


Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte 
Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo Horizonte

Os veículos privados vem ocupando historicamente cada vez mais espaço nas 
cidades. Os impactos perversos dessa ocupação recaem diretamente sobre o 
transporte coletivo, fazendo com que os ônibus estejam constantemente 
envolvidos em grandes congestionamentos. Por consequência, com um maior 
tempo de viagem, passageiros que optaram originalmente pelos ônibus em seus 
principais deslocamentos, se possuem condição financeira para tal, migram para 
o veículo privado, gerando, por sua vez, mais congestionamento, estabelecendo 
assim um círculo vicioso levando o serviço de transporte coletivo a uma piora 
incremental. Para transportar 60 pessoas, um ônibus ocupa 50 m² de via. Para a 
realidade de Belo Horizonte, onde cada carro carrega em média 1,3 pessoas, as 
mesmas 60 pessoas seriam transportadas em 46 carros que que ocupa 966 m², 
19 vezes mais. 

Assim, uma medida eficiente e justa para garantir o deslocamento mais rápido e 
seguro para o transporte coletivo consiste em reservar espaços destinados a ele 
no sistema viário. Belo Horizonte tem atualmente 45 quilômetros de pistas e 
faixas exclusivas para ônibus. As vias que receberam infraestrutura destinada ao 
transporte coletivo apresentaram uma melhoria no tempo de viagem muito 
significativa, chegando mesmo em alguns casos a dobrar a velocidade. 

A implantação de faixas exclusivas de ônibus garante ao passageiro menor tempo 
para seu deslocamento e oferece segurança para se chegar ao destino na hora 
esperada. Por isso, Belo Horizonte está fazendo um grande esforço de elaborar 
projetos de faixas exclusivas ou preferenciais para os principais corredores de 
transporte da cidade. 

Seguindo diretriz do Plano Diretor de Belo Horizonte e do PlanMob, em várias 
das vias estudadas, além da infraestrutura destinada ao transporte coletivo, a 
mesma via deveria receber infraestrutura destinada à mobilidade por 
bicicleta: ciclovias ou ciclofaixas. Em algumas vias, não foi possível conciliar a 
inclusão das duas infraestruturas, o que levou à incorporação de novas vias de 
modo a se preservar as redes previstas originalmente.

Anteriormente ao desenvolvimento dos projetos foram realizadas pesquisas, 
estudos de tráfego, diagnóstico dos acidentes de trânsito, diagnóstico das 
calçadas e dos estacionamentos para definir o melhor projeto. Além disso, 
foram elaboradas avaliações técnicas e operacionais de cada uma das 
interseções semaforizadas das vias envolvidas e de cada ponto de ônibus para 
embasar as decisões. 

Os projetos foram estruturados tendo como base a sustentabilidade ambiental 
e dessa forma, as intervenções propõem melhorias para o transporte coletivo, 
pedestres e ciclistas, levando-se em consideração não somente o resultado 
alcançado pelo ônibus como também para os demais veículos. Mesmo nos 
locais onde não foi possível destinar faixa exclusiva ou preferencial para o 
transporte público, foram projetadas intervenções na programação 
semafórica, no desenho da via e na sinalização das interseções com o objetivo 
de aumentar a segurança do pedestre/passageiros de ônibus e melhorar as 
condições operacionais para o tráfego geral e, em particular, para o transporte 
coletivo. 

A acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção foi resolvida com 
rebaixos e faixas táteis. Buscou-se eliminar todos os semáforos de três tempos, 
que são gargalos na fluidez do trânsito.



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;

Redução dos estágios semafóricos;

 Adequação de pontos de ônibus;

 Redistribuição de linhas nos pontos de 
ônibus;

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



DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES 

Projetos de faixas exclusivas ou 
de prioridade, com adequação 
das calçadas nas travessias e 
pontos de ônibus; ciclovias e 
projeto de fiscalização eletrônica.



RESULTADOS ESPERADOS

 Aumento da velocidade operacional dos ônibus em 

média de 20%

 Redução de tempo de viagem

 Menor tempo de espera

 Regularidade e pontualidade em relação ao quadro 

de horários

 Redução de custos operacionais

 Redução de emissões de gás carbônico, gases efeito 

estufa e poluentes locais

 Melhoria das condições das calçadas, com aumento 
de possibilidades de travessias seguras

 Acessibilidade Universal

 Aumento da quantidade de ciclovias



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.



1ª etapa de 
implantação

10,6 Km
Custo estimado:

3,9 mi



AV. CONTORNO E AV. ANDRADAS 

AV. DO CONTORNO
Entre Av. Teresa Cristina a Viaduto 
da Floresta 

faixa exclusiva das 6h às 19h30

sentido bairro>centro

Aumento velocidade operacional em 25% 
(Bairro/Centro)

Novo semáforo de pedestres perto do  
Restaurante Popular

AV. DOS ANDRADAS 
Entre Viaduto da Floresta a Alameda 
Ezequiel Dias

faixa exclusiva das 6h às 19h30

nos dois sentidos

Aumento da velocidade no pico tarde em 44% 
(Centro/Bairro) e 32% (Bairro/Centro)



AV. ANDRADAS
Aumento da velocidade no pico tarde em 44% (Centro/Bairro) e 32% (Bairro/Centro)

Entre Ezequiel Dias e Av. do Contorno
Não terá prioridade porque possui curvas fechadas 
que impossibilitam um auto de circular paralelo a 
um ônibus

A ciclovia operacional implantada neste trecho 
durante a pandemia se tornará definitiva

Entre Av. do Contorno (Perrela)  e 
Rua Mem de Sá

faixa preferencial das 6h às 19h30
(atualmente é preferencial no pico da tarde)

Novo semáforo de pedestre com Rua João Ribeiro 
(perto da CMBH)



RUA ÁLVARES MACIEL/RUA MAJOR BARBOSA/ RUA TEN. 
ANASTÁCIO MOURA/RUA EUCLÁSIO/RUA SANTA LUZIA

RUA ÁLVARES MACIEL 
faixa exclusiva das 6h às 19h30
Aumento da velocidade no pico tarde em 58%

1 faixa de ônibus e 2 faixas de tráfego misto

Estacionamento permitido à esquerda

Av. do Contorno, entre Rua Álvares Maciel e Rua 
Major Barbosa, ganhará mais uma faixa de tráfego 
com corte na calçada (foto), liberando o acesso à Rua 
Major Barbosa

RUA MAJOR BARBOSA/ RUA TEN. 
ANASTÁCIO MOURA/RUA 
EUCLÁSIO/RUA SANTA LUZIA 
Melhoria nas interseções e pontos de ônibus

Estacionamento permitido do lado esquerdo da via



RUA DOMINGOS VIEIRA 
faixa exclusiva das 6h às 19h30
Aumento da velocidade em 27,4% no pico tarde.

Melhoria nas interseções e pontos de ônibus

O estacionamento permitido será mantido dos dois 
lados da via

RUA NIQUELINA 
faixa exclusiva das 6h às 9h e 
das 16h30 às 19h30
Aumento da velocidade em 3,5%.

(atualmente é preferencial de 7 às 9h)

1 faixa de ônibus e 1 faixa de tráfego 
misto

Melhoria nas interseções e pontos de 
ônibus

RUA NIQUELINA/ RUA DOMINGOS VIEIRA



Dúvidas e sugestões acesse o 
Fórum de Debate


