
A Savassi é um dos bairros mais prestigiados de Belo
Horizonte, situado na zona sul da cidade e conhecido
pela grande concentração de atividades comerciais.
O shopping Pátio Savassi, inaugurado em 2004, é um
empreendimento de sucesso que atrai milhares de
pessoas por dia para a região e possui um projeto
arquitetônico voltado para a sua integração com as ruas
da Savassi.
Já com duas ampliações concluídas, o shopping se
prepara para novas expansões tomando todas as
medidas necessárias para minimizar os impactos
comuns desse tipo de empreendimento, principalmente
em relação ao intenso tráfego de veículos e pedestres
existente no seu entorno.

O DESAFIO

ESTUDO DE TRÁFEGO PARA ANÁLISE DOS 
IMPACTOS DECORRENTES DA EXPANSÃO 
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A SYSTRA atua constantemente para a Multiplan,
gestora do shopping Pátio Savassi desde 2007,
realizando estudos de tráfego para análise dos
impactos decorrentes da expansão e modificação de
acessos e estacionamentos de seus três shoppings em
Belo Horizonte (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio
Savassi). Diversos estudos já foram realizados para o
Pátio, incluindo:

1 Circulação de veículos

• Relatório de Impacto na Circulação (RIC) para a
expansão do Shopping Pátio Savassi – TEC0206 /
TEC0607

• Monitoramento de Tráfego no entorno imediato do
Pátio Savassi – TEC0393

• Elaboração do estudo de mobilidade da savassi para
adequação à operação urbana decorrente de
expansão e modificação de acessos do
empreendimento – TEC0606

• Elaboração de projetos viários para atender
condicionante de BHTRANS – TEC0686

• Microssimulação de tráfego do entorno do shopping
para análise dos impactos decorrentes da expansão
e modificação dos acessos ao estacionamento do
empreendimento –MDL0057

• Estudos de viabilidade técnica para implantação de
interseção em desnível no cruzamento das avenidas
Nossa Senhora do Carmo e Contorno, na região do
Pátio Savassi, em Belo Horizonte – GIS1009

NOSSAS MISSÕES

www.systra.com.br
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4 Logística

• Estudo logístico das docas do shopping em
atendimento a condicionante da BHTRANS –
TEC0745

• Adequação do plano logístico do shopping
devido à alteração do setor 2 da Expansão –
TUS0214

2 Estacionamento

• Anteprojeto do estacionamento do shopping, tendo
em vista sua nova expansão – TEC0563

• Monitoramento das áreas de estacionamento do
Shopping Pátio Savassi em atendimento a
condicionante da BHTRANS – TEC0694

• Prestação de serviços de operação do
estacionamento do shopping – EST0089

3 Circulação de pedestres

• Estudo de caminhamento de pedestres no entorno
do shopping para implantação de travessia –
TUS0207

• Elaboração de projeto viário para área de embarque
e desembarque de passageiros em frente ao acesso
da Av. Nossa Senhora do Carmo – TEC0663

• Monitoramento dos conflitos de pedestres e
veículos na saída pela Av. do Contorno do Shopping
Pátio Savassi em atendimento a condicionante da
BHTRANS – TEC0695


