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PEDÁGIO URBANO

AN P

Devido a fatores como o crescimento desordenado das cidades, a 
falta de planejamento público e a ineficiência do transporte público, 
os problemas relacionados à mobilidade urbana atingem diversas 
metrópoles do mundo. A necessidade das pessoas e mercadorias se 
locomoverem de um lado para o outro faz movimentar a economia e 
promove benefícios próprios, porém, o excesso de veículos e a falta 
de políticas de transporte provocam diversos impactos negativos, tais 
como os altos índices de poluição atmosférica e sonora, desperdício 
de combustível e o elevado número de acidentes.

Em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, os problemas 
referentes à mobilidade urbana existem e são consequência do cres-
cimento do uso do veículo privado, da saturação do tráfego na região 
central da cidade, da desarticulação da rede de metrô, das condições 
inadequadas para circulação de pedestres e do número elevado de 
corredores de tráfego (Belo Horizonte, 2008).

Ao longo dos últimos anos, uma das principais consequências destes 
problemas são os congestionamentos. A infraestrutura viária em Belo
Horizonte possui propriedades e características históricas que repre-
sentam e refletem o desenvolvimento urbano da cidade, como a topo-
grafia acidentada e barreiras naturais da região, como o ribeirão 
Arrudas, o ribeirão Onça e a serra do Curral, o que dificulta a movi-
mentação entre várias regiões da cidade.

Além disso, enquanto na última década a população em Belo Horizon-
te cresceu 6%, a frota de veículos cresceu 103% e o índice de moto-
rização passou de 3,17 pessoas/veículo para 1,66 pessoas/veículo. 
Estes dados indicam a crescente preocupação dos planejadores 
urbanos para soluções de mobilidade para Belo Horizonte.
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Assim, diante deste elevado índice de motorização que provoca eleva-
dos congestionamentos, principalmente nas horas de pico, na região 
central de Belo Horizonte, faz-se necessário investigar soluções de 
mobilidade. Dentre estas soluções, Rocha et al. (2006) destacam exem-
plos já implementados em outros centros urbanos, tais como:
– melhoria da qualidade e confiabilidade do transporte público e res-

trição do uso do automóvel em determinadas vias, como forma de 
conscientização da população ao uso do transporte coletivo, a 
exemplo do que ocorre em Bogotá – Colômbia;

– programa de incentivo ao uso da bicicleta, como ocorre em diversas 
cidades europeias, como Londres, Paris, Barcelona, dentre outras;

– pedágio urbano, implementado em Londres e Cingapura, sendo con-
siderado uma estratégia para reverter o uso e os impactos gerados 
em vias congestionadas, em compensação financeira à sociedade;

– compartilhamento do carro (car pooling) para as viagens diárias e o 
clube do carro (car sharing), em que um mesmo carro pode ser 
compartilhado por diferentes usuários pertencentes ao clube, atra-
vés do pagamento de taxas.

Em Belo Horizonte, várias dessas iniciativas estão sendo implementa-
das, como a implantação de corredores de BRT (Bus rapid transit) para 
melhoria do transporte público e o programa PedalaBH, que implanta 
ciclovias em diferentes regiões da cidade para incentivar o uso da bici-
cleta. Contudo, apesar de todas estas iniciativas, muitos consideram 
que, sem uma medida de restrição ao uso do automóvel que corres-
ponde a 70% da frota total da cidade, será impossível promover a 
mobilidade urbana em Belo Horizonte. Diante desse impasse, este tra-
balho propõe um modelo para avaliar a adesão da população ao pedá-
gio urbano, utilizando a técnica de preferência declarada, e valida o 
modelo através de um estudo exploratório na cidade de Belo Horizonte. 
A grande indagação é: a população estaria disposta a pagar pelas 
externalidades negativas geradas pelos congestionamentos, tendo em 
contrapartida a melhoria do transporte público, a redução dos conges-
tionamentos e, consequentemente, a redução dos índices de poluição? 
Buscar a resposta a esta questão foi a motivação para a realização 
deste trabalho que busca definir o que é pedágio urbano, apresentar a 
técnica de preferência declarada utilizada para avaliação e os resulta-
dos encontrados com a pesquisa, seguido pelas considerações finais.

PEDÁGIO URBANO

O pedágio urbano tem sido objeto de estudo em diversas cidades pelo 
mundo para a regulação do congestionamento, porém com poucos estu-
dos aplicados e voltados para as cidades brasileiras. Torres (2007) afirma 
que, no Brasil, há poucos anos atrás, não suscitaria outras referências que 

PW EDITORES
Carimbo ANTP



39

Avaliação da adesão da população ao pedágio urbano: um estudo exploratório ...

não o de vias expressas como a Linha Amarela ou a ponte Rio-Niterói, no 
Rio de Janeiro. Nesse sentido, mostrar a necessidade de soluções estra-
tégicas de regulação da demanda para a redução efetiva do congestiona-
mento é um dos principais desafios das cidades brasileiras.

O termo pedágio urbano refere-se a todos os tipos de tarifação que 
recaem sobre um veículo para utilizar uma via ou dirigir em uma deter-
minada área (Eliasson e Lundberg, 2003). Os principais objetivos do 
pedágio urbano são financiar e gerenciar o tráfego, buscando a 
melhoria do ambiente e da acessibilidade.

Quando o objetivo é o financiamento do sistema de transporte, o 
dinheiro arrecadado pode ser utilizado para a construção da infraestru-
tura de transporte e/ou para a melhoria do transporte público, sendo a 
necessidade do financiamento geralmente utilizada para incentivar a 
implantação do pedágio urbano (Eliasson e Lundberg, 2003). Este tipo 
de sistema foi implantado em Oslo e Bergen (Noruega).

Além disso, o pedágio urbano pode ser utilizado para a melhoria do 
ambiente, como reduzir as emissões, ruído e outros distúrbios causa-
dos pelo tráfego (Eliasson e Lundberg, 2003), como implantado na 
cidade do México.

A implantação do pedágio urbano para melhorar a acessibilidade tem 
por objetivo reduzir o congestionamento em determinadas áreas, 
melhorando a acessibilidade da rede de transporte (Eliasson e Lund-
berg, 2003). Este sistema, juntamente com o financiamento do siste-
ma de transporte, foi implantado em Londres.

Dentre as estratégias para o sucesso da implementação do pedágio 
urbano, March (2006) destaca:
– determinar as causas congestionamentos;
– identificar como o esquema do pedágio urbano atingirá seus objetivos;
– introduzir o pedágio urbano como parte de um grande projeto para 

melhoria da mobilidade;
– incluir diálogo entre os envolvidos;
– identificar os benefícios e custos de todos os grupos.

Litman (2010) define ganhadores e perdedores com o pedágio urbano. 
Dentre os ganhadores, destacam-se:
– os motoristas com maior poder aquisitivo, cujo valor do tempo de 

viagem é superior ao custo da tarifa;
– transporte público, com a melhoria do serviço prestado devido à 

redução do congestionamento e economia de escala;
– destinatários das receitas do pedágio.

Entre os perdedores com a implantação do pedágio, destacam-se 
(Litman, 2010):
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– os motoristas de baixa renda que pagarão o pedágio por não terem 
alternativa de viagem e por não se importarem com a economia de 
tempo;

– os motoristas que alterarão sua rota para evitar o pedágio;
– os usuários de vias não pedagiadas, que sofrerão com o aumento 

dos congestionamentos;
– os motoristas que deixarão de viajar devido a cobrança;
– os motoristas que mudarão o modo de viagem devido à cobrança 

(a melhoria no serviço devido a economia de escala pode tornar 
alguns destes ganhadores).

Ainda, segundo March (2006), a aceitação da população é o principal 
obstáculo encontrado para a implantação do pedágio urbano, sendo 
este um dos principais elementos para o sucesso desta iniciativa. 
Segundo o autor, sem o apoio da população é difícil reunir o apoio 
político necessário para implementação do regime de tarifação pro-
posto. Em geral, a população não reage bem quando tem que pagar 
por bens públicos, pois as pessoas, frequentemente, se consideram 
vítimas do congestionamento e não como parte da sua causa. Em
Londres, 50% da população apoiam o pedágio urbano e em São 
Paulo, 27% da população acreditam que o pedágio urbano é uma 
medida importante para a redução dos congestionamentos.

MODELO PROPOSTO

A técnica de preferência declarada foi utilizada para avaliar os atributos 
relevantes para a implantação do pedágio urbano, considerando a opi-
nião dos usuários do sistema de transporte. A técnica de preferência 
declarada envolve as preferências dos indivíduos e estima o seu com-
portamento através de modelos de escolha. Este tipo de enfoque per-
mite analisar situações hoje não existentes, e identificar características 
do sistema em estudo que sejam relevantes para o usuário. Ainda, pos-
sibilita explorar as combinações dos atributos e sua variabilidade, uma 
vez que nos permite conhecer a importância relativa de cada atributo 
selecionado. Deste modo, torna-se possível configurar situações para 
o serviço analisado bem próximas dos interesses dos usuários.

Um dos principais objetivos dos experimentos de preferência declara-
da é construir um conjunto de opções hipotéticas porém realistas 
denominadas de alternativas (Ortúzar e Willumsem, 1990; Ortúzar, 
1994). Segundo Morikawa (1989), algumas vantagens da utilização de 
métodos de preferência declarada são:
– a técnica é eficiente mesmo quando as variáveis são atributos sub-

jetivos;
– as várias opções de escolha possibilitam identificar o comporta-

mento dos usuários face às diferentes opções;
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– para facilitar a tomada de decisão, os atributos são desenvolvidos 
para fornecer ao entrevistado um cenário mais realista possível;

– cada entrevista envolve diversas opções, compostas de alternativas 
hipotéticas que permitem obter mais de uma observação de cada 
entrevistado;

– evita-se ou minimiza-se a multicolinearidade entre os atributos;
– há possibilidade de pré-especificação do conjunto de escolha; e
– os atributos são isentos de erros de medidas.

Descrição dos atributos e níveis

Durante a pesquisa são apresentados diferentes cenários de escolha ao 
entrevistado, construídos a partir de um determinado número de atribu-
tos que são definidos como variáveis de serviço. Para este experimento, 
os atributos foram definidos conforme as características e mudanças 
esperadas no sistema após a implantação do pedágio urbano, sendo:
– congestionamento: implica em reduzir a perda de tempo em vias 

engarrafadas;
– transporte público: implica em priorizar o transporte público na 

cidade e melhorar a qualidade e disponibilidade do serviço;
– poluição ambiental: implica em melhorar a qualidade do ar e, con-

sequentemente, a qualidade de vida da população;
– tarifação: implica no pagamento de uma tarifa para circular em 

determinadas áreas, para garantir investimentos em transporte 
público e na infraestrutura de transporte da cidade.

Para cada atributo considerado na pesquisa, foram definidos dois 
níveis, um relacionado à situação atual e outro considerando as mudan-
ças que ocorreriam com a implantação do pedágio urbano, apresenta-
dos no quadro 1. Os cartões foram confeccionados seguindo arranjos 
fatoriais, sendo utilizado o ensaio 1.1 desenvolvido por Souza (1999).

Quadro 1
Atributos e respectivos níveis usados no modelo

Atributo Nível

Congestionamento 0: Permanece como está

1: Redução significativa dos congestionamentos

Transporte público 0: Permanece como está

1: Investimento e melhoria no transporte público

Poluição ambiental 0: Permanece como está

1: Melhoria na qualidade do ar e na qualidade de vida.

Tarifação 0: Permanece como está

1: Cobrança de pedágio para subsidiar o investimento em 
transporte público de qualidade
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ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE (MG)

As entrevistas foram realizadas com a população da cidade de Belo Hori-
zonte face a face, sendo possível explicar a finalidade da pesquisa e 
administrar as relações de troca de informações em relação aos dados 
necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Foram entrevistadas 
100 pessoas, considerando um erro estatístico amostral de 10%.

A amostra escolhida de forma aleatória, era composta de 51% do 
sexo masculino e 49% do sexo feminino. Em relação ao grau de ins-
trução, 10% possuem segundo grau completo, 73% graduação uni-
versitária e 17% algum tipo de especialização. Oitenta e cinco porcen-
to dos entrevistados têm até 40 anos e 39% possuem renda acima de 
R$ 3.000,00, 34% têm renda entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, e 27% 
têm renda até R$ 1.000,00. Cinquenta e três porcento dos entrevista-
dos costumam utilizar veículo particular para realizar o deslocamento 
até a região central de Belo Horizonte, evidenciando o alto índice de 
motorização da cidade.

Resultados da pesquisa de preferência declarada

Os dados coletados nas entrevistas foram tratados e foi utilizado o 
software LMPC desenvolvido por Souza (1999), para obter os resulta-
dos dos coeficientes da função utilidade, apresentados na tabela 1.

Tabela 1
Resultados da pesquisa

Atributo Coeficiente Desvio-padrão Teste T IC (t=2%)

Congestionamento 1,8344 0,1228 14,9322 [1,589; 2,080]

Transporte público 0,8005 0,1009 7,9359 [0,599; 1,002]

Emissão de poluentes 2,0001 0,1264 15,8289 [1,747; 2,2553]

Tarifa - 0,3378 0,1045 -3,2326 [-0,547; -0,129]

Para este experimento, o coeficiente Rho foi de 0,4297, sendo consi-
derado ótimo segundo Senna (1994). O teste t avalia a significância 
dos parâmetros β, indicando se os resultados obtidos no teste T para 
estes parâmetros serão significativos se estiverem acima do valor 
determinado na tabela t- Student. O programa LMPC (Souza, 1999) 
utiliza o teste t com significância de 95% para estes parâmetros. 
Verifica-se que o ponto crítico a 0,05 de significância e n = 19 é de 
2,093 pela tabela t- Student. Portanto, observando os resultados da 
tabela 1, tem-se que todos os atributos estudados apresentam resul-
tados significativos.

A figura 1 apresenta os percentuais dos atributos, indicando a rele-
vância dos mesmos. Os resultados da pesquisa indicaram que a 
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população dá ênfase e deseja uma mudança para os atributos con-
gestionamento e emissão de poluentes. O pagamento de uma tarifa 
para que esta melhoria ocorra é uma ideia rejeitada pela população, 
contudo, a mesma percebe a importância do financiamento das ques-
tões relativas à qualidade de vida.

Figura 1
Percentual dos atributos considerados na pesquisa

A partir dos resultados, foi calculado o percentual de adesão ao pedá-
gio urbano. A adesão consiste na probabilidade de um dado cenário 
ocorrer, dados os resultados da pesquisa de preferência declarada. 
Para tal cálculo é utilizado o modelo Logit Multinomial e os resultados, 
em percentuais, estão apresentados na tabela 2. Dentre os cenários, 
merecem destaques o cenário 1, em que se prevê melhoria no con-
gestionamento, no transporte público e no meio ambiente, sem a 
tarifação, com 31% de escolha. Isto evidencia que a população cre-
dita ao Estado a garantia do direito de ir e vir, conforme previsto em 
Constituição Federal. Em contrapartida, o cenário que prevê a melho-
ria no congestionamento, no transporte público e no meio ambiente, 
com tarifação teve 22% de adesão. Isto pode ser compreendido 
como o anseio da população por soluções de mobilidade urbana que 
reduzam os congestionamentos e melhorem a qualidade de vida.

Outra análise importante é o custo-benefício do pedágio urbano no 
contexto dos resultados obtidos. Isto é, qual é o valor que a popu-
lação estaria disposta a pagar para a melhoria do atributo analisado. 
Para tal cálculo utiliza-se o coeficiente do atributo para o qual se 
deseja calcular o custo-benefício, dividido pelo coeficiente do atri-
buto que represente o valor monetário, no caso a tarifa, que, por sua 
vez, também foi dividido pela renda média mensal da região analisa-
da, em módulo.
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Tabela 2
Cenários analisados e o percentual de adesão ao pedágio urbano em 
Belo Horizonte

Cenário Descrição do cenário Percentual de 
adesão ao 

pedágio urbano

1 Redução do congestionamento, melhoria do transporte 
público e da emissão de poluentes e sem tarifação

31%

2 Redução do congestionamento, melhoria do transporte 
público e com tarifação

22%

3 Redução do congestionamento e emissão de poluentes 14%

4 Redução do congestionamento, da emissão de poluentes e 
tarifação

10%

5 Melhoria no transporte público e na emissão de poluentes 5%

6 Melhoria no congestionamento e no transporte público 4%

7 Melhoria no transporte público, na emissão de poluentes e 
tarifação

3%

8 Melhoria no congestionamento, transporte público e tarifação 3%

9 Melhoria na emissão de poluentes 2%

10 Melhoria no congestionamento 2%

11 Melhoria na emissão de poluentes e tarifação 2%

12 Melhoria no congestionamento e tarifação 1%

13 Melhoria no transporte 1%

14 Melhoria no transporte e tarifação 0%

15 Situação atual 0%

16 Tarifação 0%

Neste estudo, adotou-se a renda média mensal de R$ 1.929,00 (IBGE,
2011) para a cidade de Belo Horizonte e os resultados, apresentados 
na tabela 3, indicam que a população está disposta a pagar até R$
41,08/mês para a redução do congestionamento, R$ 17,93/mês para a 
melhoria do transporte público e R$ 44,74 para a redução da emissão 
de poluentes. Este fato vai de encontro à atual situação da cidade que 
enfrenta congestionamentos em vários horários dos dias, nos principais 
corredores de transporte, além da falta de frequência e disponibilidade 
de algumas linhas que estão sempre lotadas nos períodos de pico.

Tabela 3
Predisposição à melhoria da mobilidade urbana

Atributo Valor monetário (R$/mês)

Congestionamento R$ 41,08

Transporte público R$ 17,93

Emissão de poluentes R$ 44,74
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os dias atuais, sabe-se que a cidade de Belo Horizonte 
não é a única a enfrentar problemas relacionados ao congestionamen-
to e à péssima qualidade do transporte público. Nas perspectivas 
futuras, o que se tem como expectativa é o contínuo crescimento 
populacional para os próximos anos nas grandes cidades e, conse-
quentemente, o aumento da frota de veículos, gerando ainda mais 
congestionamento, e o trânsito tornando-se cada vez mais caótico, 
caso não sejam implantadas medidas reguladoras para redução dos 
congestionamentos.

Através da pesquisa de preferência declarada, os resultados obtidos 
nesse trabalho indicaram que o pedágio urbano é observado pela 
população de Belo Horizonte como uma solução para os problemas de 
mobilidade, visto que o percentual de adesão para o cenário de redu-
ção dos congestionamentos, melhoria do transporte público e redução 
da emissão de poluentes (com ou sem pagamento de tarifa) é de 53%. 
É importante ressaltar que tal medida não é única para a promoção da 
mobilidade urbana, contudo, muitas vezes ela é adotada pela falta de 
recursos financeiros para investimento em infraestrutura de transporte.
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