
Plano Diretor de Transportes de Campi Universitário s: Variáveis Significativas 
por Impactos Cruzados. 

DIMAS ALBERTO GAZOLLA 1 

1 Universidade Federal de Minas Gerais – Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia. 
Av. Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha, Bloco 3, 3º andar, s/ 2027, tel. (31)3409-1771 
Belo Horizonte – MG – Brasil 
dagap@cce.ufmg.br 

 
RESENHA - São apresentados os resultados da utilização da combinação de técnicas das 
metodologias Delphi e Análise de Impactos Cruzados na identificação das variáveis 
significativas para o problema de transporte, no estudo de caso da elaboração do Plano 
Diretor Setorial de Transportes para o Campus Pampulha da UFMG - Brasil, sendo 
identificadas 48 variáveis significativas, seus indicadores e suas relações de impactos. 

PALAVRAS CHAVE  – Plano Diretor de Campi Universitários; Planejamento de Transportes; 
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1. INTRODUÇÃO – Assim como vem sendo verificado o agravamento significativo das 
condições de transportes nas cidades, nos anos recentes, os problemas de transportes e de 
circulação dos usuários de Campi Universitários, localizados nas áreas urbanas, tem tomado 
proporções de destaque em função da expansão das atividades das universidades, do 
crescente número de seus usuários e da demanda de movimentos por períodos do dia e por 
trechos de sua rede viária interna, desencadeando impactos de várias ordens e em diversas 
áreas do seu espaço/ambiente. 

Os Campi Universitários são espaços urbanos que se comportam como cidades dentro de 
cidades, contendo toda a complexidade destes ambientes urbanos, chegando a ter 
populações diárias superiores a 60 mil habitantes. Da análise dos processos de planejamento 
aplicados, tanto em transportes como em urbanização, percebe-se um desvio significativo 
entre os resultados preconizados e os resultados realmente verificados, quando a 
observação é voltada para os aspectos da eficiência e eficácia dos sistemas de transportes, a 
sustentabilidade e qualidade de vida nesses ambientes urbanos. 

A questão posta para consideração e reflexão diz respeito a: - os estudos que até então 
tentaram explicitar a relação do transporte com a espacialidade urbana, apenas a 
tangenciaram, dedicando-se mais à determinação e análise dos impactos entre estes dois 
sistemas ou de algum de seus elementos, mas pouco ou nenhum esforço tem sido 
empregado na tentativa de determinar precisamente quais são as relações que compõem a 
interface destes dois sistemas e principalmente as variáveis que modelam a explicação 
destas relações. 

Sabe-se que para identificar os reais problemas de transportes em um ambiente urbano, no 
caso o ambiente urbano inserido de Campi Universitários e obter sucesso na sua resolução, 
esta questão necessariamente deve ser enfrentada. Não podendo ser concebidos como 
sistemas estanques isolados, mas ao contrário, interdependentes e relacionados, o sistema 
de transportes e o sistema espacial urbano, apresentam elementos importantes na busca 
recíproca da solução ótima dos seus problemas. 

A necessidade de soluções efetivas, eficazes e eficientes exige a busca primordial da 
identificação e do conhecimento dos processos causais dos problemas relacionados à 
complexidade dos transportes, para atender as demandas de movimentos nos Campi 
Universitários e em conseqüência, da necessidade da elaboração de instrumentos como 



Planos Diretores Setoriais de Transportes para estas áreas, pensados a partir de um 
planejamento integrado das ações e das medidas a serem adotadas, que garantam maior 
probabilidade de sucesso.  

Para sustentar esse planejamento integrado e atingir efetivamente o objetivo pretendido, a 
elaboração deste instrumento do Plano Diretor Setorial de Transportes, passa 
necessariamente pela adoção e o emprego de processos metodológicos sistêmicos, visando 
à compreensão da totalidade do problema, de suas diversas variáveis causais e das relações 
e influências inter-variáveis existentes.  

Um ponto crítico e fundamental neste processo diz respeito à identificação das variáveis 
significativas que interferem no problema de transportes dos Campi Universitários, variáveis 
estas, que são trabalhadas e tratadas nas diretrizes, nos objetivos específicos e na 
formulação das soluções que serão elaboradas no projeto de Plano Diretor a ser proposto 
para estas áreas.  

Partindo do objetivo de elaborar um projeto de Plano Diretor Setorial de Transporte-PDST, 
com a perspectiva de garantir a solução dos problemas de transportes com sustentabilidade, 
visando melhorar a qualidade de vida no Campus Pampulha da Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG, localizado na cidade de Belo Horizonte, Brasil, de maneira a tornar o 
sistema de transportes inclusivo, inovador, confortável e cômodo, de baixo custo, respeitando 
o meio ambiente, se tornando exemplo para outros Campi Universitários e para a sociedade, 
neste trabalho são apresentados os resultados obtidos na etapa de identificação das 
variáveis significativas para o problema de transporte, seus respectivos indicadores, as 
relações de causa e efeito entre elas e o comportamento de cada variável, obtidas utilizando 
a combinação da aplicação de técnicas de Análise de Impactos Cruzados e metodologias 
Delphi. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Definição das Áreas de Estudo e de Planejamento  – Tendo como premissa a análise 
sistêmica como única condição capaz de obter resultados eficazes para o caso de problemas 
de transportes em ambientes urbanos, esta condicionante impõe um cuidado especial na 
definição dos limites das áreas de estudo e de planejamento para a elaboração do PDST e a 
identificação das variáveis significativas envolvidas no problema de transporte. De acordo 
com a localização da residência de cada usuário do Campus Pampulha da UFMG, foi 
identificado que dos Alunos, Professores e Técnicos Administrativos, 75% residem no 
município de Belo Horizonte, estando uma parte restante significativa localizada em 
diferentes municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta distribuição territorial 
dos usuários conjugada com a disponibilidade de informações espaciais, visando a precisão 
dos resultados a serem obtidos, exige uma delimitação não usual/convencional e mais 
ampliada para a Área de Estudo, sendo portanto, definida toda a região metropolitana de 
Belo Horizonte, como área de estudo para elaboração do Plano Diretor Setorial de 
Transportes do Campus UFMG. 

A RMBH é a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, com uma população estimada de 
5.044.532 habitantes (IBGE, 2010). É constituída por 34 municípios sendo eles: Baldim, Belo 
Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, 
Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário 
Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, 
Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São 
José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano, identificados pela Erro! Fonte de 
referência não encontrada. . 



 

Figura 1 - Área de Estudo: Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Os maiores municípios da RMBH em ordem decrescente são: Belo Horizonte, Contagem, 
Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Juntos, estes municípios representam mais de 80% 
da RMBH. Entretanto, desde 1980 a taxa de crescimento demográfico de Belo Horizonte, 
1,1% ao ano, tem sido bem menor do que a média da RMBH 3,9% ao ano, o que revela que 
o crescimento concentra-se cada vez mais nos municípios periféricos, justificando cada vez 
mais a necessidade de consideração desta região ampliada na área de estudo. 

O Campus Pampulha da UFMG, localizado no município de Belo Horizonte, possui 86 
edificações dentre Unidades Acadêmicas, de Serviços e Administração. Está localizado 
dentro de uma Zona de Grandes Equipamentos (ZE) e não possui parâmetros urbanísticos 
definidos na lei de Uso e Ocupação do Solo. Entretanto o Campus Pampulha possui um 
Plano Diretor próprio de onde pode-se tirar os principais parâmetros urbanísticos(Proplan, 
2009). 

Para definir a Área de Planejamento do projeto do PDST da UFMG, avaliando as demandas 
de deslocamentos dos seus usuários, foi necessário considerar a composição dos limites 
territoriais do Campus Pampulha da UFMG e suas extensões como os terrenos externos das 
Moradias Universitárias I e II, localizadas no bairro Ouro Preto e do CEU – Centro Esportivo 
Universitário, localizado ao lado do campus. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada.  abaixo, apresenta o mapa chave de 
zoneamento de Belo Horizonte conforme a Leis 7166/1996 e 9959/2010, com destaque para 
a área de planejamento estendida definida para o projeto do PDST da UFMG. 



 

Figura 2 - Área de Planejamento: Campus UFMG estendido 

2.2 Identificação das Variáveis Significativas  - A relação Sistema de Transporte x 
Espacialidade Urbana, sempre considerada muito relevante e recebendo referência em 
quase todos os trabalhos sobre planejamento de transportes urbanos, foi na realidade, muito 
pouco trabalhada como objeto de estudo, em si mesma. Normalmente, o que acontece é o 
enfoque dado a um problema de um dos elementos desta relação, ou o transporte ou o uso 
do solo, procurando-se paralelamente, identificar quais as influências no elemento não 
enfocado. 

Por sua vez, um mesmo enfoque recebe abordagens variadas, face a multidisciplinaridade 
que envolve as questões de transporte e da espacialidade urbana. Isto tem contribuído para 
que algumas idéias falsas fossem cristalizadas e conceitos fossem interpretados de maneiras 
distintas. A conseqüência disto foi, até o momento, a dificuldade dos técnicos determinarem 
variáveis comuns de interferência, que atendam aos diversos enfoques da mesma relação. 

Visando corrigir esta deficiência dos métodos tradicionais de planejamento de transportes 
aplicados aos ambientes urbanos e conseqüentemente dar eficácia aos resultados e às 
propostas de solução para os problemas identificados, nosso objetivo neste trabalho foi tratar 
esta relação, não através da abordagem de um de seus elementos e sim, trabalhar sobre a 
“superfície de contato” dos seus dois elementos constitutivos – transporte/uso e ocupação do 
solo (espacialidade urbana). 

Seguindo esta linha metodológica, impõe-se como premissa a identificação das variáveis 
significativas que interferem nos processos causais da relação do Sistema de transporte do 
Campus-UFMG com sua espacialidade urbana - seu espaço físico, o espaço urbano onde 
está inserido e as variáveis características dos seus usuários neste espaço.  

Para atender esta premissa, a identificação das variáveis significativas que interferem nos 
processos causais dos problemas de transporte do Campus-UFMG, foi obtida com a 
conjugação da aplicação de metodologias quantitativas e qualitativas, usando as técnicas do 
método Delphi (Turoff, 1975) e de Análise de Impactos Cruzados (Vichas, 1982). 



As principais etapas desenvolvidas neste processo metodológico, com a aplicação destas 
técnicas, podem ser descritas como:  

• Caracterização e configuração do problema; 
• Elaboração, aplicação e análise sucessivas de consultas aos especialistas; 
• Cruzamento das informações e resultados das consultas; 
• Obtenção da lista de variáveis significativas identificadas; 
• Elaboração da Matriz de Impactos Cruzados; 
• Construção da Matriz Final de Impactos Cruzados; 

A caracterização e configuração do problema do sistema de transporte do Campus-UFMG, foi 
obtida a partir da análise de todos os dados levantados, consultados e produzidos com a 
realização de procedimento metodológico para a caracterização da situação atual e passada, 
considerando o Campus Pampulha-UFMG inserido em seu contexto real, sob influências do 
sistema externo ao Campus. A fim de conhecer tais influências e de se proceder a 
caracterização da situação atual e passada, foram elaborados oito diagnósticos, quais sejam: 

• Diagnóstico do sistema de transporte público; 
• Diagnóstico do sistema de transporte privado; 
• Diagnóstico do sistema de estacionamentos; 
• Diagnóstico do sistema de transporte interno; 
• Diagnóstico do sistema de transporte não motorizado; 
• Diagnóstico do sistema de circulação e segurança viária; 
• Diagnóstico dos impactos ambientais; 
• Diagnóstico do uso e ocupação do solo. 

De maneira geral, a metodologia utilizada em cada diagnóstico consistiu na coleta, 
processamento e análise de dados, revisão bibliográfica, realização de medições e pesquisas 
de campo diversas e aplicação de modelos de determinação de demanda. 

A fase de consulta a especialistas foi realizada, com um grupo de 17(dezessete) 
componentes representantes dos vários segmentos de usuários, selecionados a partir do seu 
envolvimento e afinidade com o problema de transporte do Campus-UFMG e que possuem 
perfil com as seguinte características principais para esta aplicação metodológica: 

• pessoalmente envolvido com o problema; 
• possuir informações específicas; 
• facilidade de comunicação escrita; 
• esteja motivado para se engajar no processo; 
• tenha interesse nas informações/resultados gerados no desenvolvimento do 

processo; 

Processado o cruzamento das informações e dos resultados obtidos junto aos especialistas, 
usando tratamento estatístico para determinação dos parâmetros de incidência, convergência 
e peso das variáveis identificadas, foram selecionadas 48 (quarenta e oito) variáveis 
significativas para o problema de transporte do Campus-UFMG, cada uma com a sua 
caracterização de relação com o problema e o seu respectivo indicador dimensional. 

Prosseguindo com a análise seqüencial especialista-Delphi (Linstone,1980), aplicada às 48 
(quarenta e oito) variáveis significativas previamente identificadas e com aplicação de 
métodos de tratamento estatístico, foi realizado um estudo para elaboração de uma matriz 
que represente as relações de causa e efeito (impactos) entre estas variáveis sobre o 
problema de transportes no Campus-UFMG, que é identificada como Matriz de Impactos 
Cruzados. Para a elaboração desta matriz de impactos, inicialmente foi determinado, com a 



aplicação de tratamento estatístico, qual o Grau de Impacto (positivo ou negativo) e a 
Intensidade da Ação, de cada uma das variáveis significativas para o problema do transporte 
no Campus-UFMG. O resultado deste estudo foi a construção de uma Matriz Final de 
Impactos Cruzados, das variáveis significativas para o problema de transportes do Campus-
UFMG. A Tabela I a seguir, exemplifica uma parte, por limitação de espaço no texto, da 
Matriz Final de Impactos Cruzados, considerando apenas 10 variáveis de impacto e 19 
variáveis impactadas 

Tabela I: Matriz Final de Impactos Cruzados (PARTE) 

VARIÁVEIS 3 5 9 12 16 17 19 21 24 25 26 27 28 30 31 33 37 44 45 TOTAL 
LINHA 

44 - Usuários 
Potenciais 

31,3 0,0 0,0 30,0 25,6 28,4 29,4 0,0 22,5 25,0 26,3 25,6 -4,4 20,6 31,9 31,3 25,0 0,0 32,8 15 

03 - Controle dos 
estacionamentos 

0,0 27,6 0,0 5,5 0,0 7,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 8,1 -5,1 
-

17,5 16,3 0,0 
-

13,9 21,3 11 

46 - Vagas 38,8 0,0 0,0 31,3 28,1 32,9 28,5 0,0 26,3 0,0 20,6 19,4 12,1 14,5 31,3 22,5 17,8 31,3 27,6 15 
06 - Demanda 
por Horário das 
aula 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 33,8 16,4 20,0 22,5 28,5 29,8 
-

13,8 16,3 39,4 29,8 16,8 16,3 33,8 14 

02 - Barreira 
natural (entorno 
edificações) 

0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 
-

30,6 25,1 0,0 0,0 0,0 -9,1 0,0 0,0 5 

04 - Custo médio 
da viagem 
origem/destino  
Transporte 
Privado 

0,0 0,0 27,0 12,8 0,0 
-

17,5 
-

11,3 0,0 0,0 0,0 
-

13,5 
-

13,8 -6,9 -6,3 
-

13,8 -8,8 0,0 
-

12,5 -8,4 12 

05 - Custo tarifa 
estacionamento 

48,5 0,0 0,0 -
16,4 

0,0 -
15,0 

-7,5 0,0 0,0 0,0 -
10,6 

-
11,6 

-1,9 -6,9 -
16,3 

-
13,1 

0,0 -
15,0 

-
11,4 

12 

37 - Sinalização 
orientativa e de 
segurança 

0,0 0,0 -
10,4 

0,0 21,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 -6,0 -7,3 20,6 -
13,1 

0,0 -
11,3 

0,0 15,6 19,4 10 

45 - Usuários 
Potenciais na 
hora pico 

0,0 0,0 0,0 18,8 15,6 -
11,3 

-9,0 0,0 21,0 21,9 21,0 21,6 -
11,3 

0,0 -4,4 0,0 20,0 35,0 0,0 12 

48 - Velocidade 
média 

0,0 0,0 0,0 0,6 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 33,1 28,8 37,5 0,0 0,0 32,5 21,3 20,9 9 

 

3 RESULTADOS  - O processamento do cruzamento dos dados extraídos desta Matriz de 
Impactos, permite uma análise detalhada das relações de causa e efeito entre as 48 
variáveis. Adotando como relevantes somente valores de intensidade da ação maiores ou 
iguais a 25, na escala de 0 a 100, foram selecionadas 39 variáveis significativas mais 
relevantes para o problema e identificadas uma série de relações de causa e efeito, com 
níveis de intensidades diferenciados entre as variáveis e correlacionadas com os problemas 
apontados nos diagnósticos da situação atual do sistema de transporte do Campus-UFMG. A 
Tabela II mostra a listagem destas variáveis significativas com respectivos indicadores. 

Para complementar e facilitar esta análise, foram elaborados gráficos que permitem visualizar 
a magnitude da intensidade de impacto da variável de impacto, sobre as demais variáveis, 
por ela impactada, ao considerar variações para mais e para menos na variável de impacto. 
Os gráficos das Figura 313 e 4, ilustram os resultados para as 3 (três) variáveis de impacto 
com um maior número de variáveis impactadas. 
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Figura 31  - Variação da Intensidade de Ação da variável 44 sobre cada variável por ela impactada 
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Figura 42  - Variação da Intensidade de Ação das variáveis 03, 46 e 37 sobre as variáveis por elas 

impactadas 
 
 

Tabela II: Lista das Variáveis Significativas 
VARIÁVEIS INDICADOR 

01 – (01) Arborização nas vias - barreira de vegetação Árvores, barreiras vegetais / metro linear Via 
02 – (02) Barreira natural (área verde natural no entorno das edificações) Existência Sim ou Não 
03 – (03) Controle/gestão dos estacionamentos Existência Sim ou Não 
04 – (04) Custo médio da viagem origem/destino Transporte Privado % da renda do usuário 
05 – (05) Custo tarifa estacionamento % do custo sobre renda usuário-custo/renda % 
06 – (06) Demanda de Transporte por Horário das aula Nº de usuários / unidade / faixa horária 
07 – (07) Distância das principais vias internas do Campus até a unidade Metros (m) 
08 – (08) Distância de caminhamento (estacionamento-destino) Metros (m) 
09 – (09) Distancia de caminhamento na origem ( Transp. Público ) Metros (m) 
10 – (10) Distancia de caminhamento no destino ( Transp. Público ) Metros (m) 
11 – (11) Distância do trajeto entre O/D Metros (m) ou Km 
12 – (13) Espaçamento dos PED's Distância Média (metros) 
13 – (14) Extensão máxima dos trechos de vias com inclinação inadequada – NÃO motorizados Metros (m) 
14 – (17) Fluxo de veículos nas vias Veículo / hora / Sentido 
15 – (18) Fluxos de veículos específicos (caminhões, ônibus, etc.) % de Veículos específicos / hora / Sentido 
16 – (19) Horários de pico Relação volume veículos/capacidade via (Q/C) 
17 – (20) Idade média da frota de veículos dos usuários (alunos, T.A., professores) do Campus Anos 
18 – (21) Informação eficiente e pontualidade Nível de informação (escala) 
19 – (22) Interseções viárias – Tipo/Características Nº e qualidade de Interseções por rota (escala) 
20 – (23) Km média percorrida por automóveis na UFMG Km 
21 – (24) Manutenção da Via Índice de Manutenção da via 
22 – (28) Nível de serviço do Transporte Público - (conforto) Nível de conforto 
23 – (30) Número de acidentes nas vias do campus Nº de ocorrências / Trecho.Ano 
24 – (31) Número de veículos que circulam na UFMG Nº de unidades 
25 – (32) Oferta de outro modal - 0pções de modais Nº de opções / qualidade competitiva / zona 
26 – (33) Pontos de Congestionamentos Nº de pontos e extensão (metros) / rota 
27 – (34) Posse de veículos -automóvel Nº carros/família do usuário 
28 – (36) Segurança Pessoal Índice de Segurança (escala) 
29 – (37) Sinalização orientativa e de segurança Nível de sinalização (escala) 
30 – (38) Tarifa/Desembolso - ( no Transp. Público) % da renda do usuário ou salário mínimo 
31 – (39) Tempo de espera Minutos 
32 – (40) Tempo de Trajeto entre O/D Minutos 
33 – (41) Tempo de viagem no veículo ( no Transporte Circular Interno) Minutos 
34 – (42) Tipo de pavimento da via Extensão do Pavimento em metros (m) 
35 – (43) Tipo de Travessia ( de veículos e de pedestres ) Nº e qualidade das travessias 
36 – (44) Usuários Potenciais do Campus Nº de usuários potenciais / unidade 
37 – (45) Usuários Potenciais na hora pico ( no Transp. Circular Interno ) Nº de usuários 
38 – (46) Vagas de estacionamento Nº de vagas 
39 – (48) Velocidade média de transporte Km / Hora 



A título de ilustração, as seguintes observações são destacadas como exemplos de subsídios 
para as análises de processos causais dos problemas de transporte e de formulação de 
objetivos e propostas de diretrizes para o PDST, que visem dar solução para o sistema de 
transportes do Campus-UFMG: 

• identificadas 39 variáveis de impacto ou impactantes e 31 variáveis impactadas; 
• a variável 44 é a variável que impacta o maior número de variáveis (13); 
• todas as variáveis impactadas pela variável 44 tem grau positivo (+); 
• as maiores intensidades de ação da variável 44, estão sobre as variáveis 3, 12, 17,19, 31, 33, 45; 
• sete variáveis ( 44, 31,46,48, 6, 25, 30), impactam mais de 5 variáveis; 
• nove variáveis (17, 18, 19, 21, 28, 29, 32, 34, 36), impactam entre 3 e 4 variáveis; 
• 22 variáveis (1, 2, 3 , 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47), impactam entre 1 

e 2 variáveis; 
• a maior intensidade de ação de impacto ocorre entre a variável 5 e 3; 
• a menor intensidade de ação de impacto ocorre entre as variáveis 23 e 11, 44 e 25, 29 e 36, 44 e 37; 
• a variável 27 é a variável que recebe o maior número de impactos de variáveis (13); 
• das variáveis que impactam a variável 27, 11 tem grau positivo (+) e 2 tem grau negativo (-); 
• as maiores intensidades de ação recebida pela variável 27, são das variáveis 1, 2, 6, 17, 18, 19, 31, 

48;  
• nove variáveis (16, 26, 27,28, 36, 37, 40, 44, 45), são impactadas por mais de 5 variáveis; 
• nove variáveis (3, 4, 12, 17, 19, 24, 29, 31, 33), são impactadas por 3 ou 4 variáveis; 
• treze variáveis (5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 30, 35, 42, 43, 46), são impactadas por 1 ou 2 variáveis; 
• a maior intensidade de ação de impacto/impactada ocorre entre a variável 5 e 3; 
• a menor intensidade de ação de impacto/impactada ocorre entre as variáveis 23 e 11, 44 e 25, 29 e 

36, 44 e 37;  
 
4. CONCLUSÕES - O estudo de transporte realizado para o Campus-UFMG, seus 
diagnósticos e os resultados obtidos, reafirmaram a convicção de que estes ambientes e 
espaços de atividades apresentam características de espacialidade, de relações e 
comportamento, no que se refere aos problemas de transportes dos seus usuários, muito 
semelhantes aos que ocorrem nos ambientes e espaços urbanos das cidades 
contemporâneas, com o mesmo grau de complexidades e de impactos. 
O resultado específico da identificação de uma gama de 48 variáveis significativas para a 
compreensão da totalidade do problema de transporte do Campus UFMG, entre as quais 
poderiam ser classificadas aproximadamente apenas 14 (quatorze) como variáveis habituais 
de projeto, ao lado de um grande número de variáveis não presentes nos processos 
tradicionais de planejamento de transportes, confirmam a importância, a acertividade e 
mesmo a exigência da necessidade e da adoção de técnicas de planejamento sistêmico e 
integrado, com a conjugação da aplicação de métodos quantitativos e qualitativos para atingir 
a eficácia na resolução deste problema. 

Neste sentido, as técnicas utilizadas do Método Delphi e de Análise de Impactos Cruzados, 
mostraram-se adequadas, de fácil aplicabilidade, com resolutividade na identificação das 
variáveis significativas para o problema e com grande potencial para o exercício de análises 
causais, permitindo ao planejador realizar inferências de causa e efeito das relações entre 
variáveis significativas de impacto e impactadas, bem como testar alterações com aplicação 
cenários alternativos, de forma quantitativa e qualitativa e com a precisão que deve ser 
exigida para as soluções de projeto. 

A busca pela identificação de processos causais para os problemas de transportes dos 
ambientes urbanizados do Campus UFMG, com a aplicação da técnica de construção da 
Matriz de Impactos Cruzados, permitiu revelar relações de causa e efeito, entre variáveis 
antes desconhecidas, ignoradas e/ou mesmo desprezadas, por incapacidade dos métodos 



tradicionais de não ir além da identificação de um grupo restrito de variáveis obvias, que não 
explicam grande parte do problema e por ventura, no caso das variáveis não tradicionais, não 
serem capazes de quantificar a importância da relação delas com as demais e com o 
problema. 

Dentre estas variáveis não tradicionais e que demonstraram ser significantes no problema, 
tanto por impactar como por ser impactada, devendo ser necessariamente consideradas no 
equacionamento das soluções de projeto, destacamos: - Arborização nas vias; - Barreira natural; 
- Controle/gestão dos estacionamentos; - Demanda por Horário das aulas; - Informação eficiente e 
pontualidade; - Extensão máxima dos trechos de vias com inclinação inadequada; - Oferta/opções de 
modais; - Segurança Pessoal; - Sinalização orientativa e de segurança; - Tarifa/desembolso no Transp. 
Público; - Tipo de pavimento da via; - Tipo de Travessia (veículos e pedestres); - Usuários Potenciais 
na hora pico, entre outras. 

A conjugação metodológica desde a definição correta das áreas de estudo e planejamento, 
do diagnóstico de caracterização e configuração da situação atual e passada do problema de 
transporte, da identificação das variáveis significativas e da análise de impactos cruzados das 
relações de causa e efeito entre elas, permitiu a definição de 56 objetivos específicos e 25 
diretrizes para o sistema de transportes do Campus UFMG, na composição de seu PDST.  
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