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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, a questão da mobilidade urbana tem sido abordada 
de forma relevante nas agendas e cenários nacionais e internacionais. 
As discussões que permeiam os impactos socioambientais decorrentes 
do uso excessivo do automóvel e a busca por modos alternativos têm se 
mostrado expressivas mundialmente e a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte acompanha esse aprofundamento na temática.

Em resposta às questões supracitadas, o Plano de Mobilidade Ativa, o qual 
faz parte do PlanMob da RMBH, busca a promoção da intermodalidade, 
além da adaptação do ambiente urbano para garantir uma divisão mais 
igualitária do espaço para os diferentes meios de transporte e maior 
quantidade de áreas destinadas para a circulação de modos ativos. Dessa 
forma, esse instrumento objetiva alcançar condições de deslocamento dos 
usuários no espaço de forma democrática.

O presente caderno sintetiza o processo de elaboração do Plano de 
Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse, 
deriva do esforço conjunto entre o poder público, a sociedade e a equipe 
de consultoria no desenvolvimento de proposições que otimizem a 
mobilidade local, conferindo maior qualidade de vida à população.
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Caracterização da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte

O desenvolvimento do PMA - RMBH tem como área de estudo a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), constituída por um total de 
34 municípios. Inicialmente era composta por: Belo Horizonte, Betim, 
Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, 
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. 
Entre 1989 e 2002, houve a incorporação dos municípios de: Baldim, 
Brumadinho, Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Florestal, Igarapé, 
Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, 
Matozinhos, Nova União, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, São José da 
Lapa, Sarzedo e Taquaraçu de Minas. A RMBH foi instituída no ano de 1973 
através de Lei Complementar Federal Estadual 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.

A expansão e a articulação da RMBH foram marcadas pelos municípios 
industriais a Oeste e Sudeste, municípios residenciais populares a Norte e 
Noroeste, e crescimento em direção ao vetor Sul com formação de novas 
centralidades de serviços, expansão de áreas residenciais de alta renda e 
atividades mineradoras. O fenômeno de urbanização da RMBH consolidou 
perfis bastante heterogêneos das áreas urbanizadas conforme o vetor 
de ocupação.

Em 1974, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Plambel), o ente gestor da RMBH sob 
a forma de autarquia estadual. Em 1996, com a extinção do Plambel, o 
Governo do Estado de Minas Gerais decidiu implantar um novo modelo 
de gestão metropolitana, no qual foram definidos instrumentos que 
funcionam como pilares do sistema: o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (PDDI – RMBH), e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. 
Esse novo arranjo tem buscado fortalecer bases mais democráticas e 
participativas, tendo como horizonte a transformação da RMBH em uma 
metrópole mais justa, dinâmica e sustentável.
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O que é um Plano de 
Mobilidade Ativa
O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes gerais e os instrumentos 
da política urbana nacional. Como esse documento não dispõe sobre 
a mobilidade urbana, o Executivo Federal propôs a edição de uma 
normativa autônoma para ampliar o conceito e a abordagem do plano 
para além dos transportes urbanos.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n.º12.587/2012) é 
um dos eixos estruturadores da Política Nacional do Desenvolvimento 
Urbano, o qual objetiva a integração entre os diferentes meios de 
transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas 
e cargas pelas cidades. O Artigo 24 dessa lei determina a obrigatoriedade 
da elaboração do Plano de Mobilidade aos municípios que: possuam mais 
de 20 mil habitantes; ou integrem regiões metropolitanas com população 
superior a um milhão de habitantes; ou constituam áreas de interesse 
turístico. A elaboração desse plano é requisito para que os municípios 
possam acessar os recursos federais de investimentos do setor.

O Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(PMA – RMBH) é parte do Plano de Mobilidade da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (PlanMob RMBH) e segue os conceitos expostos na 
Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, vinculada à elaboração 
da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Compreende-
se por mobilidade ativa as condições sob as quais são realizados os 
deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano por modos 
de transporte não motorizados, conforme definição da Lei Federal n.º 
12.587/2012.
O Plano de Mobilidade Ativa atua como instrumento do planejamento 
que define as linhas de ação que devem reger a mobilidade urbana. 
A promoção da intermodalidade e a integração com outros modos, 
em especial o transporte coletivo, considerando os mecanismos, a 
infraestrutura, os regulamentos, a segurança e a acessibilidade, são 
objetivos que direcionam o desenvolvimento do plano. Para sua 
realização, são necessárias análises dos modos de deslocamento 
que impactam na circulação urbana, bem como a necessidade de 
infraestrutura pertinente a cada forma de deslocamento. 
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preliminarETAPA 0

Esta etapa de elaboração do Plano de Mobilidade Ativa da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte apresenta os aspectos conceituais, 
técnicos e metodológicos que orientam a elaboração do plano, 
atendendo integralmente ao que é requerido no Termo de Referência que 
rege o processo.

Neste momento, serão apresentados os objetivos e as premissas, 
bem como a estruturação das etapas de trabalho. Dessa forma, estão 
contemplados: a espacialização dos conteúdos; o detalhamento dos 
produtos, objetivos e agentes envolvidos; a definição dos eventos; e as 
entregas previstas durante o desenvolvimento do Plano de Mobilidade 
Ativa.
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A elaboração do Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte está estruturada em quatro etapas de trabalho:

Etapas do Plano

Apresenta o desenvolvimento de metodologias e ferramentas a serem utilizadas para 
a elaboração do PMA – RMBH, consolidando o Plano de Trabalho como produto final. 
Além da apresentação e detalhamento das próximas etapas, o Plano de Trabalho 
busca estruturar o Plano de Comunicação e Participação Social para engajamento da 
população. 

Etapa 0
Preliminar

Demonstra a análise do cenário atual da mobilidade ativa na RMBH estruturada para 
compatibilização do potencial dos modos ativos através da indução e consolidação de 
novas centralidades. Conta com estudos técnicos e pesquisas qualitativas que buscam 
dialogar com os órgãos municipais, as concessionárias de serviços públicos e os agentes 
da sociedade civil.

Etapa 1
Diagnóstico e

Potencial

Elabora conjunto de diretrizes e ações para promoção do uso de modais ativos, da 
intermodalidade e do fortalecimento das conexões entre as centralidades da RMBH, 
preconizando o desenvolvimento sustentável. Apresenta recomendações para os 
cenários prospectivos da mobilidade ativa, de modo a apreciar as potencialidades a 
serem estimuladas e a mitigar as deficiências encontradas.

Etapa 2
Proposições

Sintetiza as discussões e o material levantado e produzido durante a elaboração do 
plano. Etapa conclusiva do PMA - RMBH que tem como produto final o Resumo Executivo 
do trabalho, além da previsão da realização de apresentações do projeto final.

Etapa 3
Encerramento
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O Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte conta com a participação colaborativa de diversos atores: 

Papel dos envolvidos

Autarquia estadual responsável pela gestão metropolitana, 
contribuindo para a formulação e implementação de soluções 
intermodais de mobilidade e acessibilidade, em parceria com os 
sistemas de transporte.

ARMBH
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

Planejamento, execução, controle e avaliação da infraestrutura de 
mobilidade e estrutural operacional de transportes.

SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade 

Constituído por representantes dos poderes executivo e legislativo 
estadual e municipais, além de outros segmentos da sociedade civil 
organizada. É responsável por garantir apoio técnico-consultivo 
à tomada de decisão e às iniciativas nas questões metropolitanas 
referentes à mobilidade urbana e aos transportes. 

CTMob
Comitê Técnico de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

Constituído por membros da sociedade civil, membros de prefeituras 
municipais e mebros do Governo do Estado que voluntariamente 
se candidataram para o acompanhamento e participação ativa da 
elaboração do Plano de Mobilidade Ativa. 

Grupo de Trabalho

Constituída por profissionais técnicos capacitados para assessorar com 
a Coordenação do PMA-RMBH o planejamento da mobilidade ativa 
metropolitana.

URBTEC™
Equipe de Consultoria Técnica

Etapa 0 | Plano de Trabalho

Grupo de acompanhamento do Trabalho
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A elaboração do Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte está estruturada em quatro etapas de trabalho:

Etapas, Produtos e Eventos

Etapa 0 Preliminar

Reunião de início das atividades com a equipe técnica da 
Agência RMBH e SEINFRA

Reunião quinzenal de acompanhamento

Eventos Técnicos

Produto 1: Plano de Trabalho V1

Produto 1 Plano de Trabalho V2

Produtos

Reunião para apresentação da versão inicial do produto

Reunião de check-list

Reuniões quinzenais de acompanhamento dos estudos

Outras reuniões necessárias que forem de comum acordo 
entre o Escritório de Mobilidade e a Equipe de Consultoria 
Técnica

Eventos Técnicos

Produtos

Produto 2: Diagnóstico da Mobilidade Ativa da RMBH V1

Produto 2: Diagnóstico da Mobilidade Ativa da RMBH V2

Etapa 1 Diagnóstico e Potencial
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Etapa 2 Proposições

Reuniões para a apresentação da versão inicial dos produtos

Reunião de check-list

Reuniões quinzenais de acompanhamento dos estudos

Workshop online com os principais atores da mobilidade da 
RMBH

Eventos Técnicos

Produto 3: Programa de incentivo à Mobilidade Ativa V1

Produto 3: Programa de incentivo à Mobilidade Ativa V2

Produto 4: Redes Cicloviárias Metropolitanas V1

Produto 4: Redes Cicloviárias Metropolitanas V2

Produtos

Etapa 3 Encerramento

Reuniões para a apresentação da versão inicial do produto
Reunião de check-list

Reunião de apresentação dos resultados para o Comitê Técnico de 
Mobilidade da RMBH

Reunião de apresentação dos resultados para o Grupo de Trabalho

Reunião de finalização das atividades

Eventos Técnicos

Produto 5: Resumo Executivo V1

Produto 5: Resumo Executivo V2

Produtos

Etapa 0 | Plano de Trabalho





DIAGNÓSTICO E 
potencial

ETAPA 1

A Etapa Diagnóstico e Potencial se consolida como a compreensão 
da dinâmica da mobilidade ativa na Região metropolitana de Belo 
Horizonte, considerando os diferentes contextos e escalas de atuação.

O conteúdo das análises, embasado em estudos técnicos e pesquisas 
obtidas pelo diálogo entre órgãos municipais, concessionárias de serviços 
públicos e agentes da sociedade civil, fundamenta tecnicamente as 
proposições e identifica tendências futuras.

Esta etapa detalha o cenário atual da mobilidade ativa na RMBH, a fim 
de demonstrar os comportamentos dos modos ativos, as circulações 
que permeiam as condições de ciclomobilidade, a caminhabilidade e as 
operações de transportes coletivos.

As informações processadas, interpretadas e cruzadas consolidam a 
previsão de cenários e perspectivas futuras no aspecto da mobilidade 
ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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O IDHM, que engloba três componentes básicos – Educação, Saúde 
e Renda, no contexto da RMBH, apresenta um valor de 0,774, o que 
consolida a região na faixa de Alto Desenvolvimento Humano.

A partir da análise dos dados do Censo 2010, as Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) com maior valor de IDHM se 
concentram na porção central da Região Metropolitana, com vetores 
de expansão para as porções sul e centro-oeste. 

Caracterização da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) na RMBH

Eixo Socioeconômico

Indicadores socioeconômicos do Transporte intermunicipal e do 
Sistema Viário

Os indicadores socioeconômicos do Transporte Intermunicipal e do 
Sistema Viário abrangem:

Percentual de gasto com transporte coletivo considerando a tarifa 
metropolitana
Percentual de pessoas ocupadas que gastam mais de 1 hora no percurso 
casa-trabalho
Taxa de motorização

Índice de mobilidade

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito

30% da renda mínima dos salários das famílias da RMBH é 
comprometida com o transporte metropolitano

14% da população metropolitana com algum tipo de ocupação 
gasta mais de 1 hora no trajeto, segundo dados de 2015

Atividade econômica
O Produto Interno Bruto (PIB) da RMBH compõe pouco mais de um terço 
de todo o estado de Minas Gerais, sendo que o município de Confins 
apresenta o PIB per capita mais expressivo, enquanto que o município de 
Raposos, com o valor menos representativo, segundo dados do IBGE (2019).

A Região Metropolitana de Belo Horizonte possui alto 
contingente de desempregados

Metalurgia Siderurgia Comércio Serviços Educação Segurança

Setores com expressiva 
representatividade na 

RMBH

Setores também expressivos na RMBH

Perfil demográfico

Há uma tendência de expansão metropolitana com mudanças no perfil 
da formação das unidades domiciliares, que serão majoritariamente 
domicílios do tipo unipessoal, considerando-se a alteração nos padrões 
de fecundidade e longevidade da população. 

As estruturas etárias demonstram 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, 
destacando que a população tende a viver mais e se reproduzir menos.
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Nova Agenda 
Urbana (NAU)

Estrutura Territorial
Mobilidade
ativa

Debate sobre desenvolvimento urbano 
sustentável e formação de cidades sustentáveis

Ocupação do solo na RMBH

O tecido urbano da RMBH é fragmentado, sendo evidente a preponderância do polo e dos municípios 
de seu entorno imediato. Além do tecido urbano, a distribuição da população nos municípios é 
consoante com a dinâmica de estrutura de ocupação da região, apresentando concentração de mais 
de 80% da população da RMBH na porção central.

Na porção oeste da metrópole, é 
perceptível a intensa conurbação 
dos municípios que fazem divisa 
com BH. A conurbação apresenta 
característica importante na 
interface dos modos ativos de 
transporte:

Descontinuidades de calçadas em 
áreas urbanas
Barreiras para deslocamentos 
pedonais

Condicionantes ambientais como 
as elevadas declividadessão 
relevantes para a articulação do 
tecido urbano metropolitano e o 
desenvolvimento de ações para 
o fomento da mobilidade ativa. 
As altas declividades não são 
necessariamente impeditivas ao 
fomento dos modos ativos, mas uma 
questão importante a ser tratada 
para o planejamento de rotas e o 
detalhamento de projetos.

Fonte: IBGE, 1996-2006; Censo, 1991-2000; PDDI-RMBH, 
2011. Adaptado: URBTEC™, 2022
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- Centro de produção agrícola;
- Concentração de Unidades de Habitação de Interesse 
Social;
- Processo de redução de áreas agricultáveis.

Vetores de expansão metropolitana

- Tendência à expansão industrial ao longo da BR-040;
- Número ascendente de assentamentos precários e 
bairros dormitórios;
- Presença da represa de Vargem das Flores.

LE
ST

E
N

OR
OE

ST
E

- Novos equipamentos públicos e empreendimentos 
privados;
- Aumento de condomínios residenciais;
- Concentração de distritos industriais voltados à 
implementação de novos empreendimentos;
- Investimentos em infraestruturas de mobilidade;
- Tendência de reestruturação territorial orientada pelo 
interesse imobiliário.

N
OR

TE

- Potencialização da degradação ambiental dos Rio
Betim e Vargem das Flores;
- Incremento de atividades agropecuárias. OE

ST
E

- Número expressivo de assentamentos precários 
e ocupações urbanas, além da degradação do Rio 
Paraopeba;
- Transbordamento industrial de Contagem/Betim até 
São Joaquim de Bicas/Igarapé.

SU
DO

ES
TE

- Polarização do setor terciário e de equipamentos;
- Intenso conflito entre atividades mineradoras e 
preservação da Serra da Moeda;
- Sede do Projeto Csul.

SU
L 0 10 20 30

Noroeste
Norte
Oeste
Sudoeste

Centro
Leste

Sul

Mapa de vetores de expansão metropolitana

Fonte: Agência, 2022. Adaptado: URBTEC™, 2022
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Distribuição de equipamentos metropolitanos

Municípios polo

Municípios do entorno imediato
do polo

Municípios afastados do polo

Concentração de equipamentos 
culturais, esporte, lazer, educação, 
comércio e serviço

Equipamentos de comércio serviço

Equipamentos rarefeitos

POLARIZAÇÃO
de Belo Horizonte como
CENTRALIDADE

Distribuição desigual de recursos: 
municípios centrais concentram 
maiores valores de IDHM e PIB per 
capita, e valores mais expressivos na 
carteira de investimentos

Fragmentação territorial 
com áreas urbanizadas e 
rurais fora do eixo central 
estruturadas a partir dos 
eixos rodoviários

O Escritório de Mobilidade busca 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.

O PDDI 2011 abordou a Política Integrada de Mobilidade Metropolitana 
que engloba, ao todo, seis programas, os quais são diretamente ou 
indiretamente pertinentes à mobilidade ativa na RMBH, buscando a 
ampliação das condições e dos meios de acesso de uma variedade de 
serviços, equipamentos e centralidade da 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.

Escritório de Mobilidade

SEINFRA ARMBH

Análise Institucional

Planos e Projetos existentes

Mapa de distribuição de equipamentos metropolitanos na RMBH
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Cenário da Mobilidade Ativa

Apenas 4 dos 34 municípios da RMBH possuem um Plano de Mobilidade 
aprovado: Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. 

Por se tratarem de municípios que compõem a região metropolitana, 
todos eles possuem a obrigação de elaborar seus PlanMobs conforme o 
Artigo 24, parágrafo 1º, inciso II, da Lei n.º 12.587/2012.

Planos de mobilidade na RMBH

3% ou seja, um município da RMBH possui Plano de 
Mobilidade em elaboração

12% dos municípios da RMBH 
possuem Plano de Mobilidade

85% dos municípios da RMBH não 
possuem Plano de Mobilidade

Panorama geral dos planos de mobilidade existentes na RMBH

LAGOA SANTA: precário de maneira geral, sem menção direta ao uso de 
bicicletas ou ao sistema cicloviário, apenas às melhoras de calçadas.

BELO HORIZONTE: elabora proposições para o modo pedonal e para o modo 
bicicleta, com rotas implantadas e planejadas.

VESPASIANO: trata de propostas para modos ativos de maneira geral, com 
proposições específicas voltadas à mobilidade ativa. Apresenta também, um 
traçado de via ciclável, porém de maneira segmentada.

CONTAGEM: apresenta diretrizes genéricas sem propostas de intervenções 
específicas em locais prioritários.

Infraestrutura Cicloviária

As rotas cicloviárias implantadas estão localizadas dentro do município 
de Belo Horizonte, bem como as rotas planejadas no PlanMob de BH entre 
2015 e 2017.

As demais rotas, no que é referente às propostas, são encontradas em 
outros municípios da RMBH, sendo possível verificar desconexão a nível 
municipal e intermunicipal.

Mapa de rotas cicloviárias na RMBH
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Cicloturismo
Além da utilização de bicicletas para o deslocamento, a utilização desse 
modo para a prática de turismo tem grande representatividade na RMBH. 

As rotas de cicloturismo mais populares na RMBH, passam por Belo 
Horizonte, principalmente no entorno Lagoa da Pampulha, município que 
possui maior concentração de atrativos turísticos na região. 

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: 

Questionário

Ao final do questionário, foi disponibilizada uma questão aberta e não 
obrigatória para sugestões, críticas e contribuições. 

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.

Ao conhecimento sobre as 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.

Respostas à pergunta “Você acha que o cicloturismo pode ser 
mais incentivado na Região Metropolitana de Belo Horizonte?”

99,4% dos respondentes disseram “SIM”

dos respondentes disseram “NÃO”0,60%

Mapa de frequência do uso das rotas cicloturísticas da RMBH
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Acidentes de trânsito
Após o mapeamento, a quantificação e a qualificação dos acidentes de 
trânsito nas rodovias federais obtidos a partir de registros da PRF, 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.

Causas dos acidentes envolvendo pedestres na RMBH

Causas dos acidentes envolvendo ciclistas na RMBH

Análise da Matriz OD
A pesquisa de origem e destino (OD) e suas matrizes resultantes são uma 
ferramenta do planejamento de transportes urbanos que quantifica 
as viagens que ocorrem dentro de um determinado espaço geográfico, 
tal como, qualifica os meios de deslocamento, motivos de viagem e 
quaisquer outros parâmetros para a caracterização dos deslocamentos.

O diagnóstico do Plano de Mobilidade Ativa da RMBH se apoia nas 
pesquisas realizadas no ano de 2012, devido ao conjunto de variáveis 
que permitem a relação de viagens pelos municípios/áreas homogêneas, 
motivos de viagem e meios de transporte utilizados em cada etapa da 
viagem.

Matriz OD 2012

A área de abrangência da Matriz OD 2012 é composta pelos 34 municípios 
da RMBH com ênfase principal:

Caracterização da dinâmica dos deslocamentos 
metropolitanos;

Identificação de padrões nas viagens urbanas com base na 
associação das variáveis socioeconômicas.

Critérios econômicos

Padrões

Critérios de ocupação
Áreas

Homegêneas
(AH)

Unidades de
Macro Mobilidade

(UMM)

Definidas através da tecnologia SIG para identificação dos 
níveis de homogeneidade nos setores censitários

Agregação das áreas homogêneas com base em critérios 
administrativos ou demais aspectos de relevância para a 
mobilidade metropolitana

Dados do período de 2017 a 2021, PRF 2022.
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Fonte: ARMBH, 2012. Adaptado: URBTEC™, 2022

Um padrão de deslocamentos em direção ao 
núcleo conturbado – Belo Horizonte, Contagem 
e Betim - é evidenciado pela distribuição dos 
arcos, concentrando aproximadamente 79% de 
todas as viagens realizadas na RMBH.

Os municípios considerados isolados desse 
núcleo - Mateus Leme e Juatuba, Rio Acima e 
Nova Lima, Capim Branco/Matozinhos e Pedro 
Leopoldo - apresentam também um padrão de 
deslocamento em direção aos centros urbanos 
mais próximos da capital.

Resultados gerais da pesquisa

Isolado
Descontínuo
Conurbado
Belo Horizonte

UMM
Município RMBH

Mapa de divisão das Unidades de Macro 
Mobilidade

0 10 20 30

Mapa de linhas de desejo de Matriz OD - deslocamentos gerais intermunicipais



32 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

A análise dos deslocamentos por UMM oferece maior grau de 
detalhamento para avaliação dos movimentos dentro dos municípios. A 
sudeste de Belo Horizonte encontra-se a UMM com maior concentração 
de origens e destinos.

De maneira geral, as viagens por transporte coletivo 
demandam deslocamentos complementares, 
os quais acabam por envolver outros modos de 
transporte. 

Distribuição modal para o macromodo de transporte coletivo

Fonte: URBTEC™, 2022

52,58%
A pé

34,70%
Ônibus urbano

10%
 Fretado

2,08%

0,57%

0,04%
0,03%
0,01%

Automóvel
Metrô/trem urbano

Outros
Motocicleta

Bicicleta

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.

Distribuição modal para o macromodo de transporte individual 
motorizado

Fonte: URBTEC™, 2022

Na distribuição modal para os deslocamentos que compõem as viagens 
para cada tipo de macromodo, nota-se que, dos veículos de transporte 
coletivo, os ônibus urbanos são os mais utilizados.

Distribuição modal

84,88%
Automóvel 0,81%

0,55%

0,34%

A pé
Outros

Fretado

13,42% 
Motocicleta

A distribuição modal por transporte individual 
motorizado demonstra pouca ou nula participação de
outros modos de transporte nas viagens. Dessa forma, entende-se que 
as viagens são realizadas principalmente por automóveis, enquanto a 
restante é realizada por motocicletas. 

Mapa de arcos de deslocamentos de Macromobilidade - geral
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Proporção dos modos de transporte por intervalo de tempo dos 
deslocamentos

Principais impeditivos e motivadores questionados aos 
entrevistados em 2012

Proporção dos modos de transporte pela distância dos 
deslocamentos

Modo a pé

Bicicleta

Impeditivo

Motivador

Impeditivo

Motivador

Distância entre origem e 
destino

Apelo à atividade física

Infraestrutura 
metropolitana
Pequenas distâncias e 
apelo à atividade física
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Fonte: URBTEC™, 2022

A pé
Automóvel

Bicicleta
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Fonte: URBTEC™, 2022

A pé

Fretado
Metrô/trem. metrop.

Bicicleta

Outros
Automóvel

Ônibus urbano

Total de deslocamentos
Motocicleta

Mapa de arcos de deslocamentos de Macromobilidade - veículos não motorizados
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O transporte intermunicipal pelo meio cicloviário contempla viagens 
mais longas e com menos transbordos com o transporte coletivo.

Nesse sentido, percebe-se que os maiores centros de atração de viagens 
coincidem com as maiores concentrações populacionais.

Diferente da atração de deslocamentos a pé, a atração de bicicletas não 
ocorre necessariamente nos centros densamente urbanizados. 

Modo a pé Modo bicicleta

Concentra a maioria expressiva dos destinos de 
deslocamentos pelo modo a pé

Município
de BH

Viagens
realizadas
totalmente

a pé

Maior prevalência de deslocamentos entre 
municípios limítrofes, o que é coerente com as 
limitações do transporte a pé

Média para os deslocamentos intramunicipais 
realizados integralmente a pé

16
minutos

Média para os deslocamentos intermunicipais 
realizados integralmente a pé - valor 
significantemente superior à média regional

30
minutos

Transporte a pé Transporte coletivo

modo de transição para

47% dos deslocamentos não utilizam nenhum outro meio de transporte

53% são deslocamentos de transbordos, cujas viagens referem-se ao 
macromodo coletivo

Deslocamentos em regiões que não fazem fronteira com a área 
conurbada fazem maior uso do transporte coletivo para trafegar entre 
municípios, sendo a maioria por motivo de trabalho em serviço ou 
indústria. 

Nas áreas homogêneas com maior número de viagens a pé, a maioria 
dos deslocamentos é realizada com o objetivo de se acessar o transporte 
público ou no sentido oposto deslocamentos a pé.

Mapa de atração de ciclistas por áreas homogêneas
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De maneira geral, os movimentos intermunicipais acontecem entre 
municípios limítrofes, usualmente ocorrendo redução dos fluxos 
à medida em que o município se distancia da capital. Entre os 
municípios mais afastados da área conurbada, nota-se movimentos entre 
Capim Branco, Nova União e Rio Manso, desconectados de rodovias 
estaduais ou federais, e Matozinhos, Caeté e Rio Manso, localizados no 
entorno de conexões rodoviárias.

Matriz OD 2019-2021 - Telefonia Distribuição das viagens por motivo para a RMBH, em novembro 
de 2019

Distribuição das viagens por motivo para a RMBH, em maio de 
2021

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.

O resultado demonstrou um aumento parcial da imobilidade na 
população da RMBH - influência direta do cenário temporal pré 
pandêmico “normal” de 2019 e “atípico” em 2021 pela proximidade com 
os picos de casos de Covid-19.

Porém, foi identificado potencial de viagens ativas entre origens e 
destinos próximos, reforçando os resultados da OD de 2012.

Fonte: Minas Gerais, 2021. Adaptado: URBTEC™, 2022

Domicílio - trabalho / estudo

Trabalho - estudo / domicílio

Domicílio - outros

Outros - domicílios

Trabalho / estudo - outro

Outros - trabalho / estudo

Outros - outros

16,71%

16,49%

19,07%

18,95%

10,7%

9,35%

8,73%

Fonte: Minas Gerais, 2021. Adaptado: URBTEC™, 2022

Domicílio - trabalho / estudo

Trabalho - estudo / domicílio

Domicílio - outros

Outros - domicílios

Trabalho / estudo - outro

Outros - trabalho / estudo

Outros - outros

16,81%

16,42%

19,66%

19,64%

10%

9,36%

8,11%

Mapa de linhas de desejo de Matriz OD - telefonia



36 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

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:

Matriz OD 2019 - Bilhetagem 
eletrônica

Linha de embarque do usuário;

Sentido da viagem;

Período em que se realizou a viagem;

Zona de origem do passageiro.

Distribuição horária das viagens levantadas por bilhetagem 
eletrônica em novembro de 2019

Fonte: Minas Gerais, 2021. Adaptado: URBTEC™, 2022

Municípios 
fora da área 
conurbada
da Região

Metropolitana
de Belo

Horizonte

Número de viagens por 
transporte coletivo pouco 

expressivo, indicando a 
prevalência do modo para o 
transporte da população de 
municípios mais distantes 

para a capital

É possível assumir que 
essas viagens “ausentes” 
dos pares de bilhetagem 
são aquelas realizadas 

por transportes 
individuais, ativos ou 

motorizados

2 5 0  0 0 0

2 0 0  0 0 0

1 5 0  0 0 0

1 0 0  0 0 0

5 0  0 0 0

0

Faixa horária
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1%

6,4%

11,3%

9,5%

5%

4% 3%

5%
5%

4% 4%
4%

7%

10%

8%

5%

2%

2% 2%

1%

Mapa de linhas de desejo de Matriz OD - bilhetagem
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Modos ativos

Pesquisas realizadas em cinco pontos de interesse metropolitano: 1 
estação de metrô, 1 estação de BRT, 1 estação do MOVE e 2 centralidades 
metropolitanas do PDDI — terminal rodoviário e área próxima à 
importante avenida. 
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Mapa de pontos de pesquisa

Le
ge

nd
a

Pontos de Pesquisa

1. Estação Bernardo Monteiro, 
Belo Horizonte
2. Estação Eldorado, Contagem
3. Estação MOVE São Benedito, 
Santa Luzia
4. Terminal Rodoviário de 
Pedro Leopoldo
5. Jardim Canadá, Nova Lima

Parques e Praças

Estação de Metrô Eldorado

Estação BRT Bernardo Monteiro

Terminal São Benedito

Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo

Pesquisa Jardim Canadá

Parques

UFMG

Unidades de Saúde
Pontos de Levantamento Físico e Contagens
Volumétricas
Limites Municipais

Hidrografia

Vias Principais

Vias

Abrangência da Pesquisa de Campo
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O modelo utilidade calibrado com as respostas da Pesquisa de Preferência Declarada teve 
um coeficiente ρ² = 0,377, considerado ótimo para modelos similares de escolha discreta 
(ORTÚZAR; WILLUMSEN, 2011), e apresenta a forma, para um cenário i igual a:

A probabilidade de escolha de um cenário, comparado a N outros cenários, é calculado então 
com: 

Os gráficos a seguir apresentam análises de sensibilidade, com a diferença da probabilidade 
de escolha entre diferentes combinações dos atributos e um cenário base hipotético. É 
possível observar que uma boa condição aumenta substancialmente a probabilidade de 
escolha de um cenário. Além disso, na medida em que a economia da viagem aumenta, a 
probabilidade de escolha do cenário ascende vertiginosamente até a economia de 5 reais, 
a partir da qual desacelera, como pode ser observado no gráfico à esquerda. O gráfico à 
direita demonstra que o aumento do tempo de deslocamento impacta negativamente na 
probabilidade de escolha, porém com menor intensidade. Observa-se, exemplarmente, 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. O comportamento geral 
indica que a condição física de deslocamento é o principal fator impactante na decisão do 
cenário, seguido da economia na viagem e, por último, o tempo de deslocamento.

Essa pesquisa se mostra relevante para auxiliar na proposição de 
medidas de indução da mobilidade ativa na RMBH.

Os resultados indicam fatores qualitativos que influenciam na tomada 
de decisões sobre serviços e infraestruturas, devido à importância dos 
mesmos na elaboração de políticas públicas.

Pesquisa de Preferência Declarada – método de levantamento Resultados do modelo utilidade - Pesquisa de Preferência 
Declarada

Demonstração de situações 
e opções hipotéticas aos 
respondentes que são solicitados a 
escolher a alternativa que melhor 
representaria sua decisão com base
nos atributos considerados

Metodologia de pesquisa

Exemplo de Cards utilizados para aplicação da pesquisa de 
Preferência Declarada com a escolha de cenários

GRUPO 1

ECONOMIA em toda a viagem: 
R$ 4,00

TEMPO de deslocamento:
1 minuto

CENÁRIO 01

Fonte: Jornal Santa Luzia (2020).

BOAS

Fonte: Emdec (2020).

ECONOMIA em toda a viagem: 
R$ 6,00

TEMPO de deslocamento:
10 minutos

CENÁRIO 02

MÁS

Fonte: Araújo e Oliveira (2020).F onte: BICICLETANARUA (2009).

MÁS

Fonte: Araújo e Oliveira (2020).F onte: BICICLETANARUA (2009).

TEMPO de deslocamento:
1 minuto

CENÁRIO 03

ECONOMIA em toda a viagem: 
R$ 6,00

ECONOMIA em toda a viagem:
R$ 2,00

TEMPO de deslocamento:
1 minuto

CENÁRIO 04

Fonte: Jornal Santa Luzia (2020).

BOAS

Fonte: Emdec (2020).

100%
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0%

Economia (reais)

Base:
Condição Ruim, Tempo de 10 min e 

Economia igual a 0

Base:
Condição Ruim, Tempo de 0 min e 

Economia igual a 2

Tempo (min)

Condição: Boa e Tempo: 10 min Condição: Boa e Economia: 2 reais
Condição: Ruim e Economia: 6 reais
Condição: Ruim e Economia: 4 reais
Condição: Ruim e Economia: 2 reais

Condição: Ruim e Tempo: 2 min
Condição: Ruim e Tempo: 5 min

Condição: Ruim e Tempo: 10 min

100%

75%

50%

25%
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-25%

-50%
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-100%012 34 56 78 91 0 0123 45 67 89 10
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Pesquisa de Preferência Declarada – resultados socioeconômicos 
e de viagem
0         100           200           300           400           500           600           700

NUNCA utilizam bicicleta

Utilizam bicicleta MENOS DE 1 VEZ POR MÊS para deslocamento

Utilizam bicicleta QUINZENALMENTE para deslocamento

FREQUÊNCIA

Utilizam bicicleta SEMANALMENTE para deslocamento

Utilizam bicicleta DIARIAMENTE para deslocamento

Fonte: URBTEC™, 2022

Fonte: URBTEC™, 2022

LEGENDA

Ônibus
Metrô
A pé
Bicicleta
Moto
Carona
Uber
Van
Automóvel
Não respondeu

Nos outros pontos de pesquisa, o ônibus representa mais de 70% dos 
modos de transporte declarados pelos respondentes.

Os demais modos nas distribuições são entendidos como complementares 
ao transbordo para o sistema coletivo, segundo o principal, o modo 
pedonal, seguido do automóvel.

Pesquisa de Preferência Declarada – resultados do levantamento 
de opinião

A condição física do deslocamento, especificamente das calçadas, é o item 
com a maior nota média, seguido pelo risco de furto, que, por sua vez, teve 
a maior proporção de notas 10. 

O resultado demonstra o potencial de intervenção do planejamento 
para reduzir as dificuldades percebidas pelos usuários.

Dos cinco primeiros itens, com 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.

Distribuição das notas para itens dificultadores de deslocamentos a pé
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Fonte: URBTEC™, 2022

0 %  1 0 %  2 0 %  3 0 %  4 0 %  5 0 %  6 0 %  7 0 %  8 0 %  9 0 %  1 0 0 %

Condições ruins das calçadas

Risco de furto

Intensidade e velcidade do tráfego

Condições ruins de travessia

Falta de facilidades

Condições metereológicas

Inclinações

Divisão modal por local de pesquisa

Há um destaque para o 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.



40 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

Fonte: URBTEC™, 2022

As dificuldades de deslocamentos com bicicleta também permeiam as 
condições físicas em sua maioria. 

A inexistência de infraestrutura exclusiva para ciclistas é o maior 
dificultador, seguido pelas condições da calçada ou ciclovia, que 
influenciam diretamente na sensação de segurança do usuário.

Com as menores notas atribuídas encontram-se a inclinação e as 
condições meteorológicas, que são características ambientais e sem 
relação direta com as intervenções físicas.

Sistema de circulação - pedestres
Índice de Caminhabilidade

Avaliação das condições 
do espaço urbano sob a 
ótica do pedestre

Uso da metodologia AMoCiclo que utiliza o sistema de 
pontuação da infraestrutura cicloviária baseado no 
iCam (ITDP, 2017)

METODOLOGIA

CALÇADA: grandes desníveis e largura crítica menor do que 1,5m.

MOBILIDADE: quadras maiores do que 190m, inviabilizando rotas mais diretas.

ATRAÇÃO: região residencial com poucas fachadas permeáveis e ativas, além de número 
reduzido de estabelecimentos noturnos.

SEGURANÇA VIÁRIA: vias com velocidade máxima de 30km/h e falta de sinalização e 
acessibilidade nas travessias para pedestres.

SEGURANÇA PÚBLICA: iluminação insuficiente e fluxo baixo de pedestres.

AMBIENTE: variabilidade de sombras e limpeza da via e poluição sonora baixa.

Resultados finais do índice de caminhabilidade

Estudo do espaço físico pelo qual se movimentam os pedestres, que analisa: 
pavimentação e largura da via.

Avalia as possibilidades de deslocamento dos pedestres, por meio da malha de 
transporte público: dimensão das quadras  e transporte público.

Mede a relação entre o ambiente de tráfego de pedestres e a utilização dos lotes 
adjacentes a partir de: fachadas e presença e número de estabelecimentos.

Estuda a relação entre a segurança dos pedestres, as condições de tráfego 
motorizado e a infraestrutura local: velocidades e travessia de pedestres.

Levantamento da presença de aparatos públicos em relação direta à sensação 
de segurança dos pedestres: iluminação da via e fluxo de pedestres.

Levantamento das condições de conforto do pedestre no espaço caminhável: 
abrigos e trechos com sombras, poluição sonora e limpeza dos espaços 
públicos.

Entorno Estação Eldorado, Contagem

57% INSUFICIENTE

43% SUFICIENTE

CALÇADA

MOBILIDADE

ATRAÇÃO

SEGURANÇA VIÁRIA

SEGURANÇA PÚBLICA

AMBIENTE

BOM

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

Fonte: URBTEC™, 2022

Distribuição das notas para itens dificultadores de deslocamentos com bicicletas

4 5 6 7 8 9 10

0 %  1 0 %  2 0 %  3 0 %  4 0 %  5 0 %  6 0 %  7 0 %  8 0 %  9 0 %  1 0 0 %

Inexistência de via ou faixa exclusiva

Condição ruim da via ou ciclovia

Risco de furto

Intensidade e velocidade do tráfego

Ausência de locais para estacioanamento

Inclinações

Condições metereológicas
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CALÇADA: bom calçamento e largura crítica menor do que 1,5m.

MOBILIDADE: quadras maiores do que 190m, inviabilizando rotas mais diretas.

ATRAÇÃO: poucas fachadas permeáveis e ativas - muitos equipamentos de saúde com 
muros grandes, além de número reduzido de estabelecimentos noturnos.

SEGURANÇA VIÁRIA: vias com velocidades altas e boa sinalização e acessibilidade nas 
travessias para pedestres com mobilidade reduzida.

SEGURANÇA PÚBLICA: iluminação com foco no pedestre e fluxo suficiente de pedestres.

AMBIENTE: excelente arborização, poluição sonora alta e presença de lixo nas vias.

Entorno Estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte

9% INSUFICIENTE

71% SUFICIENTE

BOM

20% BOM

CALÇADA: grandes desníveis e inexistência de calçadas em alguns trechos.

MOBILIDADE: quadras maiores do que 190m e distâncias curtas para transporte público.

ATRAÇÃO: poucas fachadas permeáveis e ativas, além de número reduzido de 
estabelecimentos noturnos, e predominância quase total de residências e comércios.

SEGURANÇA VIÁRIA:  vias com velocidade máxima de 30km/h e falta de sinalização e 
acessibilidade nas travessias para pedestres.

SEGURANÇA PÚBLICA: iluminação insuficiente e fluxo baixo de pedestres.

AMBIENTE: arborização suficiente e variabilidade na coleta de lixo e limpeza da via.

Entorno Estação São Benedito, Santa Luzia

42% INSUFICIENTE

58% SUFICIENTE

CALÇADA: largura crítica menor do que 1,5m e mobiliários urbanos posicionados 
inadequadamente obstruindo a passagem.

MOBILIDADE: grandes distâncias a pé até o transporte público.

ATRAÇÃO: falta de estabelecimentos noturnos e melhores indicadores para fachadas 
permeáveis e visualmente ativas.

SEGURANÇA VIÁRIA:  velocidades incompatíveis com as necessidades dos pedestres e 
falta de sinalização e acessibilidade nas travessias para pedestres.

SEGURANÇA PÚBLICA: iluminação insuficiente e fluxo baixo de pedestres.

AMBIENTE: variabilidade de sombras e abrigos, poluição sonora baixa e coleta de lixo e 
limpeza da via satisfatórias.

Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo

45% INSUFICIENTE

55% SUFICIENTE

BOM

Jardim Canadá, Nova Lima

87% INSUFICIENTE

13% SUFICIENTE

CALÇADA: falta de pavimentação e diversos obstáculos nos percursos.

MOBILIDADE: distâncias grandes para transporte público.

ATRAÇÃO: número reduzido de estabelecimentos noturnos, predominância de usos 
industriais e grande número de terrenos baldios.

SEGURANÇA VIÁRIA:  vias com velocidade máxima de 30km/h e falta de sinalização e 
acessibilidade nas travessias para pedestres.

SEGURANÇA PÚBLICA: iluminação insuficiente e fluxo baixo de pedestres.

AMBIENTE: sem arborização, poluição sonora baixa, variabilidade na coleta e limpeza.

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE
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Sistema de circulação - ciclistas

Índice de Ciclabilidade

Avaliação das condições 
do espaço urbano para o 
ciclista

Utilização da ferramenta iCam 2.0 que parametriza 
as condições de tráfego nas calçadas em categorias 
graduadas por notas

METODOLOGIA

Garante suporte ao deslocamento dos ciclistas de 
forma segura e convidativa, de maneira a promover 

esse modo de transporte
Sistema cicloviário

Ciclofaixas: faixas de circulação exclusivas de 
ciclos, no mesmo nível da faixa de rolamento 
e segregadas fisicamente por delimitadores 

visuais

Ciclovias: faixas exclusivas de circulação de 
ciclos, porém segregadas fisicamente das 

faixas de rolamento

Caminho ciclável: destinado à circulação 
de dois ou mais modos no mesmo espaço - 
“passeios compartilhados”, que adotam o uso 
simultâneo da calçada por ciclista e pedestre, 
com sinalização adequada

Resultados finais do índice de ciclabilidade

Analisa o espaço útil de circulação para as pessoas de bicicleta: largura, 
proteção e pavimentação..

Avalia os dispositivos de comunicação viária que orientam a circulação dos 
ciclistas: sinalização horizontal – no pavimento; sinalização vertical – 
elementos verticais de orientação e regulamentação viária e qualidade da 
sinalização – adequação.

Avalia as condições de conforto no tráfego de ciclistas: inclinação - topografia 
das vias; sombreamento - arborização e elementos que geram sombra e 
iluminação - segurança das vias no período noturno.

CICLOESTRUTURA

SINALIZAÇÃO

AMBIENTE

SEGURANÇA

CICLOESTRUTURA: não há infraestrutura ciclável, pavimentação da pista de rolamento é 
do tipo asfáltica – ideal para circulação de bicicletas, porém com material solto e fissuras.

SINALIZAÇÃO: não há infraestrutura ciclável.

AMBIENTE: falta de arborização e edifícios, iluminação em apenas um lado da via e 
variabilidade em relação à inclinação.

SEGURANÇA: não há infraestrutura ciclável, e há baixo volume de pedestres e ciclistas na 
região e variabilidade de situações de risco.

Entorno Estação Eldorado, Contagem

13% INSUFICIENTE

87% SUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

Verifica a situação e percepção da segurança dos ciclistas quanto ao espaço 
urbano: situações de risco – obstáculos na via ciclável; moderação do tráfego - 
segurança no trânsito relacionadas ao desenho urbano e densidade – analisa o 
fluxo, quantidade de pessoas pedalando nas vias.
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CICLOESTRUTURA: não há infraestrutura ciclável e pavimentação da pista de rolamento 
satisfatória.

SINALIZAÇÃO: não há infraestrutura ciclável.

AMBIENTE: falta de arborização e edifícios que gerem sombra na pista de rolamento, 
iluminação em apenas um lado da via e altas inclinações.

SEGURANÇA: segurança insuficiente – sem tratamentos específicos para priorizar os 
ciclistas e baixo volume de pedestres e ciclistas na região.

Jardim Canadá, Nova Lima

38% INSUFICIENTE

62% SUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

CICLOESTRUTURA: ótima pavimentação, em sua maioria e parcela relevante da extensão 
apresenta necessidade de desvio de circulação.

SINALIZAÇÃO: não há infraestrutura ciclável.

AMBIENTE: inclinações altas, sombreamento suficiente – falta de arborização e 
sombreamento parcial e iluminação insuficiente.

SEGURANÇA: não há infraestrutura ciclável e baixo volume de pedestres e ciclistas na 
região.

Entorno Estação São Benedito, Santa Luzia

38% INSUFICIENTE

62% SUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

CICLOESTRUTURA: não há infraestrutura ciclável, pavimentação da pista de rolamento 
satisfatória.

SINALIZAÇÃO: não há infraestrutura ciclável.

AMBIENTE: inclinações suaves em sua maioria, variabilidade de sombreamento, 
iluminação em apenas um lado da via.

SEGURANÇA: não há infraestrutura ciclável, moderação de tráfego insuficiente, 
necessidade de atenção em relação às situações de risco por não haver espaço físico 
delimitado para ciclistas e iluminação em apenas um lado da via.

Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo

5% INSUFICIENTE

86% SUFICIENTE

9% BOM

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

CICLOESTRUTURA: largura ótima, em sua maioria - predomínio de vias compartilhadas, 
proteção insuficiente e com vagas de estacionamento e variabilidade na qualidade da 
pavimentação.

SINALIZAÇÃO: falta generalizada de sinalização das vias, descaracterização da priorização 
de pedestres, especialmente nos cruzamentos e visibilidade comprometida – falta de 
manutenção.

AMBIENTE: excelente arborização na região, iluminação adequada, porém, sem postes 
voltados para a cicloestrutura e variabilidade em relação à inclinação.

SEGURANÇA: poucas situações de risco – sinalização e vagas de estacionamento, 
compatibilidade entre infraestrutura e velocidades máximas, poucas intervenções de 
moderação de tráfego e fluxo adequado, porém baixa adesão às infraestruturas.

Entorno Estação Bernardo Monteiro, Belo Horizonte

26% BOM

74% SUFICIENTE

BOM

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

INSUFICIENTE
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Síntese do Diagnóstico
SWOT Institucional e Socioespacial

Fatores internos

STRENGHTS | FORÇAS

WEAKNESSES | FRAQUEZAS

Auxílio no traçado de diretrizes viárias a nível 
metropolitano e integração de modos com os Planos de 
Mobilidade Urbana dos municípios da RMBH.

Planos Setoriais em desenvolvimento concomitante ao 
Plano de Mobilidade da RMBH, permitindo o alinhamento 
de diretrizes comuns ou interligadas.

Escritório de Mobilidade SEINFRA + ARMBH

Possibilita alinhamento das ações administrativas 
relacionadas ao aprimoramento de soluções integradas.

Necessidade de oficialização do Escritório de 
Mobilidade (SEINFRA e ARMBH) a partir de decreto, 

que garante continuidade de atuação do ente após a 
finalização do PMM.

Necessidade de estabelecimento de convênios com os 
municípios da RMBH para auxiliar na integração da 

mobilidade metropolitana.

Necessidade de instituição de legislações voltadas ao 
incentivo da mobilidade ativa na região.

Grau mais elevado de severidade de acidentes 
de trânsito com modos ativos em BRs nas regiões 

conurbadas, mais elevado: trecho da 040 apresenta 
acidentes com maior grau de severidade, seguido pela 

BR-381.

Má distribuição das condições de vida da região, com 
baixos índices IDHM nos municípios periféricos, além 
de concentração de equipamentos no município polo.

Comprometimento de parcela significativa da renda das 
famílias com deslocamentos por transporte coletivo.

Compreensão da espacialização das baixas condições 
de vida na RMBH indica a localização da população 

com maiores demandas por modos de deslocamento 
de baixo custo e/ou atrelados ao transporte coletivo.

Promoção da ciclomobilidade facilitada a partir da 
presença de pontos turísticos e atrativos culturais e 

naturais.

Concentração de áreas com maior densidade nos 
municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem.

Conurbação entre Belo Horizonte, Betim e Contagem 
contabiliza 79% das viagens da RMBH.

Continuidade entre as malhas viárias dos municípios 
facilita desenvolvimento de rotas e implantação de 
infraestruturas para promoção de mobilidade ativa 

em nível metropolitano.
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Apenas o PM-BH, possui ações mais concretas voltadas 
à mobilidade ativa e realiza a elaboração de balanços 

de acompanhamento do plano

Referência e experiência do Plano de Mobilidade 
Ativa do DF, com estratégias referentes às campanhas 
de comportamento e educação, além do 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 das FPICs.

Fatores externos

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES

THREATS | AMEAÇAS

Necessidade de integração das propostas de rotas 
cicloturísticas com Plano Turístico na região para 

fortalecimento da economia.

Organogramas da SEINFRA e ARMBH não contam com 
estrutura específica para tratar da mobilidade ativa 

metropolitana.

Necessidade de elaboração de mais Planos de 
Mobilidade nos municípios da RMBH para auxiliar 
a integração entre diretrizes viárias e a integração 

intermodal nos municípios conurbados.

A falta de continuidade da malha viária e a 
dependência das rodovias para deslocamentos entre 
áreas urbanas dificultam a garantia de segurança aos 

usuários.

A tendência de fragmentação da ocupação urbana na 
RMBH, havendo áreas urbanizadas conectadas apenas 

por rodovias.

Tendência de concentração das melhores condições de 
vida e do acesso a equipamentos, serviços e comércios 

no município polo no entorno imediato revela uma 
ameaça se for considerada a distribuição equitativa 

das oportunidades na RMBH.

O fortalecimento de novas centralidades pode 
auxiliar na redução das distâncias e dos tempos 

de deslocamento, favorecendo a promoção do uso 
dos modos ativos e alinhando as propostas do 

Plano de Mobilidade Ativa com as proposições do 
Macrozoneamento Metropolitano.

Possibilidade de conservação dos recursos naturais e 
patrimônio histórico-cultural presentes na RMBH por 

meio do cicloturismo.
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A iluminação deficiente na maioria dos lugares 
avaliados, atrelada ao baixo fluxo de pedestres e falta à 

de usos mistos, aumenta a sensação de insegurança.

SWOT Mobilidade Pedonal e Ciclomobilidade

Fatores internos

STRENGHTS | FORÇAS

WEAKNESSES | FRAQUEZAS

Condições de infraestrutura e possibilidade de 
furto são pontos que dificultam o deslocamento por 

bicicleta -  a categoria segurança teve resultados 
insatisfatórios.

Falta de identificação de pontos de encontro das rotas 
cicloturísticas pode contribuir para redução no uso 

das mesmas - 26% dos respondentes do questionário 
conhecem esses pontos.

A adesão à ciclomobilidade é baixa, sendo o modo 
menos utilizado nos deslocamentos.

Os participantes do questionário sobre cicloturismo 
são, na maioria, homens, o que pode indicar menor 
adesão a essa modalidade por parte da população 

feminina.

Considerando o núcleo conurbado e a média de 7km 
que os ciclistas percorrem como modo principal - 
incentivar o modo para conexões metropolitana.

A distância e o apelo à atividade física são as 
motivações principais para uso das bicicletas.

Existência de diversas rotas de cicloturismo bastante 
conhecidas na região, e que tiveram intensificação de 
uso durante a pandemia - Rota do Ferro, Estrada Real, 

Serra do Rola Moça e Circuito UAI.

Um quarto dos deslocamentos na RMBH são 
realizados por modos ativos, segundo as pesquisas 

OD, com potencial a ser explorado e incentivado, 
aproveitando a adesão existente.

Locais com maior diversidade de usos possuem mais 
pedestres, segundo a pesquisa de caminhabilidade.

As condições do passeio e o risco de furto são as 
questões que mais dificultam os deslocamentos a pé - 

segurança pública é a categoria mais mal avaliada no 
índice de caminhabilidade, com exceção de BH.

A média dos deslocamentos realizados a pé dura 
menos de 10 minutos e pouco mais de 1km - 

limitações considerando conexões metropolitanas 
por viagens feitas essencialmente a pé.

Acidentes com pedestres demonstram necessidade de 
mais sinalização e campanhas educativas.

Inclinações e condições meteorológicas são os pontos 
que menos prejudicam os deslocamentos por bicicletas 

-  aumentar usuários por meio de ações tangíveis.
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Há interesse dos gestores em realizar medidas 
voltadas para o pedestre, devido às proposições de 

diretrizes viárias pedonais nos planos diretores de 
alguns municípios.

A criação do Programa de Incentivo ao Transporte 
Não Motorizado no PDDI 2011 promoveu medidas 
voltadas à priorização da mobilidade pedonal em 

detrimento dos modos motorizados individuais.

A existência do programa permite a discussão do 
espaço do pedestre, notando-se assim a abertura por 
parte dos órgãos gestores da região para a proposição 

de ações voltadas a modos ativos.

Fatores externos

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES

THREATS | AMEAÇAS

Falta de ações tangíveis advindas do Programa de 
Incentivo ao Transporte Não Motorizado do PDDI 
2011 indica a falta de incentivos para a execução 
de infraestrutura para pedestres e problemas de 

governança.

O Rodoanel está há mais de 20 anos sendo discutido 
e seu projeto ainda não foi implementado - dificuldade 

para conseguir investimentos voltados para a 
mobilidade.

71% dos respondentes, não conhecem ações ou 
projetos que incentivam o uso de rotas cicloturísticas 

- alguns setores da sociedade ainda são pouco 
presentes no fomento do cicloturismo.

O principal ponto que dificulta os deslocamentos por 
bicicleta é a falta de faixas cicláveis, de acordo com o 

levantamento de opinião.

Há dificuldades por parte do poder público em 
cumprir as metas de expansão da malha cicloviária, 

o que prejudica os usuários potenciais.

Traçados rodoviários - Rodoanel e VIURBS - revelam 
oportunidade de conexão metropolitana por bicicleta 
e disponibilidade dos agentes metropolitanos para a 

discussão sobre infraestrutura para ciclistas.

Inclusão de objetivos para expansão da rede ciclável 
com equipamentos de apoio e proposta para criação de 

programas de bicicletas públicas.

A existência de áreas de interesse turístico surge 
como oportunidade para consolidação de rotas 

ciclísticas.

Campanhas e programas de fomento têm papel 
fundamental no uso das cilorrotas - Terça das Manas, 

BH em Ciclo, Projeto Trilhas e Outro Trilha.



48 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

SWOT Intermodalidade

Fatores internos

WEAKNESSES | FRAQUEZAS
Infraestruturas de condições de caminhabilidade 
e ciclabilidade são insuficientes ou inexistentes, 

prejudicando os usuários e a promoção da 
intermodalidade.

A condição física dos passeios e da infraestrutura 
ciclável é prioritária na escolha dos cenários para 

os habitantes que participaram da pesquisa de 
preferência declarada, seguida por economia e tempo 

de deslocamento para chegar ao transporte coletivo.

A contribuição dos deslocamentos feitos por bicicleta 
para a distribuição modal para o macromodo 

coletivo é quase nula. Portanto, existe baixa adesão à 
intermodalidade entre bicicleta e transporte.

Há maior número de deslocamentos realizados por 
automóvel individual do que por ônibus, refletindo a 
alta adesão ao modo motorizado individual por parte 

da população, já que a mesma necessita de menos 
complementos para chegar ao destino.

O segundo motivo menos citado para a realização de 
deslocamentos de bicicleta, segundo as pesquisas OD, 

é o transbordo.

Quando usados para complementar viagens de 
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 mais provável substituir os 
deslocamentos feitos por outros modos pela bicicleta a 

partir desse limiar temporal.

Maiores distâncias para acessar o transporte coletivo 
são impeditivos para atrair novos usuários.

STRENGHTS | FORÇAS
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O Plano Estratégico Ferroviário apresenta sugestão da 
utilização das rotas ferroviárias para a delimitação 

das diretrizes cicloviárias.

A intermodalidade é citada em diversos programas 
do PDDI 2011, apontando que a expansão da rede de 
transporte público coletivo considera a integração 

com outros modos, com infraestrutura de apoio para 
ciclistas em terminais e adaptação de veículos para 

acomodar bicicletas.

Fatores externos

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES

THREATS | AMEAÇAS

A falta de implantação de medidas dos programas do 
PDDI 2011 demonstra os problemas de governança e 
a falta de investimentos voltados à intermodalidade.

Os respondentes da pesquisa de preferência declarada,
em sua maioria, não possuem bicicletas

em seus domicílios. Isso indica que a aplicação de 
políticas de incentivo para integração modal pode 
ser prejudicada entre transporte coletivo e bicicleta.

Existem projetos importantes para a rede de transporte 
coletivo da RMBH, como a criação de corredores de 

BRT, linhas de metrô e de novos terminais.

O Sistema Integrado de Mobilidade está em fase de 
implantação, propondo um complexo intermodal 

para a RMBH.

O Projeto de Melhoria de Desempenho das 
Concessões de Transporte Coletivo na RMBH prevê 
o aprimoramento das concessões, sendo possível 

desenvolver editais que incluam exigências voltadas 
para a intermodalidade.

Idealização da abertura dos terminais intermodais, 
permitindo acesso dos usuários de maneira mais 

abrangente.





PROPOSiçõesetapa 2

A Etapa de Proposições aborda as propostas voltadas à mobilidade 
ativa na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir da síntese de 
discussões do material levantado e produzido em etapas anteriores. A 
elaboração do conjunto de diretrizes e ações para uso de modos ativos, 
intermodalidade e fortalecimento das conexões entre centralidades 
da RMBH, busca apreciar e estimular as potencialidades diagnosticadas e 
mitigar as deficiências encontradas. 

O conteúdo contemplado se apresenta no detalhamento das diretrizes 
voltadas à promoção do uso de modos ativos na RMBH, além de pontuar 
medidas envolvendo legislações, regulamentações e ações educativas 
aplicadas à mobilidade. 

De maneira estratégica, a partir do diagnóstico e do prognóstico foram 
estruturadas proposições para orientação das intervenções, buscando 
um cenário desejável no âmbito da mobilidade ativa na RMBH. A 
fundamentação das medidas a partir das análises realizadas se apresenta 
em diretrizes, programas e redes de infraestrutura para modos ativos.
 
Para as Redes Cicloviárias Metropolitanas, são apresentadas propostas 
de traçado de Rede Cicloviária Estruturante Metropolitana, Rede 
Cicloturística Metropolitana e Rede Metropolitana de Polos de 
Transferência Intermodal. Tais propostas foram elaboradas seguindo 
preceitos de coesão, praticidade, segurança, conforto e atratividade. 
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Seção I | Cenário Desejável para a Mobilidade Ativa na RMBH
O Cenário Desejável para a mobilidade ativa na RMBH foi construído a 
partir do desenvolvimento da Etapa 01 - Diagnóstico da Mobilidade Ativa 
na RMBH, na qual foi possível identificar as deficiências e os desafios 
encontrados na região, e também as potencialidades e oportunidades 
que poderão impulsionar a promoção da utilização de modos ativos em 
detrimento dos modos individuais motorizados.

Diretriz 3: Promoção da conectividade entre 
centralidades por meio da ciclomobilidade

Diretriz 4: Potencializar o turismo, esporte e lazer por 
modos ativos na RMBH, incluindo o cicloturismo e a 
caminhada turística

Diretriz 5: Promover a intermodalidade e o 
desenvolvimento de novas centralidades a partir de 
intervenções que facilitem a opção pelos modos ativos com 
a implementação dos polos de transferência intermodal e 
estabelecimento de política de última milha

As Matrizes SWOT desenvolvidas no diagnóstico, a partir da síntese dos 
resultados encontrados, auxiliaram a definição das diretrizes propostas 
para a mobilidade ativa na RMBH.

Tais diretrizes foram apresentadas e discutidas em conjunto com o Comitê 
Técnico de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Diretriz 2: Promoção da melhoria nas condições de 
caminhabilidade na RMBH, observando a acessibilidade 
e desenho universal

Diretriz 1: Adoção de uma Governança, a nível 
metropolitano, responsável pela mobilidade na RMBH e 
pela instituição de modelos de incentivo à mobilidade 
ativa
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Seção II | Iniciativas de Incentivo à Mobilidade Ativa

Para a apresentação das intenções para a mobilidade ativa na RMBH, 
foram idealizados quadros síntese que contemplam as diretrizes e 
ações propostas, além dos prazos e de outros elementos de fomento e 
mecanismos para financiamento e monitoramento do programa.

As Iniciativas de Incentivo à Mobilidade Ativa correspondem a um 
conjunto de três programas propostos pelo PMA que têm como intuito 
organizar e agrupar as ações associadas a cada uma das redes propostas. 
Embora o TR tenha previsto apenas um programa - Programa de 
Incentivo à Mobilidade Ativa - foi adotada a estratégia de separação 
em mais de um programa de modo a facilitar a obtenção dos recursos 
necessários e organizar objetivos específicos. A idealização das diretrizes 
e, consequentemente, dos objetivos e das ações, levou em conta os 
princípios previstos pelo Termo de Referência, como: 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU - Lei Federal 
n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012)

Estatuto da Metrópole (Lei Federal n.º 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015)

Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, a Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU - em 
elaboração)

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da 
RMBH

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da 
RMBH e Programas previstos que envolvem a mobilidade ativa

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI - Lei 
Estadual n.º 23.577, de 15 de janeiro de 2020) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de 
outras documentações e literaturas referentes à mobilidade 
ativa

Diretrizes

Conjunto de atividades que pautam o futuro pretendido da 
mobilidade ativa para a RMBH, estabelecendo princípios 

voltados para governança e incentivo aos modos ativos

Eixos temáticos 
envolvidos

Questões-chave discutidas na análise SWOT relacionadas com 
a diretriz apresentada

O que se pretende alcançar com a proposição da diretriz

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vinculados à 
Agenda Mundial de Desenvolvimento para o Ano de 2030, 

relacionados com a diretriz proposta

São proposições tangíveis, que viabilizam as diretrizes e seus 
objetivos

Tempo previsto para o início e execução das referidas ações, 
conforme prioridades metropolitanas: Curto Prazo (até 5 anos); 

Médio Prazo (até 10 anos) e Longo prazo (até 20 anos)

Objetivos

Se a diretriz se refere a ações espaciais (físicas) ou nãoDimensão

ODS relacionados

Programa de Incentivo 
ao Transporte Não-

Motorizado

Programa criado no PDDI (2011), que visa a criação e a 
implementação de políticas públicas inovadoras relacionadas 

aos sistemas de transporte e ao uso do solo urbano

Ações propostas / 
Medidas

Prazos

Agentes responsáveis 
e envolvidos

Órgãos capazes de assumir a responsabilidade pela 
implementação das ações, ou que estejam envolvidos de 

alguma maneira com a execução da atividade proposta

Possíveis fontes de 
recurso

Sugestão ou possibilidade de origem ou procedência dos 
recursos financeiros necessários para financiamento das ações

Etapa 2 | Proposições
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Este capítulo apresenta as possíveis fontes de recursos para o 
financiamento e a implementação das ações propostas. Destaca-se 
que dentre essas ações, há aquelas que propõem a organização das 
atividades cotidianas da governança pública e há também uma série de 
medidas cuja realização depende integralmente do desprendimento 
de recursos financeiros que podem ou não estar disponíveis para 
empenho, demandando a busca por fontes de repasse.

Possíveis fontes de recurso e possíveis modelos de implementação da ação

RM com grande 
heterogeneidade 

de porte 
financeiro entre os 

municípios

A busca por 
financiamento de 

atividades de interesse 
público é uma tarefa de 

alta complexidade

A responsabilidade de 
governança é compartilhada 

entre o estado e os municípios 
que podem ou não ter a 

capacidade de financiar as 
ações propostas. 

Recursos Públicos

São aquelas que repassam aos estados e municípios 
os recursos provenientes de fundos ou impostos 

Transferências 
constitucionais

Dentre as possibilidades de medidas para implementação das propostas, 
a mais importante é o financiamento por meio de repasses de recursos 
públicos, que recai às esferas federal, estadual ou municipal. Sobre os 
recursos federais, existem três métodos principais de transferência:

Demanda a existência de lei específica exigindo a 
disposição dos recursos, por isso, é de difícil aplicação

Transferências
legais

Definidas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de 
maio de 2000

Transferências
voluntárias

Repasse de recursos do orçamento geral da União aos estados sem depender de 
embasamento constitucional ou legislação específica para financiamento de 
projetos de interesse comum, sendo instrumentadas por convênios, contratos de 

repasse ou termos de parceria

Recursos Privados

O investimento em mobilidade, apesar de ser atribuição formal das 
esferas públicas, pode também ser viabilizado através de capital privado. 

De maneira similar ao que foi apresentado para os investimentos 
públicos, agências nacionais e internacionais de fomento podem 
representar uma fonte de financiamento aplicável a alguns projetos de 
maior escala, mediante contrato de crédito. 

Iniciativa privada

Parcerias
Público-Privadas Concessões

Definidas pela Lei n.º 8.987 
-13 de fevereiro de 1995

Definidas pela Lei n.º 11.079 
- 30 de dezembro de 2004

Indicadores e metas
A fim de auxiliar no cumprimento do Plano de Mobilidade Ativa da 
RMBH, os Programas propostos apresentam respectivos indicadores 
quantitativos, que visam: 

Reduzir a complexidade de gerenciamento de um dado 
sistema;

Mensurar a performance dos Programas;

Revelar, quando observados conjuntamente, a tendência do 
Plano como um todo;

Individualmente, permitem o acompanhamento progressivo 
do Programa.
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Existem diferentes sistemas de indicadores para a mobilidade. Entre eles, 
um dos mais conhecidos no Brasil é o Índice de Mobilidade Urbana 
Sustentável (IMUS), que é composto por hierarquia de critérios formado 
por nove Domínios: Acessibilidade, Aspectos Ambientais, Aspectos Sociais, 
Aspectos Políticos, Infraestrutura de Transportes, Modos Não Motorizados, 
Planejamento Integrado, Tráfego e Circulação Urbana e Sistemas de 
Transporte Urbano. 

Contudo, o IMUS direciona-se a municípios, principalmente os de maior 
porte, e tem os indicadores estabelecidos de forma independente das 
ações.

Portanto, para o PMA, os indicadores devem ter caráter metropolitano 
e auxiliar no acompanhamento dos Programas propostos. Dessa forma, 
foram utilizados alguns domínios e temas do IMUS para embasar tais 
indicadores. 

Aspectos sociais Aspectos políticos Modos não motorizados

Planejamento integrado Tráfego e Circulação Urbana Sistemas de Transportes Urbanos

Participação Popular

Integração de ações políticas Captação e gerenciamento de recursos

Transporte cicloviário

Deslocamento a pé

Integração do transporte público

Acidentes de trânsito Educação para o trânsito

Capacitação de gestores

Planjemento estratégico e integrado

Etapa 2 | Proposições
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Quadro das diretrizes
Diretriz 1 - Adoção de uma governança, a nível metropolitano, responsável pela mobilidade da RMBH e pela instituição de modelos de 

Criar instância colaborativa para 
monitoramento, acompanhamento e articulação 
do Plano de Mobilidade Ativa, incluindo suas 
ações e redes propostas, envolvendo Estado, 
Municípios e Sociedade Civil

Curto
prazo

1.1
Criar processo de capacitação contínua 
das equipes técnicas municipais da 
RMBH sobre assuntos voltados à 
mobilidade ativa, incluindo a criação de 
manuais e modelos

Ação contínua

1.2

Criar manuais de ações e 
programas voltados à educação 

e conscientização no trânsito em 
escolas da RMBH, contemplando a 

mobilidade ativa

1.3

Criar manuais para orientar a utilização de recursos 
arrecadados em ações de desincentivo ao transporte 

individual para o subsídio de infraestrutura voltada à 
mobilidade ativa, como por exemplo: estacionamento 

rotativo, pedágio urbano, CIDE, entre outros

Médio
prazo

1.4

Ação contínua

Garantir que o Plano de Mobilidade 
Ativa seja considerado em políticas 
públicas setoriais, por parte da 
instância colaborativa, de forma 
a promover sinergia na sua 
implementação

Ação contínua

1.5

Criar modelo de funding 
e direcionamento de 
benefícios financeiros 
vindos de outros modos 
para promoção da 
mobilidade ativa

1.6

incentivo à mobilidade ativa

Curto
prazo
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Criar modelo de 
edital de concessão 
para programas de 
compartilhamento 

de bicicletas nos 
municípios da RMBH

1.7

Articular o Plano de Mobilidade Ativa 
com políticas públicas setoriais de 
forma a promover sinergia na sua 

implementação, como enfrentamento 
às mudanças climáticas, saúde, 

segurança pública e lazer

Ação contínua

1.8

Regulamentar a rede 
cicloturística metropolitana

Longo
prazo

1.9

Regulamentar a rede cicloviária 
estruturante metropolitana

1.10

Incentivar a regulamentação 
das trilhas cicloturísticas 

e de caminhada e de rotas 
cicloviárias nos municípios

Curto
prazo

1.12

Articular a participação do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - CONPED na formulação, 

acompanhamento e monitoramento das intervenções relacionadas 
à mobilidade pedonal do Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa, 

considerando também o envelhecimento populacional

1.13

Etapa 2 | Proposições

Diretriz 1 - Adoção de uma governança, a nível metropolitano, responsável pela mobilidade da RMBH e pela instituição de modelos de 
incentivo à mobilidade ativa

Médio
prazo

Curto
prazo

Médio
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo Curto

prazo
Médio
prazo

Longo
prazo

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo

Longo
prazo

Regulamentar os Polos de 
Transferência Intermodal, com 
necessidade de revisão a cada 
10 anos

1.11

Curto
prazo

Médio
prazo
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Quadro das diretrizes
Diretriz 2: Promoção da melhoria nas condições de caminhabilidade na RMBH, obsevando a acessibilidade e desenho universal 

Promover a adequação 
dos projetos de interesse 
metropolitano existentes e 
de responsabilidade Estadual 
de acordo com o proposto 
pelo Plano Metropolitano de 
Mobilidade Ativa

2.1
Promover projetos de ruas 
completas, rotas pedonais acessíveis 
e/ou concessões urbanísticas 
para exploração, recuperação e 
conservação de calçadas no entorno 
de locais de interesse, centralidades e 
equipamentos metropolitanos a partir 
de mapeamento a ser realizado

2.2

Promover projetos de ruas 
completas, rotas pedonais 

acessíveis e/ou concessões 
urbanísticas para exploração, 

recuperação e conservação de 
calçadas no entorno e rotas de 

acesso dos Polos Intermodais 
e Terminais Metropolitanos

2.4

Promover projetos de 
rotas pedonais incluindo 

projetos complementares 
de iluminação de forma a 

auxiliar na segurança pública 
em centralidades e áreas de 

interesse metropolitano

2.5

Articular para que 
haja continuidade 
e padronização da 
rede pedonal entre 
limites municipais 
conurbados

Ação contínua

2.7

Articular e promover projetos 
para consolidação da rede 
cicloviária estruturante 
metropolitana proposta, incluindo 
condições e rotas de acesso e 
infraestrutura de apoio ao ciclista

3.1

Diretriz 3: Promoção da conectividade entre centralidades por meio da ciclomobilidade

Curto
prazo

Ação contínua
Longo
prazo

Promover espaços caminháveis 
associados à Trama Verde-
Azul, aos parques estaduais, 
e projetos para a criação de 
parques urbanos e para a 
recuperação de áreas de fundo 
de vale

2.3

Longo
prazo

Longo
prazo

Longo
prazo

Promover projetos de zonas de 
velocidade reduzida (ex. Zona 30) em 

centralidades e áreas de interesse 
metropoltiano de forma priorizar 

a mobilidade a pé e garantir a 
segurança viária na circulação dos 

pedestres

2.6

Médio
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo
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Promover campanhas, individuais ou em 
conjunto com outros entes públicos, de 

incentivo ao uso da bicicleta e de promoção 
dos novos trajetos cicloviários metropolitanos, 

de maneira contínua e junto aos demais 
atores da mobilidade metropolitana

3.2

Articular com os municípios 
a implementação das redes 
cicloviárias municipais com 
condições de acesso à rede 

cicloviária estruturante 
metropolitana

Articular para que haja 
continuidade e padronização 
da rede cicloviária entre 
limites municipais 
conurbados

3.4

Articular com o Governo Federal 
a promoção e a manutenção 
da rota cicloviária em trajetos 
e áreas de responsabilidade da 
união, como rodovias federais

3.5

Promover a preservação 
ambiental por meio da 

delimitação de rotas cicláveis e 
espaços caminháveis em ativos 

ambientais, indo ao encontro do 
conceito da Trama Verde-Azul

4.2

Etapa 2 | Proposições

Diretriz 3: Promoção da conectividade entre centralidades por meio da ciclomobilidade
 Diretriz 4: Potencializar o turismo, esporte e lazer por modos ativos na RMBH, incluindo o cicloturismo e a caminhada turística

Ação contínua

Ação contínua

Ação contínua

Criar estratégia de comunicação 
para a Rede Cicloturística 
Metropolitana a partir dos Circuitos 
Turísticos identificados e para as 
trilhas de turismo a pé, reunindo 
os municípios e órgãos estaduais 
competentes

4.1

3.3

Ação contínua

Ação contínua

Ação contínua

Articular e promover projetos 
de consolidação da Rede 

Cicloturística Metropolitana 
proposta, a partir dos Circuitos 

Turísticos identificados

4.3

Realizar testes das rotas cicloturísticas 
propostas com o público potencial, 

como cicloturistas, comunidade, 
imprensa e meio acadêmico, e com os 
prestadores de serviços, modificando 

os trajetos se necessário

4.4

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo Curto

prazo
Médio
prazo

Longo
prazo
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Quadro das diretrizes
Diretriz 4: Potencializar o turismo, esporte e lazer por modos ativos na RMBH, incluindo o cicloturismo e a caminhada turística.

Implementar infraestrutura 
de apoio, como serviços de 
orientação turística e oficinas 
em pontos de encontro ao 
longo da rede cicloturística e 
das trilhas de turismo a pé

4.5
Articular junto aos municípios a 
implementação de atrativos ao longo 
das rotas cicloturísticas e das trilhas de 
turismo por parte da iniciativa privada, 
como serviços de hospedagem, 
alimentação, comércio e oficinas

4.6

Regulamentar a possibilidade de 
os municípios expandirem a rede 

cicloturística metropolitana e as 
trilhas de turismo a pé

4.8

Articular com o governo 
federal a promoção e 
a manutenção da rota 
cicloviária em trajetos e 
áreas de responsabilidade da 
união, como a Estrada Real

4.10

Criar o Fórum do Cicloturismo e do Turismo 
a Pé da RMBH, envolvendo os municípios, a 
iniciativa privada e a sociedade civil para a 
atuação conjunta na estruturação, consolidação, 
e monitoramento da Rede Cicloturistica 
Metropolitana e das trilhas de turismo a pé

4.11

Curto
prazo

Articular com municípios ações 
de promoção das rotas que 
compõem a Rede Cicloturística 
metropolitana e caminhos para 
o turismo a pé

4.7

Médio
prazo

Articular a promoção do turismo a pé, do 
cicloturismo e a criação da Rede Cicloturística 

Metropolitana com programas e políticas de 
turismo estaduais, bem como com as Secretarias 

de Turismo dos municípios

4.9

Médio
prazo

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo

Ação contínua
Ação contínua

Curto
prazo
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Criar modelo de funding 
e direcionamento de 

benefícios financeiros à 
promoção do ciclismo 

e cicloturismo, com 
retroalimentação

4.12

Elaborar e executar projetos específicos 
para os Polos de Transferência 

Intermodal propostos, de tratamento 
do entorno e de rotas de acesso dessas 
áreas, de modo a auxiliar e incentivar a 

mobilidade a pé 

Promover programas de 
compartilhamento de 
bicicletas associados aos 
Polos de Transferência Modal 
e Terminais Metropolitanos

5.2

Garantir a implementação de infraestrutura 
necessária nos Polos de Transferência 

Modal e nos Terminais Metropolitanos para 
possibilitar a integração modal a partir da 

mobilidade ativa

5.4

Etapa 2 | Proposições

Integrar as formas de pagamento dos serviços 
de mobilidade em âmbito metropolitano, 
especialmente de sistemas de bicicletas 
compartilhadas e do transporte público coletivo 
por meio de bilhete único

5.3

5.1

Regulamentar o transporte de 
bicicletas dentro do transporte 

coletivo e intermunicipal e revisar a 
regulamentação no transporte coletivo 

metropolitano

5.5

Diretriz 5 - Promover a intermodalidade e o desenvolvimento de novas centralidades a partir de intervenções que facilitem a opção pelos
modos ativos com a implementação dos polos de transferência intermodal e estabelecimento de política de última milha.

Médio
prazo

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo

Médio
prazo

Médio
prazo

Médio
prazo

Médio
prazo
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Programas do Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa

1. Desenvolvimento das atividades 
produtivas e do comércio local;

2. Promover o turismo, 
o esporte e lazer.

Programa de 
Incentivo ao 
Turismo por 

modos ativos na 
RMBH

Objetivos
Programa específico para o desenvolvimento do Cicloturismo na RMBH com o objetivo de fomento 
de atividade econômica, mobilidade ativa e lazer, ressoando a função pública de interesse 
comum relacionada ao desenvolvimento socioeconômico. A criação do programa específico permite 
articulação desvinculada das estruturas de governança mobilidade (mas não apartada) e acesso à 
atores chave com viés de desenvolvimento local, como secretarias de turismo, cultura, esporte e lazer, 

além de atores privados.

Possibilita, ainda, acesso à diferentes fontes de financiamento, especialmente ligados ao turismo e 
ao esporte. 

Dessa forma, poderia contribuir com os deslocamentos ativos cotidianos de maneira indireta, se 
tornando um atalho tanto para infraestrutura como promoção.

Programa para 
a promoção de 

Intermodalidade 
na RMBH

Objetivos
1. Promover a intermodalidade e a 
interação com outros modos;

2. Atrair mais deslocamentos por 
modos ativos, com segurança;

3. Redução de emissões (poluentes  
e gases efeito estufa);

4. Promover acessibilidade 
às centralidades e terminais 
metropolitanos;

5. Desenvolvimento das atividades 
produtivas e do comércio local.

Programa específico para o desenvolvimento da intermodalidade na RMBH, ressoando a função pública 
de interesse comum relacionada ao transporte intermunicipal e as conexões intermodais da região 

metropolitana.

A criação do programa específico permite a articulação facilitada deste Plano Metropolitano de 
Mobilidade Ativa com o Plano Metropolitano de Transporte Coletivo e demais planos setoriais, no 
qual ações previstas para o transporte coletivo possam ser colocadas aqui, tornando esse programa 

relacionado ao Plano de Mobilidade da RMBH como um todo.

Facilita a comunicação e promoção da intermodalidade, além de gerar força para a implementação 
da Rede de Polos de Transferência Intermodal.

Programa para 
a promoção de 
deslocamentos 
ativos na RMBH

Objetivos
1. Atrair mais deslocamentos por 
mdos ativos, com segurança;

2. Redução de emissões (poluentes e 
gases efeito estufa);

3. Priorizar deslocamentos ativos 
entre centralidades da RMBH;

4. Promover acessibilidade 
às centralidades e terminais 
metropolitanos.

Programa específico para tratar dos deslocamentos ativos em si, ressoando a função pública de 
interesse comum relacionada ao sistema viário de interesse metropolitano, abrangendo ainda os 
conceitos do PDDI de desenvolvimento de centralidades e também tratamento aos equipamentos 

metropolitanos (que carece de definição).

A criação do programa específico permite destaque maior para a mobilidade ativa e a necessidade 
de dar tratamento e acessibilidade aos equipamentos metropolitanos que não relacionados ao 
transporte. Ainda, permite a instigação sobre o deslocamento metropolitano por modos ativos, bem 

como a sua inserção na governança da mobilidade metropolitana, que hoje é inexistente.

Facilita, ainda, a discussão de estratégias de financiamento específicas para o sistema de mobilidade 
da RMBH, respeitando as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana no tocante à 

priorização.
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Diretrizes

1

3

4

5

1.9 1.12 4.11

4.1

1.9 1.12 4.2 4.3 4.4 4.5

4.1 5.5

4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

Ações

Ações

Ações

Ações

Diretrizes

1

2

3

5

5.3

2.4

2.4 5.2 5.3

Ações

Ações

Ações

5.4

5.4 5.5

2.4 5.2 5.3Ações 5.4 5.55.1

Diretrizes

1

2

3

1.1

1.7

1.5 1.7 1.9

Ações

Ações

Ações 1.10 3.2 3.3 3.4 3.5

1.10 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 1.10 2.22.1 3.3

3.1

2.2

1. Editais para Turismo;
2. Lei de Incentivo ao Turismo;
3. Iniciativa privada;
4. Orçamento público (estadual e municipal).

Potenciais fontes de financiamento

Operações Urbanísticas de Concessão e 
Exploração;
1. Mecanismos financeiros metropolitanos;
2. Novos mecanismos de financiamento 
proveniente do sistema de mobilidade 
(desincentivo individual);
3. Orçamento Público (estadual);
4. Grants internacionais.

Potenciais fontes de financiamento

Operações Urbanísticas de Concessão e Exploração
1. Mecanismos financeiros metropolitanos;
2. Novos mecanismos de financiamento 
proveniente do sistema de mobilidade 
(desincentivo individual);
3. Orçamento Público (estadual);
4. Grants internacionais.

Potenciais fontes de financiamento



64 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

Seção III | Redes Cicloviárias Metropolitanas

Para a qualificação de rotas de cicloturismo, devem ser considerados 
alguns critérios de qualidade que se diferem dos que foram apresentados 
para o desenvolvimento de rotas cicláveis voltadas para deslocamentos 
rotineiros. As principais motivações para utilização de ciclorrotas 
turísticas são: 

Rede Cicloturística Metropolitana

Diferente do ciclista que se desloca ao trabalho ou estudo, o cicloturista 
não tem como motivação principal o destino, mas sim o percurso em si.

Definição dos trajetos 
de rotas cicloturísticos

Foram considerados os atrativos turísticos, 
meios de hospedagem, serviços de apoio e 

serviços complementares

Presença de redes intra e intermunicipais existentes e propostas

Manchas urbanas

Desenho da Trama Verde-Azul

Pontos de interesse turístico-cultural localizados na RMBH

O traçado do Plano Estratégico Ferroviário

Resultados obtidos a partir de questionários aplicados a atores chave 

Segurança

Atratividade

Coerência

Conforto

Linearidade

Mapa Proposta Rede Cicloturística

Para o traçado da proposta foi realizada a análise das rotas cicloturísticas mais populares na 
RMBH, obtidas a partir do aplicativo Wikiloc.

938,87 km de Rede Cicloturística Metropolitana foram propostos
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Mapa Proposta Rede Cicloturística | Trama Verde Azul Mapa Rotas Cicloturísticas | Frequência de Uso

Etapa 2 | Proposições
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Rede Cicloviária Estruturante 
Metropolitana
Para a definição de diretrizes cicloviárias metropolitanas, foi considerada 
a consolidação de anéis cicláveis que promovam a conexão entre as 
centralidades e os municípios limítrofes, com melhor utilização do sistema 
cicloviário existente e aprimoramento da atratividade do modo.

Foram idealizados três cenários temporais para a implantação e a 
implementação da Rede Cicloviária Estruturante:

CP
Curto Prazo 

(até 2027, prazo 
de 5 anos)

Conexão entre as malhas municipais existentes, promovendo a caracterização da rede 
metropolitana. Priorização da conexão entre centralidades de importância metropolitana e 
municípios limítrofes conurbados.

Expansão da rede inicial, visando maior abrangência do sistema.

Diretrizes voltadas para a consolidação do uso da bicicleta em conexões intermunicipais, 
com caráter de planejamento.

CP

MP

LP

Além disso, para os projetos das vias cicláveis propostas devem considerar 
o espaço viário disponível, o perfil viário e se é possível adaptá-lo 
para que sejam atendidas as dimensões mínimas para implantação das 
mesmas.

São definidas dimensões associadas aos diferentes tipos de 
infraestruturas cicláveis, que por sua vez, dependem da hierarquia viária 
e das velocidades máximas regulamentadas.

MP
Médio Prazo 

(até 2032, prazo 
de 10 anos)

LP
Longo Prazo 

(até 2042, prazo 
de 20 anos)

Mapa Rotas Cicloturísticas | Circuitos Turísticos

677,30 km de Rede Cicloviária Metropolitana foram propostos
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Faixas de circulação exclusas de ciclos, no 
mesmo nível de faixa de rolamento e segregadas 

fisicamente. Podem ser implantadas em vias 
com velocidades mais baixas

CI
CL

OF
AI

XA
S

CI
CL

OV
IA

S
CA

M
IN

H
OS

 C
IC

LÁ
VE

IS
CI

CL
OR

RO
TA

S

Vias arteriais ou coletoras (Velocidade média 50 
km/h) e vias locais

Faixas exclusivas de circulação de ciclos, porém 
segregadas fisicamente das faixas de rolamento. 
Ideal para vias com velocidades elevadas ou alto 

fluxo de veículos

Vias marginais de rodovias, de trânsito rápido, 
arteriais ou coletoras (velocidades acima de 50 

km/h), vias locais e rodovias

Circulação de dois ou mais modais no mesmo 
espaço. Podem ser implementadas em “passeios 

compartilhados”. A via compartilhada exige 
velocidades reduzidas

Vias locais (passeios compartilhados passíveis de 
implantação em todas as hierarquias de via)

Espaço de uso compartilhado entre modais, 
criando condições favoráveis para a circulação 
de todos. Possuem sinalização que estrutura o 
sistema ciclável da cidade, interligando pontos 

de interesse, ciclovias e ciclofaixas

Todas as hierarquias

O detalhamento do método para elaboração da rede 
estruturante define a necessidade de definição de linhas de 
desejo. Para isso devem ser considerados diversos critérios, já 
apontados em diagnóstico. São eles:

Ligação entre centralidades, apresentadas no 
PDDI

Ligação entre municípios limítrofes, 
especialmente os conurbados

Potencial de atratividade para a migração 
modal

Corredores existentes

Trama Verde-Azul

Presença de redes municipais existentes e 
propostas em BH, Vespasiano, Capim Branco, 
Nova União, Caeté, Sarzedo, São Joaquim de 
Bicas, Juatuba, Mateus Leme e Itatiauçu;

Previsão de novos terminais e estações de 
acesso

A Rede Cicloviária Estruturante Metropolitana tem 
por objetivo conectar municípios limítrofes e suas 
centralidades. Ademais, considerando que algumas 
centralidades correspondem, a áreas com Polos de 

Transferência Intermodal propostos, a rede traçada 
visa incentivar a intermodalidade nos trajetos dos 

cidadãos metropolitanos

Foram considerados os traçados de rotas cicloviárias já existentes, 
planejadas ou propostas nos municípios da RMBH

Etapa 2 | Proposições
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Mapa Proposta Rede Cicloviária Estruturante Mapa Proposta Rede Cicloviária Estruturante | Trama Verde Azul
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Mapa Proposta Rede Cicloturística Estruturante | PrazosMapa Proposta Rede Cicloturística Estruturante | Tipologias

Etapa 2 | Proposições



70 Plano de Mobilidade Ativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2022

Vetor Norte

Consiste na ligação entre os municípios de Santa Luzia, Vespasiano, 
Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das 
Neves e Matozinhos com o Centro Metropolitano Norte. O traçado do vetor 
considera, localmente, a conectividade com os Polos de Transferência 
Intermodal Propostos e diversos terminais e estações MOVE, rodoviárias, 
ferroviárias e municipais em todo o território de abrangência.

Vetor Leste

Representa, no contexto metropolitano, uma ligação entre os municípios 
de Nova Lima, Raposos, Sabará, Caeté e Nova União com a sede 
metropolitana de Belo Horizonte. O vetor também possui atrativos 
turísticos ao longo da rota, em especial pela Estrada de Ferro em Sabará. 
O trajeto também fornece conectividade localizada com estação MOVE, 
terminais ferroviários, metropolitanos e municipais.
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Vetor Sul

Destaca-se por ser o único contido dentro de apenas um município, 
partindo da fronteira sul de Belo Horizonte, passando pelo bairro Jardim 
Canadá em Nova Lima e seguindo em direção ao município de Rio Acima, 
no limite sul da RMBH. Assim, neste trajeto o vetor fornece conectividade 
entre a sede metropolitana e o Centro Metropolitano Sul, passando pelo 
Sub-centro Metropolitano de Jardim Canadá.

Vetor Oeste

Abrange os municípios de Contagem, Betim, Ibirité, Sarzedo, Mário 
Campos, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme e 
Brumadinho. Assim, garante conectividade entre a metrópole, a 
articulação entre os Sub-centros Metropolitanos de Contagem e Barreiro e 
o Centro Metropolitano Oeste e permite acessibilidade local aos Polos de 
Transferência Intermodal e diversas estações e terminais.

Etapa 2 | Proposições
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Padrões de execução de infraestruturas cicláveis e caminháveis

Todas as sinalizações horizontais para estruturas cicláveis devem possuir o símbolo indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso de ciclistas (SIC)

Sinalização

A padronização da sinalização das estruturas cicláveis deve 
atender ao disposto no Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito, que tratam de sinalização vertical, sinalização 
horizontal e sinalização cicloviária.

Sinalização
Horizontal

As ciclofaixas devem ser delimitadas pela marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI), sendo pintada 
nas cores vermelha e branca, para contraste e demarcação

A demarcação em branco deve ter mín. 0,20 m e no máx. 0,30 m, em linha contínua e a demarcação 
vermelha pode cobrir a superfície ou ser pintada em linha contínua, com mín. 0,10 m na parte 
interna da ciclofaixa. 
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A padronização das calçadas é feita pela NBR 9050/2015 usada para 
desenvolvimento de rotas acessíveis e dimensões mínimas de calçadas

A padronização de travessias elevadas é feita pela Resolução 738 de 
06 de setembro de 2018, com tratamento de interseções promovendo 
travessias seguras para pedestres

R-34: Circulação exclusiva de bicicletas

Assinala que a 
área, trecho de via/
pista ou faixa é de 

circulação exclusiva 
de bicicletas.

R-36a: Ciclistas à esquerda, pedestres à direita

Assinala que a 
área, trecho de via/
pista ou faixa é de 

circulação exclusiva 
de bicicletas.

A-30a: Trânsito de ciclistas

Adverte o condutor do 
veículo da existência, 
adiante, de trecho de 

pista ao longo do qual 
ciclistas circulam pela via 

ou cruzam a pista.

As sinalizações horizontais devem ser acompanhadas de sinalizações 
verticais, tanto de regulamentação, quanto de advertência. 

As sinalizações verticais de regulamentação são passíveis de multa no caso 
de descumprimento, enquanto as sinalizações de advertência têm caráter 
indicativo.
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As infraestruturas de apoio aos ciclistas são essenciais para a adesão 
ao modo cicloviário, especialmente visando a intermodalidade. Há a 
oportunidade de melhor caracterizar os trajetos das redes cicloviárias com 
a implantação de estruturas de apoio. Por isso, devem ser englobados no 
projeto, no mínimo, os seguintes itens:

Bicicletário

Estrutura para 
alimentação

Mapas informativos com os 
trajetos cicloviários municipais

Oficina de 
pequenos 
reparos

Armários

Sanitários Bebedouros

Estrutura de apoio para ciclistas

Paraciclo

Infraestrutura de Apoio de Ciclistas

Bicicletário

Etapa 2 | Proposições
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Centralidades do PDDI existentes e mapeadas e municípios com menor grau de autonomia;
Espaços abertos e rotas acessíveis próximas;

Rede Metropolitana de Polos de Transferência Intermodal
Para a escolha dos Polos propostos, além do diálogo com os membros do 
Escritório de Mobilidade, foram considerados critérios e o consequente 
desenvolvimento de uma metodologia: Proximidade a equipamentos metropolitanos;

Áreas urbanas com ocupação já consolidada;
Uso e ocupação do solo no entorno com caráter comercial, de serviços ou misto;
Áreas disponíveis para a implantação de infraestrutura de apoio (vazios, praças, etc.);

Proximidade a estações do transporte metropolitano, de itinerários de linhas metropolitanas 
ou de terminais com previsão de implantação;

Mapa de Polos e centralidades Mapa de Polos e transportes metropolitanos existentes
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Calçada acessível

Rede estruturante
e paraciclos

Bicicletário

Rotas acessíveis

Itinerário metropolitano

Rede estruturanrte

Ponto de ônibus

Bicicletário

Polo

Comércio e serviço

Detalhamento do entorno dos Polos Propostos

Os Polos de Transferência 
Intermodal são estruturas 
de base para organização dos 
sistemas locais, permitindo 
a inserção futura dos 
municípios no sistema 
metropolitano. 

A prioridade dos Polos de 
Transferência Intermodal 
é, viabilizar a integração 
metropolitana para os 
municípios onde conexões 
encontram-se concentradas 
no transporte bairro-a-
bairro, e que apresentam 
conflitos de integração entre 
os serviços metropolitanos e 
municipais. 

Etapa 2 | Proposições

ROTAS E ITINERÁRIOS

PONTOS

EDIFÍCIOS
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O detalhamento do entorno dos Polos de Transferência Intermodal 
contempla a análise de cada um dos 15 Polos propostos sob os seguintes 
aspectos: 

Delimitação da área de influência em um raio de 500 metros: 
traçada a partir do ponto que auxiliou na definição da 
proposta

Uso e ocupação do solo no entorno: quadras abrangidas pela 
área traçada foram classificadas pelos usos predominantes 

Lotes vazios e passíveis de implantação de infraestrutura de 
apoio ao Polo

Rotas de acesso ao Polo: rotas de transportes metropolitanos 
existentes nas proximidades, das vias principais no entorno 
e da Rede Cicloviária Estruturante Metropolitana proposta 

Avaliação de questões de acessibilidade nas rotas de acesso 
identificadas: realizada nas interseções existentes contou com 
a avaliação da acessibilidade quanto à existência e qualidade 
das calçadas, assim como infraestruturas para pedestres e 
pessoas com mobilidade reduzida 

Exemplo de um dos polos propostos
Polo de Pedro Leopoldo | Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo

Na análise do Polo de Pedro Leopoldo, cuja área de influência foi definida 
a partir do Terminal Rodoviário de Pedro Leopoldo, foi possível observar 
que o uso predominante no raio de 500 metros é de comércio e serviço, e 
a área conta com aproximadamente 7 lotes vazios. 

Foram definidas como rotas de acesso as ruas Herbster, Francisco Azevedo 
e Comendador Antônio Alves, sendo avaliada as condições das calçadas 
presentes nessas ruas e as condições necessárias para acessibilidade dos 
pedestres.

Fonte: Google Earth (2022) - Adaptado URBTEC™

Área de Influência do Polo de Pedro Leopoldo

Fonte: Google Earth (2022) - Adaptado URBTEC™

Uso e Ocupação do Solo na área de influência do Polo de Pedro Leopoldo

Residencial
Industrial
Institucional
Público

Comércio e serviço
Comunitário



77Etapa 1 | Diagnóstico da Mobilidade Ativa na RMBH

Fonte: Google Earth (2022) - Adaptado URBTEC™

Lotes Vazios dentro da Área de Influência do Polo de Pedro Leopoldo

Fonte: Google Earth (2022) - Adaptado URBTEC™

Rotas de Acesso ao Polo de Pedro Leopoldo

Condições suficientes das calçadas nas rotas de acesso ao polo

Condições das calçadas presentes nas rotas de acesso ao Polo de Pedro Leopoldo

Acessibilidade de pedestres nas rotas de acesso ao Polo de Pedro 
Leopoldo

Fonte: URBTEC™, 2022
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Redes Cicloviárias Metropolitanas
As Redes Cicloviárias Metropolitanas abrangem 
o conjunto das propostas elaboradas para a 
mobilidade ativa na RMBH, que engloba a 
Rede Cicloturística Metropolitana, a Rede 
Cicloviária Estruturante Metropolitana e a 
Rede Metropolitana de Polos de Transferência 
Intermodal.As redes propõem traçados 
coesos entre si para garantir a integração 
intermunicipal.

Rede Cicloturística Metropolirana
O planejamento de redes cicloturísticas considera 

um traçado coerente que conecta os principais 
ativos turísticos, e não a menor distância ou tempo 

mais curto.

Rede Cicloviária Estruturante 
Metropolitana

Para a definição de diretrizes cicloviárias 
metropolitanas considera-se a consolidação de 

anéis cicláveis que promovem a conexão entre as 
centralidades e os municípios limítrofes.

A prioridade dos Polos é, viabilizar a integração 
metropolitana para os municípios onde conexões 
encontram-se concentradas no transporte bairro-
a-bairro, e que apresentam conflitos de integração 

entre os serviços metropolitanos e municipais. 

Rede Metropolitana de Polos 
de Transferência

Redes Cicloviárias
Metropolitanas
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Síntese do Plano de Mobilidade Ativa da RMBH
Lagoa Santa

Plano de Mobilidade 
precário

Transporte coletivo demandam deslocamentos complementares envolvendo outros 
modos de transporte

Necessidade de promoção e implantação de infraestrutura de ciclomobilidade 
na RMBH | Articulação entre municípios da RMBH

+ Betim formam o núcleo conurbado da RMBH

Padrão de deslocamentos em direção ao núcleo conurbado, consolidando 
79% de todas as viagens da RMBH

Vespasiano
Plano de Mobilidade com 
proposições específicas 
para mobilidade ativa

Contagem
Plano de Mobilidade 

genérico

Belo Horizonte
Plano de Mobilidade 

genérico

12% dos municípios 
da RMBH 
possuem Plano de 
Mobilidade

85% dos 
municípios não 
possuem planos 
de mobilidade

Concentração de rotas cicloviárias e rotas de 
cicloturismo

DESLOCAMENTOS | TRANSPORTE 
COLETIVO

34,70% das viagens na RMBH são 
realizadas com ônibus urbanos

52,88% das viagens na RMBH são 
realizadas com a pé

DESLOCAMENTOS | TRANSPORTE 
INDIVIDUAL

84,88% das viagens na RMBH são 
realizadas por automóveis

13,52% das viagens na RMBH são 
realizadas por motocicletas

Regiões fora do núcleo conurbado utilizam mais o 
transporte coletivo para trafegar entre municípios

Maioria expressiva dos deslocamentos é realizada 
entre municípios do núcleo conurbado e região 

central de Belo Horizonte

Viagens intermunicipais são menos frequentes do 
que as viagens intermunicipais

Governança metropolitana responsável pela 
mobilidade ativa da RMBH

Incentivo ao uso dos modos ativos a partir de 
normativas

Incentivo e melhoria nas condições de 
caminhabilidade

Promoção de conectividade entre 
centralidades e áreas conurbadas

Promoção do cicloturismo

Promoção da intermodalidade e 
implementação de Polos Intermodais

Rede Cicloturística Metropolitana

Rede Metropolitana dos Polos de 
Transferência Intermodal

Rede Cicloviária Estruturante 
Metropolitana

Aspectos sociais

Aspectos políticos

Modos não motorizados

Planejamento integrado

Tráfego e circulação urbana

Sistemas de transporte urbanos
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Considerações
finais
O presente documento teve por objetivo apresentar o plajemaneto do 
trabalho, o diagnóstico e as proposições para a mobilidade ativa na RMBH, 
contemplando o conjunto de diretrizes e ações propostas para a promoção 
do uso de modos ativos e também o traçado das Redes Cicloviárias 
Metropolitanas. 

Tanto o Programa de Incentivo à Mobilidade Ativa, quanto as Redes 
Cicloviárias Metropolitanas aqui apresentados foram planejados de forma 
a estarem alinhados a demais planos e programas em andamento na região. 
Ademais, destaca-se que o Plano Metropolitano de Mobilidade Ativa compõe 
o Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, junto aos 
demais planos setoriais que ainda estão em andamento.

Ainda, as propostas foram elaboradas seguindo os preceitos da Política Nacional 
da Mobilidade Urbana (PNMU) e conceitos do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (PDDI, 2011), principalmente no que tange as Centralidades e o 
conceito da Trama Verde-Azul.

É importante ressaltar que, para a efetividade das ações propostas e 
implementação das Redes apresentadas, a regulamentação de uma estrutura de 
governança responsável pelo planejamento e pela gestão da mobilidade no 
âmbito estadual, assim como o contato direto com os municípios que compõem 
a RMBH representa grande importância.

Da mesma forma, as ações propostas têm a possibilidade de serem agrupadas 
em programas a serem desenvolvidos para a mobilidade na RMBH. A estratégia 
da criação de programas visa facilitar a busca por recursos para o financiamento 
das ações e, também, o acompanhamento da implementação delas.

De forma geral, o Plano de Mobilidade Ativa desenvolvido buscou por 
promover a conexão entre os municípios limítrofes e as centralidades da 
RMBH a partir da proposição da rede cicloviária estruturante metropolitana, 
a intermodalidade a partir da proposição da rede de polos de transferência 
intermodal, além do fomento ao turismo, a partir da rede cicloturística 
metropolitana. 
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