


SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

Em Belo Horizonte a média transportada é de 1,3 de pessoas por automóvel. Para
carregar 60 pessoas precisa-se de 46 autos. Abaixo o espaço viário ocupado por um
ônibus, 60 bicicletas e 46 autos. A prioridade no espaço viário precisa ser do ônibus.



SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

Quais os principais problemas na operação do ônibus?



O QUE FOI ESTUDADO?

✓ Circulação: gargalos na operação da via; volume de tráfego geral; volume de 
ônibus; itinerários; nº de linhas; velocidade operacional atual dos ônibus; 

✓ Operação dos pontos de ônibus: localização e condições físicas; volume de 
ônibus que param no ponto e quantidade de passageiros embarcando; 

✓ Interseções com semáforos: cálculo do tempo perdido nas interseções pelos 
passageiros de ônibus, pedestres e usuário de auto

✓ Circulação de pedestres e usuários do transporte coletivo: condições físicas 
das calçadas; se as esquinas têm rebaixamento que dê condições da pessoa 
com mobilidade reduzida de circular; tempo dispendido para atravessar a via

✓ Regulamentação da faixa de estacionamento: se o estacionamento é 
permitido, proibido, rotativo, carga/descarga, ponto de táxi, etc. 



VIAS ESTUDADAS – PROPOSTA FINAL

Foram estudados 71 km de vias, que resultaram em 80 km de projetos, sendo:
✓ 24 km de faixa exclusiva das 6h00 às 19h30

✓ 7,5 km de faixa exclusiva pico manhã (6h às 9h) e pico tarde (16h30 às 19h30)

✓ 14 km de faixa exclusiva somente no pico da manhã (6h às 9h)

✓ 0,8 km de faixa exclusiva somente no pico da tarde (16h30 às 19h30)

✓ 12,5 km de faixa preferencial 

✓ 18 km de vias com melhorias nos cruzamentos, novos semáforos, 
acessibilidade nas interseções e pontos de ônibus que beneficiam também aos 
usuários de ônibus

✓ 24 km de ciclovias ou ciclorrotas



SÍNTESE DAS PROPOSTAS

Principais propostas:
✓ Alterações pontuais de circulação

✓ Redesenho da via com adequações de 
geometria e sinalização

✓ Reprogramação dos semáforos

✓ Relocação de pontos de ônibus

✓ Redistribuição de linhas nos pontos de 
ônibus

✓ Reposicionamento de estacionamentos, 
carga e descarga, pontos de táxi



PROJETO DA ALTERNATIVA SELECIONADA

Para a alternativa selecionada 
desenvolveu-se projetos 
detalhados com adequação das 
calçadas nas travessias e pontos 
de ônibus; ciclovias e projeto de 
fiscalização eletrônica



ONDE OS PROJETOS ESTÃO LOCALIZADOS?

✓Regional Venda Nova
Rua Padre Pedro Pinto

✓Regional Pampulha
Av. Portugal

Rua Conceição do Mato Dentro/ Rua Monteiro 
Lobato/ Rua Apucarana/ Rua Sena Madureira

✓Regional Nordeste
Av. José Cândido da    Silveira



ONDE OS PROJETOS ESTÃO LOCALIZADOS?

✓Regional Leste 
Av. Assis Chateaubriand/ Rua Raul Mendes/ 
Rua Azurita/ Rua Flávio dos Santos; 

Av. Silviano Brandão/ Rua Pouso Alegre

Rua Curvelo/ Rua Itajubá/ Rua Salinas

Av. Francisco Sales

Rua Álvares Maciel/ Rua Major Barbosa/ Rua 
Ten. Anastácio Moura/ Rua Euclásio/ Rua Santa 
Luzia

Rua Niquelina/ Rua Domingos Vieira

Av. dos Andradas



ONDE OS PROJETOS ESTÃO LOCALIZADOS?

✓Regional Noroeste
Av. Abílio Machado 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 

Av. Ivaí

✓Regional Centro Sul e Oeste
Av. Afonso Pena / Rua Rio Grande do Norte / Rua Professor Moraes

Av. do Contorno

Av. dos Andradas

Av. Augusto de Lima

Av. João Pinheiro/Praça da Liberdade/ Av. Cristóvão Colombo

Av. Nossa Senhora do Carmo/ BR-356

Av. Raja Gabaglia/ Av. Álvares Cabral/ Rua Santos Barreto/ Rua 
Rodrigues Caldas/ Av. Olegário Maciel/ Rua Curitiba/ Rua São Paulo



2ª etapa de 
implantação
Av. Afonso Pena



AV. AFONSO PENA
Entre Pça da Rodoviária e Av. Getúlio Vargas

faixa exclusiva das 6h às 19h30 nos dois sentidos 

(no sentido B>C no quarteirão entre Getúlio Vargas e 
Gonçalves dias é preferencial)

Entre Av. Getúlio Vargas e Pça da Bandeira

faixa preferencial das 6h às 19h30, no sentido 

centro>bairro e até Rua Trifana no sentido 

Bairro>Centro

Criação de 5 novos pontos de ônibus, com redistribuição 
das linhas

Ampliação da área de parada de alguns pontos de ônibus 
para aumentar a capacidade

Carga e Descarga passará a ser noturna, de 

19h30 às 6h (são em 7 pontos), no trecho de faixa 
exclusiva

Manutenção da maior parte dos pontos de táxi e de táxi 
lotação

Vagas reduzidas: 95 de rotativo; 35 de motos; 15 de táxi (+9 
relocadas); 4 C/D; 6 de pisca alerta, 1 veículo oficial; 9 viatura 
policial (ex- Dops)



AV. AFONSO PENA
Praça Benjamim Guimarães 
(Praça ABC)

Alteração de circulação visando a redução 
dos estágios dos semáforos, de 3 para 2.
O trânsito da Rua Cláudio Manoel (saída do 
Bairro Serra) vira à direita na R. Piauí e em 
seguida à esquerda na Av. Getúlio Vargas



AV. AFONSO PENA

Praça Milton Campos

Criação de ilhas para 
facilitar a travessia de 
pedestres e reformulação da 
programação semafórica, 
melhorando a fluidez



RESULTADOS ESPERADOS

✓ Velocidade média dos ônibus no 
corredor, no sentido Bairro>Centro 
passou de 9,1 km/h para 13,4 km/h e no 
sentido Centro>Bairro de 14,3 km/h 
para 15,8 km/h

✓ Velocidade média dos ônibus em toda 
área de abrangência, inclusive as vias 
transversais, passou de 8,7 km/h para 
10 km/h

✓ Velocidade média do tráfego geral 
saltou de 11,7 km/h para 17,6 km/h, 



RESULTADOS ESPERADOS

✓ Redução de tempo de viagem

✓ Menor tempo de espera / pontos de ônibus menos cheios

✓ Melhoria na pontualidade em relação ao quadro de horários

✓ Redução de custos operacionais

✓ Redução de emissões de gás carbônico, gases efeito estufa e 
poluentes locais



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Entre Praça da Rodoviária e Rua 
Espírito Santo : ciclovia unidirecional 
de cada lado do canteiro central. 
Redimensionamento das faixas de 
rolamento sem perda de capacidade

Entre Rua Espírito Santo e  Av. 
Álvares Cabral (parque Municipal): 
ciclovia bidirecional, junto ao canteiro 
central, na pista Centro>Bairro. 
Redimensionamento das faixas de 
rolamento sem perda de capacidade.



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

A ciclovia da Av. Afonso Pena 
será interligada à ciclovia da 
Av. Santos Dumont por uma 
ciclovia bidirecional junto à 
Praça da Rodoviária

Também será interligada à 
ciclovia da Av. Álvares Cabral 
(Automóvel Clube) e futura 
ciclovia da Rua Sergipe, 
chegando em segurança à 
ciclovia da Rua Fernandes 
Tourinho na Savassi 



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Entre Av. Álvares Cabral e 120m após esta, em direção ao Bairro Mangabeiras, a 
ciclovia passa para o outro lado do canteiro central, no sentido Bairro>Centro. Neste 
ponto atravessa a pista em uma nova travessia semaforizada, e vai para junto à 
calçada na pista B>C, em frente ao Palácio das Artes, até Av. Carandaí



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

A ciclovia na frente do Palácio das Artes será junto à calçada. O 
estacionamento será permitido após as 19h30 horas. O estacionamento 
no canteiro central após as 20 horas está mantido



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Entre Av. Carandaí e Rua 
Pernambuco: ciclovia bidirecional 
junto ao canteiro central, sentido 
Centro>Bairro (faixas 
redimensionadas)

Entre Rua Pernambuco e Praça 
Milton Campos: ciclovia passa a 
ser bidirecional sobre o canteiro 
central, sobre piso permeável.

Na Praça Milton Campos circula 
sobre o passeio da praça (Clube 
Ginástico), no sentido C>B, até 
Rua Bern. Figueiredo, onde volta a 
ser sobre o canteiro central até 
Rua Trifana. 



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Entre Rua Trifana e 80m 
antes da Rua Alfenas: a 
ciclovia será unidirecional 
a cada lado do canteiro 
central



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Entre 80m antes da 
Rua Alfenas e Praça da 
Bandeira: Ciclovia 
bidirecional na pista 
sentido Mangabeiras > 
Rodoviária

Redução de 1 faixa de 
rolamento

Manutenção do 
estacionamento, 
pontos de táxi, pontos 
de táxi lotação e Carga 
e Descarga (diurna)

Vagas reduzidas neste trecho: 23 de rotativo; 15 de motos; 



CICLOVIA DA AV. AFONSO PENA

Praça da Bandeira
Ciclovia junto ao rotor central

Capacidade mantida com redução da largura das faixas

Ponto de táxi mantido



O projeto de paisagismo se fez necessário 
porque parte da ciclovia será sobre o canteiro 
central e haverá necessidade de recompor e 

recuperar o paisagismo

No trecho central, entre Praça da Rodoviária e 
Rua da Bahia, se propõe criar uma barreira para 

evitar as travessias indevidas dos pedestres 



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA

O maior número de 
atropelamentos de 
pedestres no centro é na 
Av. Afonso Pena, devido à 
travessia fora da faixa de 
pedestre

O paisagismo oferece a 
oportunidade restringir a 
travessia indevida

O Mobicentro reduziu 
consideravelmente os 
atropelamentos, mas eles 
persistem na Av. Afonso 
Pena, no trecho do centro



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA
Entre Praça Rio Branco e 
Praça Sete: mureta de 
contrato armado, sem 
interrupções, com 70cm de 
altura, contornando árvores, 
que serve de banco no dia 
de eventos

Entre Praça Sete e Rua dos 
Guajajaras: a mesma mureta 
passa a ter interrupções por 
causa da feira de artesanato.

Canteiros de flores junto às 
árvoresÀ noite uma fita de LED junto à mureta a 

iluminará oferecendo mais segurança e beleza  



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA

Arredores da Praça Tiradentes: recomposição 
dos canteiros para se adequar à ciclovia e 
manter as palmeiras existentes



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA

Entre Rua Rio Grande do Norte e Av. do Contorno: ciclovia sinuosa, 
desviando-se das árvores existentes, com recomposição da forração 
do canteiro central com espécies próprias para áreas sombreadas



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA

Entre Av. do Contorno e 
Rua Trifana: canteiros com 
forração e herbáceas de 
formas sinuosas

Entre Rua Trifana e Praça 
da Bandeira: 
complementação das 
azaléas existentes e 
plantio de ipês roxos

Supressão de 15 árvores de médio e grande 
porte

Plantio de 48 árvores (ipês roxos, 
sibipirunas, sapucaias) e 3 jequitibás rosas



PAISAGISMO DA AV. AFONSO PENA

Inserção de 3 jequitibá 
rosa, em cruzamentos 
estratégicos: Av. Brasil, 
Av. Getúlio Vargas e 
Av. do Contorno, 
relembrando as 
majestosas fícus de 
antigamente



Dúvidas ou sugestões:
acm.bhtrans@pbh.gov.br

mailto:acm.bhtrans@pbh.gov.br

