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• Cooperação Técnica entre Agência RMBH e a SEINFRA:

Agência RMBH SEINFRA

• Responsável pela Governança das Funções Públicas 

de Interesse Comum;
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Sistema Viário

Planejamento metropolitano integrado em nível Estadual
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Plano Metropolitano de Transporte Coletivo

Diagnóstico

• Diagnóstico

• Benchmarking

Propostas

• Diretrizes/Objetivos

• Projetos:

• Integração:

• Físico operacional 

• Tarifária

• Metodologia:

• 50% desconto mais barata

• Complementação nos terminais

• Institucional:
• Convenio/Consórcio

• Revisão dos Contratos de Transporte 

Metropolitanos

• Rede de Mobilidade Metropolitana:

• Avaliação multicritério

• Infraestrutura/rede

• Simulação 

• Programas:

• Serviço sob demanda

• Incentivo a última milha (mobilidade ativa)

• Encerramento e Consolidação

• Metas e indicadores

• Plano de Implementação

• Acompanhamento



Diagnóstico

Diagnóstico Institucional, Jurídico e Legal

• Necessidade de compartilhamento da gestão dos serviços de transporte (integração institucional)

• Realização da gestão financeira do contrato em apartado dos operadores das linhas, principalmente em relação a 
integração tarifária, favorece transparência, o controle do poder concedente (Modularização)

• Estabelecimento de regras claras e previstas de forma expressa para a integração, mediante instrumentos jurídicos 
robustos, com adoção de mecanismos de transparência sobre os dados de bilhetagem, de partição tarifária e da 
operação das concessionárias. 

• Ainda para integração tarifária, necessita-se de:
• Promoção da interoperacionalidade do bilhete eletrônico; 
• Inclusão no contrato de um modelo de compartilhamento dos riscos em relação à demanda, entre Poder 

Concedente e operadores,
• Plano de transição para as mudanças que eventualmente forem operadas durante a vigência dos contratos

• Recomenda-se que os contratos prevejam expressamente os procedimentos para revisão contratual ordinária e 
extraordinária, assegurando a mutabilidade contratual e atualização dos serviços em favor interesse público.



Diagnóstico

Diagnóstico Institucional, Jurídico e Legal

• Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, recomenda-se que haja previsão expressa nos contratos dos métodos e 
procedimentos respectivos, já que a ausência de previsão favorece a insegurança jurídica e dificulta o processo de 
reequilíbrio, com impactos na operação e no controle das concessões. 

• No que diz respeito ao cálculo da remuneração devida aos operadores, tem-se que o modelo atual do “custo pelo 
serviço” incentiva o aumento de custos que não refletem necessariamente na melhoria dos serviços. 

• A previsão, de forma clara e eficiente, da alocação riscos entre concessionários e Poder Concedente.

• A maioria dos modelos adota a sistemática de avaliação de desempenho dos concessionários e da qualidade do serviço 
por meio de indicadores de desempenho, que impactam diretamente na remuneração.  A estratégia se mostra benéfica 
na medida em que garante uma metodologia de controle de qualidade pelo Poder Concedente e incentiva os 
concessionários a eficientizar os serviços prestados, sob pena de ter sua remuneração impactada.

• Os serviços on demand, como complementar ao sistema de transporte público, se mostram como alternativa possível e 
juridicamente viável.



Diagnóstico

Integração metropolitano x municipal

Análise do conflito operacional e tarifário

• Verde: integração futura viável

• Amarelo: demanda integração tarifária apenas

• Laranja: demanda a criação de um sistema local para 

viabilizar a integração

• Vermelho: sobreposição de serviços (incluindo o MOVE)



Diagnóstico

Análise Infraestrutura x 
Adensamento

• Demanda por infraestrutura dedicada 

concentrada em pequenos núcleos 

dispersos e na sede

• O entorno demanda apenas para 

terminais e organização

• Relativo equilíbrio no entorno do metrô e 

o do BRT

• Demandas pontuais para infraestrutura 

de alta capacidade

• Considerável demanda por sistemas de 

média capacidade

• Potencial para serviços ferroviários de 

média capacidade (do tipo subúrbio)

Capacidade da Infraestrutura de Transporte X Adensamento Populacional

Áreas críticas

• Núcleos urbanos externos
• Justinópolis
• Resaca
• Corredor da BR381 / VULO
• Corredor da MG 040
• Região Centro-sul



Diagnóstico

Diagnóstico Operacional do Sistema

Perda da demanda 



Diagnóstico

Diagnóstico Operacional do Sistema

Aumento da motorização:

• Falta de investimento em transporte público

• Transportes por aplicativo

• Crise econômica

• Preço da moto atraente se comparado ao 

transporte coletivo

• Falta de integração tarifária



Diagnóstico

Diagnóstico Operacional do Sistema

Redução da Oferta:

• -40% da Produção Quilométrica (PQ)

• IPK baixo



Diagnóstico

51 Projetos:
P01: Linha 1 – Extensão e melhorias 
P02: Linha 2 - Metrô (Barreiro-Nova Suíssa) 
P11-2: Terminal Cidade Industrial 
P13: Complexo Intermodal de Transporte de 
Contagem  
P15: Rodoanel - Alça Oeste 
P16: Rodoanel – Alça Norte 
P21: BRS Afonso Pena (medida principal BRS) 
P22: BRS N. Senhora do Carmo (medida 
principal BRS)
P23: Implantação faixas exclusivas nas principais 
vias de ônibus 
P25: Corredor Amazonas 
P34: Corredor Norte-Sul (Contagem) 
P35: Corredor Leste-Oeste (Contagem) 
P36: Corredor Ressaca (Contagem) 
P43: Terminal Darcy Ribeiro/ Nova Contagem 
P44: Terminal Ressaca
P11-1: Terminal Betim 
P12-1: Terminal Alvorada (Sabará) 
P12-2: Terminal Nova Lima • P17: Rodoanel –
Alça Sudoeste 
P20: Estação de Integração São José - BRS 
Pedro II (medida principal BRS) 
P26: BRS Contorno/Andradas/Assis 
Chateaubriand 

P27: BRS Raja Gabaglia 

P31: Linha A (trilhos) – Betim até Contagem 

Diagnóstico Operacional do Sistema

P39: BRS Corredor Sudoeste 
P45: Terminal Jardim Colonial 
P46: Corredor Av. Brasília (Terminal São Benedito)
P47: Corredor LMG-806 (Terminal Justinópolis) 
P48: Terminal Santa Luzia
P03: Linha 2 - Metrô (Santa Tereza-Calafate) 
P04: Linha 3 - Metrô (Pampulha-Savassi) 
P05: Linha 3 - Metrô (Lagoinha-Morro do Papagaio) 
P06: Linha Norte-Sul (Vila da Serra-Aeroporto de 
Confins) 
P07: Linha Leste-Oeste (Betim-Sabará) • P08: Linha 
Ibirité-Ribeirão das Neves 
P09: Linha Vila da Serra-Santa Luzia 
P10: Linha Ribeirão das Neves-Savassi81 
P18: Rodoanel – Alça Sul 
P24: BRT Cristiano Machado (complemento) 
P28: BRT Anel Rodoviário 
P29: BRS Barão Homem de Melo (trecho do BRS 
Anel Intermediário) 

P29: BRS Barão Homem de Melo (trecho do BRS 
Anel Intermediário) 
P30: BRS Rota Noroeste 
P32: Linha B (trilhos) – Belo Horizonte (Estação 
Horto) até Nova Lima 
P33: Linha C (trilhos) – Belo Horizonte até Pedro 
Leopoldo 
P37: Metrô Leve-BH / Pedágio Linha Verde 
P40: Melhorias no Anel Rodoviário



Plano Metropolitano de Transporte Coletivo

Diagnóstico Resumo:

• necessidade de revisão do modelo de regulação dos contratos

• demanda por maior transparência e capacidade de fiscalização

• revisão do modelo de remuneração do serviço

• inclusão de novos modelos de atendimento (sob demanda)

• cenários diferenciados de conflito de integração

• ajustar infraestrutura à ocupação

• queda de demanda

• piora dos índices operacionais

• aumento da concorrência intermodal (individual)

• redução da oferta / ociosidade localizada

• vasta carteira de projetos, mas sem uma coordenação unificada



Plano Metropolitano de Transporte Coletivo

Diretrizes

1. Promover projetos alinhados às diretrizes do PDDI de forma a dar suporte à rede de centralidades 
identificadas e às demandas futuras; 

2. Fortalecer os mecanismos de planejamento e gestão metropolitana buscando o estabelecimento de 
uma política de mobilidade integrada em nível de gestão e regulação, bem como a participação da 
sociedade civil neste processo; 

3. Promover a modernização do marco jurídico e regulatório visando dar suporte à inovação e melhoria 
dos serviços de transporte coletivo, assegurando o atendimento dos interesses públicos, garantindo a 
segurança jurídica às partes e a sustentabilidade econômico/financeira do sistema; 

4. Priorizar os serviços de transporte público coletivo em relação transporte de cargas e ao transporte 
individual motorizado;

5. Melhorar e ampliar os sistemas de transporte estruturantes, de forma a otimizar os serviços, garantir a 
manutenção da qualidade operacional e sua sustentabilidade econômico-financeira; 



Plano Metropolitano de Transporte Coletivo

Diretrizes

6. Desenvolver, mediante instrumentos jurídicos robustos, regras para a integração física, operacional e 
tarifária entre os diversos modos de transporte e prestadores de serviços de transporte público na RMBH; 

7. Promover a acessibilidade aos serviços de transporte público através da melhoria da infraestrutura dos 
modos ativos e promoção de serviços complementares integrados 

8. Contribuir para a segurança e equidade no acesso aos serviços de transporte, com especial atenção 
para pessoas em situação de vulnerabilidade; 

9. Buscar novas formas e estratégias de financiamento do transporte coletivo com vistas à diversificação 
e à sustentabilidade das fontes de recursos tanto públicos quanto privados;

10. Promover projetos capazes de mitigar custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos, 
considerando a viabilidade em todo seu ciclo de vida (planejamento, implantação e operação);



Plano Metropolitano de Transporte Coletivo

Diretrizes

11. Promover a eficiência energética no sistema de transporte coletivo por meio da adoção de 
tecnologias limpas, potencializando o uso de energias renováveis e menos poluentes; 

12. Promover o monitoramento contínuo do serviço de transporte público e seus operadores, de forma a 
ampliar o acesso à informação, transparência e controle sobre a qualidade dos serviços prestados; 

13. Incentivo a modelos operacionais para atendimento de deslocamentos de baixa demanda 

14. Promover a ampla participação social nos modelos de governança.


