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RESENHA 
A greve da classe dos caminhoneiros provocou um desabastecimento de produtos de 
primeira necessidade e combustível em muitas cidades. Qual foi o impacto da falta de 
combustível no tráfego viário? Os resultados da análise indicam uma redução média de 40% 
no tráfego devido à paralização em Belo Horizonte.  
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sustentável 
 
INTRODUÇÃO 
O uso do automóvel cresce a cada dia e, consequentemente, o número de carros nas 
cidades também é cada vez maior. Isso pode ser explicado, uma vez que a utilização do 
automóvel traz diversas vantagens ao usuário, como por exemplo, o conforto, status, 
performance, velocidade e conveniência, sendo assim muito atrativo para o consumidor. 
Além da praticidade e conforto, o automóvel representa poder e modernidade. A mídia 
exerce um importante papel em estabelecer essa imagem do automóvel, trazendo um certo 
glamour a este meio de transporte individualista, além de proporcionar muitos benefícios às 
grandes empresas, principalmente as montadoras.  
 
Além disso, o crescimento urbano disperso leva ainda mais à dependência do automóvel 
(Martins e Lima Neto, 2015). Por conta disso, grandes congestionamentos, especialmente 
em avenidas principais, são cada vez maiores, principalmente, nos horários de pico. As 
dificuldades de desenvolver um sistema de transporte coletivo eficiente e de estipular 
políticas de contenção dos congestionamentos continuam a agravar a configuração dispersa 
das cidades. 
 
Em 2018 ocorreu, no Brasil, a paralisação da classe dos caminhoneiros no intuito de, 
sobretudo, reduzir o preço do diesel, pelo fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso e 
do PIS/Cofins sobre o diesel (BBC Brasil, 2018). Muitas mercadorias ficaram 
impossibilitadas de circular pelo país e o desabastecimento foi uma das grandes 
consequências dessa greve. Nesse período foi possível perceber a importância dessa 
categoria para o país,  dependente do transporte rodoviário.  
 
Além de produtos de primeira necessidade, o desabastecimento de combustível foi o que 
mais causou impacto no cotidiano das pessoas, reduzindo significativamente o tráfego 
urbano. Contudo, qual foi este real impacto? Apresentar este impacto em termo de volume 
de tráfego é o objetivo desta comunicação técnica. 
 
DIAGNÓSTICO 
Para medir o impacto do desabastecimento de combustível no tráfego urbano, foram obtidos 
dados de contagem classificada de veículos de 139 radares instalados em Belo Horizonte, 
Minas Gerais (Figura 1a), junto à BHTRANS. Os dados indicam o quantitativo de veículos, 
em cada faixa de rolamento, a cada 15 minutos, durante todos os dias do mês de maio de 
2018. Os dados são classificados por tipo de veículo: automóveis, motos e 
ônibus/caminhão.  
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Figura 1: Localização dos radares em Belo Horizonte (a) e aqueles considerados na análise 
(b). 
 
Foi analisado o fluxo médio diário de veículos no mês, em cada semana e na última semana 
de maio de 2018, excluindo os dias de finais de semana. Vale ressaltar que foram excluídos 
dados de equipamentos inoperantes por problemas técnicos ou por atos de vandalismo, ou 
que não apresentavam fluxo de todas as faixas de rolamento. Além disso, detectores de 
invasão de faixa de ônibus também não foram considerados, uma vez que contabilizam 
apenas ônibus e eventuais automóveis ou motos infratores de trânsito, não expressando o 
real fluxo de veículos no local de análise. A Figura 1b ilustra os radares considerados na 
análise. 
 
Os dados foram analisados considerando as nove regionais da cidade de Belo Horizonte: 
Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova.  
 
RESULTADOS 
As Figuras 2 a 9 ilustram a média de veículos em circulação diária e o percentual em 
relação ao total, para cada semana do mês de maio de 2018. Observa-se que a regional 
Barreiro (Figura 2) tem o menor número de veículo em circulação identificado pelos radares 
considerados. As Regionais Nordeste (Figura 5), Norte (Figura 7) e Pampulha (Figura 8) tem 
os maiores quantitativos. 



 
 

  
Figura 2: Regional Barreiro 
 

  
Figura 3: Regional Centro-Sul 
 

  
Figura 4: Regional Leste 
 

  
Figura 5: Regional Nordeste 
 



 
 

  
Figura 6: Região Noroeste 
 

  
Figura 7: Regional Norte 
 

  
Figura 8: Regional Oeste 
 

  
Figura 9: Regional Pampulha 
 



 
 

  
Figura 10: Regional Venda Nova 
 

  
Figura 11: Belo Horizonte 
 
Em relação ao tráfego veicular, os resultados indicam uma redução média de 40% no 
tráfego devido à paralização. Algumas regionais observaram reduções de até 43% no 
tráfego (regionais norte e noroeste), enquanto outra indicou uma redução de 36% no tráfego 
(regional leste). Em 6 das 9 regionais, a semana de 6-10 de maio foi a de maior fluxo de 
tráfego, enquanto a semana de 26 a 31 de maio foi a semana com a maior redução deste 
mesmo tráfego veicular. Observa-se que a classe de veículos mais impactada foi a de 
automóveis. 
 
Analisando a Figura 11, observa-se que não houve uma queda significativa do fluxo de 
veículos durante os cinco primeiros dias da greve. Acredita-se que nesse período a 
população e as empresas de ônibus ainda dispunham de combustível. Além disso, muitos 
acreditavam que a paralisação seria uma situação temporária. Contudo, acredita-se que, 
nos seis dias seguintes, a população de fato reduziu os deslocamentos por falta de meios de 
transporte, trazendo, assim, essa redução de fluxo de veículos. 
 
A Figura 12 mostra em forma de mapas de calor o fluxo médio de veículos na semana de 11 
a 15 de maio (Figura 12a) e 26 a 31 de maio (Figura 12b). É possível perceber que o 
número médio de veículos em circulação por dia durante o intervalo de tempo foi diferente 
para cada regional da cidade. Regionais com a presença significativa de grandes avenidas, 
como a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Cristiano Machado, por 
apresentarem um fluxo intenso de veículos, elevaram a média das regionais. Além disso, 
regionais mais afastadas do centro apresentaram uma média relevante, uma vez que 
grande parte da população, que reside nesses locais, necessita de deslocamentos para 
alcançar outros pontos da cidade. Em contrapartida, regiões mais centrais da cidade 
necessitam de menos deslocamentos, uma vez que dispõe de grande parte das 
necessidades da população. Ainda, os deslocamentos na cidade têm sido feitos de modo a 
se evitar transitar pelo centro. Esses fatores trazem um fluxo menor de veículos nas áreas 



 
 

centrais. Todavia, isso não acontece nas grandes avenidas citadas, em que se torna 
inevitável a passagem por elas para atingir diversos pontos da cidade. 
 

 
(a) semana 11 a 15 de maio 

 
(b) semana 26 a 31 maio 

Figura 12: Mapa de Calor do número médio de veículos em circulação por dia. 
 
A regional Centro-Sul possui mais fiscalização eletrônica e, assim, mais dados para análise. 
Sendo assim, ao calcular o número médio de veículos em circulação por dia durante o 
intervalo de tempo foram consideradas ruas com poucas faixas e pequeno fluxo de veículo, 
mas ao mesmo tempo ruas com muitas faixas e grande fluxo de veículos. Com esse espaço 
amostral maior, obteve-se valores medianos entre essas duas situações. Entretanto, 
regionais como a Nordeste possuem menos radares para análise e, portanto, espaço 
amostral menor, em sua maioria referente às grandes avenidas, fazendo com que, ao se 
calcular a média, obteve-se um valor mais elevado. 
 
É importante ressaltar que existem muitas variáveis que poderiam causar uma queda no 
fluxo de veículos, além da situação que se encontrava o país especificamente no mês de 
maio de 2018. Dentre elas, tem-se o gasto da renda da população ao longo do mês. Pode-
se notar que nos cinco primeiros dias do mês, em que não se teve paralisação, o fluxo de 
veículos no geral é inferior aos demais períodos sem greve, isso provavelmente ocorre 
porque, no Brasil, o salário é comumente fornecido no quinto dia útil do mês e, nessa 
mesma lógica, no final do mês possivelmente grande parte do salário pode já ter sido gasto. 
Nessas duas situações, com menos disponibilidade de capital, a população tende a recorrer 
à alternativas de economia, incluindo no transporte, passando a usar mais o transporte 
coletivo ou realizando trajetos a pé para distâncias um pouco mais longas do que nos 
demais dias, entre outras possibilidades. 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados apresentados nesta comunicação técnica permitem concluir que a paralisação 
dos caminhoneiros no Brasil foi um movimento que trouxe consequências diretas para a 
população. Durante esse período, a escassez de combustível e, consequentemente, do 
transporte trouxe a redução dos deslocamentos, deixando evidente a dependência da 
população por modos motorizados. Neste contexto, para um melhor planejamento de 



 
 

transporte e, consequentemente, urbano, deve-se investir em modos de transporte 
sustentáveis, não motorizados e majoritariamente coletivos. A promoção de uma mobilidade 
urbana sustentável propicia uma melhor qualidade de vida para a população e a 
preservação de recursos naturais.  
 
Durante a realização da presente pesquisa, pôde-se perceber a dependência da sociedade 
do transporte motorizado, especialmente dos automóveis. A maioria da população faz uso 
do transporte individual diariamente para realizar as atividades essenciais de seu dia-a-dia. 
Isso acontece, não só por conta da estruturação das cidades e seu crescimento, muitas 
vezes desordenado, mas de uma cultura que prestigia esse tipo de transporte. 
 
Problemas relacionados ao uso do transporte de forma abusiva vêm sido percebidos tanto 
por cientistas e ambientalistas quanto pela própria população. Problemas como a poluição, 
principalmente do ar e sonora são visíveis em grandes centros urbanos, além de problemas 
de saúde. Contudo, o problema mais visível e questionado pelo povo é a questão dos 
congestionamentos. 
 
Contudo, apesar da percepção desses problemas, análises e estudos sobre o tema, a maior 
parte da sociedade ainda recorre aos meios de transportes causadores destes. Isso 
acontece não só por conta de status, mas também pela comodidade no uso dos transportes 
individuais. 
 
Infelizmente, o transporte público ofertado na maioria das cidades brasileiras não traz as 
maiores vantagens à população quando comparado com o transporte individual. Todavia, 
acredita-se que um transporte público de qualidade traria grandes mudanças para essa 
área. 
 
Por fim, conclui-se que um planejamento urbano e de transporte, visando o uso de modos 
sustentáveis e majoritariamente coletivos, conduz a uma melhor qualidade de vida para a 
população, tanto em termos de saúde física e mental, quanto de preservação de recursos 
naturais e produtividade da sociedade como um todo. Fatos como o ocorrido não teriam 
tanto impacto na economia de uma cidade. 
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