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Introdução e Objetivo

"Melhorar e facilitar o deslocamento de pessoas na região metropolitana por meios individuais 

sem, no entanto, comprometer ou impactar negativamente na mobilidade de pedestres, ciclistas 

e dos usuários do transporte coletivo.”

“As políticas e programas voltadas ao modo individual motorizado deverão ser estruturadas para 

trata-lo como complementar e de apoio a realização dos deslocamentos pelos modos 

preferenciais atuando principalmente como garantidor da universalização da capacidade de 

deslocamento em regiões de baixa demanda e densidade de ocupação onde os modos coletivos 

tendem a ter menor eficiência.” 

Produtos Principais:

• Mapa Viário Metropolitano

• Programa de Incentivo ao uso racional do automóvel e da moto

• Modelo de Governança Viária Integrada



Método e Etapas

Conceito Geral: preconiza um processo de construção participativa do plano orientado por 

análises técnicas específicas realizadas com base nas informações disponíveis

Etapas

1. Levantamento e Estruturação de Dados

2. Diagnóstico

3. Definição de Diretrizes

4. Benchmarking direcionado

5. Proposição de Programas e Ações



Diagnóstico Participativo

Encontros realizados em 2017

• Seminário Técnico

• 5 Reuniões de Vetores

Demandas mapeadas

1. Aumento da integração entre municípios pelo aproveitamento de estradas existentes ou implantação de novas vias (citado 19 vezes e em todos os 

vetores)

2. Ampliação de capacidade nos corredores existentes principalmente nas regiões com poucas alternativas de aproximação como Sul (MG030) e 

Sudoeste (MG040) (citado 14 vezes)

3. Atenção à manutenção do sistema viário (citado 7 vezes)

4. Atenção à educação e segurança no trânsito (citado 6 vezes)

5. Conflito com a movimentação de carga (citado 5 vezes)

6. Implantação do Rodoanel (citado 4 vezes, sendo que só não foi citado no Vetor Sul)

7. Adequação do sistema viário interno do município (citado 2 vezes no seminário técnico)

8. Moto taxi



Diagnóstico Material - Demanda

Observações

• Falta de integração com outros modos de 
transporte

• 97% das viagens são exclusivamente 
realizadas por meios individuais

• Demanda concentrada no automóvel

• Automóvel – 82,71%

• Moto – 13,42%

• Táxi – 2,18%

• 0,1% utiliza o táxi lotção

• 0,82% utilizam veículos utilitários e de carga

• 62,4 mil viagens do transporte coletivo são 
complementadas por modos individuais (0,3%)



Diagnóstico Material - Demanda

Observações

• Restrições de uso associadas à idade e renda

• Tendência de gênero inconclusiva

• Não se identificam tendências nítidas em 
função de Motivos específicos

• Não se identificam tendência de uso em relação 
aos públicos especiais com exceção dos 
trabalhadores itinerantes

• Maior tendência de uso em viagens com déficit 
de oferta do transporte coletivo (viagens curtas 
e perimetrais)

• Uso induzido pela falta de alternativas e 
lastreadas por restrições legais e financeiras 
(demanda reprimida)

Usuário típico:

Pessoas com ensino médio ou superior completo; com renda entre 
1 e 2 salários mínimos; jovens a partir dos 23 anos; do sexo 
masculino; com renda própria em função de trabalho ou estudo.



Diagnóstico Material - Frota

Observações

• Pico de crescimento

• Auto e Moto – de 2006 a 2012

• Auto - 2016

• Frota relativamente nova

• 25,6% - até 3 anos

• 49,4% - até 10 anos

• 70,7% - até 15 anos

• Maioria de veículos Flex mas ainda com grande 
participação da gasolina

• 72,9% da frota em BH e contgem



Diagnóstico Material - Frota

Observações

• Alta Motorização no interior

• Distribuição

• 64% automóvel

• 14,6% moto

• 20,4% carga



Diagnóstico Material - Frota

Observações

• Elevado percentual de 
motos em cidades do 
interior

• Baixa utilização em BH



Diagnóstico Material – Mapeamento do Sistema Viário

Critérios

• Jurisdição

• Número de Faixas

• Mais de 4 fx

• 3 fx com continuidade

• 2 fx que continuam corredores maiores

• Continuidade – 4km de traçado objetivo

Observações

• Grande variabilidade de portes e tipologias



Diagnóstico Material – Cobertura do Sistema Viário

Áreas urbanas descobertas (2km)

• Em sua maioria composto de pequenos distritos de característica 
essencialmente rurais no interior de municípios maiores 

• Regiões no interior do município cujo acesso é essencialmente 
municipal

• Áreas inseridas em áreas de reserva e zonas de amortecimento

• Na região do Céu Azul, no Norte de BH próximo ao limite com 
Ribeirão das Neves

• Na região do Areias, norte de Justinópolis próximo ao Limite 
com Vespasiano 

• Porção Sul de Betim junto à Ibirité (próx. Lindéia), entre a 
BR381 e a MG040 (baixa ocupação), principalmente o Petrovale

• Norte de Betim e parcialmente inserido na Zona de 
amortecimento do Várzea das flores

• Porção Oeste de Lagoa Santa (Municipal)

• Região Central de Capim Branco que possui acesso municipal 
direto a MG424



Diagnóstico Material – Cobertura do Sistema Viário

Áreas rurais descobertas (5km)

• Áreas de parque ou na Zona de Amortecimento

• No interior de alguns municípios de maior extensão

• No limite entre Baldim e Jaboticatubas

• No limite entre Jaboticatubas e Lagoa Santa no intervalo entre as MGs 010 e 020, parcialmente inserido na 
Zona de amortecimento da Reserva de Macaúbas

• Entre os Municípios de Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo Ribeirão das Neves no intervalo entre 
a BR040 e a MG424, parcialmente inserido na Zona de amortecimento e na APE do Ribeirão do Urubu e 
do refúgio da serra de Aroeiras

• No entorno do Rio Paraopeba junto ao limite de Florestal e Esmeraldas entre a MG 060 e a LMG818

• Porção Nordeste de Itaguara junto ao limite com Itatiaiuçu

• No limite entre Raposos, Sabará e Caeté, perto do distrito de Morro Vermelho que fica inserido na Zona de 
amortecimento da Serra do Gandarela

Áreas rurais descobertas (8km) 

• Região Nordeste de Itaguara

• Espaço entre a reserva de Baldim e da Serra do Cipó.



Diagnóstico Material – Formato do Sistema Viário

Observações

• Fortemente Radial

• Ausência de corredores Perimetrais

• Poucos corredores de grande porte (Norte e Oeste)

• Muitos corredores curtos e/ou descontinuados

• Mancha contida por obstáculos naturais (Serras e Rio das 
Velhas)

• Falta de conexões locais de grande porte entre as centralidades 
periféricas



Diagnóstico Material – Conectividade do Sistema Viário

Observações
• Concentração de Linhas sobre obstáculos Naturais

• Ausência de linhas no sentido periferia-centro

• Elevada concentração de linhas no vetor Norte da RMBH

• Entre as localidades

• Na conexão com o vetor Leste e a BR 381

• Ao Norte junto a mancha urbana principal

• Região do Isidoro e o Município de Santa Luzia

• Entre a região Noroeste da Capital (próximo ao Céu Azul) com Ribeirão das Neves

• Ribeirão das Neves

• Transposição da rodovia BR 040

• Ligação com a região Noroeste de Contagem

• Vetor Oeste

• Esmeraldas e Florestal

• Rio Manso e Brumadinho

• Mateus Leme e Igarapé

• Florestal com Betim (acesso a centralidade regional)

• A transposição do Rio Paraopeba prejudica a conexão de São 

Joaquim de Bicas com seus vizinhos à Leste: Brumadinho e Mário 

Campos

• Na porção Sudeste

• Entre os municípios do Sul (Nova Lima, Raposos e Rio Acima) / Leste (Sabará e 
Caeté)



Diagnóstico Material – Conectividade do Sistema Viário

Observações

(demanda acima de 2000 veíc / dia)

• Conexões majoritariamente intra
municipais;

• Vetor Norte próximos a região do AITN: 
Confins, Lagoa Santa, Vespasiano e Santa 
Luzia;

• A ligação de Ribeirão das Neves com o 
Vetor Noroeste da Capital e com 
Contagem;

• Ligações intra urbanas entre Ibirité, Betim e 
Contagem na região do Lindéia;

• A transposição do Rio Paraopeba entre São 
Joaquim de Bicas e Mário Campos;

• E entre a porção Sul de Mateus Leme e 
Igarapé



Diagnóstico Material – Gargalos físicos do Sistema Viário

Principais Gargalos

• Pampulha

• Anel

• Estreitamentos e descontinuidades

• Pedro II

• MG040

• ...

• Gargalos Pontuais

• Complexo da Lagoinha

• BHShopping

• ...

• Congestionamentos



Diagnóstico Material – Congstionamentos do Sistema Viário

Observações

• Concentração da Mancha Central

• Anel e Serra do Curral

• Corredores Radiais

• Anel entre amazonas e Cristiano Machado

• BR-381 na Cidade Industrial

• Antônio Carlos entre Pampulha e Anel

• Av. Cristiano Machado entre Estação Vilarinho e Anel 
Rodoviário

• Via Expressa na região de Contagem e Teresópolis

• Ocorrências difusas na região Noroeste em toda a 
área a BR 040 e a Av. Antônio Carlos

• No Acesso a área urbanizada pelas rodovias BR040 
Norte e BR 381 Leste

• Na região do Barreiro pelo binário MG 040 e Av. 
Teresa Cristina



Diagnóstico Material – Congstionamentos do Sistema Viário

Observações

• Pontuais

• Complexo da Lagoinha

• Entorno da Estação São 
Gabriel

• Viaduto São Francisco

• Anel / Pedro II

• Trevo da BR040 no Anel

• Anel / Amazonas

• Tereza Cristina/Via 
Expressa

• Gameleira

• Praça da Assembleia

• Sra. do Carmo com Afonso 
Pena

• Trevo do BHShopping

• Barragem da Pampulha

• Vilarinho

• Externas

• Lagoa Santa

• Matozinhos

• Nova Lima

• Santa Luzia

• Região do Veneza 
(Ribeirão das Neves / 
Contagem / Esmeraldas)



Diagnóstico Material – Velocidade do Sistema Viário

Descrição

• 6:00 - Congestionamentos de Borda

• 6:30 - intensificam-se os 
congestionamentos da periferia e 
reduzem as retenções no entorno

• 7:40 as 8:10 - Retenções e lentidão 
generalizada na mancha urbana

• 9:00 - Reduzem as retenções da área 
externa

• 10:00 - Retenções pontuais em pontos 
críticos de capacidade e lentidão nos 
corredores radias

• 11:00 - Sem retenções e lentidão 
apenas na área interna do anel e 
alguns corredores radiais



Diagnóstico Material – Velocidade do Sistema Viário

Descrição

• 17:00 - Primeiros congestionamentos 
no sentido Bairro junto do Anel

• 17:30 - Intensificam os 
congestionamentos no Anel e 
próximos a ele em ambos os sentidos. 
Retenções em outros corredores 
radiais

• 18:30 - congestionamento 
generalizado na mancha central, 
inclusive em corredores perimetrais

• 19:30 - reduzem as retenções mas 
com lentidão ainda generalizada

• 20:00 - trafego livre no Anel e em 
alguns corredores de acesso ao centro

• 21:00 - tráfego livre com lentidão em 
pontos específicos

Observações

• Situação coerente com o levantamento anterior

• Congestionamentos tipicamente pendulares

• Boas condições no entre pico



Diagnóstico Material – Velocidade do Sistema Viário

Observações

• Indisponibilidade de dados

• Estacionamentos disperso em toda a 
áreas urbana

• Associado a empreendimentos 
comerciais e metropolitanos, 
residenciais e centros



Diagnóstico de Governança

Mapeamento legislativo

• As funções se repetem mas não  se sobrepõe

• Escopo de atuação definido em função da jurisdição viária

• Falta de coordenação

• Déficit de Planejamento específico

• Interação com uso do solo

• Déficit de Municipalização (20/34) em munícípios com menos de 50 mil habitantes



Conclusões Principais

• Diagnóstico Participativo: Demanda por melhores conexões entre as cidades da RMBH

• Falta de integração com outros modos

• Uso associado a falta de alternativas e limitado por imposições legais e financeiras, não se observam tendência 
socioeconômicas específicas

• Diferentes cenários de motorização

• Boa cobertura urbana e rural com destaques negativos pontuais

• Sistema fortemente radial com poucos corredores de grande porte e importante ausência de corredores 
perimetrais

• Falta de conectividade entre centralidades periféricas 

• Importantes limitações físicas naturais (serras e Rio das Velhas) e artificiais (Pampulha e Anel)

• Grandes congestionamentos restritos a área urbana central

• Gargalos operacionais associados a movimentação pendular

• Governança Viária institucionalizada mas com pouca integração entre os gestores



Diretrizes

Implantar medidas e programas de incentivo ao uso de meios alternativos de deslocamento (ou 

desincentivo ao individual) focados principalmente nos deslocamentos pendulares e radiais

• Desincentivo a propriedade de veículos por parte do usuário por meio de programas de compartilhamento de frota

• Ampliar a oferta de transporte coletivos e públicos nos pares de baixa demanda e curta distância para desestimular o 
uso do automóvel

• Ampliar a integração dos modos individuais com os demais modos e principalmente com o transporte coletivo

• Explorar o potencial econômico dos estacionamentos em áreas sensíveis e de alta demanda para subsidiar outros 
modos

• Incentivar a adoção de meios alternativos ao individual principalmente para os deslocamentos pendulares e de trabalho

• Adotar modelos de Estacionamento rotativo tradicionais com cobrança por tempo e proibição de longos 
períodos;

• Pedágio urbano socialmente seletivo e restrito as áreas críticas no horário de pico da manhã;

• Incentivo ao carpool

• Incentivar a adoção de medidas de desincentivo com viés social (não financeiras) que desincentivem o uso 
principalmente em regiões adensadas e de alta renda



Diretrizes

Implantar medidas e programas de ampliação do acesso ao automóvel para usuários e 

regiões com déficit de oferta mas que estimulem o uso racional e adequado dos modos 

individuais

• Programa de compartilhamento de veículos voltados ao atendimento em áreas de baixa demanda

• Padronização das políticas de estacionamento metropolitano em áreas centrais periféricas

• Ampliação do serviço de táxi metropolitano

• Criação do táxi metropolitano lotação



Diretrizes

Promover a ampliação do Sistema viário perimetral e periférico com foco na conexão 

entre centralidades e áreas com déficit de conectividade

• Consolidação do Mapa Viário Metropolitano considerando modelos viários coerentes com a demanda

• Ampliar o sistema viário urbano estrutural para atender as regiões de alta ocupação e sem acesso viário (Céu 
azul, Lindéia) prevendo espaço especifico para o transporte coletivo

• Mapear fontes alternativas de financiamento e estimular a implantação por loteadores

• Implantar uma alternativa urbana ao Anel Rodoviário



Diretrizes

Tratar o sistema viário radial considerando medidas alternativa à ampliação de 

capacidade

• Tratar os gargalos operacionais no sistema radial prioritariamente no sentido centro-bairro

• Preservar / proteger o fluxo dos veículos dos sistemas públicos e coletivos no sistema radial congestionado em 
ambos os sentidos

• Criar alternativas urbanas para os corredores críticos

• Criar novas alternativas de transposição das barreiras naturais (serras e Rios) e artificiais (Pampulha e Anel)

• Criar novas alternativas de acesso ao Centro



Diretrizes

Fortalecer e organizar a estrutura de governança viária existente para promover maior 

integração entre os gestores

• Mapear e regulamentar o sistema viário de interesse metropolitano e sua gestão 
compartilhada

• Estabelecer arcabouço legal e prático específico de interação entre gestores para o 
preservar a compatibilidade do planejamento viário

• Articular e estimular o compartilhamento de experiências e alinhamento de ações 
entre os gestores (campanhas educativas, modelos de regulamentação e cobrança)

• Incentivar a municipalização do tráfego e o planejamento de mobilidade



Diretrizes

Estabelecer base de dados específica e Mapear demandas relacionadas à:

• Estacionamento,

• Sustentabilidade Ambiental,

• Segurança Viária,

• Acessibilidade universal.



Diretrizes

• Implantar medidas e programas de incentivo ao uso de meios alternativos de deslocamento 

(ou desincentivo ao individual) focados principalmente nos deslocamentos pendulares e 

radiais

• Implantar medidas e programas de ampliação do acesso ao automóvel para usuários e 

regiões com déficit de oferta mas que estimulem o uso racional e adequado dos modos 

individuais

• Promover a ampliação do Sistema viário perimetral e periférico com foco na conexão entre 

centralidades e áreas com déficit de conectividade

• Tratar o sistema viário radial considerando medidas alternativa à ampliação de capacidade

• Fortalecer e organizar a estrutura de governança viária existente para promover maior 

integração entre os gestores

• Estabelecer base de dados específica e Mapear demandas relacionadas à Estacionamento, 

Sustentabilidade Ambiental, Segurança Viária, Acessibilidade universal.


