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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Número médio do total de 

deslocamentos diários

Número médio de 

deslocamentos diários a pé

Número médio de 

deslocamentos diários por 

bicicleta

Número médio de 

deslocamentos diários por 

transporte coletivo

Número médio de 

deslocamentos diários por 

automóveis e motos. 

Número de veículos 

automotores registrados no 

Município

DETRAN 

População do Município IBGE

Número médio do total de 

deslocamentos diários

Pesquisa de 

origem e destino

População do Município IBGE

Quanto maior, melhorDecenal 

Decenal 

Quanto maior o percentual do 

transporte coletivo e dos 

modos não motori\ados, 

melhor 

1

2 Taxa de motorização 
Número de veículos registrados no 

Município em relação à população 

Número de veículos automotores 

registrados no Município / 

População do Município

Anual 

Nenhum. A informação é 

utilizada para identificar 

tendências.

Divisão Modal 

Média diária dos deslocamentos por 

meio de transporte em relação ao total 

de deslocamentos diários 

Média diária dos deslocamentos de 

cada meio x 100 / Média diária  do 

total de deslocamentos

Pesquisa de 

origem e destino

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

INDICADORES

G
ER

A
IS

 

3 Índice de Mobilidade
Número médio total de deslocamentos 

diários em relação à população 

Número médio total de 

deslocamentos diários em relação 

à população 
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Extensão total de calçadas nas vias 

públicas do município.

Extensão de calçadas adequadas, 

conforme o padrão municipal. 

Número total de interseções 

semaforizadas no município. 

Número de interseções semaforizadas 

com focos e tempos para pedestres. 

6
Número de árvores plantadas a partir 

da instituição do programa de 

arborização.

Mede a efetividade do programa Número de árvores plantadas Prefeitura Municipal Anual Quanto maior, melhor

Número total de travessias de 

pedestres sinalizadas

Número de travessias com iluminação 

adequada. 

INDICADORES

100%

Número de travessias de pedestres com 

iluminação adequada x 100 / Número total 

de travessias de pedestres sinalizadas

Prefeitura Municipal 

4 Percentual de calçadas acessíveis. 

Extensão de calçadas acessíveis em relação ao 

total de calçadas. Calçadas acessíveis são aquelas 

com geometria, rebaixos e pavimentação 

adequadas conforme a Norma de Acessibilidade 

NBR 9050/2015. 

Extensão de calçadas acessíveis x 100 / 

Extensão total de calçadas. 

Medição realizada pela 

Prefeitura Municipal 
Anual 

7

Anual 5 Quanto maior, melhor

Percentual de interseções 

semaforizadas com focos e tempos 

para pedestres. 

Percentual de interseções semaforizadas com 

focos e tempos para pedestres em relação ao 

total de interseções semaforizadas. 

Percentual de travessias com 

iluminação suficiente

A iluminação suficiente para as travessias de 

pedestres é definida pela NBR 5101/2012, que 

trata da iluminação pública

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

Número de interseções semaforizadas  com 

focos e tempos para pedestres x 100 / 

Número total de interseções 

semanforizadas. 

Anual Quanto maior, melhor

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

A
 P

É 

Prefeitura Municipal 
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Extensão total das vias públicas 

do município; 

Extensão de ciclovias e 

ciclofaixas. 

Extensão de ciclovias e 

ciclofaixas. 

Extensão de vias tratadas com 

30 km/h

Extensão total das vias públicas 

do município. 

10
Número de vagas públicas de 

estacionamento para biciletas. 

Número de vagas. em paraciclos e ou 

biciletários
Mede a efetividade do programa Número de vagas 

Prefeitura 

Municipal 
Anual Quanto maior, melhor.

8
Percentual de vias com 

ciclovias e ciclofaixas.
Anual 100%

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

INDICADORES

Prefeitura 

Municipal 
Anual Quanto maior, melhor.9 Percentual de vias cicláveis

Extensão de vias cicláveis em relação á 

extensão total de vias. Vias cicláveis é o 

conjunto formado por ciclovias, 

ciclofaixas e vias com pavimento e 

sinalização e velocidade máxima de 

30km/h (Zona 30).

Extensão de cilovias + ciclofaixas + 

vias tratadas com 30 km/h x 100 / 

extensão total de vias. 

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

P
O

R
 B

IC
IC

LE
TA

Extensão de ciclovias e ciclofaixas em 

relação à extensão total de vias. 

Extensão de vias cicláveis x 100 / 

Extensão total de vias.

Medição realizada 

pela Prefeitura 

Municipal 
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Número de passageiros 

transportados por mês

Número de dias do mês

Número de habitantes IBGE

Número de veículos total da 

frota do transporte coletivo 

Número de veículos da frota 

com piso baixo e/ou 

platafroma elevatória em 

pleno funcionamento.

Valor da Tarifa do transporte 

Coletivo Municipal 

Valor do salário mínimo 

vigente

Número total de pontos de 

ônibus. 

Número de pontos de ônibus 

com abrigo. 

Número total de pontos de 

ônibus. 

Número de pontos de ônibus 

com informação. 

Número total de viagens 

programadas para o transporte 

coletivo municipal. 

Número de viagens cumpridas 

no horário.

17
Percentual da frota do 

transporte coletivo com ar 

condicionado.

Número total de veículos da 

frota do transporte coletivo 

18
Frota de piso baixo em relação 

ao total da frota. 

Número de veículos da frota 

com piso baixo.

Número de veículos com piso baixo na 

frota do transporte coletivo em relação 

ao total da frota. 

Número de veículos com piso baixo 

x 100 / Frota Total 

Concessionárias 

do serviço de 

transporte 

coletivo, 

fiscalizadas pela 

Mensal 100%

Concessionárias 

do serviço de 

transporte 

coletivo, 

fiscalizadas pela 

Prefeitura 

Municipal 

Mensal 

INDICADORES

Número médio de passageiros 

transportados por dia no 

transporte coletivo municipal 

em relação ao total da 

A média de passageiros transportados 

por dia considera o total de passageiros 

por mês, das linhas municipais e 

metropolitanas, dividido pelo número de 

Média da quantidade diária de 

passageiros do transporte coletivo 

/ Total de habitantes X 100. 

Prefeitura 

Municipal Mensal 

100%

Prefeitura 

Municipal 
Anual Quanto menor, melhor

12
Percentual de veículos 

acessíveis na frota do 

transporte coletivo.

Número de veículos acessíveis na frota 

do transporte coletivo em relação ao 

total da frota. Veículo acessível, segundo 

a Lei, é aquele que possui piso baixo; 

piso alto com acesso realizado por 

plataforma de embarque e 

desembarque ou piso alto equipado com 

Número de veículos acessíveis x 

100 / Frota Total 

Anual Quanto maior, melhor.

Prefeitura 

Municipal 

Quanto maior, melhor11

Quanto maior, melhor.

Número total de viagens realizadas 

no horário x 100 / Número total de 

viagens. 

Mensal 

Prefeitura 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

Anual Quanto maior, melhor.

15
Percentual de pontos de 

ônibus com informação. 

Número de pontos de ônibus com abrigo 

em relação ao número total de pontos 

de ônibus.

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

C
O

LE
TI

V
A

14
Percentual de pontos de 

ônibus com abrigo.

Número de pontos de ônibus com abrigo 

em relação ao número total de pontos 

de ônibus;

Número de pontos de ônibus com 

abrigo x100 / Número total de 

pontos de ônibus.

16
Índice de cumprimento de 

viagens.

Percentual do número total de viagens 

do sistema municipal de transporte 

coletivo realizadas no horário em 

relação ao número total de viagens 

programadas. 

Número de pontos de ônibus com 

abrigo x100 / Número total de 

pontos de ônibus.

Valor da tarifa do transporte 

coletivo em relação ao salário 

mínimo 

Indica o gasto com transporte coletivo 

em relação ao salário mínimo vigente no 

país. Valor de 50 viagens/mês, 

considerando ida e volta por 25 dias.

Tarifa do sistema de transporte 

coletivo X 50 / Valor do salário 

mínimo, em R$) X 100. 

13
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Número total de vagas no 

estacionamento rotativo.

Número de veículos que 

estacionam por dia na área 

coberta pelo estacionamento 

rotativo.  

Número de veículos 

estacionados irregularmente.   

Número de veículos que 

estacionam por dia na área 

coberta pelo estacionamento 

rotativo.  

Valor da hora do 

estacionamento rotativo

Valor da Tarifa do transporte 

Coletivo Municipal 

Número estimado de veículos 

de tração animal existentes no 

município (estimado)

Número de veículos de tração 

animal cadstrados e 

emplacados

Prefeitura 

Municipal 

Número de infrações por tipo Quanto menor, melhor.

INDICADORES

Anual Quanto maior, melhor

22

21
Preço do estacionamento 

rotativo em relação à tarifa 

pública do transporte coletivo. 

Indica o equilíbrio da política de preços 

 Percentual de ocupação 

indevida das vagas de carga e 

descarga 

Número total de infrações registradas de 

estacionamento irregular em vagas de 

carga e descarga em relação ao total de 

infrações de estacionamento 

registradas.

Número total de infrações 

registradas de estacionamento 

irregular em vagas de carga x 100 / 

Número total de infrações 

Prefeitura 

Municipal 
Mensal 

Anual 
Quanto mais próximo de 1, 

melhor. 

20
Percentual de veículos 

infratores no estacionamento 

rotativo. 

Indica quantos veículos utilizam o 

estacionamento irregularmente.  

Prefeitura 

Municipal 
Mensal Quanto menor, melhor.

Número de veículos irregulares x 

100 /Número de veículos 

estacionados.

Prefeitura 

Municipal 
Quanto maior, melhor.Mensal 19

Índice de rotatividade média 

no estacionamento rotativo

Indica quantos veículos utilizam a 

mesma vaga. 

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

Prefeitura 

Municipal  M
O

B
IL

ID
A

D
E 

IN
D

IV
ID

U
A

L 
M

O
TO

R
IZ

A
D

A
  Número de veículos estacionados 

durante o dia / Número de 

estacionamento rotativo. 

Valor da hora do estacionamento 

rotativo x 100 / 2 x Valor da tarifa 

do transporte coletivo

23
Percentual de veículos de 

tração animal cadastrados e 

emplacados

Numero total de veículos de tração 

animal emplacados em relação ao 

número total de veículos de tração 

animal estimado. 

Numero total de veículos de tração 

animal emplacados x 100 / Número 

total de veículos de tração animal 

estimado para o município. 

EI
X

O
 L

O
G

ÍS
TI

C
A
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R

B
A

N
A
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Número de Acidentes
Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de Atropelamentos
Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de mortos em 

acidentes de trânsito 

Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de mortos ocupantes 

de automóveis

Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de mortos ciclistas 
Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de mortos 

motociclistas 

Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

Número de mortos em 

acidentes de trânsito 

Polícia Militar e 

Civil

Número de habitantes IBGE

INDICADORES

Anual 

26
Taxa de mortes por 

atropelamentos 

Numero de mortos por atropelamento 

por ano, por 10.000 habitantes 

Total de mortes por 

atropelamentos / População do 

Município x 10.000

Anual 

25 Taxa de atropelamentos 

28 Taxa de mortes com bicicleta 

30

29
Taxa de mortes de ocupantes 

de motocicleta

Número de mortos motociclistas por 

ano, por 10.000 habitantes

Quanto menor, melhor

Quanto menor, melhor

   Taxa de mortos em acidentes 

de trânsito 

Número de mortos por ano em 

acidentes de trânsito, por 10.000 

habitantes

Numero total de mortos em 

acidentes de trânsito / população 

do município x 10.000

Anual 

Anual Quanto menor, melhor

Número de atropelamentos por ano, por 

10.000 habitantes

Numero total de atropelamentos / 

População do Município x 10.000
Anual Quanto menor, melhor

Quanto menor, melhor

Quanto menor, melhor

Quanto menor, melhor

Número de mortos ciclistas por ano, por 

10.000 habitantes

Número total de mortes de cilistas 

/ População do Município x10.000
Anual 

Anual 

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

Taxa de acidentes 
Número de acidentes por ano, por 

10.000 habitantes
M

O
B

IL
ID

A
D

E 
SE

G
U

R
A

Número total de mortes 

motociclistas / População do 

Município x 10.000

27
Taxa de mortos de ocupantes 

de automóveis 

Número de mortos ocupantes de 

automóvel por ano, por 10.000 

habitantes

Número total de mortes de 

ocupantes de automóveis  / 

População total x 10.000

Numero total de acidentes / 

População do Município x 10.000
24
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CONCEITO MÉTODO DE CÁLCULO 
INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

FONTE DAS 

INFORMAÇÕES 
PERIODICIDADE RESULTADO ESPERADO 

Recusrsos orçamentários da 

mobilidade urbana

Prefeitura 

Municipal 

Número de habitantes IBGE

Recusrsos orçamentários da 

mobilidade urbana

Recursos orçamentários 

aplicados em transporte 

coletivo

Recusrsos orçamentários da 

mobilidade urbana

Recursos orçamentários 

aplicados em transporte 

coletivo

Número total de ações 

previstas 

Número de ações cumpridas

Número total de ações 

previstas 

Número de ações cumpridas

INDICADORES

Quanto maior, melhor

32
Percentual de recursos da 

mobilidade aplicados em 

transporte coletivo. 

Recursos aplicados em transporte 

coletivo, inclusive transporte escolar, em 

relação ao total de recursos aplicados no 

sistema de mobilidade. 

Total de Recursos, em reais, 

aplicados no sistema de transporte 

coletivo  x 100 / Total de recursos 

aplicados no sistema de mobilidade

Prefeitura 

Municipal 
Anual Quanto maior, melhor

Número de ações implementadas / 

Número de ações previstas para o 

período

Prefeitura 

Municipal 

33
Percentual de recursos da 

mobilidade aplicados em 

transporte não motorizado. 

Recursos aplicados em transporte não 

motorizado em relação ao total de 

recursos aplicados no sistema de 

mobilidade. 

35

G
ES

TÃ
O

 D
A

 M
O

B
IL

ID
A

D
E

Índice de cumprimento das 

metas 

Número de metas atingidas em relação 

ao número total de metas previstas no 

período

Número metas atingidas / Número 

de metas previstas para o período

Prefeitura 

Municipal 
2017; 2020 e 2025 Quanto maior, melhor

QUADRO DE INDICADORES DA MOBILIDADE

Total de Recursos, em reais, 

aplicados no transporte não 

motorizado x 100 / Total de 

recursos aplicados no sistema de 

mobilidade

Prefeitura 

Municipal 
Anual Quanto maior, melhor

31
Recursos aplicados no sistema 

de mobilidade por habitante 

Orçamento anual da mobilidade urbana 

em relação à população 

Total de Recursos, em reais, 

aplicados no sistema de mobilidade 

urbana / População do Município.

Anual 

34
Índice de implementação das 

ações 

Número de ações cumpridas em relação 

ao total de ações previstas no período
Anual Quanto maior, melhor

Rua Bueno Brandão, nº. 307 - Bairro Floresta - Belo Horioznte / Minas Gerais  - CEP 31.010 - 060 

Telefone: (31) 3224 0906 7


