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RESENHA  
Apresentam-se conceitos básicos, características do estacionamento, seus reflexos nas viagens, no urbano; 
políticas utilizadas, seus efeitos; análise do campus, com aplicação destas políticas, seus efeitos; medidas 
recomendadas, seus efeitos; a potencialização dos efeitos de medidas em conjunto. 

INTRODUÇÃO 
O Campus da UFMG vem apresentando crescentes problemas de saturação do tráfego interno, que se 
refletem fortemente na demanda e oferta de áreas de estacionamento. 
Neste texto, são analisadas as várias medidas normalmente utilizadas e seus efeitos. Esta análise subsidia a 
indicação de medidas para aplicação no Campus e a previsão de seus prováveis efeitos. 

DIAGNÓSTICO 
Estacionamento – alguns conceitos 
Os veículos passam a maior parte do tempo parados. 
O estacionamento tem influência nas viagens por automóvel, quer por sua disponibilidade, quer por sua 
proximidade. 
As políticas de estacionamento podem ter influência significativa nas viagens. 
O estacionamento, na origem, pode ter influência na posse do veículo. 
O estacionamento, no destino, tem influência no uso do veículo. 
Em estacionamentos de longa duração, a proximidade tem menor importância. 
Em estacionamentos de curta duração, a proximidade tem maior importância. 
A oferta de estacionamento tem um custo econômico. 
Uma atividade que oferece estacionamento fora da via pública incorpora os custos do estacionamento.  
Estes custos, de alguma forma, muitas vezes, são repassados aos usuários do estacionamento.  
Quando a demanda de estacionamento é atendida na via pública, os seus custos são repassados à sociedade 
em geral. 
O usuário avalia a disponibilidade e proximidade de estacionamento na via pública e fora da via pública. 
Quando o estacionamento é disponível na via pública e na atividade, o usuário escolherá aquela vaga de 
menor custo e maior conveniência. 
Quando não disponível na via pública, logicamente, o usuário somente utilizará o estacionamento se este 
estiver disponível na atividade, ou na sua proximidade. 
Quando não disponível na atividade e na sua proximidade, também, logicamente, o usuário só utilizará o 
estacionamento se estiver disponível na via pública. 
Uma política de estacionamento que atue somente na atividade, ou somente na via pública, atingirá em parte, 
ou não atingirá seus objetivos.  
A oferta de estacionamento pode ser regulamentada por tempo, através da oferta de estacionamento de curta 
e longa duração. 
O estacionamento de longa duração está associado, na sua maior parte, às viagens pendulares, com motivo 
trabalho e estudo, que se concentram nas horas de pico. 
O estacionamento de curta duração está associado, na sua maior parte, às viagens eventuais, mais eletivas, 
com motivo outros (compras, serviços, outros), que ocorrem, na sua maioria, fora do pico. 
São as viagens dos “clientes e fornecedores” das atividades, muitas vezes associadas à viabilidade 
econômica destas atividades. 
A oferta de estacionamento pode ser regulada por preço. 
Os preços praticados fora da via pública remuneram as atividades que oferecem o estacionamento. 
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Os preços praticados na via pública podem, em parte, remunerar a sociedade pelos custos associados à 
utilização da via pública pelos veículos usuários dos estacionamentos. 
Pode ser considerado um tipo de pedágio, para os veículos que circulam na via pública, quando estacionam. 
No caso de preços praticados em estacionamentos na via, de curta duração, é atendida uma política de 
viabilização das viagens fora do pico e de restrição das viagens no pico, além do pedágio. 
No caso de preços praticados em estacionamentos na via, de longa duração, é, na prática, uma política de 
pedágio para os veículos que utilizam a via pública nas viagens pendulares, no pico, quando estacionam. 
A regulamentação do estacionamento na via pública é uma regulamentação direta. 
A regulamentação do estacionamento fora da via pública é uma regulação indireta, em função da atividade 
que é instalada nos terrenos. 
As medidas de regulamentação da via pública são operacionais e têm a sua duração diretamente ligada à sua 
vigência legal. 
Esta vigência legal, em geral, está vinculada a situações conjunturais, como esquemas e políticas de 
circulação.  
À medida que cresce a renda, cresce a motorização. 
A motorização tem crescido com mais velocidade que a renda. 
Com a motorização, o usuário cativo do transporte coletivo passa a ser usuário de escolha. 
Conforme o ritmo de crescimento da frota, a demanda por estacionamento, em determinadas áreas, pode 
crescer a taxas ainda maiores. 
   Crescimento da frota de veículos em Belo Horizonte                Indicador da demanda por estacionamento em Belo Horizonte 

                       
• Percentual da área de estacionamento demandada pela frota acrescida 

nos últimos três anos em relação à área interna da Avenida do 
Contorno (8,9 km²) 

• Estacionamento horizontal 
• 25 m² por veículo, correspondente à área da vaga mais a área de 

circulação 
• Área interna total da Avenida do Contorno, incluindo vias, quadras, 

praças, parque  

A conformação das cidades 
Existe um ciclo da oferta e demanda de transporte, associado ao o uso e a ocupação mais intensiva do solo. 
Existe um ciclo da oferta e demanda de estacionamento e sistema viário, associado ao o uso e a ocupação 
mais extensiva do solo. 
     Cidade estelar                       Cidade espalhada 

 
A conformação estelar das cidades é associada ao transporte coletivo, em geral aos bondes, quando as taxas 
de motorização ainda eram muito baixas. Esta forma apresentava as seguintes características: 

• Condicionada pelas rotas fixas do transporte 
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• Tende a agrupar ocupações (residências e atividades) ao longo de eixos; 
• Agrupa origens e destinos ao longo dos eixos; 
• Agrupa as viagens em menores percursos; 
• Viabiliza o transporte coletivo. 

O ciclo de transporte e uso do solo, associado a esta ocupação, é apresentado abaixo: 
                                                  Ciclo de transporte e uso do solo 

                                  
A cidade espalhada é associada ao uso cada vez mais extensivo do automóvel: 

• Possibilitada pela flexibilidade de rotas do automóvel; 
• Tende a dispersar as ocupações (residências e atividades) pelo território; 
• Dispersa origens e destinos pelo território; 
• Aumenta os percursos das viagens; 
• Tende a inviabilizar o transporte coletivo.  

O ciclo do uso cativo do automóvel e do espalhamento urbano é apresentado a seguir: 
                                      Ciclo “Cativo do automóvel e Espalhamento urbano” 

                                     
Neste ciclo, existe uma associação entre a oferta de estacionamento e a distribuição das atividades na área 
urbana: 

• Muitas atividades têm a maior parte ou grande parte da clientela usuária do transporte privado; 
• Estas atividades são dependentes da oferta de estacionamento e da fluidez do tráfego; 
• A eventual saturação do entorno da localização destas atividades reduz a sua acessibilidade, através; 

da diminuição da oferta de estacionamento e da fluidez do tráfego; 
• Uma parte da clientela pode mudar de modo (táxi, transporte coletivo); 
• Outra parte da clientela procura a atividade em outra localização, menos saturada; 
• Uma parte destas atividades se muda para localizações menos saturadas; 
• A saturação, também do entorno destas novas localizações, leva à repetição do processo de 

transferência; 
• O resultado final é a tendência de espalhamento das atividades pelo território e diminuição da 

diversificação de atividades no centro. 
Políticas de mobilidade e seus efeitos 
São, a seguir, descritas políticas de mobilidade normalmente utilizadas e, de cada uma destas políticas, o 
efeito e o alcance observados. 
Neste texto, efeito é entendido como reação esperada (diferente de reação desejada) de atores envolvidos em 
relação a medidas adotadas. 
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São destacadas políticas de restrição do uso do veículo privado, de priorização do transporte coletivo, de uso 
do solo e de adequação da estrutura urbana, esta última num enfoque de desenvolvimento orientado para o 
transporte. 
 
Políticas de restrição ao veículo privado 

• Rodízio; 
• Pedágio;  
• Restrição de estacionamento (proibição, cobrança, aumento de rotatividade); 
• Áreas com restrição de acesso; 
• Taxação de combustíveis. 

 
o Efeitos: 
• Reduzem o tráfego geral na área de restrição, embora, em alguns casos, só temporariamente; 
• Podem ou não melhorar o desempenho do transporte coletivo; 
• Podem melhorar a ambiência urbana; 
• Não impedem expulsão de atividades, em maior ou menor grau. 

 
Políticas de priorização do transporte coletivo 

• Faixas e vias segregadas; 
• Estações de pré-pagamento; 
• Priorização em interseções; 
• Integração com os demais modos. 

 
o Efeitos: 
• Está implícito um grau de restrição ao transporte privado; 
• Pode aumentar a acessibilidade e a atratividade do centro e corredores para atividades, embora 

também possa haver alguma expulsão. 
 

Políticas de uso do solo 
• Adensamento do entorno de eixos de transporte; 
• Adensamento do entorno de estações. 

 
o Efeitos: 
• Potencializam a demanda do transporte coletivo; 
• Podem prejudicar a operação do tráfego geral e do transporte coletivo. 

 
Políticas de adequação da estrutura urbana 
Uma política de estacionamento, sustentável no tempo, é associada a uma política de transporte, com sua 
priorização, de adequação do sistema viário, e de uso e ocupação do solo. 
Em geral, consistem na combinação de transporte coletivo em sítio próprio, atividades agrupadas nos eixos e 
estações de transporte, desvio do tráfego geral para vias periféricas. 
Estas medidas em conjunto caracterizam uma política de desenvolvimento orientado para o transporte. 
 

o Efeitos: 
• Potencializa a demanda do transporte coletivo; 
• Privilegia a acessibilidade das atividades ao transporte coletivo e vice versa; 
• Cria condições de melhoria da operação do transporte coletivo; 
• Reduz os percursos das viagens por transporte coletivo; 
• Aumenta os percursos do transporte privado; 
• A eventual saturação do tráfego geral não afeta o transporte coletivo;  
• Aumenta-se a competitividade do transporte para a maior parte ou grande parte da demanda; 
• As áreas de menor densidade continuam mais favoráveis ao transporte individual. 

 
São, a seguir, destacados alguns exemplos: 

• Runcorn; 
• New Redditch; 
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• Curitiba. 
                                                  Runcorn 

 

           

 
New Redditch 

 

 
 

Curitiba 

 

Curitiba 
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O caso do Campus da UFMG 
 

o Modelo urbanístico (importado)  
• Distante da área central; 
• Área com especialização de uso; 
• Baixa densidade; 
• Baixa taxa de ocupação; 
• Grande extensão de áreas livres e verdes; 
• Sistema viário convencional, sem vias destinadas a transporte coletivo, a bicicletas e com escassez de 

calçadas; 
• Estrutura urbana tipicamente associada ao uso do automóvel; 
• Não há moradia estudantil no campus. 

 
o Situação atual 
• Aumento das viagens atraídas pelo campus; 
• Recente aceleração da motorização dos usuários do campus, com forte probabilidade de manutenção 

da tendência; 
• Períodos de pico com saturação do tráfego; 
• Recente aceleração da implantação de novas unidades de ensino; 
• Progressivo esgotamento das vagas de estacionamento, nas vias e bolsões; 
• Pressão para oferta de novas vagas de estacionamento; 
• Oferta de três linhas de transporte coletivo que penetram o campus, que atendem diretamente só a 

uma parte reduzida da demanda do campus; 
• Grande parte das viagens por transporte coletivo é onerada por transferências; 
• Superlotação dos ônibus nos períodos de pico; 
• Redução da velocidade comercial dos ônibus nos períodos de saturação das vias do campus; 
• Perspectiva de implantação de sistemas de BRT nos corredores Antônio Carlos, até 2014, e Carlos 

Luz, em horizonte posterior. 
 

Possíveis medidas para o Campus e seus efeitos 

o Redução ou congelamento das vagas de estacionamento. Efeitos: 
• Progressiva invasão de áreas livres e verdes pelos veículos para estacionamento irregular; 
• Pressão para regularização dos estacionamentos irregulares; 
• Pequena transferência de viagens para outros modos; 
• Baixa sustentação política. 

 
o Criação de novos bolsões de estacionamento. Efeitos: 
• Redução das áreas verdes; 
• Aumento da saturação do tráfego; 
• Aumento dos tempos de viagem por transporte coletivo. 

 
o Utilização de estacionamento do Mineirão como vagas remotas. Efeitos: 
• Redução da proximidade do estacionamento ao destino e perda da característica de porta a porta do 

transporte individual; 
• Criação de custo adicional de deslocamento, de tempo e dinheiro (Mineirão – Campus); 
• Criação de duas classes de estacionamento (próximos e distantes), de difícil gestão; 
• Continuação da invasão de áreas livres e verdes para estacionamento irregular; 
• Provável baixa adesão; 
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• Manutenção dos efeitos negativos no tráfego e no transporte coletivo. 
 

o Cobrança de estacionamento. Efeitos: 
• Difícil operacionalização. Só é operacional em áreas fechadas; 
• Invasão de áreas livres e verdes para estacionamento irregular; 
• Gera custos e pode gerar responsabilidades onerosas; 
• Baixa sustentação política. 

 
o Oferta de estacionamento com verticalização. Efeitos: 
• Preservação de áreas verdes; 
• Manutenção dos efeitos negativos no tráfego e transporte coletivo. 

 
o Implantação de integração física e tarifária com os corredores de BRT na Antônio Carlos e 

Carlos Luz. Efeitos: 
• Aumento de amplitude e da qualidade da oferta de transporte coletivo atendendo ao campus; 
• A circulação dos ônibus no campus é prejudicada pela saturação do tráfego. 

 
o Priorização do transporte coletivo, com criação de faixa segregada, através de adequações 

geométricas e supressão de vagas de estacionamento. Efeitos: 
• Redução de vagas politicamente sustentável; 
• Aumento da velocidade operacional do transporte coletivo;  
• Pode reduzir o desempenho do tráfego geral; 
• Aumenta a competitividade do transporte coletivo; 
• Atrai viagens para o transporte coletivo; 
• Demanda investimentos em sistema viário;  
• A oferta de transporte coletivo de atendimento direto ao campus continua reduzida; 
• Continua a pressão por aumento de vagas de estacionamento. 

 
PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Indicação de medidas para o Campus da UFMG 
• Priorização do transporte coletivo, com criação de faixa segregada, através de adequações 

geométricas e supressão de vagas de estacionamento; 
• Criação de linha alimentadora interna, integrada física e tarifariamente com os sistemas de BRT dos 

corredores Antônio Carlos e Carlos Luz; 
• Adequação física da entrada do Campus para implementação de ponto de integração junto à Avenida 

Antônio Carlos (adequação geométrica, solução de travessia da avenida, bicicletário); 
• Implantação de ciclovias, paraciclos e bicicletários; 
• Implementação de programas de incentivo ao uso da bicicleta e à carona; 
• Aumento de medidas de traffic calming; 
• Aumento da oferta de estacionamento, preferencialmente, através de verticalização; 
• Reserva de vagas próximas das edificações para o transporte fretado (vans); 
• Reserva de vagas para taxis; 
• Cobrança, rodízio e/ou aumento da rotatividade em parte das áreas de estacionamento mais 

privilegiadas (mais próximas das edificações, mais protegidas). 
 

o Efeitos esperados 
• Diminuição dos tempos totais de viagens por transporte coletivo; 
• Diminuição dos custos do transporte coletivo; 
• Aumento da atratividade do transporte coletivo; 
• Melhoria dos deslocamentos a pé; 
• Melhoria das condições de uso da bicicleta; 
• Preservação de áreas verdes; 
• Restrição do uso do transporte privado pela própria saturação do tráfego; 
• Transferência de parte dos custos dos efeitos do uso do transporte privado aos próprios usuários deste 

modo; 
• Efeitos potencializados pela aplicação de um conjunto articulado de medidas; 
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• Criação de ambiente propício à discussão de outras medidas de restrição ao transporte privado, pela 
existência de alternativas mais atraentes de deslocamento.  
 

CONCLUSÕES 
Medidas isoladas, sejam elas de restrição ao uso do automóvel, de priorização do transporte coletivo, ou de 
uso do solo, apresentam efeitos limitados. 
Um conjunto de medidas articuladas tende a criar um ambiente convidativo ao uso de transporte coletivo e 
amigável aos modos não motorizados, criando condições para o uso sustentável do Campus da UFMG. 

 


