


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



RUA PROFESSOR MORAES
Entre Av. do Contorno e Av. Afonso Pena

faixa exclusiva das 6h às 9h e de 
16h30 às 19h30

1 faixa de ônibus e 2 faixas de tráfego misto

Ciclovia bidirecional mantida, com exceção do 
quarteirão entre Rua Antônio de Albuquerque e Av. 
do Contorno, que será unidirecional nesse sentido e 
no sentido oposto circulará em ciclorrota na Rua 
Antônio de Albuquerque e Rua Rio Grande do Norte

Melhoria nas interseções e pontos de ônibus

Travessia elevada em todas as vias à direita

O estacionamento será reduzido em 29 vagas de 
rotativo

Carga e descarga mantida em todos os locais 
existentes

No quarteirão entre Rua Antônio de 
Albuquerque e Av. do Contorno (foto) terá 
ciclovia unidirecional (1,5m). Atualmente não 
tem ciclovia. A carga e descarga e o 
embarque/desembarque do hotel serão 
transferidos para a Rua Antônio de Albuquerque



RUA SÃO PAULO
Entre Av. Álvares Cabral e Av. Afonso Pena

faixa exclusiva das 6h às 19h30

A Rua São Paulo terá 1 faixa exclusiva para 
ônibus, duas faixas de tráfego misto

A ciclovia será bidirecional à esquerda de Av. 
Bias Fortes à Av. Aug. de Lima. No quarteirão 
entre Av. Álvares Cabral e Av. Bias Fortes será à 
direita. 

A geometria da interseção de Av. Álvares Cabral 
com Rua São Paulo será alterada de forma a 
possibilitar a redução de 1 estágio na 
programação dos semáforos (projeto ao lado)

Vagas reduzidas: 35 de rotativo; 74 de motos; 4 
de C/D; 1 Hotel; 26 noturnas



RUA CURITIBA/ RUA SANTA CATARINA

Entre Av. Afonso Pena e Av. Álvares Cabral

faixa exclusiva das 6h às 19h30
1 faixa de ônibus e 2 faixas de tráfego misto

Com o objetivo de reduzir um estágio nos 
semáforos da interseção com Av. Bias Fortes, o 
tráfego será desviado à direita para a Rua 
Guajajaras, em seguida à esquerda para a Av. Bias 
Fortes e retomando a seguir a Rua Curitiba por 
mais um quarteirão.

Para redução de um estágio no semáforo da 
interseção de Rua Curitiba com Rua Álvares Cabral 
e Rua Gonçalves Dias, o trânsito  vai virar à direita 
na Rua Bernardo Guimarães e à esquerda na Rua 
Santa Catarina. 



RUA CURITIBA/ RUA SANTA CATARINA
Na Rua Curitiba o estacionamento à 
esquerda passa a ser proibido nos seguintes 
trechos:

• entre R. Tamoios e Av. Amazonas

• entre Av. Augusto de Lima e R. Guajajaras

O estacionamento à direita passa a ser 
proibido nos seguintes trechos:

• entre Tupinambás e Tamoios

• entre Bias Fortes e Bernardo Guimarães

Entre R. Guajajaras e Av. Bias Fortes o 
estacionamento passa a ser a 45° à direita e 
paralelo do lado esquerdo

Entre R. Bernardo Guimarães e Av. Álvares 
Cabral a mão direcional inverte e o 
estacionamento passa a ser a 90° à 
esquerda e paralelo à direita

Av. Amazonas com Rua Curitiba: 
acréscimos de canteiro para dar maior 
proteção ao pedestre



RUA CURITIBA/ RUA SANTA CATARINA

A Rua Guajajaras, entre Rua 
Curitiba e Av. Bias Fortes 
tem sentido invertido

Vagas Reduzidas: 5 de 
idosos; 4 de táxi; 2 de C/D; 
2 de veículo oficial; 1 de 
pisca alerta 10 minutos; 35 
de motos; 42 de rotativo

Rua Curitiba com Guajajaras e com 
Av. Bias Fortes



AV. JOÃO PINHEIRO/PRAÇA DA LIBERDADE/
AV. CRISTÓVÃO COLOMBO

faixa exclusiva das 6h às 19h30 nos 
dois sentidos

1 faixa exclusiva e 2 faixas de tráfego 
misto, por sentido, em todo o itinerário

Vagas Reduzidas: 40 de motos; 69 de 
rotativo; 1 de C/D

Pontos de táxi e estacionamento de 
veículos oficiais no DETRAN mantidos



AV. JOÃO PINHEIRO/PRAÇA DA LIBERDADE/
AV. CRISTÓVÃO COLOMBO

Ampliação das baías de ônibus 
e acréscimo de um ponto de 
ônibus na Av. Cristóvão 
Colombo e dois pontos na 
Praça da Liberdade (1 de cada 
lado)

Ciclovia Rua Sergipe- interseção com Av. 
Cristóvão Colombo



Detalhes da sinalização

CICLOVIA DA RUA GOIÁS E RUA SERGIPE

Ciclovia da Av. João Pinheiro será
deslocada para a Rua Goiás e Rua
Sergipe, interligando a ciclovia da
Av. Álvares Cabral (Automóvel
Clube) à ciclovia da Rua Fernandes
Tourinho

Extensão de 1,74 km

A ciclovia da Rua Goiás será elevada,
ao nível do passeio, à esquerda,
tendo uma faixa de passeio de 50
cm, separando a ciclovia da faixa
destinada a estacionamento



CICLOVIA DA RUA SERGIPE E RUA GOIÁS

Na Rua Sergipe a ciclovia, de Rua 
Guajajaras a Av. Brasil (nesse sentido), será 
localizada à esquerda.

Entre Rua Timbiras e Rua Aimorés o 
estacionamento a 45° passará a ser 
paralelo

Entre Rua Aimorés e Rua Gonçalves Dias 
(mão dupla) o estacionamento à esquerda 
será suprimido

Entre Rua Gonçalves Dias e Av. Brasil o 
estacionamento à esquerda será suprimido

Novos semáforos na interseção de R. 
Sergipe com R. Gonçalves Dias e com Brasil

Ciclovia Rua Sergipe- interseção com 
Rua dos Aimorés



CICLOVIA DA RUA SERGIPE E RUA GOIÁS

Entre Av. Brasil a Rua Fernandes 
Tourinho será localizada à direita 
do sentido de tráfego. A transição 
ocorre na Av. Brasil

Vagas retiradas: 122 de rotativo; 2 
de idosos; 1 PNE; 25 de motos; 3 
pisca alerta; 1 táxi

Retirou-se a direita livre da R. 
Sergipe para a Av. Cristóvão 
Colombo, com tempo exclusivo 
para pedestre e bicicletas

“Bikebox” na interseção com Rua 
Antônio de Albuquerque (via com 
ciclorrota)Ciclovia Rua Sergipe- interseção com Av. 

Brasil



RESULTADOS ESPERADOS

✓ Aumento da velocidade operacional 

dos ônibus, em 20%, passando, em 

média de 17,2 km/h para 20,7 km/h

✓ Redução de tempo de viagem

✓ Menor tempo de espera

✓ 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



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

mailto:acm.bhtrans@pbh.gov.br

