Menos de 2 salários 0,159* 4,927 0,032 

Tempo × 2 salários ou mais 0,092 2,873 0,032 

* Parâmetros com nível de significância de 90% 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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As estatísticas gerais apontam a validação interna do modelo. Neste caso, é 

possível comparar os parâmetros ρ² e AIC com o modelo geral, da Tabela 11. Ambos têm 

uma ligeira melhora no modelo que considera as interações, mas não a ponte de se 

desconsiderar o modelo gera, dada sua maior simplicidade, com apenas 3 variáveis 

explicativas. Os parâmetros são todos significativos para um nível de 95% de confiança, 

exceto para as interações entre a condição do pavimento e presença de bicicleta no 

domicílio; a economia e a renda inferior a dois salários mínimos; e entre o tempo e a 

renda inferior a dois salários mínimo, que têm significância de 90%. 

Na sequência, apresentam-se análises de sensibilidade entre os atributos de 

cenários e de variáveis socioeconômicas, considerando o novo modelo calibrado. 

Gráfico 57 - Análise de sensibilidade do modelo com interações para a condição física de 
deslocamento. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Gráfico 58 - Análise de sensibilidade do modelo com interações para o tempo de deslocamento. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Gráfico 59 - Análise de sensibilidade do modelo com interações para a economia na viagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Nota-se que as mudanças nas variáveis socioeconômicas não levam a 

diferenças proeminentes nas probabilidades de escolha, ainda que se observe maior 
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aceitação de indivíduos com renda menor de 2 salários mínimos a maiores tempos de 

deslocamento, possivelmente por serem mais dependentes do modo em questão, como 

apontado pelos modelos individuais relacionados a renda. Contudo, para o mesmo 

grupo, não se destaca o impacto com relação ao aumento da economia. No geral, os 

gráficos de sensibilidade das variáveis socioeconômicas não diferem as curvas para além 

do nível de confiança de 95%. 

Já a alteração nos atributos dos cenários, reforça-se o observado no modelo 

geral. A economia da viagem tem um impacto mais acentuado na probabilidade para 

uma mesma condição física de deslocamento. Um tempo de deslocamento de 10 

minutos, por e emplo, com economia de apro imadamente R$  ,00 é equivalente (Δ = 

0%) a um deslocamento de 2 minutos sem economia na viagem, como visto no Gráfico 

59, ou seja, a economia na viagem aumenta a aceitação a um deslocamento maior até 

o acesso ao transporte coletivo. Ressalta-se ainda que a curva de economia de R$ 6,00 

aproxima-se da curva sem economia, mas com boas condições físicas de deslocamento 

em relação ao cenário base (vide Gráfico 58). 

Não obstante, é importante ressaltar que os resultados não podem ser 

extrapolados para comparação entre modos de transporte, mas sim para a análise entre 

os parâmetros testados de acesso ao transporte coletivo com modos ativos. Apesar de 

não ser possível atestar que a percepção avaliada se mantenha no longo prazo, os 

resultados auxiliam no entendimento dos atributos mais importantes no momento de 

opções por trajetos e aceitação do deslocamento até  

 

7.1.2.4. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE OPINIÃO 

Como a pesquisa de preferência declarada avalia três atributos relacionados ao 

acesso ao transporte coletivo por meio de modo ativo, a terceira etapa do questionário 

teve como objetivo verificar diferentes componentes da condição de deslocamento a pé 

e com bicicleta, requisitando ao entrevistado a pontuação dos itens que dificultariam ou 

inibiriam seus deslocamentos por cada um desses meios de transporte. 

As pontuações seriam de 1 a 10, podendo o respondente aplicar a mesma nota 

para diferentes itens. Contudo, em testes internos, os pesquisadores notaram a 
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tendência de repetição de notas altas para todos os itens, indicando que as pessoas 

entrevistadas buscavam dar importância máxima para todos os itens. Assim, optou-se 

por modificar a abordagem dessa etapa do questionário, requisitando que a pessoa 

ranqueasse os itens de 4 a 10, do menos importante para o mais importante, tornando 

o resultado uma resposta ranqueada. 

O Gráfico 60 apresenta a distribuição proporcional das notas em cada item 

avaliado para as dificuldades em deslocamentos a pé. Os itens estão dispostos em 

ordem decrescente em relação à média das notas atribuídas. 

Gráfico 60 - Distribuição das notas para itens dificultadores de deslocamentos a pé. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Condizente com os resultados do modelo de utilidade, a condição física do 

deslocamento, especificamente das calçadas, é o item com a maior nota média, seguido 

do risco de furto, que, por sua vez, teve a maior proporção de notas 10 

(aproximadamente 40%). A intensidade e velocidade do tráfego, as condições ruins de 

travessia e a falta de facilidades para pedestres tiveram notas e proporções similares, já 

as condições meteorológicas e as inclinações dos trajetos tiveram as menores médias, 

recebendo um elevado número de notas 4. 

O resultado demonstra o potencial de intervenção do planejamento para 

reduzir as dificuldades percebidas pelos usuários. Dos cinco primeiros itens, com 
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exceção do risco de furto, todos são impactados por intervenções físicas, seja da 

instalação de equipamentos auxiliares, seja da manutenção, ou por intervenções 

regulatórias, como é o caso do item intensidade e velocidade do tráfego. 

O Gráfico 61, por sua vez, apresenta o resultado das notas atribuídas às 

dificuldades para deslocamentos com bicicleta. 

Gráfico 61 - Distribuição das notas para itens dificultadores de deslocamentos com bicicleta. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Novamente, observa-se que as condições físicas estão entre os itens de maiores 

notas. A condição da via ou ciclovia é o segundo maior dificultador, atrás apenas da 

inexistência de infraestrutura exclusiva. Em terceiro e quarto lugares, estão 

respectivamente o risco de furto e a intensidade e a velocidade do tráfego, com o último 

item podendo ser impactado por medidas de caráter regulatório por parte do poder 

público. Ocupando a quinta posição, a ausência de locais para estacionamento tem 

menos notas 4 do que o risco de furto, apesar desse apresentar mais notas 9 e 10. 

Com as menores notas atribuídas encontram-se a inclinação e as condições 

meteorológicas, semelhante ao observado para os itens dificultadores para 

deslocamentos a pé. É interessante notar que esses dois itens são características 

ambientais, não relacionadas diretamente com intervenções físicas ou regulatórias de 

entes governamentais. Demonstra-se também que de acordo com os(as) 
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entrevistados(as), a topografia e as intempéries não são tão impeditivas para 

deslocamentos com bicicleta quanto os demais itens avaliados, diferentemente do que 

pode ser intuído pelo senso comum. 

As Tabela 20 e Tabela 21 apresentam a média das avaliações para cada local de 

pesquisa, apontando a ordem decrescente (do mais importante para o menos 

importante) dos itens avaliados. 

Tabela 20 - Médias de notas por local da avaliação de dificultadores para deslocamentos a pé. 

Item avaliado 

Jardim 
Canadá 

(N. Lima) 

Eldorado 
(Contagem) 

Pedro 
Leopoldo 

São 
Benedito 

(Sta. Luzia) 

Bernardo 
Monteiro 

(B. H.) 

Média # Média # Média # Média # Média # 

Condições ruins das calçadas 8,48 1 8,19 1 8,64 1 8,54 1 8,33 2 

Intensidade e velocidade do tráfego 7,26 4 7,43 3 7,34 3 7,63 3 7,64 3 

Condições ruins de travessia 7,81 2 7,40 4 7,16 4 7,40 4 6,95 5 

Condições meteorológicas 5,61 6 5,27 7 5,28 7 5,35 6 4,97 7 

Falta de facilidades 6,94 5 7,06 5 6,95 5 7,03 5 7,59 4 

Risco de furto 7,40 3 8,04 2 8,21 2 7,96 2 8,46 1 

Inclinações 5,55 7 5,70 6 5,31 6 5,19 7 5,17 6 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Tabela 21 - Médias de notas por local da avaliação de dificultadores para deslocamentos com 
bicicleta. 

Item avaliado 

Jardim 
Canadá 

(N. Lima) 

Eldorado 
(Contagem) 

Pedro 
Leopoldo 

São 
Benedito 

(Sta. Luzia) 

Bernardo 
Monteiro 

(B. H.) 

Média # Média # Média # Média # Média # 

Condição ruim da via ou ciclovia 8,54 1 8,19 1 8,12 2 8,01 2 7,99 2 

Inexistência de via ou faixa exclusiva 8,24 2 8,08 2 8,92 1 9,07 1 9,09 1 

Intensidade e velocidade do tráfego 6,76 4 7,00 5 6,95 4 7,25 3 7,15 4 

Condições meteorológicas 5,75 7 5,31 7 5,10 7 5,31 7 4,94 7 

Ausência de estacionamento 6,75 5 7,11 4 6,74 5 6,73 5 6,89 5 

Risco de Furto 7,12 3 7,23 3 7,39 3 7,04 4 7,44 3 

Inclinações 5,80 6 6,17 6 5,67 6 5,71 6 5,56 6 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

As notas em cada local corroboram os resultados gerais, havendo pequenas 

diferenças entre a posição de importância dos itens que, via de regra, têm médias 

próximas. Destaca-se que em Belo Horizonte, o risco de furto foi o dificultador com 

maior média tanto para os deslocamentos a pé quanto os por bicicleta. Para os 

deslocamentos a pé, os respondentes em Nova Lima deram maior importância para as 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 277 

 

condições ruins de travessia, que ocupa a segunda posição, em relação aos demais 

locais, para os quais o item aparece após o risco de furto e a intensidade e velocidade 

do tráfego. O fator pode ser explicado pelo contexto do local onde a pesquisa foi 

efetuada, próximo da rodovia BR-356, que divide uma parte do bairro. 

Em relação aos deslocamentos a pé, as posições entre os itens são similares 

para todos os locais. No geral, a inexistência de infraestrutura exclusiva e as condições 

ruins da via ou ciclovia estão entre os dois primeiros, com as maiores diferenças nas 

notas médias entre os dois itens tanto em Belo Horizonte quanto em Santa Luzia. Na 

sequência, o risco de furto, a ausência de estacionamentos para bicicletas e a 

intensidade e velocidade do tráfego aparecem entre as posições 3, 4 e 5, variando para 

cada local, mas com notas médias próximas. Com as menores notas médias, encontram-

se as inclinações e as condições meteorológicas nas posições 6 e 7, respectivamente, 

consistente para todos os locais. 

Reforça-se assim o potencial de intervenção por parte de agentes públicos para 

incentivo de modos ativos, priorizando a melhoria das condições físicas de 

deslocamento e apoio, seguida por medidas de regulação de rotas preferenciais para 

modos ativos, especialmente no que concerne à segurança pública e ao tráfego 

conflitante. 

7.2. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO PARA PEDESTRES 

7.2.1. NORMAS GERAIS 

A Lei Federal n.º  . 0 , de 12 de novembro de 1   , tornou “obrigat ria a 

colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os locais e serviços, que 

permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência”. A Lei Federal n.º 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, estabeleceu normas para garantir direitos individuais e 

sociais das pessoas portadoras de deficiência e a integração das mesmas na sociedade, 

prioritariamente nas áreas de saúde, educação, formação profissional e trabalho, 

recursos humanos e de edificações.  

A Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para 

a integração da Pessoa Portadora de Deficiência, normas de proteção e outras 
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providências. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto Federal n.º 3.298, de 1999, 

alterando os órgãos federais responsáveis e as definições das deficiências consideradas 

em Lei. 

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n.º 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional 

abertas à circulação. A legislação aborda condutas referentes à priorização da circulação 

de pedestres e ciclistas. 

A Lei Federal n.º 10.0  , 1  de dezembro de 2000, “estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providencias”. É voltada aos 

espaços públicos, mobiliários urbanos, construções e reformas de edifícios, visando 

eliminar barreiras e obstáculos e garantir acesso igualitário aos meios de transporte e 

de comunicação a todos os cidadãos. O Art. 4º dessa Lei garante que os estacionamentos 

tenham no mínimo 2% de suas vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida 

e que essas se encontrem próximas aos acessos e circulações de pedestres. 

A Lei Federal n.º 10.098/2000 também define que elementos verticais de 

sinalização (sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação, etc.) devem estar 

inseridos nos espaços públicos sem impedir a circulação. Os semáforos podem estar 

equipados com sinais sonoros para guiar a travessia de pessoas portadoras de 

deficiência visual. 

O Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana. A Lei aborda no Art. 41º, parágrafo 3º, que os 

municípios devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no 

qual está inserido. Nesse sentido, visa garantir às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida acessibilidade aos equipamentos e serviços públicos, além de 

acesso ao transporte coletivo de passageiros. 

Essa lei também determina cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes 

devem elaborar um Plano Diretor de Mobilidade, que contemple os modos não 

motorizados e o transporte de mercadorias. 
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Em 2004, entrou em vigor o Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro, que 

“regulamenta as Leis n.º 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e a n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências.” São definidas as categorias de pessoas portadoras de deficiências em: 

física, auditiva, visual, mental e múltipla (Art. 5º). Também são definidas e classificadas 

as barreiras como “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se 

comunicarem ou terem acesso à informação” e essas podem ser urbanísticas, 

informativas e comunicativas, nas edificações e nos transportes.  

Esse Decreto também garante que vias, praças, logradouros, parques e demais 

espaços de uso público cumpram com exigências das normas brasileiras ABNT. Sendo assim, 

os mobiliários urbanos devem ter: acesso seguro e facilitado para pessoas portadoras de 

deficiência visual, mental ou auditiva; e circulação livre de barreiras e aproximação ao 

alcance visual e manual para pessoas com deficiências físicas. Ainda determina que 

construções, ampliações e quaisquer reformas de edificações de uso coletivo ou público 

devem ser acessíveis para que obtenham a aprovação, o licenciamento ou a emissão de 

certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico com base nas normas 

da ABNT e das demais legislações. 

A Norma da ABNT de número 9.050, de 06 de julho de 2015, trata de 

“Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”. Sua versão 

atual é de 2015, entretanto passou por uma revisão e essa gerou a “emenda 1”, 

publicada em agosto de 2020.  A NBR 9.050 tem como objetivo estabelecer ambientes, 

edificações, mobiliários e equipamentos urbanos seguros e independentes à população. 

Para isso, estabelece “critérios e par metros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, à construção, à instalação e à adaptação do meio urbano e rural, e de 

edificações às condições de acessibilidade.” 

A NBR 9.050/2015 prevê sinalização para auxílio na mobilidade e efetiva 

acessibilidade, são elas: 
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• Visual: realizada por mensagens de texto, contrastes, símbolos ou figuras; 

• Tátil: realizada por relevo, como textos, símbolos ou braile; 

• Sonora: realizada por recursos auditivos. 

As mudanças incluídas na emenda de 2020 são referentes à sinalização: (i) 

simplificação no desenho do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) e (ii) diagramação 

dos textos, que agora exige fontes sem serifa. 

A NBR 9.050/2015 também aborda áreas de circulação externa – calçadas e vias 

exclusivas de pedestres. Essas devem seguir a norma e garantir uma faixa livre, chamada 

de área de passeio, para circulação de pedestres, na qual não é permitido haver degraus. 

A norma também aborda inclinações, dimensões mínimas de calçada, acesso ao lote, 

obras sobre passeios, dimensionamentos das faixas livres, travessia de pedestres em 

vias públicas, áreas internas de edificações ou espaços de uso coletivo e privado, e 

sinalização da travessia. As passarelas de pedestres têm por e igência “rampas, ou 

rampas e escadas, ou rampas e elevadores, ou escadas e elevadores” e essas também 

devem seguir a normativa. 

A seguir são apresentados os padrões e critérios estabelecidos na Norma para 

calçadas, pisos podotáteis e rampas, implicando na melhor mobilidade e acessibilidade 

do pedestre. 

As calçadas são compostas por três tipos de faixas, cada qual com sua função 

estabelecida, como é exemplificado na Figura 79: 

• Fai a de Serviço: destinada a “acomodar o mobiliário, os canteiros, as 

árvores e os postes de iluminação ou sinalização”.  É recomendada a largura 

mínima de 0,70m (setenta centímetros); 

• Faixa Livre: não pode conter obstáculos por ser destinada exclusivamente 

aos pedestres. Sua inclinação máxima deve ser de 3% (três por cento) e a 

dimensão mínima para a largura deve ser 1,20m; 

• Faixa de Acesso: exigida apenas em calçadas acima de 2,0m (dois metros) de 

largura e faz a mediação da via pública com o lote. 
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Figura 79 - Faixas de uso da calçada - corte. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

Dessa forma, a largura mínima para uma calçada é 1,90m (um metro e noventa 

centímetros) e sua altura livre recomendada é 2,10m (dois metros e dez centímetros).  

De modo geral, as calçadas devem garantir (i) segurança, (ii) continuidade entre 

os lotes e (iii) ausência de obstáculos, com os mobiliários urbanos devendo ser sempre 

instalados nas faixas de serviço, de modo a não se tornarem barreiras para o pedestre. 

Um tipo de sinalização tátil é o piso podotátil o qual tem duas variações: 

• Direcional: direciona o caminho ao deficiente e deve ser instalada de 

acordo com o sentido do deslocamento dos pedestres. Os contrastes 

visuais e táteis devem ter relevos lineares e dispostos de acordo com a 

Tabela 22 e Figura 80. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 282 

 

Tabela 22 - Dimensão da sinalização direcional. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

Figura 80 - Desenho Técnico do piso podotátil direcional. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

• Alerta: deve ser utilizada para aviso de obstáculo ou travessia no caminho. 

As dimensões são descritas na Tabela 23 e Figura 81. 
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Tabela 23 - Dimensão da sinalização de alerta. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

 

Figura 81 - Desenho técnico do piso podotátil de alerta. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

O piso podotátil de alerta deve ser usado nas seguintes situações: 

• informar a pessoa com deficiência visual sobre algum desnível ou situações 

de risco; 

• orientar sobre o correto posicionamento de pessoas com deficiência visual 

durante a utilização de equipamentos como, por exemplo, elevadores, de 

autoatendimento ou de serviços; 
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• mudanças de direções ou diferentes percursos; 

• início ou término de degraus, rampas e escadas; 

• existência de patamares nas escadas e rampas; 

• travessia de pedestres. 

Outro elemento urbano que garante a mobilidade acessível são as rampas. Elas 

têm a função de permitir a travessia entre dois lados de calçada, eliminando os 

obstáculos entre a calçada e o leito carroçável. As rampas devem ser construídas na 

direção do fluxo da travessia de pedestres e respeitar a inclinação prevista pela ABNT, 

de, no máximo, 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central, com as abas 

laterais configurando rampas de largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros). 

O passeio da calçada não pode ser interrompido ou sofrer intervenção devido ao 

rebaixamento da guia para configuração da rampa. As Figura 82, Figura 83 e Figura 84 

ilustram as dimensões e os critérios para as rampas, conforme estabelecido na NBR 

9.050. 

Figura 82 - Desenho técnico de rampa. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

O rebaixo da guia pode acontecer entre canteiros e tem dimensões de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros); em casos excepcionais, desde que justificados, admite-

se a largura mínima de 0,90m (noventa centímetros), com inclinação máxima de 8,33%. 
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As abas devem estar alinhadas ao passeio conformando inclinação para o acesso à 

rampa, sem gerar obstáculos para os pedestres, como visto na Figura 83. 

Figura 83 - Rebaixo de guia entre canteiros. 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020) 

O rebaixo pode acontecer também quando não existe largura suficiente na 

somatória de faixas, nesse caso as abas se estendem, permitindo o rebaixamento total 

da calçada ao nível da travessia. A largura mínima deve ser de 1,20m e a inclinação 

máxima de 5% (1:20), conforme ilustrado na Figura 84. 

Figura 84 - Rebaixo de calçadas estreitas 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2020). 

Também do ano de 2015, o Estatuto da Metrópole, Lei n.º 13.089, de 12 de 

janeiro, estabelece como região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes 
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com o objetivo de integrar a organização dos mesmos, assim como o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum entre eles. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do Plano de Mobilidade Ativa na RMBH deve buscar o 

desenvolvimento sustentável com prevalência do interesse comum sobre o local, 

conforme preconiza a lei. 

Além das normativas apresentadas anteriormente, a BHTRANS (Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte) possui alguns manuais publicados, entre eles 

há um manual de medidas de traffic calming. O objetivo desse manual é trazer medidas 

para conter o uso indisciplinado de veículos motorizados, apresentando detalhes de 

exemplos práticos e recomendações para a implantação de medidas de traffic calming 

baseados em experiências internacionais. 

Sobre as áreas ambientais, o manual orienta que vias internas a essas áreas 

devem receber um conjunto de medidas de engenharia para que a velocidade seja igual 

ou inferior à 30km/h, o que as caracterizaria como vias locais. 

As principais medidas de traffic calming, normalmente implementadas em vias 

internas de áreas ambientais, são:  

▪ deslocamento do eixo das vias;  

▪ bloqueio parcial de cruzamentos;  

▪ implantação de ondulações, de plataformas e de almofadas “anti-

velocidade”; 

▪ estreitamento das vias; 

▪ implantação de chicanas, de mini-rotatórias e de pavimentos 

texturizados e/ou de cores diferenciadas. 

Ainda, o Manual de Traffic Calming aborda que as medidas de moderação do 

tráfego podem ser divididas nas seguintes categorias: 

a) aquelas projetadas primordialmente para a redução da velocidade dos 

veículos;  

b) e aquelas projetadas para a criação de um ambiente que induza condutores 

à direção prudente. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 287 

 

Alguns exemplos de medidas dentro de cada categoria são apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 24 - Medidas de Traffic Calming. 

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE 

deflexões verticais 
deflexões horizontais 
restrições na pista 
rotatórias 
redução do raio de giro 
regulamentação de prioridade 
marcas viárias 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E APOIO 

largura ótica 
estreitamento da pista 
faixas de alinhamento 
superfícies diferenciadas 
entradas e portais 
ilhas centrais 
espaços compartilhados 
extensão de calçadas 
vegetação/paisagismo 
mobiliário e iluminação 
regulamentação 

Fonte: BHTRANS. 

O documento também aborda uma metodologia de seleção para a escolha de 

medidas mais apropriadas para cada local, considerando: 

• a largura disponível da via; 

• a função da via para o tráfego de bicicletas; 

• o sentido de circulação do tráfego motorizado (mão dupla e mão única); 

• a demanda por estacionamento; 

• a existência de transporte público; 

• e a existência de rotas de carga e descarga de veículos pesados e 

veículos de emergência. 

Desse modo, o Manual de Traffic Calming da BHTRANS relaciona-se com os 

modos ativos por abordar medidas que diminuem a velocidade de tráfego de veículos 

motorizados e garantem maior segurança a pedestres e ciclistas. 

Além do Manual da BHTRANS, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) elaborou em 2010 o Manual de Projeto Geométrico de Travessias 

Urbanas, o qual objetiva auxiliar na elaboração de projetos geométricos de travessias 

urbanas por rodovias federais, dentro das normas federais em vigor. 
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Além disso, o manual inclui orientação sobre aspectos não tratados pelas 

normas, mas que são considerados importantes, como a utilização de veículos de carga, 

as vias de pedestres, as ciclovias, as paradas de ônibus, a capacidade, o controle de 

acessos e o controle ambiental. 

O manual do DNIT traz algumas definições empregadas em projetos viários e 

conceitos gerais. Ademais, aborda um capítulo sobre a Classificação Funcional das Vias 

Urbanas, o qual visa explanar sobre o processo pelo qual as vias são agrupadas 

hierarquicamente em subsistemas, conforme o tipo de serviço que oferecem e a função 

que exercem.  

Após a explanação a respeito da classificação viária, é abordado o capítulo de 

Critérios e Controles de Projeto, o qual leva em consideração o volume de tráfego, a 

capacidade, o controle de acessos, pedestres, bicicletas e ônibus e o controle ambiental.  

A respeito dos pedestres, o atendimento aos mesmos inclui passeios públicos, 

faixas exclusivas para travessia, dispositivos de controle de tráfego, alterações dos 

meios-fios para instalação de rampas ou rebaixamento do nível da calçada, de modo a 

garantir acessibilidade, entre outros. Além disso, as paradas de ônibus e os terminais de 

embarque e desembarque, as passarelas, os passeios laterais, as escadas e as rampas 

de acesso também são elementos considerados. 

Medidas para redução dos conflitos de pedestres com veículos são abordadas 

no manual como formas de garantir segurança e conforto aos pedestres a partir do 

planejamento e do projeto das travessias.  

Nesse sentido, o relatório apresenta as medidas que devem ser consideradas 

para a redução de conflitos entre veículos e pedestres e para o aumento da eficiência 

da operação das rodovias. São elas: 

• eliminar giros à esquerda e/ou à direita; 

• proibir o fluxo livre de giros à direita; 

• proibir giros à direita com sinal vermelho; 

• mudar a operação da rua de dois para um único sentido; 

• incluir fases de sinal exclusivas para pedestres; 

• eliminar locais específicos de travessia de pedestres; 
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• implantar travessias de pedestres em desnível. 

Também são feitas considerações gerais sobre os passeios, incluindo larguras 

mínimas, faixas de segurança, pontos de paradas de ônibus, rampa e seção transversal, 

pontes, viadutos e túneis, travessias de pedestres em interseções em nível e travessias 

de pedestres em desnível. Todas as considerações incluem recomendações e 

orientações a respeito de cada um dos itens mencionados. 

A respeito das bicicletas no Manual de Projetos Geométricos de Travessias 

Urbanas, as características gerais e o planejamento envolvem: espaço necessário; 

desempenho; tipos de vias para bicicletas; seleção de vias para bicicletas; pistas 

compartilhadas; ciclofaixas; e ciclovias.  

O DNIT também elaborou no ano de 2020 um manual que trata das 

sinalizações, nomeado Manual de Sinalização Rodoviária. Esse manual visa orientar o 

oferecimento de uma sinalização adequada aos usuários das rodovias, sob os seguintes 

aspectos: 

a) Projetos; 

b) Implantação; 

c) Operação; 

d) Manutenção; 

e) Materiais. 

Além disso, o manual também afirma que as sinalizações verticais e horizontais 

devem estar nos padrões da ABNT. A seguir, serão abordados os tipos de sinalizações 

vertical, horizontal e semafórica, com suas respectivas explanações e especificações, e, 

em seguida, haverá um capítulo sobre projetos de sinalização.  

Nesse sentido, algumas sinalizações que envolvem o trânsito de modos ativos 

são apresentadas a seguir: 

Sinalização vertical 
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Figura 85 - Sinal R-34 - Circulação exclusiva de bicicletas. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Figura 86 - Sinal R-35a - Ciclista, transite à esquerda. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Figura 87 - Sinal R-35b - Ciclista, transite à direita. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Figura 88 - Sinal R-36a - Ciclistas à esquerda e pedestres à direita. 

 

Fonte: DNIT (2020). 
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Figura 89 - Sinal R-36b - Ciclistas à direita e pedestres à esquerda. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Figura 90 - Sinal A-30b - Passagem sinalizada de ciclistas. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Figura 91 - Sinal A-30c - Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. 

 

Fonte: DNIT (2020). 

Sinalização horizontal 

É indicada no manual que a cor vermelha, na tonalidade 7,5 R 4/14, seja 

utilizada para demarcar ciclovias ou ciclofaixas na sinalização horizontal. 

Sinalização semafórica 

A sinalização semafórica deve ser implantada a partir da contagem de um 

volume mínimo de pedestres, realizada no período mais crítico de um dia típico. 

De maneira geral, esse manual tem por objetivo abordar situações 

representativas e exemplos a respeito da importância de projetos de sinalização. 

Ademais, o documento orienta sobre as formas adequadas de sinalização para os 

diferentes posicionamentos e que são relativas a todos os modos de deslocamento. 
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7.2.2. AVALIAÇÃO DA CAMINHABILIDADE 

O termo caminhabilidade deriva do inglês “walkability” e tem como foco a ótica 

do pedestre quanto às condições do espaço urbano. 

Embora o maior volume de tráfego seja geralmente representado pelo 

deslocamento de veículos nas ruas, avenidas e rodovias, são as calçadas que viabilizam 

o deslocamento de pedestres e que permitem o acesso aos equipamentos e serviços 

públicos e privados. Assim, as condições de caminhabilidade adquirem caráter 

prioritário não só por garantirem o conforto e a segurança ao usuário (pedestre), mas 

também por relacionarem-se diretamente com o desenvolvimento econômico da 

região. 

Para a avaliação da caminhabilidade na RMBH, foi realizada uma análise 

metodológica utilizando a ferramenta iCam 2.0 (ITDP, 2017). Esse método parametriza 

as condições de tráfego nas calçadas em seis categorias de estudo segmentadas em 15 

indicadores complementares, graduados com notas de 0 (insuficiente) a 3 (ótimo).  

Os dados computados no índice de caminhabilidade, levantados em campo 

durante o ano de estudo, foram subsequentemente tabelados e georreferenciados 

conforme metodologia do ITDP. Adotaram-se como focos de estudo as vias no entorno 

dos pontos de pesquisa escolhidos na seção 7.1.1. As regiões de levantamento e o dia 

em que ocorreram são pontuados a seguir: 

• Jardim Canadá (Nova Lima): 04 de abril de 2022; 

• Eldorado (Contagem): 05 de abril de 2022; 

• Pedro Leopoldo: 06 de abril de 2022; 

• São Benedito (Santa Luzia): 07 de abril de 2022; 

• Bernardo Monteiro (Belo Horizonte): 08 de abril de 2022. 

Entre os dados levantados, destacam-se parâmetros geométricos das calçadas 

e suas vias adjacentes, como a largura, a acessibilidade, as condições de uso e a 

compatibilidade entre usos e o passeio. A figura a seguir ilustra as categorias e os 

indicadores que compõem o Índice de Caminhabilidade lançado pelo ITDP (2017) e que 

foram considerados durante a análise dos cinco pontos de pesquisa de campo: 
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Figura 92 - Categorias e indicadores iCam. 

 

Fonte: ITDP (2017) - adaptado URBTEC™. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 294 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados por meio de gráficos e mapas 

para facilitar a visualização. A escala de graduação, tal como suas cores no gráfico, 

obedece ao critério apresentado no método iCam demonstrado na Figura 93. 

Figura 93 - Sistema de pontuação das calçadas.

 
Fonte: ITDP (2017). 

 

7.2.2.1. RESULTADOS 

Os resultados são apresentados inicialmente de maneira geral, a partir dos 

índices de caminhabilidade obtidos para cada trecho de cada ponto estudado e, em 

seguida, são apresentadas as notas para cada categoria. São apresentados os resultados 

individuais para cada um dos pontos levantados e, em seguida, é feito um comparativo 

entre os índices obtidos na pesquisa. As notas foram compiladas considerando a 

extensão de cada trecho. 

 

Índice de caminhabilidade 

O cálculo da nota geral do índice de caminhabilidade consiste na média 

aritmética dos resultados obtidos nas demais categorias e fornece um panorama geral 

das calçadas para cada trecho.  
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• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Os resultados gerais para a região da estação de metrô Eldorado apontam 

grandes extensões de calçadas insuficientes (57%), com o restante considerado 

suficiente (43%), sem trechos avaliados como ótimos ou bons, vide Gráfico 62. As 

categorias que mais influenciaram no resultado negativo foram segurança pública e 

atração, enquanto que a que mais atuou positivamente foi a categoria mobilidade, por 

levar em conta a distância percorrida a pé até o transporte de média ou alta capacidade. 

A região possui problemas com a situação física das calçadas, com o baixo fluxo de 

pedestres, com a baixa atratividade da região e com a iluminação precária, pontos esses 

que podem ser aprimorados para incentivar a caminhabilidade da região. Os resultados 

por trecho podem ser vistos no Mapa de - Pesquisa de caminhabilidade – situação geral., 

no final da apresentação do índice. 

Gráfico 62 - Resultados finais do índice de caminhabilidade para o entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

A região do entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo Horizonte, teve 

resultados satisfatórios e foi a única entre as cinco estudadas no presente estudo que 
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obteve trechos com nota final entre 2 e 3 – bom. Pelo Gráfico 63, observa-se que 20% 

da extensão total foi considerada boa, 71% suficiente e 9% insuficiente. As categorias 

mais bem colocadas foram mobilidade, calçadas e ambiente. As categorias atração e 

segurança pública foram as que mais influenciaram negativamente, pela falta de usos 

mistos e estabelecimentos noturnos. Os resultados por trecho podem ser vistos no 

Mapa de - Pesquisa de caminhabilidade – situação geral. 

Gráfico 63 - Resultados finais do índice de caminhabilidade para o entorno da estação Bernardo 
Monteiro, em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Os resultados finais para a região de São Benedito, em Santa Luzia, 

demonstraram que 58% da extensão é considerada suficiente e 42% insuficiente 

(Gráfico 64). As categorias mais deficitárias são segurança pública, atração e calçadas, 

pelos problemas de baixo fluxo de pedestres, falta de estabelecimentos noturnos e 

calçadas em desnível. A categoria mais satisfatória foi mobilidade, por haver dois pontos 

de parada do BRT MOVE na área estudada. Os resultados por trecho também podem 

ser observados no Mapa de - Pesquisa de caminhabilidade – situação geral. 
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Gráfico 64 - Resultados finais do índice de caminhabilidade para o entorno da estação São Benedito, 
em Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

Com relação ao Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo, as notas finais 

sinalizaram que da área estudada, 55% da extensão foi considerada insuficiente e 45% 

suficiente, vide o Gráfico 65. A categoria que mais se destaca positivamente para a 

região é ambiente. As que influenciam de maneira negativa são segurança viária e 

segurança pública, pelas velocidades máximas e pela falta de estabelecimentos 

noturnos. Os resultados por trecho podem ser vistos no Mapa de - Pesquisa de 

caminhabilidade – situação geral., no final da apresentação do índice. 
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Gráfico 65 - Resultados finais do índice de caminhabilidade para o entorno do Terminal Rodoviário de 
Pedro Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

A área estudada no Jardim Canadá, em Nova Lima, tem 87% de sua extensão 

considerada como insuficiente e 13% como suficiente, vide o Gráfico 66. A região possui 

uso industrial predominante e carece de usos mistos, fachadas atrativas e 

estabelecimentos noturnos e, consequentemente, também de movimentação de 

pedestres. Ainda, as travessias dos trechos estudados não são sinalizadas ou estão com 

a pintura bastante precária. A categoria mais bem avaliada foi ambiente, mesmo que 

haja uma grande quantidade de lixo nas calçadas do local. Os resultados por trecho 

podem ser vistos no Mapa de- Pesquisa de caminhabilidade – situação geral., no final da 

apresentação do índice. 
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Gráfico 66 - Resultados finais do índice de caminhabilidade para a região do Jardim Canadá, em Nova 
Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 18 - Pesquisa de caminhabilidade – situação geral. 
 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 301 

 

Na sequência, apresenta-se o resultado para cada categoria de avaliação, a fim 

de se compreender os pontos positivos e negativos de cada local com maior 

profundidade. 

Categoria Calçada 

A determinação do índice de caminhabilidade inicia-se pelo estudo do espaço 

físico pelo qual se movimentam os pedestres. A categoria é composta pelos indicadores 

de pavimentação, que refletem a facilidade de se deslocar no trecho de estudo, 

contabilizando pontos desfavoráveis como desníveis, buracos e trechos sem 

pavimentação, e a largura da via, que avalia como o fluxo de pedestres se acomoda no 

espaço da calçada, considerando como bom ou suficiente – a depender do fluxo de 

pedestres – uma largura entre 1,5m e 2m, e como ótimo uma largura acima de 2m, para 

vias com calçadas segmentadas. Uma faixa livre de no mínimo 1,5m permite que um 

cadeirante consiga trafegar pela calçada, enquanto que uma largura com mais de dois 

metros possibilita a circulação de um cadeirante e uma pessoa sem mobilidade reduzida. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Os trechos levantados no entorno da estação de metrô Eldorado, em 

Contagem, em grande parte da sua extensão são insuficientes (65%). Apenas 25% da 

extensão foi considerada suficiente e 10% boa, sem nenhum trecho tendo sido 

considerado ótimo, vide o Gráfico 67. Isso se dá, principalmente, porque muitos trechos 

de calçada da área analisada possuem grandes desníveis, dificultando a circulação dos 

pedestres, especialmente os com mobilidade reduzida, como é ilustrado pela Figura 94. 

Não obstante, a largura crítica de muitos dos trechos analisados é menor do que 1,5m, 

com locais completamente obstruídos, impedindo a circulação dos pedestres, como 

pode ser visto na Figura 95 e na Figura 96. Os únicos trechos considerados bons são os 

exclusivos para pedestres, na travessa entre a R. Mulungu e a R. Jequitibás, e a passarela 

que atravessa a Via Expressa, além de um pequeno trecho próximo do acesso à estação 

de metrô Eldorado, como pode ser observado no Mapa de Pesquisa de caminhabilidade 

– situação calçamento. 
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Gráfico 67 - Resultados para a categoria Calçadas no entorno da estação Eldorado, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 94 - Calçadas em desnível na R. dos Angicos, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 95 - Inexistência de calçadas após travessia elevada na R. Jequitibás, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 96 - Trecho de calçada com obstáculos e falta de pavimentação na R. Jequitibás, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

As condições das calçadas no entorno da estação de BRT Bernardo Monteiro, 

em Belo Horizonte, de maneira geral, são boas (58%), mas também apresentam uma 

extensão considerável avaliada como suficiente (26%) e algumas consideradas como 

insuficientes (11%), enquanto apenas 5% foram consideradas ótimas, vide o Gráfico 68. 

Com relação à pavimentação, muitos trechos foram avaliados positivamente (Figura 97), 

porém algumas calçadas possuem largura inferior a 1,5m, por haver diversas obstruções 

ao longo do trajeto, como ilustra a Figura 98. Os destaques positivos, de trechos ótimos, 

encontram-se na Av. Bernardo Monteiro e na R. Padre Rolim, vide o Mapa de Pesquisa 

de caminhabilidade – situação calçamento. 

Gráfico 68 - Resultados para a categoria Calçadas no entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo 
Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 97 - Calçadas com condições adequadas de pavimentação e largura na R. Domingos Vieira, em 
Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 98 - Calçada estreita com obstruções na R. Ceará, em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

O entorno do terminal São Benedito, em Santa Luzia, carece de calçadas de 

qualidade, como pode ser visto pelos resultados desta categoria, expostos no Gráfico 

69. Nenhum trecho recebeu nota 3 (ótimo), 8% da extensão total foi avaliada como boa, 

51% como suficiente e 41% como insuficiente. Muitos trechos apresentam grandes 

desníveis (Figura 99), possuem obstáculos que atrapalham a circulação (Figura 100) e 

até mesmo não possuem calçadas, como é o caso do canteiro no entorno do córrego 

canalizado, na Av. Senhor do Bonfim, como ilustrado na Figura 101. Por meio do Mapa 

de- Pesquisa de caminhabilidade – situação calçamento., observa-se que os trechos 

considerados bons se encontram na R. Irmã Celeste, na R. Alvorada e na Av. Brasília. 

Gráfico 69 - Resultados para a categoria Calçadas no entorno da estação São Benedito, em Santa 
Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 99 - Desníveis nas calçadas de Santa Luzia, (a) na R. Alvorada; (b) na R. Antônio Pereira da 
Rocha. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 100 - Obstruções nas calçadas da Av. Brasília, em Santa Luzia. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 101 - Inexistência de calçadas na Av. Senhor do Bonfim. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

(a) (b) 
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• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

A categoria calçadas, para o entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 

Leopoldo, teve 56% da extensão avaliada como insuficiente, 34% como suficiente, 7% 

como boa e apenas 3% como ótima, vide o Gráfico 70. Os resultados foram mais 

impactados pelo indicador largura, pois os trechos de calçada estudados possuem 

largura crítica bastante reduzida, com menos de 1,5m, com mobiliário urbano 

posicionado inadequadamente e diversas obstruções ao longo do percurso, como pode 

ser observado na Figura 102, na Figura 103 e na Figura 104. As melhores calçadas da 

área estudada encontram-se no entorno da Praça Francisco Xavier e na R. Comendador 

Antônio Alves, vide o Mapa de  - Pesquisa de caminhabilidade – situação calçamento. 

Gráfico 70 - Resultados para a categoria Calçadas no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 102 - Calçada estreita com mobiliário urbano causando obstrução na R. Primeiro de Setembro. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 103 - Mobiliário urbano bloqueando a passagem na calçada em frente ao estacionamento da 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, na R. Dr. Cristiano Otoni. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 104 - Calçada obstruída por tapume de obra e mobiliários urbanos causando bloqueio da 
passagem na R. Francisco de Azevedo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

No Jardim Canadá, em Nova Lima, a categoria calçadas teve 60% da extensão 

avaliada como insuficiente, 26% como suficiente e apenas 13% como boa e 1% como 

ótima (Gráfico 71). Grande parte da extensão foi avaliada de forma negativa, 

principalmente pela falta de pavimentação em diversos trechos de calçada na área 

estudada, como pode ser observado na Figura 105 e na Figura 107. O único trecho 

considerado ótimo encontra-se na R. Ontário, enquanto que os trechos bons estão na 

Av. Toronto e na R. Vancouver, vide o Mapa de - Pesquisa de caminhabilidade – situação 

calçamento. 
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Gráfico 71 - Resultados para a categoria Calçadas na região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 105 - Falta de pavimentação na R. Katarina. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 
 

 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 312 

 

Figura 106 - Falta de pavimentação e acúmulo de lixo na R. Ontário. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 107 – Falta de pavimentação na Av. Vitória. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 19 - Pesquisa de caminhabilidade – situação calçamento. 
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Categoria Mobilidade 

A categoria mobilidade avalia as possibilidades de deslocamento dos pedestres 

em um determinado trecho de via, tanto na própria quadra quanto para outras regiões 

da cidade, por meio da malha de transporte público. O indicador de dimensão das 

quadras mede a facilidade de deslocamento do pedestre pelas calçadas, ou seja, quanto 

maior forem os trechos, menor será a nota, pois isso implica em menos opções de 

deslocamento. Outro indicador importante é o de distância a pé a ser percorrido até o 

transporte público, o qual para as áreas avaliadas na RMBH, foi considerada como sendo 

até os pontos de embarque e desembarque de transporte de média ou alta capacidade3. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Como a área estudada em Contagem fica no entorno da estação de metrô 

Eldorado, o indicador de distância a pé ao transporte público foi em sua totalidade 

avaliado como ótimo. Dessa maneira, o que influenciou a avaliação da categoria 

mobilidade foi o indicador de dimensão das quadras. Pelo Gráfico 72, é possível observar 

que pouco mais da metade da extensão da área avaliada é considerada como boa (24%) 

ou ótima (27%) no quesito mobilidade. Ainda assim, 49% da extensão está em quadras 

maiores do que 190m, diminuindo as oportunidades dos pedestres de realizar rotas mais 

diretas. Pelo ilustrado no Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação mobilidade, 

é possível observar que os trechos com quadras mais longas, como na R. Jequitibás, na 

R. Mulungu e na via de acesso à estação de metrô Eldorado, recebem notas mais baixas 

com relação à categoria mobilidade. 

 
3 Segundo Vuchic (2007), o BRT é considerado um tipo de transporte público coletivo de média 

capacidade, enquanto o metrô é considerado de alta capacidade. 
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Gráfico 72 - Resultados para a categoria Mobilidade no entorno da estação Eldorado, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

A categoria mobilidade foi bem avaliada para as proximidades da estação de 

BRT Bernardo Monteiro, com 21% de sua extensão total sendo considerada como ótima, 

65% como boa, 14% como suficiente e não apresentando nenhum trecho avaliado como 

insuficiente, como pode ser visto no Gráfico 73. Como a área levantada é bastante 

extensa, os trechos mais distantes da estação receberam nota 2 (bom) em relação à 

distância a pé ao transporte público. Com relação à dimensão de quadra, há uma 

pequena extensão que se encontra em quadras com mais de 190m. Os trechos 

considerados suficientes encontram-se na Av. Prof. Alfredo Balena, na Av. Francisco 

Sales, na Av. Bernardo Monteiro e na R. Piauí, vide Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação mobilidade. 
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Gráfico 73 - Resultados para a categoria Mobilidade no entorno da estação Bernardo Monteiro, em 
Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

A área de estudo em Santa Luzia possui dois pontos de parada do BRT MOVE, 

um situado no terminal São Benedito e outro na Av. Brasília. Por isso, as notas do 

indicador de distância a pé ao transporte público foram consideradas ótimas quase em 

sua totalidade, uma vez que apenas os trechos da R. Irmã Celeste receberam notas 

abaixo de 3. Assim, o que mais influenciou para a diversificação dos resultados obtidos, 

com 21% da extensão sendo considerada ótima, 23% boa e 56% suficiente (Gráfico 74), 

foi a dimensão das quadras. A maioria da extensão estudada está em quadras com mais 

de 190m, diminuindo as opções de mobilidade dos pedestres e dificultando seu acesso. 

Isso reflete no fato da distância da R. Irmã Celeste ser maior do que 500m até os pontos 

de parada de transporte coletivo, uma vez que a via é uma das que contornam o terminal 

São Benedito, encontrando-se do lado oposto do acesso, o que prolonga o trajeto a ser 

percorrido por pessoas que queiram utilizar o serviço. Pelo Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação mobilidade, é possível notar que os trechos possuem notas 

variadas, com destaque positivo para a R. Alvorada, a R. Antônio Pereira da Rocha e a R. 

Irmã Celeste. 
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Gráfico 74 - Resultados para a categoria Mobilidade no entorno da estação São Benedito, em Santa 
Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

As notas para a área do entorno do Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

para a categoria mobilidade foram, na maioria, suficientes (61%), com 39% de sua 

extensão sendo considerada insuficiente, como pode ser visto no Gráfico 75. Não 

apresenta trechos considerados como ótimos ou bons, pois toda a extensão foi avaliada 

como insuficiente em relação ao indicador de distância a pé até o transporte público, 

uma vez que o Terminal Rodoviário do município não é atendido por sistemas de média 

ou alta capacidade, somente por ônibus convencionais (Figura 108). Foi mantido o 

mesmo critério de avaliação e pontuação adotado para municípios que possuem linhas 

de média capacidade para possibilitar comparativos entre os resultados de cada área de 

análise, mesmo que a metodologia do ITDP permita adotar critérios adaptados para o 

tipo de sistema existente no local. Com relação às notas de dimensão das quadras, de 

maneira geral, os trechos receberam notas ótimas, com lateral de quadra com menos 

de 110m, ou boas, com quadras entre 110m e 150m. Pelo Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação mobilidade, é possível observar que os trechos com maior 

face de quadra, na R. Comendador Antônio Alves, na R. Dr. Cristiano Otoni e no acesso 

ao Terminal Rodoviário, são os que foram considerados insuficientes.  
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Gráfico 75 - Resultados para a categoria Mobilidade no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 108 - Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

A área de levantamento no Jardim Canadá, em Nova Lima, foi escolhida por sua 

importância metropolitana, porém não possui pontos de parada de transporte de média 

ou alta capacidade, apenas pontos de linhas convencionais ao longo da rodovia 

Presidente Juscelino Kubitschek. Da mesma maneira que para o Terminal Rodoviário de 

Pedro Leopoldo, toda a extensão de estudo do Jardim Canadá foi considerada como 

insuficiente em relação ao indicador distância a pé ao transporte coletivo. Por conta 

disso, além de possuir várias quadras com lateral entre 150m a 190m, 77% da sua 

extensão foi considerada como insuficiente na categoria mobilidade, enquanto que 

apenas 23% foi considerada suficiente, não apresentando trechos avaliados como bons 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 319 

 

ou ótimos, vide o Gráfico 76. No Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação 

mobilidade, observa-se que os únicos trechos considerados suficientes são os com 

menor face de quadra, nas vias Av. Vitória, Av. Alaska, R. Vancouver, R. Columbia, R. 

Ontário e Av. Toronto. 

Gráfico 76 - Resultados para a categoria Mobilidade na região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 20 - Pesquisa de caminhabilidade – situação mobilidade. 
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Categoria Atração  

A categoria Atração mede, principalmente, a relação entre o ambiente de 

tráfego de pedestres e a utilização dos lotes adjacentes. Consideram-se trechos 

atraentes aqueles que oferecem oportunidades de utilização pelos pedestres, como 

comércios diurnos ou noturnos com fachadas visíveis, diversidade nos tipos de uso do 

solo, com a presença de residências, comércios e indústrias, e equipamentos públicos 

localizados próximos uns aos outros, permitindo assim o fácil acesso a pé aos mesmos. 

Essa categoria é a que possui o maior número de indicadores, avaliando as fachadas 

tanto por sua permeabilidade quanto pela atratividade visual, além de considerar o 

número de estabelecimentos diurnos e noturnos e o uso das edificações. O indicador de 

usos mistos não só prioriza a não predominância de um uso, como também condiciona 

a nota a três critérios, devendo pelo menos dois deles ser cumpridos: apresentar uso 

residencial maior que 15%; apresentar uso residencial inferior a 15% caso apresente três 

ou mais estabelecimentos com uso noturno por 100m; e ter menos de 50% da extensão 

da face de quadra apresentando lotes sem uso. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

A categoria atração foi avaliada negativamente para o entorno da estação de 

metrô de Eldorado, com 84% da extensão de seus trechos tendo sido categorizada como 

insuficiente, 13% avaliada como suficiente e apenas 3% como boa, vide o Gráfico 77. As 

notas baixas refletem uma região essencialmente residencial, com poucas fachadas 

permeáveis e visualmente ativas, além de apresentar reduzido número de 

estabelecimentos noturnos. Essas condições reduzem a sensação de segurança dos 

usuários da via, além de aumentarem a necessidade de deslocamento, por não existirem 

opções de estabelecimentos no entorno. O único trecho avaliado como bom em relação 

à atração, em Contagem, encontra-se na R. Mirtes Lopes Monteiro, por haver comércios 

no local, vide o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade - situação atratividade.. 
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Gráfico 77 - Resultados para a categoria Atração no entorno da estação Eldorado, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

A região do entorno da estação de BRT Bernardo Monteiro teve 43% da sua 

extensão avaliada como insuficiente, 39% como suficiente e apenas 18% como boa, não 

apresentando notas ótimas, como pode ser visto no Gráfico 78. As notas insuficientes 

são resultado de uma série de fatores, como falta de estabelecimentos noturnos na 

região, predominância de usos, falta de habitações residenciais e insuficiência de 

fachadas visualmente atrativas e fisicamente permeáveis. A questão da interação entre 

as fachadas e o espaço público foi agravada por haver um grande número de 

equipamentos de saúde no entorno estudado, que ocupam quadras inteiras e possuem 

poucos acessos, como pode ser observado na Figura 109. No Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade - situação atratividade., observa-se as notas por trecho para a 

categoria. 
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Gráfico 78 - Resultados para a categoria Atração no entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo 
Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 109 - Ausência de fachadas fisicamente permeáveis e visualmente ativas no entorno do 
Hospital São Lucas, na Av. Francisco Sales, em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Em Santa Luzia, nas proximidades das estações MOVE em São Benedito, a 

categoria atração teve 47% da extensão avaliada como insuficiente, 39% como 

suficiente e 14% como boa, não apresentando trechos avaliados como ótimos (Gráfico 

79). O principal motivo para as notas negativas foram, mais uma vez, a falta de 

estabelecimentos noturnos e a predominância quase total de usos residencial, no geral, 

e comercial, na R. Alvorada e na Av. Brasília, como é possível observar na Figura 110. 

Além disso, as vias do entorno do Terminal São Benedito não possuem interação com o 

uso do lote, por não haver apenas um acesso ao local (Figura 111). As vias com usos 

comerciais possuem fachadas visualmente atrativas e fisicamente permeáveis, o que 

promove a segurança do pedestre e incentiva o uso do modo pedonal. Pelo Mapa de 

Pesquisa de caminhabilidade - situação atratividade., é possível observar que a R. 

Alvorada é o destaque positivo da região. 

Gráfico 79 - Resultados para a categoria Atração no entorno da estação São Benedito, em Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 110 - Diferença entre os usos predominantes em Santa Luzia, (a) na R. Antônio da Rocha, usos 
residenciais, (b) na R. Alvorada, usos comerciais. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 111 - Falta de interação entre o lote e o espaço público na Av. Venâncio Pereira dos Santos, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

A extensão da área avaliada no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 

Leopoldo foi avaliada como 11% boa, 63% suficiente e 26% insuficiente, sem notas 

ótimas, como pode ser visto no Gráfico 80. O indicador de uso público diurno e noturno 

impactou negativamente a categoria, pela falta de estabelecimentos noturnos na 

(a) (b) 
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região. Os melhores indicadores para o local foram os de fachadas fisicamente 

permeáveis e fachadas visualmente ativas, permitindo a interação entre o espaço 

público e o privado. Os únicos trechos considerados bons encontram-se na R. 

Comendador Antônio Alves, vide o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade - situação 

atratividade. 

Gráfico 80 - Resultados para a categoria Atração no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

Na área levantada no Jardim Canadá, em Nova Lima, prevalece os usos 

industriais, com poucas residências e comércios, em vias específicas. Devido a isso, a 

categoria atração foi majoritariamente avaliada como insuficiente (79%), com apenas 

18% de sua extensão tendo sido categorizada como suficiente e somente 3% como boa, 

sem apresentar nenhuma nota ótima, vide o Gráfico 81. Além disso, a região possui 

vários terrenos baldios, como como pôde ser observado na Figura 107, e falta de 

estabelecimentos noturnos, o que reduz drasticamente o fluxo de pedestres na região, 

pela sensação de insegurança e falta de opções de usos. Apenas dois trechos foram 

considerados bons, um na Av. Toronto e outro na R. Vancouver, ambos locais que 

possuem um maior número de comércios, vide mapa a seguir. 
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Gráfico 81 - Resultados para a categoria Atração na região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 21 - Pesquisa de caminhabilidade - situação atração. 
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Categoria Segurança Viária  

A categoria Segurança Viária estuda a relação entre a segurança dos pedestres, 

as condições do tráfego motorizado e a infraestrutura local. Prioriza-se assim espaços 

exclusivos para tráfego de pedestres ou espaços compartilhados nos quais os veículos 

motorizados trafegam com velocidade reduzida. Pela falta de informações com relação 

às velocidades máximas regulamentadas, foram adotadas as velocidades praticadas 

considerando o perfil da via e a situação hipotética da não existência de sinalizações 

indicativas. Outro fator importante para a garantia da segurança viária é a travessia dos 

pedestres, com presença de infraestrutura de controle, como faixas zebradas, rampas 

de acesso e piso tátil. Ainda com relação às travessias, é avaliado se a travessia é 

semaforizada ou não e, em caso positivo, se existe faixa exclusiva para pedestres, e, em 

caso negativo, se há áreas de espera para vias com mais de duas faixas de circulação de 

automóveis consecutivas. A metodologia propõe que a fase verde para pedestres deve 

ser maior que 10 segundos e que a fase vermelha para pedestres deve ser inferior a 60 

segundos, porém, pela falta de dados, a análise foi adaptada de modo a apenas 

considerar se há tempo de travessia para pedestres ou não. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Com relação à segurança viária, 93% da extensão dos trechos avaliados foi 

considerada suficiente, enquanto que apenas 7% foi considerada insuficiente, como 

visto no Gráfico 82; não houve notas boas ou ótimas. O indicador de tipologia das vias 

foi avaliado positivamente, por diversas vias terem como velocidade máxima 

regulamentada 30km/h, trazendo maior segurança para o pedestre, além de haver 

trechos avaliados como exclusivos para pedestres – as travessias. Porém, o indicador 

travessias foi avaliado na totalidade como insuficiente, isso porque há falta de 

infraestrutura adequada para a travessia de pedestres, como faixas zebradas, rampas 

apropriadas para cadeirantes e piso tátil de alerta, vide a Figura 112. Os piores trechos 

encontram-se na Via Expressa e na Av. Mal. Costa e Silva, vide o Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação segurança viária. 
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Gráfico 82 - Resultados para a categoria Segurança Viária no entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 112 - Cruzamento entre a R. Mulungu e a R. Mal Costa e Silva, com pintura apagada e falta de 
infraestrutura para travessia de pedestres. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

O entorno da estação de BRT Bernardo Monteiro teve 41% de sua extensão 

avaliada como boa com relação a categoria segurança viária, resultado positivo, mesmo 

que não apresente notas ótimas. Ainda, 27% da extensão foi vista como suficiente e 32% 

como insuficiente, como pode ser visto no Gráfico 83. A maioria das travessias do local 

são sinalizadas e possuem infraestrutura para pessoas com mobilidade reduzida, como 

rampas de acesso e pisos táteis, como pode ser visto na Figura 113. Ainda, as vias 

possuem canteiros de espera em travessias muito largas, além de tempo semafórico 

exclusivo para pedestres em interseções semafóricas. Porém, as velocidades praticadas 

nas vias estudadas são altas, diminuindo a segurança dos pedestres que transitam pela 

região. Pelo Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação segurança viária, é 

possível observar que os piores trechos se encontram no viaduto e na vida da Av. 

Francisco Sales, na Av. dos Andradas e na Av. Prof. Alfredo Balena. 

Gráfico 83 - Resultados para a categoria Segurança Viária no entorno da estação Bernardo Monteiro, 
em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 113 - Cruzamento entre a R. Domingos Vieira e a R. Ceará. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Para a categoria segurança viária, 11% da extensão foi avaliada como boa, 49% 

como suficiente e 40% como insuficiente, como pode ser visto no Gráfico 84. Assim 

como para o entorno da Estação Eldorado, em Contagem, em Santa Luzia, os resultados 

foram positivamente impactados pelo indicador de tipologia da via, uma vez que a 

maioria das vias possui velocidade máxima regulamentada de 30km/h. Porém, as 

travessias da região são bastante inseguras, pois não possuem sinalização adequada, 

nem rampas de acesso ou pisos táteis. O destaque positivo fica para a R. Antônio Pereira 

da Rocha, como pode ser visto no Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação 

segurança viária. 
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Gráfico 84 - Resultados para a categoria Segurança Viária no entorno da estação São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

Com relação à segurança viária na região do Terminal Rodoviário de Pedro 

Leopoldo, 81% da extensão foi avaliada como insuficiente e apenas 19% como 

suficiente, sem apresentar notas boas ou ótimas. Isso ocorre porque as velocidades 

regulamentadas do local são incompatíveis com às necessidades dos pedestres, 

comprometendo a segurança dos usuários mais frágeis. Além disso, muitas das 

travessias não possuem pintura de faixas de pedestre, nem rampas ou pisos táteis. As 

únicas vias com trechos suficientes são as da R. Francisco Azevedo, da R. Dr. Cristiano 

Otoni e da R. Comendador Antônio Alves, como pode ser visto no Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação segurança viária. 
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Gráfico 85 - Resultados para a categoria Segurança Viária no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

A categoria segurança viária foi avaliada totalmente como suficiente para a 

área do Jardim Canadá, vide o Gráfico 86. Os trechos foram bem avaliados para o 

indicador tipologia, com velocidade regulamentada de 30km/h, porém a grande maioria 

das travessias não possuem nenhum tipo de infraestrutura para os pedestres. O Mapa 

de Pesquisa de caminhabilidade – situação segurança viária ilustra geograficamente as 

notas obtidas. 

Gráfico 86 - Resultados para a categoria Segurança Viária na região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 
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Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 22 - Pesquisa de caminhabilidade – situação segurança viária. 
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Categoria Segurança Pública  

A categoria Segurança Pública faz o levantamento da presença de aparatos 

públicos com relação direta à sensação de segurança dos pedestres. Destacam-se como 

indicadores: a iluminação da via e também o fluxo de pedestres que se deslocam nos 

trechos tanto no período diurno quanto no noturno. O critério de avaliação para o 

indicador de iluminação embora necessite de um aparelho específico para o 

levantamento da iluminância do local, permite uma avaliação alternativa considerando 

a existência de focos de luz e a adaptação dos mesmos para os pedestres, sendo os 

critérios alternativos aqueles utilizados para a presente pesquisa. Ressalta-se que outros 

fatores que oferecem segurança aos pedestres, como presença de comércios e 

condições de mobilidade, já estão contabilizados em outros indicadores.  

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

O entorno da estação de metrô Eldorado, em Contagem, foi avaliado 

majoritariamente como insuficiente em relação à segurança pública (98%), vide o 

Gráfico 87, sendo a categoria mais mal avaliada para esse ponto de pesquisa. O 

resultado aponta iluminação insuficiente, geralmente em apenas um lado da via, sem 

pontos de iluminação exclusiva da calçada, além do baixo fluxo de pedestres ao longo 

do dia. O único trecho considerado suficiente encontra-se na R. dos Angicos, vide o 

Mapa de Pesquisa de caminhabilidade - situação segurança pública. 
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Gráfico 87 - Resultados para a categoria Segurança Pública no entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

A região das proximidades da estação Bernardo Monteiro teve 26% de sua 

extensão categorizada como insuficiente, 44% como suficiente e 30% como boa, sem 

avaliações ótimas (Gráfico 88). De maneira geral, a iluminação pública da área é 

adequada, com focos de luz voltados para os pedestres, principalmente na praça Hugo 

Werneck, porém alguns de seus trechos são obstruídos pelas árvores do local. O fluxo 

de pedestres foi majoritariamente avaliado como suficiente, entre dois a cinco 

pedestres por minuto. As notas por trecho podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade - situação segurança pública. 
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Gráfico 88 - Resultados para a categoria Segurança Pública no entorno da estação Bernardo Monteiro, 
em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Para Santa Luzia, próximo aos pontos de parada do MOVE em São Benedito, a 

categoria segurança pública resultou em 83% da extensão total avaliada como 

insuficiente e 17% como suficiente, como pode ser visto no Gráfico 89. Isso se dá porque 

em muitos trechos, a iluminação é insuficiente, com pontos de luz voltados para a via e 

apenas de um lado, sem iluminação voltada para os pedestres, além de haver um baixo 

fluxo de pedestres ao longo do dia. É possível observar pelo Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidad - situação segurança pública, que as únicas vias consideradas suficientes 

se encontram na R. Alvorada e na Av. Brasília. 
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Gráfico 89 - Resultados para a categoria Segurança Pública no entorno da estação São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

Em Pedro Leopoldo, a categoria segurança viária resultou em 11% da extensão 

avaliada como boa, 23% como suficiente e 66% como insuficiente, como ilustrado pelo 

Gráfico 90. O fluxo de pedestres é bastante reduzido, com exceção para a R. 

Comendador Antônio Alves e as proximidades do Terminal Rodoviário. A iluminação é 

deficiente, com os mesmos problemas observados em outros municípios, de falta de 

adaptação para os pedestres e iluminação em apenas um dos lados da via. A Praça 

Francisco Xavier é o único local que possui iluminação voltada para o pedestre, ainda 

que de forma muito espaçada. O destaque positivo da região encontra-se no Terminal 

Rodoviário, como pode ser visto no Mapa de Pesquisa de caminhabilidade - situação 

segurança pública. 
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Gráfico 90 - Resultados para a categoria Segurança Pública no entorno do Terminal Rodoviário de 
Pedro Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

Na área avaliada do Jardim Canadá, os resultados para a categoria segurança 

pública foram bastante insatisfatórios, com 95% da extensão avaliada como insuficiente 

e 5% como suficiente. O indicador de fluxo de pedestres foi quase totalmente avaliado 

como insuficiente e a iluminação é bastante deficitária, com pontos de luz voltados 

apenas para a pista de rolamento. Os únicos dois trechos considerados suficientes são 

os da Av. Toronto, vide o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade - situação segurança 

pública. 
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Gráfico 91 - Resultados para a categoria Segurança Pública na região do Jardim Canadá, em Nova 
Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 23 - Pesquisa de caminhabilidade - situação segurança pública. 
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Categoria Ambiente  

A categoria Ambiente faz o levantamento das condições que contribuem para 

o conforto do pedestre no espaço caminhável. São indicadores dessa categoria: a 

presença de abrigos e trechos com sombra, podendo ser fornecida por árvores, toldos, 

marquises, abrigos de transporte público e edifícios; poluição sonora; e a limpeza dos 

espaços públicos. O indicador de coleta de lixo e limpeza considera quatro requisitos de 

qualidade, apresentados em ordem decrescente do que apresenta maior desconto na 

nota da categoria para o que apresenta o menor: presença de lixo crítico (como seringas, 

materiais tóxicos ou animais mortos, por exemplo); presença de bens irreversíveis ou 

entulho; presença de detritos; e presença de três ou mais sacos de lixo espalhados ou 

concentrados na calçada.  

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Na categoria ambiente, a maioria da extensão foi avaliada como suficiente 

(64%), porém uma porcentagem considerável (32%, pouco menos de um terço) da 

extensão foi avaliada como insuficiente e apenas 4% como boa, como ilustra o Gráfico 

92. O indicador de sombra e abrigo obteve notas variadas, com locais com árvores e 

sombras de edifícios e outras áreas pouco sombreadas. A poluição sonora, de maneira 

geral, é baixa, e a grande maioria das notas foram entre suficiente e bom. O indicador 

de coleta de lixo e limpeza também teve notas variadas, com locais em boas condições 

e com locais inadequados, que possuem sacos de lixo e materiais de construção 

obstruindo a passagem, como exemplificado pela Figura 114. Os únicos dois trechos 

considerados bons se encontram na travessa entre a R. Jequitibás e a R. Mulungu, vide 

o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação ambiente. 
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Gráfico 92 - Resultados para a categoria Ambiente no entorno da estação Eldorado, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 114 - Sacos de lixo e materiais de construção obstruindo a calçada, (a) na R. Jequitibás e (b) na 
R. Mulungu. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

A região próxima à estação Bernardo Monteiro obteve resultados satisfatórios 

para a categoria ambiente, com 59% da extensão avaliada como boa e 41% como 

suficiente (Gráfico 93). O indicador de sombra e abrigo recebeu um grande número de 

notas ótimas, pela excelente arborização do local (Figura 115). A poluição sonora afetou 

de maneira negativa, assim como a presença de sacos de lixo ao longo dos percursos 

das calçadas, como pode ser observado na Figura 116. As notas por trecho podem ser 

observadas no Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação ambiente. 

(a) (b) 
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Gráfico 93 - Resultados para a categoria Ambiente no entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo 
Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 115 - Arborização da Av. Professor Alfredo Balena. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 116 - Presença de sacos de lixo ao longo da Av. Bernardo Monteiro. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Em Santa Luzia, a região estudada teve 39% de sua extensão avaliada como 

insuficiente, 33% como suficiente e 28% como boa, sem trechos categorizados como 

ótimos, como pode ser visto no Gráfico 94. O indicador de sombra e abrigo foi avaliado 

de maneira negativa para os trechos próximos ao Terminal de São Benedito, e melhor 

avaliado nos trechos com maior número de comércios, por haver marquises para gerar 

sombra para os pedestres. A poluição sonora foi avaliada como suficiente em sua 

totalidade, enquanto que a coleta de lixo e limpeza obteve notas variadas, apresentando 

locais mais limpos, principalmente na região de maior atividade comercial, e locais que 

necessitam de atenção para esse quesito, como na Av. Senhor do Bonfim – via que é 

dividida pelo córrego canalizado e que é marcada pela presença de sacos de lixo, detritos 

e bens irreversíveis. As vias mais bem avaliadas são a R. Alvorada e a Av. Brasília, 

enquanto que os destaques negativos são para a Av. Sr. do Bonfim e a R. Antônio Pereira 

da Rocha, vide o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade – situação ambiente. 
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Gráfico 94 - Resultados para a categoria Ambiente no entorno da estação São Benedito, em Santa 
Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

A categoria ambiente foi bem avaliada para o entorno do Terminal Rodoviário 

de Pedro Leopoldo, com 61% da extensão considerada boa e 39% suficiente, sem notas 

insuficientes e também sem notas ótimas. O indicador de sombra e abrigo recebeu notas 

variadas. Já com relação à poluição sonora e à coleta de lixo e à limpeza, as notas foram 

satisfatórias. De modo geral, os trechos avaliados atendem aos requisitos em relação à 

categoria ambiente. As notas para a região podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de 

caminhabilidade – situação ambiente. 
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Gráfico 95 - Resultados para a categoria Ambiente no entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

Como o principal uso da região estudada no Jardim Canadá é industrial e não 

há um projeto de arborização para as vias, as notas para a categoria ambiente foram 

bastante prejudicadas por esse aspecto. O Gráfico 96 demonstra que 15% da extensão 

levantada é considerada boa para a categoria ambiente, 75% suficiente e 10% 

insuficiente. O indicador poluição sonora variou entre bom e ótimo, enquanto as 

condições de coleta de lixo e limpeza foram variadas, com locais ótimos e outros 

insuficientes, principalmente pela existência de terrenos baldios abandonados, cujo 

entulho obstrui as calçadas (Figura 117). Os melhores trechos se encontram na R. Karina, 

na R. Kremlin, na Av. Alaska e na R. Ontário, vide o Mapa de Pesquisa de caminhabilidade 

– situação ambiente. 
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Gráfico 96 - Resultados para a categoria Ambiente na região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 117 - Lixo na calçada da R. Milton, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 24 - Pesquisa de caminhabilidade – situação ambiente. 

 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 352 

 

Comparativo 

Para realizar um comparativo entre as diferentes categorias e as áreas 

pesquisadas, foi calculada uma nota única para cada categoria, a partir de uma média 

ponderada entre as notas de cada trecho e a porcentagem que cada trecho representa 

para o todo. Dessa maneira, foi possível obter uma nota por metro de calçada e 

somando as notas parciais de cada trecho, chegou-se a uma nota que representa a 

categoria para cada local pesquisado. Os resultados foram compilados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Índices de caminhabilidade por área pesquisada e categoria. 

    Área Pesquisada 
 
                                                Categoria C

al
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as

 

M
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ri
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N
o

ta
 iC

am
 

Eldorado - Contagem 0,52 2,15 0,32 0,98 0,29 1,28 0,92 

Bernardo Monteiro - BH 1,81 2,35 1,05 1,38 1,24 1,81 1,61 

São Benedito - Santa Luzia 0,86 1,96 0,88 1,01 0,31 1,16 1,03 

Pedro Leopoldo 0,79 0,85 1,19 0,60 0,65 2,01 1,01 

Jardim Canadá - Nova Lima 0,75 0,60 0,45 1,00 0,11 1,40 0,72 

Legenda 

3 Ótimo 2 - 3 Bom 1 - 2 Suficiente <1 Insuficiente 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

De maneira geral, pode-se observar que a área levantada em torno da estação 

Bernardo Monteiro, em Belo Horizonte, é a que possui melhores condições em quase 

todas as categorias, com exceção das categorias atração e ambiente, nas quais o local 

perde para Pedro Leopoldo. As calçadas do entorno da estação de metrô Eldorado, em 

Contagem, receberam as piores notas, sendo mais bem avaliadas que Jardim Canadá 

apenas nas categorias mobilidade e segurança pública, e com nota mais alta que Pedro 

Leopoldo na categoria segurança viária, além de apresentar um índice de 

caminhabilidade mais alto, porém ainda insuficiente. Mas vale ressaltar que mesmo com 

o desempenho negativo, Eldorado recebeu a segunda melhor nota no quesito 

mobilidade. O Gráfico 97 apresenta a nota de cada local de análise por categoria e a 

nota final iCam. 
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Gráfico 97 - Índices de caminhabilidade por categoria e por área pesquisada. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Para a categoria calçadas, apenas a área de Bernardo Monteiro recebeu nota 

suficiente, enquanto os outros pontos foram todos categorizados como insuficientes. 

Com relação à mobilidade, tanto as calçadas no entorno da estação de metrô Eldorado 

quanto as da estação de BRT Bernardo Monteiro receberam nota categorizada como 

boa, enquanto que os pontos de parada do MOVE em São Benedito, Santa Luzia, 

receberam nota suficiente, porém bem próxima de dois. Isso se dá porque as quadras 
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de Santa Luzia são muito longas no entorno do Terminal São Benedito, prejudicando o 

acesso dos pedestres ao serviço e a outros estabelecimentos. 

A categoria atração pontuou de maneira parecida para cada ponto de estudo, 

sem destaques. Já com relação à segurança viária, evidencia-se o melhor desempenho 

de Bernardo Monteiro, porém ainda suficiente, e o pior desempenho de Pedro 

Leopoldo. Os outros locais receberam notas bastante próximas. Segurança Pública foi a 

categoria mais mal avaliada, com apenas BH recebendo nota suficiente. Com relação ao 

ambiente, Pedro Leopoldo foi o único local a receber nota categorizada como boa.  

Entre as categorias, observa-se que mobilidade e ambiente foram as que 

tiveram melhores resultados, mesmo que haja um problema com sacos de lixo nas ruas 

dos municípios, como foi apontado anteriormente. Nota-se que a falta de estações de 

transporte de média ou alta capacidade em Pedro Leopoldo e Nova Lima influenciaram 

de maneira negativa, em comparação com os outros pontos de estudo. As categorias de 

segurança pública e atração foram as mais mal avaliadas, refletindo em uma sensação 

de insegurança para os pedestres de modo geral, uma vez que as categorias estão 

bastante relacionadas nesse quesito. 
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7.3. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO PARA CICLISTAS 

7.3.1. NORMAS GERAIS 

LEGISLAÇÃO (HISTÓRICO) 

O primeiro manual brasileiro de infraestrutura cicloviária, “Planejamento 

Cicloviário – Uma Política para as Bicicletas”, foi publicado em 1    e elaborado pelo 

GEIPOT, porém somente em 1997 as bicicletas foram reconhecidas como veículo não 

motorizado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Após a criação da Secretária Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana 

(SEMOB) em 200 , foi criado o programa “Bicicleta no Brasil: Programa Brasileiro de 

Mobilidade por Bicicleta” o qual foi a primeira política federal específica para a bicicleta 

no país. 

Em 2012, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n.º 12.587, de 3 de 

janeiro de 2012) foi criada, em que o transporte público é priorizado, além do pedestre 

e da bicicleta, tendo como foco o transporte urbano sustentável e o planejamento 

urbano integrado.  

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 para 

incentivar a construção de infraestrutura, com repasses de recursos a fundo perdido e 

empréstimos aos estados e municípios. Organizações da sociedade civil se prepararam 

em 201  para propor ao governo federal o “PAC da Mobilidade Ativa” para implantação, 

qualificação, promoção, educação e ampliação de infraestruturas para pedestres e 

ciclistas.  

Leis Federais 

Conforme citado acima, a Lei Federal n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012, 

instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana com o objetivo de 

contribuir para o acesso universal à cidade. Tem como diretriz a prioridade dos modos 

de transporte não motorizados sobre os motorizados.  

A Lei Federal n.º 13.724, de 4 de outubro de 2018, instituiu o Programa de 

Bicicleta Brasil (PBB), incentivando o uso da bicicleta e as melhores condições de 

mobilidade urbana. Além disso, essa Lei promove a integração do sistema cicloviário 
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com o sistema de transporte público coletivo, a implementação de políticas de educação 

para o trânsito que promovam a boa convivência do uso da bicicleta com os demais 

veículos, a implantação de rotas intermunicipais seguras para o deslocamento 

cicloviário, voltadas para o turismo e lazer,  a instalação de equipamentos de apoio ao 

usuário e a implantação de sistema de locação de bicicleta em locais estratégicos, entre 

outros objetivos, auxiliando a melhora no sistema de circulação de bicicletas no Brasil. 

Leis Estaduais 

A Lei n.º 16.939, de 16 de agosto de 2007, institui a Política de incentivo ao uso 

da bicicleta no Estado de Minas Gerais. De acordo com o Art. 2º, a lei possui os seguintes 

objetivos: 

I. estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo; 

II. promover campanhas educativas voltadas para o uso da bicicleta; 

III. estimular a implementação de projetos e obras de infraestrutura 

cicloviária; 

IV. incentivar o associativismo entre ciclistas. 

INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

O bom funcionamento do sistema de circulação para bicicletas, descrito no “Guia 

de Planejamento Cicloinclusivo”, apresenta algumas orientações referentes à 

infraestrutura cicloviária.  

De acordo com o guia, as interseções são áreas nas quais ocorrem maior número 

de acidentes na rede cicloviária e, portanto, para se evitar esses acontecimentos, é 

importante que o desenho viário tenha a circulação demarcada ou considerada para 

todos os modos de deslocamento. Os principais elementos para um desenho de 

interseção com segurança são: 

1. Redução da distância da travessia; 

2. Redução da velocidade do veículo; 

3. Maior visibilidade; 

4. Trajetórias de circulação previsíveis; 

5. Redução do tempo de espera. 
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O sistema cicloviário deve dar suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma 

segura e convidativa, de maneira a promover esse modo de transporte para o lazer, o 

trabalho, o estudo ou outros fins. As seguintes classificações definem os tipos de rota 

cicloviária, conforme a Figura 118: 

Figura 118 - Tipos de rotas cicloviárias. (i) Ciclofaixa, (ii) Ciclovia, (iii) Caminho ciclável. 

 

Fonte: URBTECTM (2020). 

Ciclofaixas: são faixas de circulação exclusivas de ciclos, no mesmo nível da faixa 

de rolamento e segregadas fisicamente por delimitadores visuais como tachões e 

pinturas, conforme (i). 

Ciclovias: são faixas exclusivas de circulação de ciclos, porém segregadas 

fisicamente das faixas de rolamento, podendo estar alocadas junto às calçadas e aos 

canteiros centrais, como pôde ser observado em (ii). 

Caminho ciclável: é destinado à circulação de dois ou mais modos no mesmo 

espaço. Além da opção ilustrada acima, também podem ser implementados em 

“passeios compartilhados”, os quais adotam o uso simult neo da calçada por ciclista e 

pedestre, desde que sinalizados e autorizados pelo órgão competente, como observa-

se no quadro (iii). 

Geralmente para as ruas com grande fluxo de veículos ou alta velocidade são 

implementadas as ciclovias, tendo em vista que a segregação física entre veículos e 

(i) (ii) 

(iii) 
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bicicletas oferece ao ciclista maior segurança. Para as interseções, a melhor opção é a 

demarcação por meio de sinalização horizontal e vertical.  

A alta velocidade do tráfego também é um agravante e pode se tornar a origem 

de acidentes, além de potencializar a gravidade dos mesmos. Para a diminuição desses 

acidentes, algumas técnicas de desenho viário podem ser utilizadas, como, por exemplo: 

alteração da geometria da via; alterações no pavimento, no mobiliário urbano e na 

vegetação; dispositivos de redução direta de velocidade (lombadas, depressões, 

fiscalização eletrônica); e sinalização de segurança e advertência.  

Nas áreas de acesso ao transporte público, é necessário avaliar os conflitos 

entre o traçado da ciclovia, a parada do ônibus e a travessia de pedestres. Podem ser 

utilizados pontos de ônibus com desvio, dessa maneira o transporte público realiza suas 

manobras na sua faixa (solução para áreas amplas, nas quais há o dimensionamento 

adequado para a implantação de ilha, ciclovia e faixa livre), conforme a Figura 119 

indicada abaixo: 

Figura 119 - Desenho esquemático da solução ponto de ônibus com trajeto segregado para bicicletas. 

 
Fonte: ITDP Brasil (2017). 

Para locais com dimensionamento menor, uma solução é uma baia 

compartilhada entre ônibus e bicicletas, sendo interrompida a ciclovia/ciclofaixa para a 

união, sempre sinalizando-se o caminho ciclável entre ônibus e ciclistas, conforme a 

Figura 120 indicada abaixo: 
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Figura 120 - Desenho esquemático da solução ponto de ônibus com baia compartilhada entre ônibus e 
bicicletas. 

 
Fonte: ITDP Brasil (2017). 

Outro conflito comum entre veículos motorizados e não motorizados é o acesso 

às edificações. É recomendado reduzir o acesso a uma extensão de seis metros, 

diminuindo as chances de estacionamento em 90° na área de recuo. O acesso pode ser 

marcado por elementos físicos (balizadores), recomenda-se a redução do raio de giro 

(que obriga o motorista a reduzir a velocidade para a realização da manobra), deve-se 

evitar qualquer obstáculo visual e os elementos de separação entre os modos devem 

ser bem sinalizados. Os acessos de garagem devem possuir sinalização horizontal 

(similar à dos cruzamentos de ciclistas); a instalação de balizadores externos ajuda na 

visualização do espaço, garantindo assim a segurança e a prioridade de ciclistas e 

pedestres.  

Com essas recomendações, é possível elaborar um sistema de circulação de 

bicicletas seguro e com qualidade.  

Ressalta-se que caso existam ciclovias em ambos os lados da via, são 

recomendadas caixas de acumulação, pois essas têm como principal objetivo diminuir 

os conflitos entre motoristas e ciclistas. Com elas, em vias compartilhadas ou com 

ciclofaixas, as bicicletas têm a vantagem de poder começar o seu deslocamento antes 

dos veículos motorizado.  

A caixa de acumulação tem outra função de grande importância: dar facilidade 

para os ciclistas realizarem a conversão à esquerda, facilitando a mudança de sentido.  
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QUALIDADE DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO PARA BICICLETAS  

São utilizados diversos critérios para a avaliação da qualidade do Sistema de 

Circulação para Bicicletas. Com eles é possível analisar a estrutura cicloviária existente, 

incluindo as ciclovias, ciclofaixas e ciclorruas. 

No percurso, o trajeto deve ser o mais direto e ininterrupto possível, trazendo 

assim uma redução da frequência de paradas obrigatórias. Ainda com relação ao trajeto, 

é importante evitar colisões em interseções, possuir uma velocidade mais baixa em 

pontos de conflito, garantir a separação entre os tipos de veículos e reconhecer a 

tipologia ideal de sistema de circulação para cada hierarquia viária.  

A rede do sistema de circulação deve ser bem planejada, dispor de rotas 

contínuas e vincular com linhas de grande fluxo (buscar por destinos como os centros 

de bairros e pontos de grande influência no funcionamento do município) de maneira 

que contemple todo o município. A rede precisa cumprir com requisitos mínimos em 

termos de segurança pública.  

Com relação ao conforto do ciclista, a sinalização de indicação é essencial, o que 

implica na implantação de marcos e referências na paisagem urbana para facilitar a 

localização dos usuários. 

De modo geral, os critérios trazem um panorama geral de um sistema de 

circulação para bicicletas com relação ao trajeto, à rede e ao conforto do usuário. São 

fundamentais para um planejamento adequado e para a avaliação de um sistema de 

circulação de bicicletas. 

7.3.2. AVALIAÇÃO DA CICLABILIDADE 

Com o mesmo objetivo da avaliação do índice de caminhabilidade, o índice de 

ciclabilidade (“bikeability”, em inglês) visa levantar o quanto um local é apto para o uso 

da bicicleta, ou seja, o quanto ele é ciclável. 

Para a avaliação dos pontos da RMBH, as bibliografias de Andrade (2018) e 

Batista (2019) foram consideradas. Ambos os trabalhos científicos estão tanto 

relacionados à mobilidade ativa quanto estão à ciclomobilidade e também utilizam 

como referência a metodologia do iCam, elaborada pelo ITDP (2017). 
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Batista (2019) criou um índice de avaliação de infraestrutura cicloviária com 

indicadores e categorias. O autor, primeiramente, realizou um levantamento que 

possibilitou caracterizar as infraestruturas cicloviárias existentes no município de estudo 

e também realizou a contagem do fluxo de ciclistas, além de ter caracterizado os 

usuários. 

A partir disso, foi possível estabelecer um Índice de Avaliação da Mobilidade 

Cicloviária (AMoCiclo). O índice é composto por quatro categorias, sendo que cada uma 

delas possui 3 indicadores, totalizando 12 indicadores de avaliação. As categorias e 

indicadores estabelecidos por Batista (2019) são apresentados na figura a seguir: 

Figura 121 - Índice de Avaliação da Mobilidade Cicloviária. 

Fonte: Batista (2019) - adaptado URBTEC™. 

Os cartogramas e mapas apresentados nos resultados a seguir utilizaram-se da 

representação da base de faces de logradouros do IBGE para os locais pesquisados, 

assim como foi efetuado para o iCam. Ainda que os trechos estejam mais relacionados 

às calçadas, nessa análise da ciclabilidade eles referem-se à cada sentido das vias 

pesquisadas. 

RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa de avaliação da ciclabilidade serão apresentados, 

assim como a avaliação da caminhabilidade, por meio de gráficos e mapas. O método 

de Batista (2019) também utiliza o sistema de pontuação da mobilidade cicloviária 
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adotado pelo iCam (ITDP, 2017). Portanto, a pontuação, assim como a escala de 

graduação, obedece ao critério apresentado no método iCam. 

Inicialmente, os resultados são apresentados de maneira geral, através do 

resultado do índice de ciclabilidade por área de estudo. Em seguida, são analisadas as 

categorias para cada ponto de levantamento e, por fim, é feita uma comparação entre 

as localidades.  

Vale ressaltar que alguns dos critérios de avaliação foram alterados para o 

atendimento das necessidades da presente pesquisa; todas as alterações na 

metodologia são apontadas na introdução da categoria específica. 

Índice de ciclabilidade 

O cálculo do índice de ciclabilidade consiste na média aritmética dos resultados 

obtidos nas demais categorias. Como a grande maioria dos trechos avaliados não possui 

infraestrutura ciclável, a nota foi adaptada para permitir uma avaliação do potencial 

ciclístico da região. Para a nota final, com exceção dos trechos que possuem 

infraestrutura ciclável em Belo Horizonte, a categoria sinalização não foi contabilizada. 

Ainda, a nota da categoria cicloestrutura contabilizou apenas o indicador pavimentação, 

como é melhor explicado no item correspondente. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Para o entorno da estação Eldorado, em Contagem, a extensão foi considerada 

87% suficiente e 13% insuficiente, de modo geral (Gráfico 98). Assim como para o índice 

de caminhabilidade, a categoria mais mal avaliada foi a de segurança, pelo baixo fluxo 

de pedestres e ciclistas e pelas situações de risco envolvidas. A categoria mais bem 

avaliada foi a de ambiente, sendo influenciada positivamente pela inclinação de alguns 

trechos. As notas por trecho podem ser vistas no Mapa 25, ao final da análise do índice. 
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Gráfico 98 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para o entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

As avaliações para a área do entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo 

Horizonte, foram separadas em dois trechos: sem infraestrutura ciclável e com 

infraestrutura ciclável. Dessa maneira, é possível fazer um comparativo entre os outros 

pontos de estudo e no próprio município. Para os trechos sem infraestrutura, 26% da 

extensão foi considerada boa e 74% foi considerada suficiente, como visto no Gráfico 

99. O indicador pavimentação foi o mais bem avaliado, enquanto a categoria segurança 

teve o pior desempenho. As notas por trecho podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de 

ciclabilidade – situação geral. 
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Gráfico 99 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para o entorno da estação Bernardo Monteiro, 
Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) – infraestrutura 
existente 

 

Para os trechos de infraestrutura existente na R. Piauí, com ciclofaixas, e nas R. 

dos Otoni, R. Padre Rolim e Av. Bernardo Monteiro, com vias compartilhadas, a extensão 

foi considerada como suficiente na totalidade, vide o Gráfico 100. Ressalta-se que as 

notas dos índices de ciclabilidade dos trechos com infraestrutura ciclável foram 

calculadas de maneira diferente do restante, considerando a categoria cicloestrutura 

com todos os indicadores, além de levar em conta a categoria sinalização. De modo 

geral, as categorias tiveram desempenhos parecidos e apenas a sinalização destacou-se 

negativamente. As notas por trecho podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de 

ciclabilidade – situação geral, no final da análise do índice. Ainda, no final da análise 

comparativa é feito um diagnóstico de cada uma das categorias avaliadas 

especificamente para os trechos com infraestrutura ciclável. 
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Gráfico 100 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para as infraestruturas cicláveis existentes da 
estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Os trechos do entorno dos pontos de parada do MOVE, em São Benedito, 

tiveram como resultado 62% da extensão com índice de ciclabilidade suficiente e 38% 

classificado como insuficiente (Gráfico 101). As categorias que influenciaram 

negativamente as notas foram as de ambiente e segurança. As notas por trecho podem 

ser vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação geral, no final da análise do 

índice. 
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Gráfico 101 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para o entorno do Terminal São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

Em Pedro Leopoldo, o entorno do Terminal Rodoviário teve 9% de sua extensão 

com índice de ciclabilidade considerado bom, 86% suficiente e 5% insuficiente, como 

pode ser visto no Gráfico 102. A categoria segurança influenciou de maneira negativa. 

As notas por trecho podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação 

geral, no final da análise do índice. 
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Gráfico 102 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para o entorno do Terminal Rodoviário de 
Pedro Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

No Jardim Canadá, em Nova Lima, 77% da extensão obteve índice de 

ciclabilidade considerado suficiente, enquanto que 23% foi considerado insuficiente, 

como mostra o Gráfico 103. O indicador pavimentação foi bem avaliado, porém a 

categoria segurança influenciou de maneira negativa os resultados. As notas por trecho 

podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação geral, no final da 

análise do índice. 
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Gráfico 103 - Resultados finais do índice de ciclabilidade para a região do Jardim Canadá, em Nova 
Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 25 - Pesquisa de ciclabilidade – situação geral. 
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Categoria Cicloestrutura 

A categoria cicloestrutura analisa o espaço útil de circulação para as pessoas de 

bicicleta. Nesse sentido, são consideradas as características mais básicas necessárias 

para o deslocamento, a partir da análise dos seguintes indicadores: largura, proteção e 

pavimentação. 

O indicador da largura verifica se a medida do espaço útil destinado à circulação 

de bicicletas é adequada. A proteção atua como indicador da existência (ou da não 

existência) de elementos de segregação física (parcial ou total) entre o fluxo de bicicletas 

e veículos motorizados. O indicador de pavimentação analisa a qualidade do pavimento 

das vias cicláveis. 

Como entre os trechos avaliados existem apenas algumas infraestruturas 

cicláveis, a avaliação dos indicadores de largura e proteção foram descartadas, exceto 

para os trechos de ciclofaixa e vias compartilhadas em Belo Horizonte. Considerou-se 

para o indicador pavimentação o que é disposto no Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 

9.503, de 23 de setembro de 1997, artigo 58, que permite a circulação de bicicletas nos 

bordos da pista de rolamento no mesmo sentido regulamentado para a via, avaliando-

se assim o pavimento da própria via. Vale ressaltar que o ideal é haver espaços 

específicos para os ciclistas de modo a garantir a segurança desses usuários e aumentar 

a atratividade do modo, sendo a avaliação adaptada apenas para efeitos da pesquisa. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

Como não há infraestrutura ciclável no entorno da estação de metrô Eldorado, 

em Contagem, avaliou-se apenas a pavimentação da pista de rolamento dos trechos. 

Como pode ser visto no Gráfico 104, 4% da extensão foi considerada ótima, 35% boa e 

61% suficiente, sem trechos avaliados como insuficientes. A pavimentação das vias é do 

tipo asfáltica, ideal para a circulação de bicicletas. Porém, nota-se que o local conta com 

uma extensão considerável de pavimento com material solto e fissuras que necessitam 

de desvio da circulação por parte do ciclista, vide a Figura 122. O único trecho avaliado 

como ótimo encontra-se na Via Expressa, como pode ser visto no Mapa de Pesquisa de 

ciclabilidade – situação de cicloestrutura . 
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Gráfico 104 - Resultados para o indicador Pavimentação para o entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 122 - Material solto na pista de rolamento, na R. Jequitibás, em Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

Em Belo Horizonte, os trechos que não possuem infraestrutura ciclável foram 

separados dos trechos que possuem, para que a análise fosse compatível com o local. 

No entorno da estação Bernardo Monteiro, nos trechos sem faixas destinadas à 

circulação de bicicletas, 42% da extensão foi considerada ótima, 33% boa e 25% 

suficiente, não apresentando notas insuficientes, vide o Gráfico 105. De modo geral, as 

vias pesquisadas possuem boas condições de pavimentação e não interferem na 

circulação de ciclos. É possível observar que as vias mais bem avaliadas são a Av. Prof. 

Francisco Balena, a Av. Francisco Sales e a Av. Bernardo Monteiro, vide Figura 125.  

Gráfico 105 - Resultados para o indicador Pavimentação para o entorno da estação Bernardo 
Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) – infraestrutura 
existente 

 

No entorno da estação Bernardo Monteiro, existem vias com faixas exclusivas 

para circulação de bicicletas, como é o caso da R. Piauí e das vias compartilhadas na R. 

dos Otoni, na R. Padre Rolim e na Av. Bernardo Monteiro. Nesses trechos, a avaliação 

considerou os indicadores de largura e proteção, além da nota de pavimentação. A 
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extensão, em sua totalidade, foi considerada suficiente para a categoria cicloestrutura, 

como pode ser visto no Gráfico 106.  

Com relação à largura, a maioria dos trechos foi considerada ótima, o que se dá 

devido ao predomínio de trechos que são vias compartilhadas, enquanto que a 

metodologia possui a limitação de avaliar a largura apenas para a direção da faixa - 

unidirecional ou bidirecional. Porém, a ciclofaixa da R. Piauí teve sua largura 

categorizada como suficiente, por possuir 2,30m. A proteção para as vias 

compartilhadas foi considerada insuficiente, por não haver separação física entre o 

espaço do veículo e o do ciclista, além de haver vagas de estacionamento ao longo de 

toda a quadra, aumentando a insegurança dos ciclistas, principalmente nos momentos 

de manobras dos veículos. Para a ciclofaixa da R. Piauí, a proteção também foi avaliada 

como insuficiente, por haver no local poucos limitadores físicos e um estacionamento 

ao lado da faixa, como pode ser visto na Figura 123. A pavimentação recebeu notas 

variadas, porém a R. dos Otoni e a Av. Bernardo Monteiro merecem destaque por 

estarem em condições inadequadas para a circulação, devido a presença de material 

solto, como pode ser visto na Figura 124. As notas por trecho se encontram na Figura 

125. 

Gráfico 106 - Resultados para a categoria Cicloestrutura para as infraestruturas cicláveis existentes da 
estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 123 - Ciclofaixa da R. Piauí, com espaçamento irregular entre os tachões. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 124 - Material solto na Av. Bernardo Monteiro, no trecho de via compartilhada. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 125 - Notas da categoria cicloestrutura, do índice de ciclabilidade, para as infraestruturas 
cicláveis de Belo Horizonte. 

 

• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Em Santa Luzia, no entorno das estações do MOVE Metropolitano não existem 

infraestruturas cicláveis. Os resultados apresentados referem-se apenas ao indicador 

pavimentação. Pelo Gráfico 107, é possível observar que 17% da extensão foi 

considerada ótima, 43% boa e 40% suficiente, não apresentando notas insuficientes. A 

maioria dos trechos avaliados apresenta condições adequadas para a circulação de 

ciclos, porém há uma parcela relevante da extensão que apresenta necessidade de 

desvio de circulação. Toda a extensão da R. Alvorada foi considerada ótima, como pode 

ser visto no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação de cicloestrutura. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 376 

 

Gráfico 107 - Resultados para o indicador Pavimentação para o entorno do Terminal São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

O entorno de Pedro Leopoldo obteve resultados bastante satisfatórios para o 

indicador pavimentação, único avaliado na categoria cicloestrutura, por não haver 

infraestrutura ciclável na área. Como aponta o Gráfico 108, 9% da extensão é 

considerada ótima, 75% boa e 16% suficiente, não existindo trechos considerados 

insuficientes. Os melhores trechos encontram-se na R. Dr. Cristiano Otoni, como pode 

ser visto no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação de cicloestrutura. 
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Gráfico 108 - Resultados para o indicador Pavimentação para o entorno do Terminal Rodoviário de 
Pedro Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

A área estudada no Jardim Canadá, em Nova Lima, não possui infraestrutura 

ciclável e, por isso, a categoria cicloestrutura foi avaliada apenas por seu indicador 

pavimentação. Os resultados apresentados são satisfatórios, com 34% da extensão 

sendo considerada ótima, sem irregularidades, 33% boa, com baixas irregularidades, e 

33% suficiente, com necessidade de desvio de circulação (Gráfico 109). Não houve 

trechos avaliados como insuficientes. As notas por trecho são apresentadas no Mapa de 

Pesquisa de ciclabilidade – situação de cicloestrutura. 
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Gráfico 109 - Resultados para o indicador Pavimentação para a região do Jardim Canadá, em Nova 
Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022).
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Mapa 26 - Pesquisa de ciclabilidade – situação de cicloestrutura. 
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Categoria Sinalização 

Corresponde aos dispositivos de sinalização ou comunicação viária (horizontal, 

vertical ou semafórica) que orientam a circulação de ciclistas. Essa categoria avalia a 

presença e as condições da sinalização, sob os seguintes indicadores: horizontal, vertical 

e de qualidade. 

O indicador horizontal analisa a presença de elementos de sinalização inseridos 

no pavimento, com pintura. Já o indicador de sinalização vertical analisa os elementos 

verticais de orientação e regulamentação viária. Além da presença desses indicadores, 

a categoria analisa a qualidade desses elementos e se os mesmos estão adequados ao 

tráfego. 

Como apenas na região de Bernardo Monteiro existem faixas destinadas à 

circulação de ciclistas, a categoria sinalização foi avaliada apenas para esses trechos, 

uma vez que os outros não apresentam sinalização e, consequentemente, são tratados 

em sua totalidade como insuficientes nesse quesito. 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) – infraestrutura 
existente 

 

A sinalização das infraestruturas cicláveis de Bernardo Monteiro foi avaliada 

como insuficiente em 72% da extensão e como suficiente em 28% da extensão, sem 

receber avaliações boas ou ótimas, vide o Gráfico 110. Isso ocorre pela falta generalizada 

de sinalização nas vias, descaracterizando a priorização dos ciclistas, especialmente em 

cruzamentos, vide a Figura 126. Apenas a R. Piauí possui sinalização específica nas 

interseções, porém apenas por meio da sinalização horizontal (Figura 127). Além disso, 

a sinalização está com a visibilidade comprometida pela falta de manutenção (Figura 

128). 
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Gráfico 110 - Resultados para a categoria Sinalização para as infraestruturas cicláveis existentes da 
estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 126 - Interseção não sinalizada para ciclistas, entre a Av. Bernardo Monteiro e a R. dos Otoni, 
em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 127 - Cruzamento entre a R. Piauí e a R. Álvares Maciel, com pintura falha, em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 128 – Pintura com necessidade de manutenção, na R. Piauí, em Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 129 - Notas da categoria sinalização, do índice de ciclabilidade, para as infraestruturas cicláveis 
de Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Categoria Ambiente 

A categoria ambiente avalia os aspectos relacionados às condições de conforto 

no tráfego de ciclistas. Nesse sentido, são avaliados os seguintes indicadores: inclinação, 

sombreamento e iluminação. 

O indicador de inclinação analisa a topografia das vias como um fator de 

relevância ao uso das bicicletas. O sombreamento analisa a arborização e/ou os 

elementos edificados que geram sombra ao longo das vias. Já a iluminação é referente 

à análise da segurança das vias no período noturno. A presença de postes ou pontos 

luminosos assim como o direcionamento dos mesmos são verificados nesse indicador. 
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• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

A categoria Ambiente para o entorno da estação de metrô Eldorado, em 

Contagem, foi avaliada como boa em 38% da extensão, como suficiente em 46% e como 

insuficiente em 16% (Gráfico 111). O indicador que mais afetou negativamente a 

categoria foi o de sombreamento, pela falta de arborização e edifícios que gerem 

sombra na pista de rolamento. A iluminação apresenta o problema já apontado 

anteriormente no índice de caminhabilidade: a existência de postes de luz em apenas 

um dos lados da via. Em relação à inclinação, as condições são variadas e existem tanto 

trechos bastante íngremes, como na R. Mal. Costa e Silva, quanto trechos planos, como 

na R. Jequitibás. Os melhores trechos encontram-se na R. Jequitibás, na R. Mulungu e 

na via de acesso à estação de metrô Eldorado, como pode ser visto no Mapa 27. 

Gráfico 111 - Resultados para a categoria Ambiente para o entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 130 - Condições discrepantes de declividade, (a) na R. Mal. Costa e Silva, condições 
insuficientes de inclinação; e (b) na R. Jequitibás, terreno plano, considerado ótimo. 

  

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

Para permitir comparações, também na categoria ambiente os trechos que não 

possuem infraestrutura ciclável em Belo Horizonte foram separados dos que possuem. 

Para os trechos sem faixa para ciclos, a categoria ambiente foi avaliada como boa em 

23% da extensão, como suficiente em 72% e como insuficiente em 5%, não recebendo 

notas ótimas, vide o Gráfico 112. Os indicadores de sombreamento e iluminação foram 

bem avaliados, com exceção da Av. dos Andradas, que foi avaliada como insuficiente 

nesses quesitos, pela falta de sombreamento na pista de rolamento e pela falta de 

adequação da iluminação. O indicador que mais interferiu para que houvesse uma 

grande extensão considerada suficiente foi a inclinação. Muitos dos trechos foram 

considerados insuficientes, seja por conta da inclinação média muito elevada, seja pela 

longa extensão com uma inclinação máxima. Os dois únicos trechos avaliados como 

insuficientes encontram-se na Av. dos Andradas, como pode ser visto no Mapa 27. 

(a) (b) 
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Gráfico 112 - Resultados para a categoria Ambiente para o entorno da estação Bernardo Monteiro, 
Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) – infraestrutura 
existente 

 

Já para os trechos de ciclofaixa e vias compartilhadas, em Bernardo Monteiro, 

a categoria ambiente teve melhor desempenho, com 63% da extensão sendo 

considerada boa e 37% suficiente, sem avaliações ótimas ou insuficientes (Gráfico 113). 

A inclinação foi avaliada de maneira variada, já o sombreamento foi avaliado como bom 

ou ótimo, pela excelente arborização da região. A iluminação foi considerada adequada, 

de maneira geral, porém sem postes voltados para a cicloestrutura. A ciclofaixa da R. 

Piauí e de alguns trechos das vias compartilhadas da R. dos Otoni, da R. Padre Rolim e 

da Av. Bernardo Monteiro, foram avaliados como insuficientes, como pode ser 

observado na Figura 131. 
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Gráfico 113 - Resultados para a categoria Ambiente para as infraestruturas cicláveis existentes da 
estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 131 - Notas da categoria ambiente, do índice de ciclabilidade, para as infraestruturas cicláveis 
de Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Em Santa Luzia, no entorno das estações do MOVE, 68% da extensão foi 

considerada suficiente e 32% insuficiente com relação à categoria ambiente, como pode 

ser visto no Gráfico 114. Vários trechos foram avaliados como insuficientes para o 

indicador inclinação, principalmente na R. Alvorada e na R. Antônio Pereira da Rocha. O 

sombreamento foi avaliado majoritariamente como suficiente, pela falta de arborização 

e pelo sombreamento parcial. A iluminação, mais uma vez, apresenta extensões 

insuficientes pela falta de focos de luz em ambos os lados da via. As notas por trecho 

podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação ambiente. 

Gráfico 114 - Resultados para a categoria Ambiente para o entorno do Terminal São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

O entorno do Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo recebeu notas 

satisfatórias com relação à categoria ambiente, com 32% da extensão tendo sido 

avaliada como boa, 56% como suficiente e 12% como insuficiente, como pode ser visto 

pelo Gráfico 115. O indicador inclinação recebeu várias notas entre bom e ótimo, com 

apenas três trechos categorizados como insuficientes. Com relação ao sombreamento, 
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as notas foram variadas, com algumas vias bem sombreadas. A iluminação apresenta o 

problema da maioria dos municípios estudados, de postes de luz em apenas um dos 

lados da via, diminuindo a avaliação da região como um todo. Os trechos avaliados de 

maneira negativa, com nota insuficiente, encontram-se na R. Francisco Azevedo e na R. 

Primeiro de Setembro, vide o Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação ambiente. 

Gráfico 115 - Resultados para a categoria Ambiente para o entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

A categoria ambiente, na região do Jardim Canadá, em Nova Lima, foi avaliada 

majoritariamente como suficiente (69%), com 6% da extensão sendo considerada boa e 

25% sendo considerada insuficiente. Mais uma vez, a iluminação em apenas um dos 

lados da via e a falta de arborização prejudicaram a avaliação da categoria, além de 

haver vários trechos considerados insuficientes em relação à inclinação. Os trechos 

avaliados como bons são os que se encontram na Av. Alaska e na Av. Toronto, como 

visto no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação ambiente. 
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Gráfico 116 - Resultados para a categoria Ambiente para a região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 391 

 

Mapa 27 - Pesquisa de ciclabilidade – situação ambiente. 
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Categoria Segurança 

Essa categoria avalia os indicadores: situações de risco, moderação de tráfego 

e densidade. O objetivo é verificar a situação e a percepção da segurança dos ciclistas 

quanto ao espaço urbano. 

O indicador situações de risco busca verificar a existência de obstáculos ou 

outras condições na via ciclável que podem prejudicar a segurança e o conforto do 

usuário. Já a moderação do tráfego corresponde a presença de elementos que visam 

promover a segurança no trânsito relacionados ao desenho urbano, além de considerar 

a compatibilidade entre a tipologia da via ciclável e as velocidades máximas 

regulamentadas. O fluxo, por sua vez, é referente à quantidade de pessoas pedalando 

nas vias: quanto mais pessoas, maior é o fluxo e maior é a sensação de segurança. O 

autor define os critérios de pontuação de fluxo associando-os com a média do 

município, porém como na presente pesquisa apenas são conhecidos os volumes de 

ciclistas nos pontos de contagem, a metodologia foi alterada, seguindo os critérios de 

pontuação do índice de caminhabilidade para o indicador fluxo de pedestres diurno e 

noturno. Além disso, considerou-se não só o fluxo de ciclistas, mas também o de 

pedestres, porque um maior número de pessoas caminhando contribui também para a 

sensação de segurança dos ciclistas. 

• Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

 

No entorno da estação de metrô Eldorado, em Contagem, a categoria 

segurança foi avaliada em sua totalidade como insuficiente, vide o Gráfico 117. Isso 

ocorre porque, por não haver infraestrutura ciclável, a nota do indicador de moderação 

de tráfego é zerada por incompatibilidade entre a velocidade da via e a tipologia da faixa 

para bicicletas. Além disso, o indicador de fluxo também resultou em notas insuficientes, 

pelo baixo volume de pedestres e ciclistas na região. O indicador de situações de risco 

recebeu notas variadas, por ser considerado como condição que exige maior atenção 

nas vias percorridas pelo transporte coletivo, como é o caso da R. Angicos e da R. 

Jequitibás. No Mapa de- Pesquisa de ciclabilidade, é possível observar as notas por 

trecho. 
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Gráfico 117 - Resultados para a categoria Segurança para o entorno da estação Eldorado, em 
Contagem. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) 

 

Para os trechos sem infraestrutura ciclável, em Bernardo Monteiro, a categoria 

segurança foi avaliada como suficiente em 67% da extensão e como insuficiente em 

33%, como pode ser visto no Gráfico 118. No geral, o indicador de situações de risco foi 

bem avaliado, com a maioria dos trechos tendo sido avaliados como bons. Assim como 

para Eldorado, o indicador de moderação de tráfego foi considerado como insuficiente 

na totalidade, por não haver infraestrutura ciclável. O fluxo de pedestres e ciclistas é, no 

geral, bom ou suficiente. Os piores trechos encontram-se na R. Rio Grande do Norte, na 

Av. Francisco Sales, na R. Ceará, na Av. Bernardo Monteiro e na Av. dos Andradas, como 

pode ser visto no Mapa de - Pesquisa de ciclabilidade. 
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Gráfico 118 - Resultados para a categoria Segurança para o entorno da estação Bernardo Monteiro, 
Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Estação de BRT Bernardo Monteiro (Belo Horizonte) – infraestrutura 
existente 

 

Para as vias com infraestrutura ciclável na área estudada, no entorno da 

estação Bernardo Monteiro, a categoria segurança foi avaliada como suficiente na 

totalidade (Gráfico 119). Considerou-se que existem situações que exigem um mínimo 

de atenção, por haver pouca sinalização e vagas de estacionamento próximas às faixas 

cicláveis, resultando em nota 2 (bom) para o indicador situações de risco para todos os 

trechos avaliados. Ainda, o tipo de infraestrutura voltada para o ciclista e as velocidades 

máximas das vias foram considerados compatíveis, porém há poucas intervenções de 

moderação de tráfego garantindo que a velocidade regulamentada seja a praticada nas 

vias. O fluxo de pedestres e ciclistas, quando somados, é adequado, porém ressalta-se 

que pela pesquisa de contagem volumétrica de ciclistas, notou-se uma baixíssima 

adesão às infraestruturas. As notas por trecho podem ser vistas na Figura 132. 
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Gráfico 119 - Resultados para a categoria Segurança para as infraestruturas cicláveis existentes da 
estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

Figura 132 - Notas da categoria segurança, do índice de ciclabilidade, para as infraestruturas cicláveis 
de Belo Horizonte. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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• Estação do MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

 

Em Santa Luzia, nas proximidades das estações do MOVE, a categoria segurança 

foi avaliada como suficiente em 45% da extensão e como insuficiente em 55%, como 

apontado no Gráfico 120. Isso se dá, mais uma vez, pela falta de infraestruturas cicláveis, 

além do baixo fluxo de pedestres e ciclistas nas ruas. As vias avaliadas como suficientes 

são a Av. Venâncio Pereira dos Santos, a R. Irmã Celeste, a R. Alvorada e a Av. Brasília, 

como visto no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação segurança. 

Gráfico 120 - Resultados para a categoria Segurança para o entorno do Terminal São Benedito, em 
Santa Luzia. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

 

Em Pedro Leopoldo, 50% da extensão foi considerada suficiente e a outra 

metade como insuficiente para a categoria segurança, como pode ser visto no Gráfico 

121. Mesmo que na região exista um grande número de moderadores de tráfego, o 

indicador de moderação foi considerado insuficiente em sua totalidade pela falta de 

infraestruturas cicláveis. Considerou-se que, no geral, exige-se um mínimo de atenção 

em relação às situações de risco apenas por não haver um espaço físico delimitado para 

ciclistas. Ainda, o fluxo de pedestres e ciclistas é reduzido, diminuindo a nota de fluxo. 
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Porém, ressalta-se que dentre os municípios pesquisados, Pedro Leopoldo é o que 

possui o maior número de ciclistas circulando pelas ruas. As notas por trecho podem ser 

vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação segurança. 

Gráfico 121 - Resultados para a categoria Segurança para o entorno do Terminal Rodoviário de Pedro 
Leopoldo. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

• Jardim Canadá (Nova Lima) 

 

No Jardim Canadá, a categoria segurança foi totalmente considerada 

insuficiente, vide o Gráfico 122. Isso porque, mais uma vez, não existem tratamentos 

específicos para priorizar os ciclistas, além do baixo fluxo de pedestres e ciclistas. As 

notas por trecho podem ser vistas no Mapa de Pesquisa de ciclabilidade – situação 

segurança. 
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Gráfico 122 - Resultados para a categoria Segurança para a região do Jardim Canadá, em Nova Lima. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Mapa 28 - Pesquisa de ciclabilidade – situação segurança. 
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Comparativo 

 

Assim como foi feito para o índice de caminhabilidade, calculou-se uma média 

ponderada com a extensão dos trechos avaliados e suas notas para cada categoria – ou 

indicador, no caso da pavimentação. Dessa maneira, chegou-se a uma nota que 

representa o local como um todo, como pode ser visto no Gráfico 123 e na Tabela 26. 

Como os trechos de Bernardo Monteiro, em Belo Horizonte, foram divididos entre os 

que possuem e os que não possuem infraestrutura cicloviária, foram geradas notas 

separadas também para as categorias de modo geral. Porém, como a nota final do 

AMoCiclo foi calculada de maneira diferente para os trechos sem infraestrutura ciclável 

e os com infraestrutura, não foi ilustrado no gráfico o índice de ciclabilidade dos trechos 

com ciclofaixas e das vias compartilhadas de Belo Horizonte. Os trechos com faixas 

cicláveis terão uma análise própria no fim do comparativo. 

É possível observar que Belo Horizonte é o município que tem o melhor 

desempenho em todas as categorias, sobressaindo-se em relação à pavimentação. Em 

seguida, o município de Pedro Leopoldo se destaca por ter apenas um desempenho pior 

do que o de Contagem, na categoria ambiente. Vale ressaltar que o município de Pedro 

Leopoldo apresentou os maiores volumes de ciclistas para todos os pontos estudados, 

além de possuir histórico do uso da bicicleta para os deslocamentos cotidianos, como o 

trabalho, como aponta Tamperi e Santos (2019). Ainda, os autores apontam que a 

grande maioria das vagas de estacionamento para bicicletas do município são ofertadas 

pela iniciativa privada, política que pode ter contribuído para a grande adesão de 

ciclistas na região. Devido a isso, é possível observar que o incentivo ao uso da bicicleta 

não precisa estar somente vinculado às condições socioeconômicas do município ou às 

campanhas publicitárias voltadas para o uso do modo, mas também à adesão à cultura 

da região. 

A categoria mais mal avaliada é a de segurança, pelo baixo fluxo de pedestres 

e ciclistas e pelas situações de risco que os ciclistas que trafegam pela pista de rolamento 

precisam conviver. Os trechos com infraestrutura ciclável, em Belo Horizonte, 
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sobressaem-se com em à categoria, porém categorizados apenas como suficientes, pela 

falta de manutenção e sinalização adequada.  

De maneira geral, é possível notar que as ciclofaixas e vias compartilhadas de 

Belo Horizonte necessitam de intervenção, uma vez que não se apresentam como 

destaques positivos para as categorias e paa o indicador. Para o indicador pavimentação, 

inclusive, os trechos apresentam a pior nota, junto com Contagem.  

Gráfico 123 - Índices de ciclabilidade por categoria/ indicador e por área estudada. 

 
Fonte: URBTEC™ (2022). 

Tabela 26 - Índices de ciclabilidade por área pesquisada e por categoria/indicador. 

             Área Pesquisada 
 

                                               Categoria/ Indicador 

P
av

im
en

ta
çã

o
 

Si
n

al
iz

aç
ão

 

A
m

b
ie

n
te

 

Se
gu

ra
n

ça
 

A
M

o
C

ic
lo

 

Eldorado - Contagem 1,43 0,00 1,56 0,49 1,16 

Bernardo Monteiro - BH 2,17 0,00 1,63 0,97 1,59 

São Benedito - Santa Luzia 1,76 0,00 0,91 0,75 1,14 

Pedro Leopoldo 1,93 0,00 1,48 0,85 1,42 

Jardim Canadá - Nova Lima 2,01 0,00 1,15 0,57 1,24 

Legenda 

3 Ótimo 2 – 3 Bom 1 - 2 Suficiente <1 Insuficiente 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Observando apenas os trechos com infraestrutura ciclável, na R. Piauí, com 

ciclofaixas, e na R. dos Otoni, na R. Padre Rolim e na Av. Bernardo Monteiro, com as vias 

compartilhadas, é possível notar que a categoria avaliada com melhor nota é a de 

ambiente, embora ainda seja considerada suficiente. A pior categoria é a de sinalização, 

vide o Gráfico 124, com nota insuficiente, pela falta de manutenção e cruzamentos não 

sinalizados nas vias compartilhadas. O índice de ciclabilidade para os trechos, de 

maneira geral, resultou em 1,35, considerado como suficiente. As contagens 

volumétricas apontaram a baixa adesão dos ciclistas às infraestruturas e os resultados 

aqui apresentados podem auxiliar no entendimento do porquê dessa situação. De modo 

geral, nota-se que as faixas não garantem a segurança que deveriam garantir aos 

ciclistas, fazendo com que os usuários migrem para outros modos. 

Gráfico 124 - Categorias para o entorno da estação Bernardo Monteiro, em Belo Horizonte, para os 
trechos com infraestrutura ciclável. 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

O Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

objetiva conectar as centralidades pertencentes à RMBH por meio dos modos ativos, 

promovendo a intermodalidade, a redução de emissão de poluentes atmosféricos, o 

turismo, o esporte e o lazer, além de priorizar a segurança viária e a compatibilização da 

preservação ambiental por meio da Trama Verde e Azul. Devido a isso, o presente 

produto busca diagnosticar a realidade local, de modo a embasar as propostas da 

próxima etapa. A síntese do diagnóstico busca, desse modo, organizar os principais 
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fatores que atuam na região, observando as deficiências e potencialidades existentes e 

futuras.  

Para tal, é utilizada a análise SWOT, metodologia reconhecida pela gestão 

pública, com modelo intuitivo e largamente utilizado, que auxilia na definição do 

contexto e na identificação dos riscos. Nesse modelo, são abordadas as forças, ou 

strengths em inglês, fraquezas, ou weaknesses, oportunidades, ou opportunities, e 

ameaças, ou threats (BRASIL, 2018). A análise também é conhecida como matriz FOFA, 

em sua versão brasileira. No Plano de Trabalho, foi indicada a possível utilização da 

metodologia da matriz CDP – condicionantes, deficiências e potencialidades –, porém a 

consultoria, por sua experiência, preferiu a utilização da SWOT, por se tratar de um 

recorte metropolitano, que é melhor explorado por esse método. Os conceitos de cada 

categoria da SWOT são apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Definição das categorias da matriz SWOT, ou FOFA. 

Categoria Definição 

S – strengths 
F - forças 

São fatores internos que afetam de maneira positiva, colaborando para o 
êxito do programa por meio de características e recursos da política proposta 

O – opportunities 
O – Oportunidades 

São fatores externos que afetam de maneira positiva, podendo fortalecer o 
programa 

W – weaknesses 
F – fraquezas 

São fatores internos que afetam de maneira negativa, podendo atrapalhar o 
sucesso da intervenção, por serem problemas de difícil solução 

T – threats 
A - ameaças 

São fatores externos que afetam de maneira negativa, limitando ou 
ameaçando as possibilidades de êxito 

Fonte: BRASIL (201 ), adaptado por URBTEC™ (2022) 

 

Para o entendimento da fonte do aspecto observado, interna ou externa, é 

necessário definir o agente analisado, o qual consiste, neste estudo, o próprio Plano de 

Mobilidade Ativa. Dessa forma, é considerado como fator interno tudo o que pode ser 

aproveitado ou mitigado pela elaboração do plano, e como fator externo tudo o que 

está sendo idealizado e executado por outros planos e projetos ou as condições que 

precisam ser atendidas, porém que estão fora da esfera de atuação do PMA ou do 

agente metropolitano. 

Sabendo disso, foram definidas dimensões de análise para facilitar o 

entendimento da matriz e fundamentar a escolha de diretrizes na etapa de propostas. 

As dimensões foram idealizadas considerando os princípios definidos pelo Termo de 
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Referência, além das temáticas tratadas no presente produto. Dessa maneira, têm-se as 

seguintes dimensões: (i) socioespacial; (ii) institucional; (iii) mobilidade pedonal; (iv) 

ciclomobilidade; e (v) intermodalidade. A dimensão socioespacial (i) trata das condições 

de vida da população da RMBH e como isso está relacionado com a mobilidade, da 

distribuição das centralidades e dos equipamentos metropolitanos, da renda, da 

proximidade das áreas urbanas, do custo do transporte, das questões ambientais e da 

distribuição dos pontos turísticos da região. O âmbito institucional (ii) é composto pela 

análise das legislações, tanto as existentes quanto as das coisas que precisam ser 

regulamentadas, da estrutura existente, dos planos de mobilidade e projetos existentes. 

Já a mobilidade pedonal (iii) aborda a infraestrutura para os pedestres, o 

comportamento e o perfil do usuário, as propostas a nível metropolitano e a análise das 

pesquisas realizadas. A ciclomobilidade (iv) trata da infraestrutura ciclável, do 

comportamento e do perfil do usuário, da forma de uso da bicicleta, das propostas a 

nível metropolitano, do potencial ciclístico da região e da análise das pesquisas feitas. 

Por fim, a dimensão de intermodalidade (v) é composta pelos planos e projetos, pela 

análise das pesquisas e pela relação com o transporte de passageiros pelos diferentes 

modos.  

As análises realizadas sintetizam o levantado em diagnóstico, além de trazer 

percepções e pontos levantados em reunião com a equipe técnica, considerando os 

atores chave envolvidos.  
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Quadro 6 - Matriz SWOT - Dimensão Institucional. 
 DIMENSÃO DE ANÁLISE - INSTITUCIONAL 

 Fatores positivos Fatores negativos 

Fa
to

re
s 

in
te

rn
o

s 
 

Strengths | Forças Weaknesses | Fraquezas 

- A criação de um Escritório de Mobilidade em 2019, a partir de termo de 
cooperação técnica, composto por agentes da SEINFRA e da ARMBH possibilita o 
alinhamento das ações da administração relacionadas ao aprimoramento de 
soluções integradas de transportes, ao estímulo do desenvolvimento econômico 
do Estado, ao aperfeiçoamento da ordenação do uso e ocupação do solo e à 
mobilidade do Estado. Possibilidade de promoção da continuidade do Plano de 
Mobilidade da RMBH e seus desdobramentos posteriores. 
- Planos de Mobilidade Urbana elaborados em municípios da RMBH. Auxiliam no 
traçado de diretrizes viárias a nível metropolitano e integração entre modos. 
- Planos Setoriais em desenvolvimento, os quais integram o Plano de Mobilidade 
da RMBH. O planejamento concomitante permite o alinhamento de questões 
pertinentes a mais de um dos planos, além de alinhamento de diretrizes comuns 
ou interligadas. 

- Escritório de Mobilidade (SEINFRA e ARMBH) não foi instituído por meio de 
legislação específica. Necessidade de oficialização do Escritório de Mobilidade, a 
partir de decreto, e garantia de continuidade de atuação do ente após a 
finalização do Plano de Mobilidade Metropolitana. 
- Necessidade de estabelecimento de convênios com os municípios da RMBH 
para auxiliar na integração, no que tange a mobilidade metropolitana. 
- Necessidade de instituição de legislações voltadas ao incentivo da mobilidade 
ativa na região. 

Fa
to

re
s 

e
xt

e
rn

o
s 

Opportunities | Oportunidades Threats | Ameaças 

- Experiência do Plano de Mobilidade Ativa do DF, sendo um exemplo recente de 
um caso brasileiro, com estratégias referentes à campanhas de comportamento 
e educação, além de ações de incentivo à mobilidade ativa. 
- Atuação da SEINFRA em Minas Gerais no sentido de promover a melhoria da 
infraestrutura pública e da mobilidade no estado. 
- Atuação da ARMBH na Região Metropolitana de Belo Horizonte no sentido de 
promover o desenvolvimento integrado e desenvolvimento das Funções 
Públicas de Interesse Comum. 

- Atividades de cicloturismo em crescimento na RMBH auxiliam no 
fortalecimento da economia na região. Porém, necessária a integração das 
propostas de rotas cicloturísticas com um Plano Turístico na região.  
- Os organogramas da SEINFRA e da ARMBH não contam com uma estrutura 
específica para tratar da mobilidade ativa metropolitana. 
- Necessidade de elaboração de mais Planos de Mobilidade nos municípios da 
RMBH, de forma a auxiliar a integração entre diretrizes viárias e integração 
intermodal nos municípios conurbados. 
- Dos Planos de Mobilidade elaborados na RMBH, apenas o de Belo Horizonte 
possui ações mais concretas voltadas à mobilidade ativa e realiza a elaboração 
de balanços de acompanhamento do plano.  

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quadro 7 - Matriz SWOT - Dimensão Socioespacial. 

 DIMENSÃO DE ANÁLISE - SOCIOESPACIAL 

 Fatores positivos Fatores negativos 

Fa
to

re
s 

in
te
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o

s 
 

Strengths | Forças Weaknesses | Fraquezas 

-A continuidade entre as malhas viárias dos municípios facilita o 
desenvolvimento de rotas e a implementação de infraestruturas específicas 
para promoção da mobilidade ativa em nível metropolitano. Nesse sentido, 
destacam-se os seguintes aspectos:  
-- Proximidade e conexão entre malhas viárias urbanas dos municípios mais 
populosos da RMBH, com destaque para as conexões entre os municípios: 
Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Vespasiano, Santa Luzia, Ribeirão 
das Neves e Esmeraldas.  
 -- Concentração de áreas com maior densidade em tecido urbano 
consolidado nos municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem.  
 --Pela análise das pesquisas OD verificou-se a conurbação entre os 
municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim, que juntos, contabilizam 
79% das viagens da RMBH.  
-A promoção da ciclomobilidade é facilitada a partir da presença de pontos 
turísticos, além de outros atrativos culturais e naturais. Na RMBH destaca-
se a existência de um vasto patrimônio histórico-cultural e ambiental, que 
pode adquirir também um caráter turístico. Em geral, há maior 
concentração dos atrativos turísticos no município polo, na porção sudeste 
e norte da RMBH. 

- A compreensão da espacialização das baixas condições de vida na Região 
Metropolitana indica a localização da população com maiores demandas por modos 
de deslocamento de baixo custo e/ou atrelados ao transporte coletivo. Observou-se 
que na RMBH, as áreas as condições de vida e com IDHM mais baixos estão 
localizados nos municípios mais periféricos, revelando uma má distribuição das 
condições de vida na região. Foi observado em diagnóstico também a concentração 
de equipamentos culturais, de lazer e de educação no município polo.  As áreas 
com menor IDHM estão localizadas no município de Santa Luzia. Outras áreas com 
baixas condições de vida estão localizadas em Esmeraldas, Juatuba e Igarapé. Os 
municípios de Baldim, Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Nova União, Capim 
Branco, Rio Acima, Rio Manso, Itatiaiuçu, Itaguara, São Joaquim de Bicas, Mário 
Campos não apresentaram nenhuma área com alto IDHM. 
- Comprometimento de parcela significativa da renda das famílias com 
deslocamentos por transporte coletivo. 
 - O mapa de calor que representa os acidentes de trânsito com modos ativos em 
BRs na RMBH ilustra que o grau de severidade dos acidentes em BRs de regiões 
conurbadas é mais elevado. O trecho da BR 040 entre BH e Ribeirão das Neves, 
passando por Contagem é o que apresenta acidentes com maior grau de 
severidade, em seguida a BR 381, a qual passa por Betim e vai em direção à 
Itaguara. Esses dados demonstram a necessidade de maior atenção para essas 
rodovias federais em questão de segurança.  
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 DIMENSÃO DE ANÁLISE - SOCIOESPACIAL 

 Fatores positivos Fatores negativos 
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Opportunities | Oportunidades Threats | Ameaças 

- O fortalecimento de novas centralidades pode auxiliar na redução das 
distâncias e tempos de deslocamento, favorecendo a promoção do uso dos 
modos ativos. Assim sendo, o alinhamento entre as propostas do Plano de 
Mobilidade Ativa e as proposições do Macrozoneamento Metropolitano 
para consolidação de centralidades constituí-se de uma oportunidade no 
âmbito do PMA. Para além do previsto pelo Macrozoneamento 
Metropolitano, em relação às centralidades destaca-se:   
- O indicativo de novas centralidades nos municípios de Esmeraldas, Lagoa 
Santa e Nova Lima.  
- A concentração de equipamentos de caráter metropolitano na região de 
Vespasiano e Lagoa Santa. 
- A concentração de indústrias ao longo da BR 040 e da MG 424 na região de 
Esmeraldas e de Pedro Leopoldo.  
 
- Em relação ao patrimônio histórico-cultural e ambiental da RMBH, 
destaca-se a possibilidade de conservar os recursos naturais e o patrimônio 
histórico-cultural presentes na RMBH por meio do cicloturismo.  

-A falta de continuidade da malha viária e a dependência das rodovias para 
deslocamentos entre as áreas urbanas dificulta a garantia de segurança dos 
usuários nos deslocamentos por modos ativos. Esse aspecto foi observado na 
estrutura urbana da RMBH, que possui a tendência de fragmentação da ocupação 
urbana na RMBH, havendo áreas urbanizadas conectadas apens por rodovias, 
inclusive com elevadas densidades demográficas. 
 
-A promoção do uso dos modos ativos está fortemente relacionada às distâncias 
percorridas pelos usuários, ao uso e ocupação do solo e à possibilidade de 
integração com outros modos. Tendo isso em vista, a tendência de concentração 
das melhores condições de vida, acesso a equipamentos, serviços e comércios no 
município polo e entorno imediato revela-se uma ameaça se considerada a 
distribuição equitativa das oportunidades na RMBH. 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quadro 8 - Matriz SWOT - Dimensão Mobilidade Pedonal. 
 DIMENSÃO DE ANÁLISE - MOBILIDADE PEDONAL 

 Fatores positivos Fatores negativos 

Fa
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Strengths | Forças Weaknesses | Fraquezas 

- É evidenciado pela análise das pesquisas OD que um quarto dos deslocamentos 
realizados na RMBH são realizados por modos ativos. Há um potencial a ser 
explorado e incentivado, aproveitando a adesão existente. 
- Próximo à hora do almoço, há um pico no número de deslocamentos por modos 
ativos. Isso ocorre porque as pessoas utilizam esse tempo para se deslocar até 
restaurantes ou locais para resolver questões pessoais. Além disso, nota-se pelo 
indicador de fluxo de pedestres, na pesquisa de caminhabilidade, que locais com 
maior diversidade nos usos possuem mais pedestres. É importante garantir a 
caminhabilidade em áreas comerciais e de serviços para incentivar essa questão.  
- Há um apelo à atividade física, quando perguntado sobre o motivo de se deslocar 
a pé, como foi apontado pela análise das ODs. 
- As respostas do levantamento de opinião realizado em conjunto com a pesquisa 
de preferência declarada mostram que as inclinações e as condições 
meteorológicas são as questões que menos dificultam os deslocamentos a pé. É 
possível assim, que investimentos voltados para as condições físicas e medidas de 
regulamentação do trânsito resultem em efeitos positivos para incentivo do modo. 
- A categoria ambiente teve notas suficientes no índice de caminhabilidade, com 
destaque a Pedro Leopoldo, que recebeu a melhor avaliação. A arborização dos 
locais e trechos de sombra tornam o ambiente mais agradável, ponto a ser 
explorado e aprimorado.  
- Pela pesquisa de caminhabilidade, nota-se que locais com maior diversidade de 
usos possuem mais pedestres,  

- Em média, os deslocamentos realizados a pé duram menos de 10 minutos, ou 
seja, pouco mais de 1 km, de acordo com a análise das pesquisas OD. 
Considerando conexões metropolitanas, isso torna-se uma limitação, pensando 
em viagens feitas essencialmente a pé. Isso é evidenciado no levantamento dos 
motivos para se deslocar a pé, sendo a pequena distância a principal 
justificativa para a escolha modal. 
- O levantamento de opinião realizado em conjunto com a pesquisa de 
preferência declarada apontou que, para os respondentes, as condições do 
passeio e o risco de furto são as questões que mais dificultam os 
deslocamentos a pé. Os resultados da pesquisa de caminhabilidade mostram 
que as condições das calçadas são insuficientes, com exceção de Belo 
Horizonte, e a segurança pública é a categoria mais mal avaliada no índice, 
corroborando para a baixa adesão ao modo. A iluminação é deficiente na 
maioria dos locais avaliados, além do baixo fluxo de pedestres e falta de usos 
mistos, aumentando a sensação de insegurança. 
- A pesquisa de caminhabilidade diagnosticou um problema de acúmulo de lixo 
nas calçadas dos municípios estudados, prejudicando as condições do 
ambiente. 
- Para a pesquisa de caminhabilidade, foi feito o levantamento do volume de 
pedestres nos pontos avaliados. Observa-se que, salvo exceções, os fluxos de 
pedestres são baixos, refletindo a baixa adesão ao modo, e diminuindo a 
sensação de segurança. 
- Os dados de acidentes na RMBH demonstram que as causas dos acidentes 
envolvendo pedestres são relacionadas a falta de atenção e desobediência às 
normas de trânsito, refletindo a necessidade de mais sinalização e de 
campanhas educativas. 
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 DIMENSÃO DE ANÁLISE - MOBILIDADE PEDONAL 
 Fatores positivos Fatores negativos 
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Opportunities | Oportunidades Threats | Ameaças 

- A criação do Programa de Incentivo ao Transporte Não Motorizado no PDDI 2011 
promove medidas voltadas para a priorização da mobilidade pedonal em 
detrimento dos modos motorizados individuais. A existência do Programa permite a 
discussão do espaço do pedestre há mais de uma década na RMBH, notando-se 
assim a abertura por parte dos orgãos gestores da região para a proposição de 
ações voltadas para os modos ativos. 
- A proposição de diretrizes viárias pedonais nos planos diretores de alguns 
municípios da região metropolitana demontra o interesse dos gestores em realizar 
medidas voltadas para o pedestre. Além disso, as diretrizes podem ter importância 
metropolitana, podendo ser incorporadas no PMA. 

- A falta de ações tangíveis advindas do Programa de Incentivo ao Transporte 
Não Motorizado do PDDI 2011 reflete a falta de incentivos para a execução de 
infraestrutura para pedestres, além de problemas de governança. 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quadro 9 - Matriz SWOT - Dimensão Ciclomobilidade. 
 DIMENSÃO DE ANÁLISE - CICLOMOBILIDADE 

 Fatores positivos Fatores negativos 
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Strengths | Forças Weaknesses | Fraquezas 

- Existência de diversas rotas de cicloturismo na região, bastante conhecidas e que 
tiveram intensificação de seu uso a partir da pandemia. 
- As rotas cicloturísticas mais conhecidas são a Rota do Ferro, Estrada Real, Serra do 
Rola Moça e Circuito UAI. Por serem trajetos já conhecidos pela população, podem 
ser mais explorados. 
- Os ciclistas da RMBH percorrem, em média, cerca de 7 km, utilizando a bicicleta 
como modo principal, como apontou as pesquisas OD. Essa questão é vista como 
positiva quando considerado o núcleo conurbado, pois é possível incentivar o modo 
para conexões metropolitanas nessa região. 
- Assim como apontado para a mobilidade pedonal, há um pico de deslocamentos por 
modos ativos na hora do almoço. É importante garantir a ciclabilidade de regiões de 
comércios e serviços para promover essa questão. 
- As motivações para o deslocamento por bicicleta são principalmente rotineiras, de 
acesso à residência ou aos estudos, como apontou a análise das pesquisas OD. A 
ciclomobilidade já é utilizada no dia-a-dia dos usuários, podendo ser potencializada. 
- As principais motivações para se deslocar por bicicleta são a distância e o apelo à 
atividade física. Como a percepção de pequenas distâncias para ciclistas é diferente 
que para pedestres, isso torna-se uma questão que pode ser aproveitada. 
- O número de respondentes da pesquisa de preferência declarada que possuem pelo 
menos uma bicicleta em seus domicílios em Nova Lima e Jardim Canadá é parecido, 
porém Pedro Leopoldo apresenta taxas mais altas de uso de bicicleta. Tendo Pedro 
Leopoldo como exemplo, é possível propor incentivos para o uso do modo. 
- As inclinações e condições meteorológicas são os dois pontos que menos prejudicam 
os deslocamentos por bicicleta para os respondentes do levantamento de opinião. 
Desse modo, é possível aumentar o número de usuários por meio de ações tangíveis, 
uma vez que condições de relevo e clima não afetam tanto o uso da ciclomobilidade. 

- Mesmo que o pefil socioeconômico demonstre que há mais mulheres que 
homens na RMBH, os participantes do questionário sobre cicloturismo são, na 
maioria, homens. Isso pode refletir menor adesão à essa modalidade por parte da 
população feminina, por questões de segurança, por exemplo. 
- Apenas 26% dos respondentes do questionário sobre cicloturismo conhecem 
pontos de encontro das rotas cicloturísticas, sendo que 49% conhece alguma rota 
da RMBH. A falta de identificação de pontos de encontro pode contribuir para a 
redução no uso das rotas, por tornar-se mais insegura. 
- A adesão à ciclomobilidade, observada pelas pesquisas OD, é baixa, sendo o 
modo menos utilizado nos deslocamentos. 
- O levantamento de opinião diagnosticou que alguns dos pontos que mais 
dificultam o deslocamento por bicicleta são as condições da infraestrutura e a 
possibilidade de furto. A avaliação dos únicos trechos com vias cicláveis, em Belo 
Horizonte, pela pesquisa de ciclabilidade, mostrou que as condições das vias 
compartilhadas e ciclofaixas avaliadas são suficientes, com sinalização 
insuficiente. Ainda, a categoria segurança teve resultados insatisfatórios, 
dificultando a promoção do modo. A iluminação dos pontos estudados, no geral, 
é deficiente, aumentando a sensação de insegurança. 
- A pesquisa de ciclabilidade apontou que nos pontos de levantamento, apenas 
Belo Horizonte apresenta infraestrutura ciclável. Ainda assim, pela pesquisa de 
preferência declarada, realizada nos mesmos pontos, observa-se que BH é o 
segundo município com menor adesão ao uso da bicicleta. Também foi 
observado o baixo fluxo de ciclistas, em quase todos os pontos levantados, com 
exceção para Pedro Leopoldo, que concentra um maior número de usuários de 
bicicleta. 
- Os dados de acidentes na RMBH demonstram que as causas dos acidentes 
envolvendo ciclistas são relacionadas a falta de atenção à condução e 
desobediência às normas de trânsito, refletindo a necessidade de mais 
sinalização e de campanhas educativas. 
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- A utilização de traçados rodoviários, como o do Rodoanel e do VIURBS, 
considerados no Programa de Adequação e Implantação de Infraestrutura Viária 
do PDDI 2011, para a delimitação de diretrizes cicloviárias, reflete uma 
oportunidade de conexão metropolitana por bicicleta. Também demonstra a 
disponibilidade dos agentes metropolitanos para a discussão sobre infraestrutura 
voltada para ciclistas. 
- A ONGtrem esteve presente na discussão da expansão da malha cicloviária no 
traçado do VIURBS em Belo Horizonte, o que permitiu que a diretriz fosse incluída 
no Plano Diretor Cicloviário de BH e no Programa Pedala BH. O envolvimento de 
atores chave demonstra a participação da sociedade organizada. 
- No Programa de Incentivo ao Transporte Não Motorizado, do PDDI 2011, foram 
incluídos objetivos de expansão da rede ciclável, com equipamentos de apoio, 
além da proposição para criação de programas de bicicletas públicas. Mais uma 
vez, desde 2011 a RMBH já discute a necessidade de espaços dedicados ao 
ciclista, demonstrando a abertura para debates sobre o assunto. 
- Vários planos diretores dos municípios da RMBH possuem propostas de 
expansão da malha cicloviária. Também possuem planos de mobilidade que 
propõem ações voltadas para os ciclistas, com apenas o plano de Lagoa Santa não 
fazendo menção ao uso de bicicletas ou ao sistema cicloviário. 
- O item levantado como o mais importante para utilização de uma ciclorrota 
turística, no questionário sobre cicloturismo, foi a presença de pontos turísticos 
ao longo do trajeto. A existência de paisagens e áreas de interesse turístico surge 
como uma oportunidade para a delimitação ou consolidação de rotas ciclísticas. 
- Os projetos e ações mais conhecidos pelos respondentes do questionário sobre 
cicloturismo são o Terça das Manas, BH em Ciclo, Projeto Trilhas e Ouro Trilha. 
Essas campanhas e programas de fomento tem papel fundamental no uso das 
ciclorrotas. 

- O Rodoanel está há mais de 20 anos sendo discutido e seu projeto ainda não foi 
implementado, refletindo a dificuldade para conseguir investimentos voltados 
para mobilidade, além de explicitar a complexidade dos trâmites envolvidos na 
aprovação de projetos metropolitanos. 
- Dos respondentes do questionário sobre cicloturismo, 71% disse não conhecer 
ações ou projetos que incentivem o uso de rotas cicloturísticas. Nota-se que 
certos setores da sociedade ainda estão pouco presentes no fomento do 
cicloturismo. 
- O principal ponto que dificulta os deslocamentos por bicicleta para os 
respondentes do levantamento de opinião é a falta de faixas cicláveis. A pesquisa 
de ciclabilidade apontou que apenas em Belo Horizonte há trechos de 
infraestrutura para bicicletas, dentre os pontos levantados. Ainda, pelo balanço 
dos indicadores de mobilidade de BH, nota-se que em 2019 apenas 23% dos 
trechos planejados foram executados. Desse modo, observa-se que há 
dificuldades por parte do poder público em cumprir as metas de expansão da 
malha cicloviária, prejudicando os usuários potenciais. 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quadro 10 - Matriz SWOT - Dimensão Intermodalidade. 
 DIMENSÃO DE ANÁLISE - INTERMODALIDADE 
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- As análises das pesquisas OD aponta que, quando usada para complementar 
viagens por transporte coletivo, os deslocamentos por bicicleta têm duração 
mínima de 10 minutos, enquanto a pé, 75% dos deslocamentos estão abaixo 
dessa duração. Desse modo, é possível substituir os deslocamentos feitos por 
outros modos pela bicicleta a partir desse limiar temporal.  

- As pesquisas OD mostram que há um maior número de deslocamentos 
realizados por automóvel individual do que por ônibus. E, uma vez que 
deslocamentos por automóvel individual necessitam de menos complementos 
para chegar ao destino, isso reflete uma alta adesão ao modo motorizado 
individual por parte da população. 
- A contribuição dos deslocamentos feitos por bicicleta para a distribuição modal 
para o macromodo coletivo é quase nula, como aponta as análises das pesquisas 
OD. Nota-se a baixa adesão à intermodalidade entre a bicicleta e o transporte 
coletivo. Observando os motivos para a realização de deslocamentos por 
bicicleta, nota-se que o transbordo é o segundo motivo menos citado. 
- A condição física dos passeios e infraestrutura ciclável é prioritária na escolha 
dos cenários para os habitantes que participaram da pesquisa de preferência 
declarada, afetando mais que a economia ou tempo de deslocamento para 
chegar ao transporte coletivo. Pelas pesquisas de caminhabilidade e ciclabilidade, 
observa-se que as condições da infraestrutura são, no geral, insuficientes, ou 
inexistentes - no caso da infraestrutura ciclável, prejudicando os usuários e a 
promoção da intermodalidade. 
- Para os usuários que não possuem automóvel individual ou bicicleta, as 
condições do pavimento e a economia na viagem impactam mais na escolha de 
cenários, dos respondentes da pesquisa de preferência declada. Visto a condição 
insuficiente das calçadas, há maior prejuízo para esse grupo específico. 
- Maiores distâncias para acessar o transporte coletivo apresentam-se como um 
impeditivo para atrair novos usuários, pelo observado na pesquisa de preferência 
declarada. 
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- A intermodalidade é citada no PDDI 2011, no Programa de Adequação e 
Implantação da Infraestrutura Ferroviária, no Programa de Integração do 
Transporte Público Coletivo, e no Programa de Incentivo ao Transporte Não 
Motorizado. A expansão da rede de transporte público coletivo considera a 
integração com outros modos nesses programas, com infraestrutura de apoio 
para ciclistas em terminais e adaptação de veículos para acomodar bicicletas.  
- O Plano Estratégico Ferroviário (2020-2021) apresenta um capítulo específico 
sobre multimodalidade. A sugestão advinda de reuniões com o Escritório de 
Mobilidade da RMBH e atores-chave é a de utilização das rotas ferroviárias para 
delimitação de diretrizes cicloviárias. 
- Existem diversos projetos importantes para a rede de transporte coletivo da 
RMBH, com criação de corredores de BRT, linhas de metrô e trens urbanos, além 
da criação de novos terminais. Há a oportunidade de incluir nos projetos 
intervenções que promovam a intermodalidade e contribuem para a definição 
dos pontos de integração intermodal que serão propostos na etapa posterior. 
- O Projeto de Melhoria de Desempenho das Concessões de Transporte Coletivo 
na RMBH (2015-2016) prevê o aprimoramento das concessões. Com esse projeto, 
é possível desenvolver editais que incluam exigências voltadas para a 
intermodalidade. 
- O Sistema Integrado de Mobilidade está em fase de implantação, propondo um 
complexo intermodal para a RMBH. 
- Das reuniões realizadas com as equipes técnicas e os atores-chave, foi 
idealizado que os terminais intermodais sejam abertos, permitindo o acesso dos 
usuários de maneira mais abrangente. Desse modo, é mitigado o problema de 
mobilidade diagnosticado pela pesquisa de caminhabilidade realizada no entorno 
do Terminal São Benedito, em Santa Luzia. Os usuários que estão no entorno do 
terminal, porém do lado oposto do acesso, precisam caminhar mais que usuários 
que estão em quadras mais distantes.  

- A falta de implantação de medidas dos programas do PDDI 2011 demonstra os 
problemas de governança e falta de investimentos voltados para 
intermodalidade. 
- Pela pesquisa de preferência declarada, observa-se que os respondentes são, 
em sua maioria, usuários de transporte público - com exceção de Nova Lima, e 
não possuem bicicletas em seus domicílios. Isso pode prejudicar a aplicação de 
políticas de incentivo para integração modal entre transporte coletivo e bicicleta. 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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 ANEXO II  

BAIRROS DE ORIGEM E DESTINO DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE PREFERÊNCIA 
DECLARADA. 

Jardim Canadá - Nova Lima. 

Bairros de Origem - Ponto de Pesquisa no Jardim Canadá (Nova Lima) 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 13 

Regional Barreiro 2 Centro 3 Olhos d'Água 2 

Caiçaras 1 Diamante (Reg. Barreiro) 4 Pilar (Reg. Barreiro) 1 

Brumadinho 4 

Alberto Flores 1 Cond. Retiro das Pedras 1 Córrego do Feijão 1 

Casa Branca 1   

Contagem 2 

Conjunto Habitacional Nova Pampulha 1 Sapucaia 1 

Ibirité 1 

Bosque do Ibirité 1   

Nova Lima 131 

Água Limpa 8 Chácara Bom Retiro 1 Pasárgada 1 

Alphaville 2 Honório Bicalho 1 Santa Cruz (NE) 1 

Bom Retiro 1 Jardim Canadá 109 Vale do Sol 1 

Cabeceiras 2 Morro do Chapéu 2 Vila São Luíz 1 

Centro 1   

Ribeirão das Neves 1 

Justinópolis 1   

Santa Luzia 1 

Centro 1   

Sarzedo 1 

Anchieta 1   

M
G

 

Barbacena 1 

São Mateus (NE) 1         

Itabira 2 

Água Fresca 1 Campestre 1     

Itabirito 9 

Água Limpa 2 Novo Itabirito 1 Primavera 1 

Centro 1 Padre Adelmo F Silva 1 Santa Rita 1 

Gutierrez 1 Praia 1   

Juiz de Fora 1 

Zona da Mata 1   

Moeda 2 

Centro 1 Graça 1   

Morro do Pilar 1 
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Olhos d'Água (NE) 1   

Ouro Preto 2 

Lagoa 1 Tripui 1   

Sete Lagoas 1 

Nossa Sra. das Graças 1   

  

Maranhão - Município não informado 1 

Parque das Estrelas 1   

 

Bairros de Destino - Ponto de Pesquisa no Jardim Canadá (Nova Lima) 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 9 

Regional Barreiro 1 Gameleira 1 Salgado Filho 1 

Belvedere 1 Jardim Felicidade 1 Savassi 1 

Centro 2 Madre Gertrudes 1     

Betim 1 

São Luiz 1         

Brumadinho 5 

Casa Branca 4 Estela Passos 1     

Nova Lima 139 

Água Limpa 12 Capela Velha - Macacos 3 José de Almeida 1 

Alphavile 6 Cascalho 1 Lagoa das Codornas (NE) 1 

Área de Mineração 1 Centro 4 Lagoa do Miguelão 1 

Balneário Água Limpa 2 Estoril 1 Parque Valercarot 1 

Capela Velha 1 Jardim Canadá 103 Vale do Sol 1 

Raposos 1 

Morro das Bicas 1         

Ribeirão das Neves 1 

Centro 1         

Rio Acima 1 

Jatobá 1         

Santa Luzia 1 

Vale das Acácias 1         

M
G

 

Itabirito 9 

Água Limpa 3 Country Club 1 Rua Padre João Amaral 1 

Centro 3 João Carolino 1     

Ouro Branco 1 

Belvedere 1         

Ouro Preto 2 

Centro 2         

  

São Paulo - Congonhas 4 

Centro 3 Zé Arigó 1     

 

Eldorado - Contagem. 



PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ATIVA NA RMBH

 
 

 
 

P á g i n a  | 425 

 

Bairros de Origem - Ponto de Pesquisa na Estação de metrô Eldorado (Contagem) 
R

M
B

H
 

Belo Horizonte 30 

Álvaro Camargos 1 Coração Eucarístico 1 Santa Efigênia 1 

Barro Preto 2 Floresta 1 Santa Maria 2 

Bonfim 1 Gameleira 1 Santa Tereza 1 

Camargos 6 Goiânia 2 Vila Cemig 1 

Cardoso 1 Planalto 1 Vila Formosa 1 

Centro 7   

Betim 9 

Bom Retiro 1 Laranjeiras  2 Riacho das Areias 1 

Citrolândia 1 Monte Verde 1 São João 1 

Jardim Alterosa 1 Niterói 1   

Contagem 159 

Água Branca 4 Inconfidentes 1 Oliveiras 1 

Amazonas  1 Jardim Laguna 1 Parque Maracanã 1 

Arvoredo 2 Kennedy 1 Pedra Azul 1 

Campina Verde 1 Nacional 2 Petrolândia 1 

Centro 3 Nossa Sra. do Carmo 1 Riacho das Pedras 3 

Chácara Contagem 1 Nova Contagem 5 São Mateus 1 

Cidade Industrial 1 Novo Eldorado 1 Sapucaia 1 

Darcy Vargas 2 Novo Progresso 2 Sapucaia II 1 

Eldorado 116 Novo Riacho 3 Tropical 1 

Esmeraldas 2 

Centro 1 Tropeiro 1   

Ibirité 4 

Alvorada 1 Redenção 1 Não informado 1 

Cascata 1   

Igarapé 1 

Três Poderes 1   

Ribeirão das Neves 3 

Justinópolis 1 Pedra Branca 2   

Santa Luzia 1 

Baronesa 1   

São Joaquim de Bicas 1 

Primavera 1   

Sarzedo 2 

Brasília 2   

M
G

 Três Marias 1 

Jardim dos Pescadores 1   

 

Bairros de Destino - Ponto de Pesquisa na Estação de metrô Eldorado (Contagem) 

R
M B
H

 

Belo Horizonte 68 
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Regional Barreiro 9 Carmo 1 Nova Cintra 1 

Regional Pampulha 3 Casa Branca 1 Santa Efigênia 5 

Alípio de Melo 1 Centro 10 Tirol 2 

Av. Presid. Carlos Luz 1 Cidade Adm. de MG 1 União 1 

Barro Preto 2 Flávio Marques Lisboa 5 Vale do Jatobá 2 

Betânia 3 Floresta 2 Vila Cloris - Vilarinho 2 

Brasil Industrial 1 Guarani 1 Vila Leste (NE) 1 

Caiçaras 2 Jardim América 1 Vila São Gabriel 1 

Cardoso 3 Lindéia 2 Não Informado 1 

Carlos Prates 1 Mangueiras 2   

Betim 39 

Brasiléia 1 Filadélfia 1 Laranjeiras 2 

Capelinha 1 Guanabara 3 Niterói 1 

Centro 12 Jardim Alterosa 1 Paquetá 1 

Citrolândia 3 Jardim Petrópolis 1 São João 2 

Conj. Hab. Homero Gil 1 Jardim Piemont 1 São Jorge 1 

Dom Bosco 1 Jardim Teresópolis 4 Não Identificado 1 

Duque de Caxias 1   

Contagem 44 

Água Branca 3 Darcy Vargas 1 Nova Contagem 3 

Amazonas 1 Eldorado 10 Novo Eldorado 1 

Bandeirantes 1 Flamengo 1 Novo Riacho 1 

Bela Vista 1 Inconfidentes 1 Oitis  2 

 Camargos 1 Jardim Laguna  1 Parque Durval Barros 1 

Centro 4 Jardim Riacho 1 Ressaca 1 

Chácara Cotia 2 Monte Castelo 1 Retiro 1 

Cidade Industrial 2 Nacional 1 Riacho das Pedras 1 

Darcy Ribeiro 1   

Esmeraldas 6 

Caracóis 1 Dumaville 1 Nova Esmeralda 3 

Centro 1   

Florestal 3 

Centro 2 Natividade 1   

Ibirité 29 

Cascata 1 Jatobá 1 Novo Horizonte 1 

Centro 4 Lago Azul 1 Ouro Negro 1 

Durval de Barras 5 Lajinha 1 Petrovale 2 

Jardim das Rosas 5 Los Angeles 1 Piratininga 1 

Jardim Montreal 2 Marilândia 2 Serra Dourada 1 

Igarapé 12 

Área Rural 1 Pousada Del Rey 2 Santa Mônica 1 

Atenas 1 Resplendor 1 União 1 

Centro 2 Roseira 1 Vista da Serra 1 
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Ouro Preto 1   

Itatiaiuçu 1 

Centro 1   

Juatuba 1 

Centro 1   

Lagoa Santa 1 

Francisco Pereira 1   

Ribeirão das Neves 1 

Santinho 1   

Rio Manso 1 

Não Informado 1   

Santa Luzia 1 

Distrito Industrial II 1   

São Joaquim de Bicas 5 

Bicas Velha 1 Pedra Branca 2 Tereza Cristina 1 

Centro 1   

M
G

 Bonfim 1 

Área Rural 1   

 

Pedro Leopoldo. 

Bairros de Origem - Ponto de Pesquisa no Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 3 

(Regional Pampulha) 1 Centro 2   

Confins 1 

Centro  1   

Matozinhos 1 

Florestal 1   

Pedro Leopoldo 177 

Andyara 3 Lago Santo Antônio 8 São José 1 

Centro 137 Lua 3 Saquarema 1 

Dom Camilo 2 Novo Campinho 1 Sônia Romanelli 1 

Doutor Lund 1 Parque Jardim Soli 1 Teotônio Batista de Freitas 1 

Felipe Cláudio de Sales 1 Roberto Belizario 1 Triângulo 2 

Fidalgo 3 Santo Antônio da Barra 4 Vera Cruz de Minas 1 

Ipanema 1 São Geraldo 4   

Ribeirão das Neves 1 

Centro 1   

Sete Lagoas 1 

Progresso 1   

 

Bairros de Destino - Ponto de Pesquisa no Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo 

R
M B
H

 

Belo Horizonte 22 
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Regional Venda Nova 1 Buritis 1 Planalto 1 

Avenida do Contorno 1 Centro 7 Santa Efigênia 2 

Barro Preto 1 Jaqueline 1 União 3 

Belvedere 1 Lourdes 1 Vila Cloris - Vilarinho 2 

Capim Branco 8 

Araçás 1 Centro 5 Represa 2 

Confins 18 

Aeroporto de Confins 7 Centro 7 Tavares 3 

Alto Santa Cruz 1   

Contagem 1 

Cinco 1   

Lagoa Santa 4 

Centro 3 Ipê 1   

Matozinhos 21 

Bom Jesus 4 Estação 4 Presidente 1 

Centro 6 Mocambeiro 2 São Sebastião 1 

Cruzeiro 3   

Pedro Leopoldo 97 

Adélia Issa 1 Ipanema 3 Quinta do Sumidouro 5 

Agenor Teixeira 1 Jardinópolis 1 Santa Tereza 3 

Andyara 5 Lago Santo Antônio 14 Santo Antônio 1 

Centro 15 Lua 2 Santo Antônio da Barra 3 

Dom Camilo 4 Novo Campinho 1 São Geraldo 2 

Felipe Cláudio de Sales 9 Portal das Acácias 3 Teotônio Batista de Freitas 7 

Ferreiras 1 Quinta das Palmeiras 1 Vera Cruz de Minas 9 

Fidalgo 6   

Ribeirão das Neves 1 

Bom Sossego 1   

Sabará 1 

Ana Lúcia 1   

Santa Luzia 1 

Centro 1   

São José da Lapa 1 

Jardim Encantado 1   

Sete Lagoas 5 

Centro 3 Interlagos 1 São João 1 

Vespasiano 3 

Centro 2 Morro Alto 1   

M
G

 Prudente de Morais 1 

Centro 1   

 

São Benedito - Santa Luzia. 
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Bairros de Origem – Ponto de Pesquisa Estação MOVE São Benedito (Santa Luzia) 
R

M
B

H
 

Belo Horizonte 19 

Centro 10 Gutierrez 1 Santa Efigênia 1 

Chácaras Santa Inês 1 Nova Floresta 1 Santo Agostinho/Lourdes 1 

Cidade Jardim 1 Sagrada Família 1 Serra 1 

Floresta 1   

Ribeirão das Neves 1 

Santana - Justinópolis 1   

Santa Luzia 149 

Alto São Cosme 10 Cristina A 2 Monte Carlo 2 

Baronesa 9 Cristina B 2 Nova Conquista 2 

Belo Vale 10 Cristina C 1 Palmital 36 

Chácaras Del Rey 2 Duquesa 2 Pérola Negra 1 

Chácaras Santa Inês 3 Frimisa 4 São Benedito 41 

Cristina 17 Londrina 4 Três Corações 1 

Vespasiano 1 

Santa Clara 1   

 

Bairros de Destino – Ponto de Pesquisa Estação MOVE São Benedito (Santa Luzia) 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 104 

Regional Barreiro 1 Centro 69 Prado 1 

Regional Pampulha 5 Chácaras Del Rey 1 Santa Amélia 1 

Anchieta 1 Funcionários 2 Santa Efigênia 1 

Av. Cristiano Machado 2 Funcionários/Savassi 2 Santo Agostinho 1 

Barro Preto 1 Gutierrez 1 São João Batista 1 

Barroca 1 Itapoã 1 Savassi 1 

Betânia 1 Jaraguá 1 União 1 

Buritis 1 Lagoinha 1 Venda Nova 1 

Canaã 1 Ouro Preto 2 Vila Cloris - Vilarinho 1 

Castelo 1   

Contagem 1 

Centro 1   

Ribeirão das Neves 1 

Maria Helena 1   

Sabará 1 

Ana Lúcia 1   

Santa Luzia 61 

Alto São Cosme 18 Cristina 3 Palmital 21 

Belo Vale 1 Cristina A 1 São Benedito 8 

Centro 2 Cristina B 1 Via Colégio 2 

Chácaras Santa Inês 1 Nova Conquista 3   

Vespasiano 2 
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Gávea 2 1 Morro Alto 1   

 

Bernardo Monteiro - Belo Horizonte. 

Bairros de Origem - Ponto de Pesquisa na Estação MOVE Bernardo Monteiro (BH) 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 183 

Califórnia 1 Gutierrez 2 Santa Efigênia 106 

Centro 50 Lourdes 1 Santa Tereza 3 

Cidade Nova 2 Mangabeiras 1 Savassi 1 

Cruzeiro 1 Palmeiras 1 Serra 3 

Florence (NE) 1 Pompéia 1 Sion 1 

Funcionários 7 Prado 1   

Pedro Leopoldo 1 

Centro 1   

Ribeirão das Neves 2 

Centro 1 Tropical 1   

Vespasiano 3 

Gávea 1 Gávea 2 1 Imperial 1 

 

Bairros de Destino - Ponto de Pesquisa na Estação MOVE Bernardo Monteiro (BH) 

R
M

B
H

 

Belo Horizonte 31 

Regional Pampulha 3 Letícia 1 São Gabriel 1 

Canaã 1 Mantiqueira 1 União 2 

Candelária 2 Nova Pampulha 1 Vila Cloris - Vilarinho 2 

Centro 2 Paraíso 1 Vila Nova 1 

Floresta 1 Rio Branco 1 Não Informado 1 

Lagoa 2 Santa Efigênia 8   

Lagoa Santa 1 

Residêncial Visão 1   

Pedro Leopoldo 1 

Santa Tereza 1   

Ribeirão das Neves 45 

Areias 1 Justinópolis 7 Santa Martinha 1 

Botafogo 3 Justinópolis - Centro 1 Santa Paula 3 

Centro 2 Justinópolis - Santana 1 Santinho 1 

Cruzeiro 3 Justinópolis - São José (NE) 1 São Luiz 1 

Felixlandia 1 Justinópolis - Urca 1 Sevilha 1 

Girassol 2 Maracanã 1 Tocantins 4 

Jardim Alá 1 Menezes 3 Tony 1 

Jardim Primavera 1 Santa Marta 1 Não Identificado 1 

Jardim São Judas Tadeu 2   

Santa Luzia 65 
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Baronesa 4 Cristina B 1 Nova Conquista 1 

Belo Vale 3 Cristina C 1 Palmital A 2 

Centro 3 Industrial Americano 1 Santa Matilde 1 

Chácaras Santa Inês 2 Londrina 5 São Benedito 32 

Cristina 2 Monte Carlo 1 São Cosme 2 

Cristina A  3 Nossa Sra. das Graças 1   

São José da Lapa 2 

Cachoeira 1 Dom Pedro 1   

Vespasiano 39 

Bela Vista 1 Gávea 1 Nova Pampulha 8 

Caieiras 1 Imperial 1 Santa Cruz 2 

Celvia 1 Jardim da Glória 3 Serra Dourada 3 

Centro 2 Lar de Minas 1 Vida Nova 1 

Gama (NE) 1 Morro Alto 17 Vila Esportiva 1 

 

 

 

 


