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EIXO LOGÍSTICA DE CARGAS

Objetivo
Promover o desenvolvimento econômico da RMBH e do Estado de MG 
através do transporte eficiente e sustentável de cargas na RMBH

Produtos
• Diagnóstico dos fluxos logísticos e econômicos
• Diretrizes e propostas
• Arranjo institucional

• Otimização dos custos das cadeias produtivas
• Adequação da distribuição modal às especificidades das cargas e distâncias
• Suporte às potencialidades econômicas regionais e locais
• Indicação de melhorias na infraestrutura logística
• Utilização de tecnologia e inteligência da informação no planejamento do transporte e logística
• Mitigação dos impactos ambientais e socioeconômicos



REFERÊNCIAS

• Política Nacional de Mobilidade Urbana: 2012

• Plano Nacional de Logística e Transporte: 2007, 2009 e 2011

• Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH: 2012

• Master Plan da RMBH: 2021

• Plano Estratégico de Logística e Transportes de MG: 2007

• Plano Estratégico Ferroviário de MG: 2021

• Plano de Mobilidade de BH: 2017

• Plano de Mobilidade de Contagem: 2015

• Pesquisas da Confederação Nacional do Transporte



Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei 12587/12

A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX 

do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a 

melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:

IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades;

Art. 23. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da 

mobilidade urbana, os seguintes:

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, 

concedendo prioridades ou restrições;

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 

contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;



Plano Nacional de Logística e Transporte: 2007, 2009 e 2011

O PNLT é o plano de 
desenvolvimento da implantação da 
infraestrutura de transportes 
brasileira, que possuindo uma visão 
de longo prazo – no que tange à 
solução dos problemas dos sistemas 
de transporte e de logística no País –
contrapõe-se a uma restrita visão de 
curto prazo, não apresentando 
apenas ações incrementais para a 
melhoria desses sistemas, mas sim, 
primordialmente, ações de natureza 
estruturante.



PDDI - RMBH

Programa de Racionalização da Logística Metropolitana de Distribuição Física de Cargas em Belo Horizonte

Objetivos: Implantação de Plataformas Logísticas (PL) e sistema de minerodutos visando, simultaneamente, a racionalização do 
trânsito de veículos de carga na RMBH, com a consequente melhoria do meio-ambiente e da segurança, e o aperfeiçoamento 
das diversas cadeias de abastecimento de materiais e produtos de interesse da região, resultante de uma maior eficiência no 
desenvolvimento de processos.

Prioritário/emergencial: desenvolvimento de estudos preliminares; análise de alternativas e elaboração dos  projetos executivos 

de Engenharia das Plataformas Logísticas e do sistema de minerodutos.

Curto prazo (2015): implantação progressiva dos projetos propostos das Plataformas Logísticas (Oeste, Noroeste e Nordeste), de 

acordo com a priorização a ser estabelecida em estudos posteriores visando atender as demandas já consolidadas.

Médio prazo (2023): implantação de reserva de capacidade para a rede logística, visando alavancar o setor e a economia da 

RMBH.

Projetos e Ações: Estudo preliminares
• Previsão de demanda por transporte de carga: propõe-se que na Pesquisa de Origem e Destino, a ser realizada em 2011, 

sejam levantados os fluxos de carga com origem e destino internos à RMBH...
• Previsão de demanda por espaços públicos para armazenagem...
• Pesquisa de opinião junto a autoridades locais e empresários envolvidos em estágios de cadeias de abastecimento...
• Estudos de simulação e de otimização de diversos esquemas de redes...
• Realização de seminários de discussão com representantes das partes envolvidas...



MASTER PLAN DA RMBH: 2021

Em 2013 o trabalho foi elaborado a partir do conceito de 
aerotrópole, no qual foram identificados os setores com 
potencialidade de desenvolvimento na região e de ligação com 
o Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN).

O objetivo principal da 
atualização em 2021 foi 
compreender a trajetória 
dos setores alvo do Master 
Plan no estado, assim como 
seu potencial de 
interconexão com o AITN e 
as direções principais para 
o seu desenvolvimento.



PLANO ESTRATÉGICO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE MG 2007



PLANO ESTRATÉGICO FERROVIÁRIO
Objetivos do PEF Minas
O desenvolvimento do PEF Minas se pauta por estratégias que buscam garantir os potenciais de aprimoramento dos atuais serviços de 
passageiros e cargas; novas possibilidades de ramais e corredores logísticos; integrações multimodais com rodovias e portos; 
aproveitamento de trechos em operação e daqueles não operacionais; compartilhamento, quando viável, de cargas e passageiros; 
expansão de plataformas multimodais, desenvolvimento regional; e, redução de impactos ambientais.
Nesse cenário multifacetado, o PEF Minas se molda pelos seguintes objetivos estratégicos:
• Realizar o diagnóstico situacional do sistema ferroviário atual e seu prognóstico, no horizonte de 2035, incluindo a integração com outras 
modalidades de transporte;
• Identificar e avaliar abordagem que favoreça o convívio de serviços de transporte ferroviário de passageiros (regional e ou turístico), sem 
que haja obrigatoriamente o compartilhamento de linhas e outros ativos, com os trens de passageiros sendo conduzidos por operadores 
independentes;
• Avaliar propostas de novos projetos ferroviários potencialmente relevantes para compor um portfólio que será objeto de análise de 
préviabilidade;
• Estudar o aproveitamento de linhas paralisadas ou consideradas antieconômicas por seus atuais concessionários, em modelo regulatório 
alternativo, com vistas ao desenvolvimento de novos serviços de transporte de cargas e ou passageiros no modelo short line;
• Ampliar os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte;
• Equalizar as especificações técnicas relacionadas aos levantamentos de demanda de passageiros como consequência de estudos de:
conversão de linha férreas desativadas para o transporte urbano ferroviário de passageiros; implantação de serviços de transporte 
ferroviário regional de passageiros; implantação de serviços de transporte ferroviário metropolitano de passageiros; implantação de trens 
turísticos;
• Disponibilizar ferramentas de "dashboards" para informação pública de dados e resultados de propostas avaliadas de acordo com 
políticas de participação social definida pela SEINFRA.



POLÍTICA DE LOGÍSTICA URBANA DE BELO HORIZONTE

Objetivo

“Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o 
ambiente de negócios da cidade” considerando a Diretriz 
V que objetiva a “mitigação dos custos ambientais, sociais 
e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas no 
Município” e envolvendo todos agentes da cadeia de 
abastecimento”. 

Temas abordados

• Circulação de veículos de carga
• Operação de carga e descarga
• Logística e uso do solo
• Instrumentos de gestão e fiscalização
• Centros de distribuição urbana
• Entregas fora de pico
• Soluções de último quilômetro



PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CONTAGEM

Diretrizes de Curto Prazo (Implantação até 2020)

Fomentar a aproximação dos órgãos de planejamento e operação da mobilidade urbana com os centros de ensino e pesquisa... 
Aplicar pesquisa Origem/Destino municipal de cargas integrada à Origem/Destino metropolitana de cargas. 
Elaborar Plano de Ação de Logística de Distribuição e Abastecimento de Contagem, a partir do conhecimento resultante da 
Origem/Destino de cargas.

Diretrizes de Médio Prazo (Implantação até 2025) 

Criar política de entrega noturna por segmento de carga e cadeia produtiva. 
Criar política para polos de atração e geração de cargas passíveis de agendamentos ...
Criar política de organização da circulação e padronização da frota de veículos...
Criar política para ampliação das regiões de baixa emissão de ruídos e poluentes...
Ampliar o número de indicadores de logística de distribuição e abastecimento urbano. 
Ampliar o número de indicadores de economia urbana, geração de emprego e renda. 
Criar política de inspeção veicular para prevenção de acidentes de trânsito, redução de emissão... 
Ampliar o Projeto de organização da circulação e padronização da frota de veículos, inclusive moto... 
Criar projeto piloto de viabilidade de centros de consolidação urbana de carga com área não superior a 500m²... 

Diretrizes de Longo Prazo(Implantação até 2030) 

Implantar plataforma logística de distribuição, abastecimento e consolidação de cargas. 
Implantar corredores econômicos de logística de distribuição.



CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE

Problemas mais comuns nas regiões metropolitanas

Falta de planejamento. Na maioria dos casos, os 
municípios implantam restrições ao transporte de carga 
sem dialogar com os setores envolvidos e sem integrar 
suas regras de trânsito com as normas de transporte dos 
demais municípios da região.

Carência de dados e estudos para embasar políticas 
públicas de transporte de cargas em áreas urbanas. Esse 
problema está associado a uma ideia simplista de que a 
mera proibição ao trânsito de caminhões em 
determinadas zonas e vias resolveria os problemas de 
congestionamentos, poluição, etc.

Grande variação de regras de restrição ao transporte de 
carga dentro de um mesmo município ou em relação aos 
outros municípios que integram a região metropolitana.



Pesquisa CNT: Perfil Empresarial 2021 https://www.cnt.org.br/pesquisas



DIAGNÓSTICO

• RAIS 2017 E 2019 RMBH

• COMEX STAT 2016 a 2020 RMBH

• MATRIZ OD 2017 RMBH

• MATRIZ OD 2017 a 2021 MG



Posição geográfica privilegiada

Convergência de vias

Concentração de empresas

Aeroporto Internacional/Indústria

Profissionais especializados

Mercado consumidor

Matrizes OD de cargas

Centro de Conhecimento e Pesquisa

Saturação do sistema viário

Gargalos logísticos

Baixos investimentos em infraestrutura

Baixa oferta do modal ferroviário para carga geral

Baixa quantidade de voos de cargas

Baixa representatividade do modo aéreo no transporte de cargas

Alto valor da terra

Falta de integração entre os modos e operadores logísticos

Externalidades negativas do transporte de minério nas rodovias

(Jardim Canadá como centralidade)

Rodoanel

BR-381

Concessões rodoviárias em andamento

Readequação do anel rodoviário

Atualização do PELT

(Concentração de cargas em grandes operadores logísticos)

Aeroporto Indústria

Aumento da atração de investimentos

(Aumento das compras pela internet)

Atualização do PDDI

Cooperação entre setor público e privado

Plano Estratégico Ferroviário

Financiamento de projetos pelo Invest Minas

Tecnologia: 5G, veículos menos poluentes, Indústria 4.0

Incerteza política

Aspectos econômicos desfavoráveis

Falta de planejamento integrado

Impactos do aumento das compras pela internet no comércio lojísta

Impactos não conhecidos das entregas por drones

Baixo domínio do conhecimento da logística urbana por parte do poder público
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EIXO LOGÍSTICA DE CARGAS

Objetivos

• Ser o centro logístico intermodal e internacional de MG
• Aumentar a eficiência e reduzir os custos da distribuição urbana
• Reduzir as emissões de poluentes
• Aprimorar a infraestrutura logística
• Desenvolver soluções de tecnologia e conectividade
• Aumentar o acesso ao modo ferroviário
• Aumentar as cargas no Aeroporto Internacional
• Implantar plataformas/condomínios logísticos multimodais
• Implantar centros de distribuição urbana
• Promover a integração modal do transporte de cargas
• Realizar cooperações técnicas entre o público e privado
• Criar estrutura para geração e tratamento de dados



EIXO LOGÍSTICA DE CARGAS

Desenvolvimento 
Econômico

• Uso do Solo

• Atividades 
econômicas

• Indicadores

• Tendências

Mobilidade e 
Acessibilidade

• Corredores de 
Transporte

• Gargalos 
Logísticos

• Infraestrutura

• Circulação

• Indicadores

Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida

• Acidentes

• Poluição

• Consumo de 
Combustível

• Cargas perigosas

• Indicadores

Arranjo 
Institucional

• Observatório

• Conselho 
Metropolitano

• Câmara Temática



Promover o desenvolvimento econômico competitivo da RMBH e do Estado de MG através do 
transporte eficiente e sustentável de cargas

Gerar oportunidades de emprego e renda

Racionalizar a atividade logística na região metropolitana com ordenamento do território a partir das potencialidades de 
produção e consumo

Fomentar a multimodalidade com maximização das vantagens de cada modo de transporte, valorizando as estruturas e redes 
atuais

Aumentar a eficiência produtiva em áreas consolidadas através do incremento da capacidade da infraestrutura logística e 
redução dos conflitos dos fluxos urbanos

Reduzir as desigualdades socioeconômicas microrregionais na região metropolitana através de investimentos em infraestrutura 
logística como indutor do desenvolvimento econômico

Reforçar e consolidar a integração da infraestrutura logística da região metropolitana com a nacional facilitando as trocas 
comerciais

Reforçar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como o operador logístico multimodal do Estado de MG

Aumentar o acesso das cargas gerais ao modo ferroviário promovendo a integração modal

Definir carteira de projetos de infraestrutura logística



Considerar a logística urbana integrada a mobilidade e elemento fundamental para o ambiente de 
negócios na RMBH, objetivando a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 
deslocamentos das cargas e abastecimento

Planejar e articular a logística urbana dos municípios no âmbito metropolitano para implantação de centros de consolidação e distribuição de carga, 
plataformas logísticas e corredores de cargas

Planejar e organizar a circulação dos veículos de cargas, inclusive moto carga, de abastecimento urbano para coleta e entrega de produtos em regiões de 
alta densidade de trânsito

Criar política para polos de atração e geração de cargas passíveis de agendamentos de recebimento e expedição, reduzindo o número de caminhões em 
espera, circulando ou estacionados em via pública

Criar projeto piloto de viabilidade de centros de consolidação urbana de carga com área não superior a 500m² para entrega de carga fracionada com 
distância até 3 km com utilização de transporte ativo e veículos elétricos

Implantar plataforma logística de distribuição, abastecimento e consolidação de cargas

Implantar corredores econômicos de logística de distribuição

Criar política de entrega noturna por segmento de carga e cadeia produtiva

Estimular medidas de último quilômetro como containers sobre rodas, pontos de entrega e coleta, micro centros de distribuição nas centralidades

Compatibilizar os horários das operações de carga e descarga com as demandas de mobilidade da cidade

Incentivar entregas realizadas por veículos de menor impacto



Contribuir para o desenvolvimento humano sustentável através da mitigação das emissões de poluentes, 
consumo racional de recursos e redução de acidentes

Estruturar e manter base de dados para representação da distribuição espaço-temporal dos níveis de emissões de poluentes 
atmosféricos do tráfego veicular

Elaborar cenários de mapeamento e cálculo dos impactos na redução das emissões de MP10, MP2.5 e Nox oriundas 
predominantemente do tráfego de caminhões

Elaborar cenários de mapeamento e cálculo dos impactos na redução das emissões de CO e COV oriundas predominantemente 
dos automóveis e de NOx, MP10 e MP2.5 oriundas predominantemente do tráfego de veículos diesel

Definir regiões piloto de baixa emissão de ruídos e poluentes

Criar certificação de Selo Verde em parceria com o setor produtivo industrial, atacadistas, centros de distribuição, 
supermercados, entidades de transporte de cargas e de passageiros

Criar política para ampliação das regiões de baixa emissão de ruídos e poluentes em parceria com o setor produtivo industrial, 
atacadistas, centros de distribuição, supermercados, entidades de transporte de cargas e de passageiros

Criar política de inspeção veicular para prevenção de acidentes de trânsito, redução de emissão de particulados e melhoria do
tráfego

Criar política de prevenção de acidentes com cargas perigosas e definir locais estratégicos para implantação de estruturas de 
combate e atendimento aos acidentes utilizando dados da matriz origem e destino de cargas



Estimular a implantação do observatório de logística de cargas da RMBH e MG com representantes 
do poder público estadual e municipal, academia e setores econômicos: indústria, comércio, 
transporte e serviço

Consolidar e manter atualizados dados socioeconômicos e gerar informações para acompanhamento de 
tendências e construção de cenários futuros. Dados da RAIS, COMEX STAT, CENSO

Construir e manter atualizadas matrizes de origem e destino de cargas com dados fiscais para diagnóstico dos 
fluxos, cadeias produtivas e atividades econômicas e criação de modelos e simulações

Gerar informações sobre o uso do solo e polos geradores e atratores de cargas para diagnóstico e planejamento 
integrado com foco na identificação de locais estratégicos para instalação de estrutura logística

Gerar dados e informações para a atualização do inventário de emissões de poluentes do setor de transporte de 
cargas

Mapear os fluxos e rotas de cargas perigosas para subsidiar políticas de prevenção a acidentes

Consolidar e manter atualizados dados e informações sobre acidentes com veículos de cargas

Definir e acompanhar indicadores socioeconômicos, logísticos e ambientais

Fomentar a criação de linhas de pesquisa e estudos sobre logística de cargas



Arranjo institucional para geração de conhecimento e integração de ações entre o poder público, 
setores econômicos e de pesquisa

Articular o compartilhamento de dados e conhecimento entre os atores

Aproximar os setores econômicos, centros de pesquisa e poder público

...


