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Apresentação 

Com a conclusão, em 2016, do Plano de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora, que tem por 

horizonte o ano 2026, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora consolida uma nova etapa no 

processo de planejamento de longo prazo da mobilidade no município. 

Juiz de Fora contou desde 1977 com o Plano Geral de Transportes que, entre outros objetos, 

contemplou a estruturação do sistema de transporte coletivo por ônibus segundo grandes 

áreas de operação, e que foi parcialmente implantado, mais no que diz respeito ao transporte 

coletivo e um pouco menos no que tange ao sistema viário estrutural.  

Um segundo plano, de 1997, o Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU, previa a 

operação integrada do sistema de transporte coletivo e a implantação de diversas medidas 

estruturais em relação ao sistema viário e de circulação. No início da década de 2000 houve 

uma tentativa parcial de implantação, que não teve continuidade.  

O que a Prefeitura pretende ao término dessa nova etapa de planejamento é ter construído 

um plano moderno, sintonizado com a política de mobilidade urbana sustentável definida pela 

Legislação Federal (Lei nº. 12.587, de 3 de janeiro de 2012) e diretrizes do Ministério das 

Cidades, e, principalmente, com as necessidades de mobilidade de toda a população do 

município.  

O Plano de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora – PlanMob-JF – foi elaborado pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito – SETTRA, em estreita articulação com a Secretaria de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG-JF, que por meio da Subsecretaria de Planejamento do Território – SSPLAT, é 

responsável pela revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora – PDDU, 

materializada na elaboração do Plano Diretor Participativo-PDP, através de um processo de 

envolvimento e participação de todos os setores da sociedade juizforana organizada. 

Juiz de Fora, julho de 2016  
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1. Objetivo, Princípios e Diretrizes de Elaboração  

1.1. Objeto e Objetivo  

A mobilidade urbana é um atributo de Juiz de Fora que se refere à facilidade de deslocamentos 

de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos a pé ou por meio de 

veículos, motorizados ou não, utilizando-se de toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.) que 

possibilita o ir e vir cotidiano. Isso significa que a mobilidade urbana é mais do que o 

transporte urbano, ou seja, mais do que o conjunto de serviços e meios de deslocamento de 

pessoas e bens. É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 

cidade. A disponibilidade de meios e infraestrutura adequados para os deslocamentos de 

pessoas e bens numa área da cidade podem ajudar a desenvolver essa área. Do mesmo modo, 

uma área que se desenvolve vai necessitar de meios e infraestrutura adequados para os 

deslocamentos das pessoas e bens naquele local.  

Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como se organizam os usos e a 

ocupação de Juiz de Fora e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a 

cidade oferece (locais de emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer), e não apenas 

pensar os meios de transporte e o trânsito.  

Juiz de Fora vem crescendo de forma extensiva, com a abertura de novos bairros – cada vez 

mais distantes dos locais de trabalho e lazer, que continuam concentrados na região central. 

Esse modelo de crescimento leva as residências para as áreas mais distantes – e não somente 

as residências da população de baixa renda – ao mesmo tempo em que exige a construção de 

ruas e avenidas que conectem os novos bairros à cidade. O resultado desse crescimento é uma 

cidade cujos moradores têm que se deslocar por distâncias muito grandes, despendendo 

considerável parcela de tempo em este ir e vir diário.  

As atuais condições de mobilidade no município não são graves, mas exigem cuidados 

específicos, pois vêm apresentando nítidos sinais de deterioração. Há muitas retenções e 

congestionamentos, ônibus cheios nos horários de saída e chegada de trabalho, passageiros 

esperando a condução por longos períodos. Os acidentes no trânsito vêm aumentando. As 

calçadas são estreitas, boa parte, em precárias condições, poucas sombras e com obstáculos. 

Há ainda o impacto produzido no meio ambiente: poluição do ar, gasto de energia e agressão 

ao ambiente natural.  

Isso tem acontecido porque, há muito tempo, Juiz de Fora cresce sem uma política de 

mobilidade urbana voltada para os interesses dos cidadãos. O modelo rodoviarista, que 

privilegia o transporte individual, ainda prevalece.  

Ao se pensar a política de mobilidade urbana procurou-se contemplar os diferentes meios de 

transporte: o carro, a moto, o ônibus, a bicicleta, o andar a pé, entre outros. Os diferentes 

meios de transporte disputam o espaço da cidade. Todo esse espaço tem um custo 

considerável e quem paga para ele existir é o poder público ou, em última instância, o cidadão.  
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A política de mobilidade urbana definida no PlanMob-JF se constitui em um conjunto de 

princípios e diretrizes consubstanciados em programas, projetos e ações, que deverão orientar 

as ações públicas de mobilidade urbana e as reivindicações da população no horizonte de 2026 

e além. O plano procurou pensar e propor como será o deslocamento de pessoas e bens na 

cidade, e construir uma política de mobilidade urbana que garanta os direitos de todos, 

privilegiando o transporte coletivo e os meios não motorizados. 

1.2. Abrangência Territorial  

A Área de Abrangência do PlanMob-JF é o município de Juiz de Fora. Por suas características 

demográficas, a área de concentração é a Área Urbana do Distrito-Sede, que contém a mancha 

urbana da cidade e 98% de sua população. 

De acordo com os estudos de revisão do Plano Diretor Participativo-PDP, a articulação e 

conexão da cidade de Juiz de fora com as vilas e núcleos urbanos distribuídos pelo seu 

território conforma a Zona de Urbanização Específica – ZUE e deve ter especial atenção no 

PlanMob-JF. 

Por fim, deve-se estar atento à função de pólo regional exercida por Juiz de Fora. Assim, o 

PlanMob-JF, embora restrito aos limites do município, considera as áreas dos municípios 

vizinhos e a articulação entre os diversos sistemas viários e de transportes. 

1.3. Princípios Seguidos para Formulação do PlanMob-JF  

O PlanMob-JF teve como fio condutor a Lei nº. 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instrumento da política de 

desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição 

Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.  

O PlanMob-JF teve também como guia o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de 

Mobilidade Urbana – PlanMob (Ministério das Cidades, 2007), considerando Juiz de Fora na 

classe de cidades de 500 mil a 1 milhão de habitantes.  

Os princípios básicos que norteiam o PlanMob-JF são: 

I. O transporte deve ser inserido em um contexto mais amplo: o da mobilidade urbana 

sustentável, que relaciona qualidade de vida, inclusão social e acesso às oportunidades 

da cidade; 

II. A política de mobilidade deve estar associada à política urbana, submetida às diretrizes 

do planejamento urbano expressas na proposta de revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de 2000 – PDDU, o Plano Diretor Participativo-PDP;  

III. O planejamento da mobilidade, tratado de forma ampliada e, em particular, 

considerando a sustentabilidade das cidades, deve priorizar os modos não motorizados 

e motorizados coletivos, além de observar as condições de acessibilidade universal;  

IV. O planejamento da mobilidade deve ser realizado com a máxima participação da 
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sociedade na elaboração do plano e projetos, para garantir a legitimação e a 

sustentação política na sua implantação e continuidade; e 

V. O planejamento da mobilidade deve instrumentalizar a orientação da política urbana, 

fazendo parte do arcabouço normativo e diretivo que a cidade disporá para lidar com 

o processo de consolidação, renovação e controle da expansão urbana.   

O PlanMob-JF foi elaborado com enfoque estratégico, tomando como referência cenários 

futuros qualitativamente distintos para o município, e estabelecendo as diretrizes gerais do 

sistema de mobilidade, do seu modelo de financiamento e de gestão, além da relação de 

programas, projetos e ações com vistas à sua implantação.  

O PlanMob-JF considera o horizonte de 2026, com propostas de programas, projetos e ações:  

 de curto prazo, para implantação nos exercícios de 2016 a 2017;  

 de médio prazo, para implantação entre 2017 a 2020; e,  

 de longo prazo, para implantação entre 2021 e 2026, e anos subsequentes. 

Sendo assim, as diretrizes do PlanMob-JF são:  

I. Garantir a diversidade das modalidades de transporte, respeitando as especificidades 

locais e regionais, priorizando o transporte coletivo – que é estruturante – sobre o 

individual, os modos não motorizados e valorizando o pedestre; 

II. Estar em perfeita consonância com o Plano Diretor Participativo-PDP, constituindo-se 

instrumento coadjuvante de controle e ordenamento da expansão urbana, da 

universalização do acesso à cidade, da melhoria da qualidade ambiental, e do controle 

dos impactos no sistema de mobilidade gerados pela ordenação do uso do solo; 

III. Garantir a ampla participação e o máximo envolvimento da sociedade em todas as 

suas etapas, desde a população usuária até os principais agentes econômicos e 

políticos locais; 

IV. Garantir que a gestão da Mobilidade Urbana ocorra de modo integrado com o Plano 

Diretor Participativo-PDP;  

V. Incorporar as recomendações e diretrizes do Estudo de Reestruturação do Sistema de 

Transporte Coletivo Urbano e de outras referências, planos, projetos e estudos 

disponíveis na SETTRA, SEPLAG e outros órgãos ligadas à Prefeitura Municipal; 

VI. Propor programas, projetos e ações para:  

• a infraestrutura da circulação motorizada e não motorizada das pessoas e das 

mercadorias, incluindo: calçadas, travessias, passarelas, passagens inferiores, 

escadarias, ciclovias, terminais de ônibus, estacionamentos públicos, pistas de 

rolamento, viadutos, túneis e demais elementos físicos;  

• a funcionalidade da circulação, definindo as regras de apropriação da 

infraestrutura viária pelos diferentes modos de transporte e a regulamentação 

de seu uso, expressando prioridades;  

• a delimitação dos espaços de circulação dos modos de transporte, incluindo as 

prioridades;  
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• a regulação da relação com os agentes privados, provedores de serviços de 

transporte; e  

• o disciplinamento do uso público dos espaços de circulação.  

VII. Ter como principal objetivo proporcionar o acesso de toda a população às 

oportunidades que a cidade oferece com a oferta de condições adequadas ao exercício 

da mobilidade da população e da logística de circulação de bens e serviços, devendo os 

seus produtos refletir a preocupação com:  

• a ampliação da mobilidade da população, principalmente de baixa renda, em 

condições qualificadas e adequadas;  

• a oferta de condições adequadas para prestação de serviços e a circulação das 

mercadorias que abastecem o comércio, dos insumos que alimentam as 

indústrias, dos produtos por elas gerados e das cargas em geral que circulam 

nas cidades, de forma a contribuir para a eficiência do processo econômico; e 

• a melhoria da qualidade de vida urbana e dos padrões de sustentabilidade das 

cidades;  

• a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas; 

• a melhoria na acessibilidade e qualidade das calçadas como forma de incentivo 

ao uso desse modal; e 

• a arborização de ciclovias e calçadas atenuando as elevadas temperaturas 

como forma de incentivo ao uso desses modais.  

VIII.  Promover campanhas educativas em escolas, universidades, empresas, órgãos 

públicos e instituições com intuito de inserir a população à nova realidade que o tema 

evoca, otimizando os investimentos e os esforços públicos e promovendo novas 

parcerias público-privadas: 

• a ampliação da mobilidade da população, principalmente de baixa renda, em 

condições qualificadas e adequadas;  

• a oferta de condições adequadas para prestação de serviços e a circulação das 

mercadorias que abastecem o comércio, dos insumos que alimentam as 

indústrias, dos produtos por elas gerados e das cargas em geral que circulam 

nas cidades, de forma a contribuir para a eficiência do processo econômico; e 

• a melhoria da qualidade de vida urbana e dos padrões de sustentabilidade das 

cidades.  

O PlanMob-JF procurou incorporar mecanismos que ampliem a capacidade gestora do poder 

público, destacando-se a proposição de uma estrutura de gestão do Plano; tratar dos 

interesses e da forma de organização do setor privado na exploração dos diversos serviços; 

avaliar o impacto das medidas propostas sobre o custeio das atividades desenvolvidas tanto 

pelo setor público como por agentes privados e propor ações que contribuam para mudar as 

próprias expectativas da população com relação a um padrão de mobilidade urbana 

econômica e operacionalmente eficiente, socialmente includente e ambientalmente 

sustentável.  
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1.4. A Participação na Elaboração do PlanMob-JF   

O PlanMob-JF foi objeto de ampla discussão participativa no âmbito da elaboração do Plano 

Diretor Participativo-PDP de Juiz de Fora. 

O território do Município de Juiz de Fora é constituído administrativamente pelo Distrito Sede 

de Juiz de Fora, Distrito de Rosário de Minas, Distrito de Sarandira e Distrito de Torreões. Para 

fins de disciplinamento do uso do solo, o território municipal é composto por: 

I. Área Urbana, compreendendo as áreas internas aos Perímetros Urbanos; e 

II. Área Rural, compreendendo as áreas externas aos Perímetros Urbanos. 

Para a operacionalização da política de desenvolvimento urbano de Juiz de Fora o Projeto de 

Lei do PDP propõe a organização do Distrito Sede em 8 regiões de planejamento. 

A definição das RP (Regiões de Planejamento) foi feita considerando critérios fundamentais 

para a discussão do planejamento, tais como pertinência de incentivo/restrição de ocupação e 

outros interesses estratégicos, a saber, cultural, ambiental, social, econômico e urbanístico. 
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A revisão do Plano Diretor, na perspectiva participativa, é uma atividade complexa porque 

envolve construção compartilhada desse documento onde muitos segmentos opinam. Chegar 

a uma síntese, a um consenso que equilibra todas as contribuições e interesses é uma tarefa 

difícil, que vem exigindo muito esforço, mas que terá como resultado um produto, sem dúvida, 

mais rico e adequado para o município. 

Para a elaboração do Plano Diretor, na sua versão participativa, foram previstos diferentes 

níveis de contribuições que tiveram momentos pontuais para serem geradas, as quais podem 

ser classificadas como técnicas internas e externas e comunitárias. 

As contribuições técnicas internas decorrem do grupo de servidores da própria Prefeitura que, 

desde 2013, levantaram dados em campo e em seus próprios cadastros, organizando-os e 

interpretando-os para produzir uma leitura técnica interna do território municipal; 

As contribuições técnicas externas são aquelas de procedência de Órgãos / Instituições 

técnicas, externas à Prefeitura, por meio dos eventos denominados COLÓQUIOS TÉCNICOS; 

As contribuições comunitárias da população foram sendo colhidas nas reuniões regionais, isto 

é, oito OFICINAS urbanas e três OFICINAS distritais, além daquelas coletadas através das urnas 

que ficarão, por um determinado período, disponíveis nas comunidades, e através do site do 

Plano Diretor Participativo-PDP. 

 

 
As contribuições de todos os níveis produziram conhecimento das diversas comunidades, que 

uma vez analisados e interpretados na sua procedência, pertinência e capacidade indutora de 

mudanças positivas e adequadas para o território, produziram proposições que foram, no seu 

conjunto, apreciadas pela população na Conferência do Plano Diretor Participativo. 
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Todos os elementos concernentes à Mobilidade Urbana das diversas discussões de diagnóstico 

do Plano Diretor Participativo-PDP com a comunidade, através dos delegados dos diversos 

bairros da cidade foram analisados e levados em conta na formulação do Plano de Mobilidade 

Urbana de Juiz de Fora. A mobilidade foi tópico de discussão em cada um dos eventos 

realizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, responsável pela elaboração 

do PDP.  

Em função do cronograma de elaboração do PDP, no sentido de antecipar suas diretrizes para 

o Plano de Mobilidade, foi realizada uma “Oficina do Plano Diretor Participativo-PDP e do 

Plano de Mobilidade Urbana”, no dia 08 de dezembro de 2014, na escola de Governo, com a 

participação de 33 urbanistas e técnicos convidados. Suas conclusões, que se constituíram em 

proposições de diretrizes para formulação da Estratégia de Mobilidade, integram, em formato 

sintético, o Documento I dos documentos complementares ao presente volume, juntamente 

com as conclusões de uma oficina extraordinária realizada com o mesmo intuito. 

Também no Documento I é apresentado um resumo das proposições do Colóquio sobre 

Mobilidade do Plano Diretor Participativo-PDP e do Plano de Mobilidade Urbana, realizado em 

23 de março de 2015, com cerca de 82 participantes, incluindo expressiva participação dos 

delegados do Plano Diretor Participativo-PDP, para discussão e proposição da Estratégia de 

Mobilidade Urbana. 
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2. Mapeamento de Tendências e Incertezas Críticas para o Mundo, o 

Brasil e Minas Gerais (2015-2035) e Implicações para a Mobilidade 

Urbana em Juiz de Fora 

A questão da mobilidade urbana vem se consolidando como tema central no planejamento e 

gestão de políticas públicas de cidades em todo o mundo, em particular em países emergentes 

e em desenvolvimento como o Brasil. Antes exclusivamente restrita às grandes metrópoles, 

nos dias atuais esta questão ganha cada vez mais destaque na agenda estratégica das cidades 

de médio porte. Neste contexto, análises prospectivas centradas no tema da mobilidade 

urbana são de grande valia para planejadores e tomadores de decisão. 

Planejar o futuro é um exercício aberto a várias possibilidades e repleto de incertezas. Para 

lidar com esses fatores incertos, uma técnica bastante eficaz é a construção de cenários. O seu 

propósito primário não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e delimitar as 

incertezas explorando os pontos de mudança ou manutenção dos rumos de uma dada 

evolução de situações. Por esse motivo, a construção de cenários é considerada a melhor 

prática para formular estratégias de longo prazo. 

É com esta motivação que a elaboração do PlanMob-JF incluiu um estudo aprofundado sobre 

“Análise Prospectiva: Mapeamento de Tendências e Incertezas Críticas para o Mundo, o Brasil 

e Minas Gerais (2015-2035) e Implicações para a Mobilidade Urbana em Juiz de Fora”, tendo 

como referência os cenários utilizados no planejamento estratégico do Governo do Estado de 

Minas Gerais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, ilustrados pela figura a 

seguir. 

Quatro Cenários para Minas Gerais 

 

Fonte: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 
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A tabela abaixo sintetiza o comportamento esperado, nas duas próximas décadas, em cada 

cenário, das principais variáveis focais do Sistema de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora. 

Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis do Macroambiente Externo: Mundo, Brasil e Minas Gerais 

1. Mundo 

Recuperação da economia mundial e maior 

acesso do Brasil aos mercados internacionais 

 

PIB: taxa média de crescimento de 3,5 a 4,5% 

Persistência de crises e baixo crescimento 

estrutural da economia mundial 

 

PIB: taxa média de crescimento de 2,0 a 

3,0% 

2. Brasil 
Desenvolvimento sustentado 

PIB: taxa média de crescimento de 4,0 a 5,0% 

Crescimento intermitente 

PIB: taxa média de crescimento de 2,5 a 

3,0% 

3. MG: Institucional 

Equilíbrio fiscal 

 

Elevada eficiência do 

Estado e dos 

mecanismos de 

regulação e parcerias 

Equilíbrio fiscal via 

arrecadação 

 

Inchaço do Estado e 

perda de qualidade 

institucional 

Equilíbrio fiscal 

 

Elevada eficiência do 

Estado e dos 

mecanismos de 

regulação e parcerias 

Desequilíbrio fiscal 

 

Deterioração da 

gestão e baixa 

qualidade do gasto 

público 

4. MG: Economia 

 

Crescimento 

econômico acelerado 

(5,4%): agregação de 

valor e inovação em 

todos os setores 

Crescimento 

econômico mediano 

(3,0%), com baixo 

grau de inovação e 

agregação de valor 

Crescimento 

econômico acima da 

média nacional 

(4,0%), com maior 

agregação de valor 

Crescimento 

econômico baixo e 

circunscrito a 

algumas cadeias 

(2,3%) 

5. MG: Infraestrutura 

Elevado volume de 

investimentos 

estruturadores 

 

Adequação, expansão 

e manutenção da 

infraestrutura 

 

Investimentos 

significativos, porém 

em curva 

descendente 

 

Equacionamento 

parcial dos gargalos 

Investimentos 

restritos, porém de 

efeito altamente 

multiplicador 

 

Equacionamento 

parcial dos gargalos 

Investimentos 

privados em baixa 

escala, restritos a 

nichos competitivos 

 

Degradação da 

infraestrutura 

6. MG: Social 

Serviços públicos de 

alta qualidade 

 

Forte redução da 

pobreza e das 

desigualdades 

socioeconômicas e 

regionais 

Disparidades na 

qualidade dos 

serviços públicos 

 

Redução da pobreza, 

com manutenção das 

desigualdades 

Serviços públicos de 

qualidade 

 

Redução gradual da 

pobreza e das 

desigualdades 

socioeconômicas e 

regionais 

Deterioração dos 

serviços públicos 

 

Elevados níveis de 

pobreza e de 

desigualdade 

socioeconômica e 

regional 

7. MG: Meio Ambiente 

Recuperação e 

conservação dos 

ativos ambientais 

Aumento da 

degradação 

ambiental 

Manutenção da 

sustentabilidade na 

utilização dos ativos 

ambientais 

Aumento da 

degradação 

ambiental 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis Focais: Juiz de Fora 

8. Ambiente político-

institucional 

Forte articulação 

entre os atores 

políticos, econômicos 

e sociais 

Baixa articulação, 

dificultada por 

interesses 

divergentes 

Articulação em 

resposta ao contexto 

adverso 

Desarticulação, 

dificultada por 

interesses 

divergentes e pelo 

contexto adverso 

9. Disponibilidade de 

recursos federais e 

estaduais 

Crescimento em ritmo 

forte e continuado 

Crescimento com 

descontinuidades  

Crescimento em 

ritmo gradual 

Trajetória 

decrescente e 

instável 

10. Arrecadação municipal Crescimento forte 
Crescimento 

moderado 

Crescimento 

moderado 
Estabilidade 

11. Competitividade da 

economia 

Fortalecimento, com 

atração de 

investimentos 

articulados com as 

potencialidades locais 

Manutenção, com 

atração de 

investimentos 

baseada em guerra 

fiscal 

Fortalecimento, com 

atração de 

investimentos 

restritos, mas de 

efeito multiplicador 

Enfraquecimento, 

com investimentos 

restritos a alguns 

nichos 

12. Crescimento econômico 

e estrutura produtiva 

Acelerado, puxado 

pelo setor de serviços 

avançados e 

atividades de base 

tecnológica 

Desordenado, com 

prevalência de 

setores tradicionais 

Mediano, puxado 

pelo setor de 

serviços avançados e 

atividades de base 

tecnológica 

Estagnação, com 

crescimento 

circunscrito a alguns 

setores tradicionais 

13. Acesso e qualidade dos 

serviços públicos 

Melhoria substancial 

da oferta e da 

qualidade 

Oferta insuficiente e 

melhoria incremental 

da qualidade 

Melhoria da oferta e 

da qualidade 

Oferta insuficiente e 

deterioração da 

qualidade 

14. Emprego, informalidade 

e renda 

Expansão da renda e 

substancial redução 

do desemprego e da 

informalidade 

Expansão moderada 

da renda, com 

desemprego e 

informalidade 

elevados 

Expansão moderada 

da renda, com 

redução do 

desemprego e da 

informalidade 

Expansão inercial da 

renda, com 

aumento do 

desemprego e da 

informalidade 

15. Pobreza e desigualdade 

social  

Forte redução da 

desigualdade social e 

da pobreza 

Manutenção da 

desigualdade social e 

redução inercial da 

pobreza 

Redução da 

desigualdade social e 

da pobreza 

Aumento da 

desigualdade social 

e manutenção da 

pobreza em 

patamar elevado 

16. Violência e criminalidade Redução Aumento Redução Forte aumento 

17. Meio ambiente 

Recuperação dos 

principais passivos 

ambientais 

Manutenção dos 

problemas urbanos 

Redução dos 

problemas urbanos 

Intensificação dos 

problemas urbanos 

18. Ambiente urbano 
Alto padrão de 

qualidade de vida 

Padrão mediano de 

qualidade de vida 

Padrão mediano de 

qualidade de vida 

Baixo padrão de 

qualidade de vida 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis Focais: Mobilidade Urbana 

19. Planejamento da 

mobilidade urbana 

Foco nas pessoas, 

objetivando 

acessibilidade e 

qualidade de vida 

Foco no transporte, 

objetivando apenas a 

capacidade de fluxo 

de tráfego e a 

velocidade 

Foco nas pessoas, 

objetivando 

acessibilidade e 

qualidade de vida 

Ausência de 

planejamento, com 

ações reativas 

voltadas às 

questões mais 

críticas 

20. Financiamento e 

investimento em 

mobilidade urbana 

Ambiente de negócios 

favorável a parcerias e 

surgimento de novas 

fontes financiadoras 

Forte aumento dos 

investimentos 

públicos e privados 

Ambiente de 

negócios 

desfavorável a 

parcerias público-

privadas 
 

Manutenção dos 

investimentos, 

sobretudo públicos 

Estímulo a parcerias 

público-privadas 

como alternativa às 

restrições fiscais 
 

Aumento de 

investimentos, 

sobretudo privados 

Falta de recursos 

em função da 

ausência de fontes 

externas de 

financiamento 

 

Redução dos 

investimentos 

públicos e privados 

21. Foco das intervenções 

em mobilidade urbana 

Otimização e aumento 

gradual na eficiência 

Foco em projetos 

grandes e 

dispendiosos 

Otimização e 

aumento gradual na 

eficiência 

Equacionamento 

das demandas 

emergenciais 

22. Gestão e operação do 

transporte 

Eficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte público em 

detrimento do 

transporte individual 

Ineficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte individual 

Eficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte público 

em detrimento do 

transporte individual 

Ineficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte 

individual 

23. Transporte coletivo 

 

Aumento da oferta de 

transporte público de 

qualidade: eficiente, 

confortável e seguro 

Oferta de transporte 

público de qualidade 

restrita às rotas de 

alta demanda e 

rentáveis 

Aumento da oferta 

de transporte 

público de 

qualidade: eficiente, 

confortável e seguro 

Oferta insuficiente 

de transporte 

público, com 

gradual perda da 

qualidade dos 

serviços 

24. Transporte individual 

Aumento tendencial, 

com crescimento 

moderado da taxa de 

motorização 

Aumento exagerado, 

com forte 

crescimento da taxa 

de motorização 

Aumento tendencial, 

com manutenção da 

taxa de motorização 

Aumento 

exagerado, com 

forte crescimento 

da taxa de 

motorização 

25. Transporte de táxi 

Aumento e 

qualificação da frota e 

dos profissionais  

Oferta concentrada 

nas áreas de maior 

demanda e rentáveis 

Aumento e 

qualificação da frota 

e dos profissionais 

Oferta insuficiente e 

baixa qualificação 

da frota e dos 

profissionais 

26. Transporte cicloviário 

Construção de 

ciclovias e incentivo 

ao uso da bicicleta 

como meio de 

transporte 

Ausência de política 

pública específica 

para o transporte 

cicloviário 

Construção de 

ciclovias e incentivo 

ao uso da bicicleta 

como meio de 

transporte 

Ausência de política 

pública específica 

para o transporte 

cicloviário 

27. Circulação de pedestres 

Recuperação de 

calçadas e 

humanização do 

trânsito com medidas 

de moderação de 

tráfego 

Aumento dos 

conflitos entre os 

diferentes modos de 

transporte, 

penalizando a parte 

mais fraca 

Recuperação de 

calçadas e 

humanização do 

trânsito com 

medidas de 

moderação de 

tráfego 

Manutenção de 

conflitos entre os 

diferentes modos 

de transporte, 

penalizando a parte 

mais fraca 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis Focais: Mobilidade Urbana (cont.) 

28. Condições do trânsito 

Aumento da 

acessibilidade e 

melhoria substancial 

das condições de 

circulação viária 

Forte aumento da 

densidade veículo / 

km, com 

congestionamento e 

saturação das vias 

Aumento da 

acessibilidade e 

melhoria das 

condições de 

circulação viária 

Aumento da 

densidade veículo / 

km, com 

congestionamento e 

saturação das vias 

29. Tempo médio de 

deslocamento casa-

trabalho 

Redução Forte aumento Redução Aumento 

30. Poluição decorrente do 

trânsito 

Poluição sonora e 

atmosférica em 

patamar controlado 

Aumento substancial 

da emissão de 

poluentes (gases de 

efeito estufa, ruídos 

e vibração) 

Poluição sonora e 

atmosférica em 

patamar controlado 

Aumento da 

emissão de 

poluentes (gases de 

efeito estufa, ruídos 

e vibração) 

 

A formulação da Estratégia de Mobilidade para Juiz de Fora, apresentada no item 4, a seguir, 

tomou como pano de fundo a focalização desse conjunto de variáveis segundo as distintas 

hipóteses de futuro desenhadas pelos cenários. Entende-se que esse exercício de focalização 

dos cenários será o fornecimento de subsídios para os trabalhos de modelagem do sistema de 

mobilidade, que serão atribuição da estrutura de gestão do PlanMob-JF (ver item 5). 

O relatório síntese completo do estudo de focalização dos cenários de MG na mobilidade 

urbana de Juiz de Fora constitui o Documento III do volume de Documentos Complementares 

ao PlanMob-JF. 
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3. A Estratégia de Mobilidade para Juiz de Fora 

3.1. Formulação Síntese 

Considerando todo o atual contexto de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora, os princípios e 

diretrizes do PlanMob-JF (item1) e as alternativas de cenários futuros que se desenham para o 

município (item 2), a Estratégia de Mobilidade definida para Juiz de Fora no horizonte do ano 

2026 pode ser descrita através da seguinte formulação- síntese: 

I. Observância dos conceitos, consubstanciados em programas, ações e projetos, que 

priorizem os trajetos pedonais e não motorizados, integrando-os ao sistema de transporte 

coletivo, atuando como indutores e conformadores do processo de desenvolvimento 

territorial sustentável; 

II. Construção de forma planejada, contínua e permanente de um sistema de transporte 

coletivo eficiente, capaz de inverter a matriz baseada no transporte privado individual: 

a) no curto prazo (processo já iniciado): licitação da operação do transporte coletivo por 

ônibus em dois lotes operacionais, para obtenção de ganhos de escala, 

racionalizando os atuais itinerários e introduzindo o conceito de integração tarifária 

temporal de modo generalizado no sistema; e 

b) no médio / longo prazo: adoção generalizada da operação tronco-alimentada, com o 

apoio de terminais de integração, e com as linhas troncais operadas por veículos de 

maior capacidade. 

III. Valorização da abordagem política e técnica do planejamento e gestão permanentes da 

mobilidade urbana, através da criação de uma unidade de gestão do Plano de Mobilidade 

Urbana de Juiz de Fora, contando com uma assessoria técnica, com funções de: 

a) monitoramento e atualização dos cenários socioeconômicos e integração 

permanente da estratégia de mobilidade com a estratégia de desenvolvimento do 

município;  

b) aquisição de expertise na modelagem matemática de demanda e oferta de 

mobilidade urbana e utilização da mesma para o acompanhamento e avaliação 

permanente das hipóteses adotadas no PlanMob-JF e no conteúdo e “timing” de 

implantação de suas proposições; e 

c) introdução permanente do enfoque de inovação no planejamento e gestão da 

mobilidade urbana do município. 

IV. Execução de um conjunto de intervenções físicas de caráter estrutural, suportadas e 

integradas com medidas operacionais, gerenciais e comportamentais: 

a) que priorizem o transporte coletivo em seus trajetos e operações de integração;  
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b) que desincentivem o transporte individual, em especial na Área Central, mas que 

ofereçam qualidade de circulação e acesso este modal;  

c) que ofereçam nível de serviço adequado ao tráfego fora da Área Central, através da 

adoção de binários de tráfego sempre que o contexto seja oportuno;  

d) que racionalizem e disciplinem as operações de carga e descarga, em especial na 

Região Central e o uso do sistema viário central por veículos de carga;  

e) que incentivem e priorizem modos alternativos de transporte, em especial o 

cicloviário, nas regiões que têm vocação para tal;  

f)    que assegurem ao pedestre qualidade em seus deslocamentos, em especial na Área 

Central, através da complementação da rede de galerias e calçadões existente, e de 

calçadas com padrões adequados de conforto; 

g) que propiciem um serviço moderno e confiável de táxis no município;  

h) que ofereçam acesso de qualidade ao transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros e cargas pelos modos rodoviário, ferroviário e aéreo; e 

i)    que contemplem adequadamente, em especial do ponto de vista da regulamentação 

e gestão, modalidades complementares de transporte, tais como o transporte 

fretado e o transporte escolar.  

3.2. Diretrizes de Referência do PlanMob-JF  

O PlanMob-JF é constituído por um conjunto de diretrizes traduzidas em programas, projetos e 

ações a serem implantados em curto, médio e longo prazos abrangendo o período 2016-2026, 

considerando os diversos atores envolvidos – prefeitura, classe empresarial, terceiro setor e 

sociedade em geral – com respectiva qualificação e estimativa de custo, pautado pelas 

seguintes diretrizes: 

Diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade  

A melhoria das condições de mobilidade em Juiz de Fora passa necessariamente por criar 

medidas que regulem e condicionem o uso do transporte por automóvel, melhorem a 

qualidade e a eficiência dos transportes públicos e privilegiem os deslocamentos não 

motorizados, através de intervenções físicas e operacionais no sistema viário. Estas medidas 

são de natureza física, operacional, gerencial e/ou comportamental.  

As intervenções físicas são obras de implantação, ampliação ou manutenção da infraestrutura 

dos sistemas viários (faixas de rolamento, passeios, canteiros, ciclovias, etc.) e de transporte 

coletivo (faixas exclusivas, terminais, abrigos etc.), para atendimento a novas demandas ou 

para melhoria dos níveis de serviço atuais.  

As medidas operacionais proporcionarão o melhor aproveitamento da infraestrutura e dos 

sistemas já instalados, que poderá ser obtido por meio de medidas como a regulamentação do 



 

 

19 
 

uso do espaço viário, a aplicação das técnicas de engenharia de tráfego e a hierarquização ou 

especialização do uso do sistema viário, com prioridade ao transporte coletivo.  

As medidas gerenciais envolvem uma nova abordagem na formulação das políticas públicas de 

transporte e circulação. Tendo a mobilidade das pessoas como foco principal, atuarão no 

gerenciamento da oferta, através de integração dos sistemas em rede, e no gerenciamento da 

demanda, com medidas de comunicação e marketing.  

As medidas comportamentais são ações cujo objetivo é a conscientização da população sobre 

a necessidade de que haja mudança de comportamento, de modo que as pessoas alterem os 

seus hábitos de viagem, valorizem o uso de meios de transporte sustentáveis – coletivos e não 

motorizados – alertando para os efeitos nocivos que, no médio prazo, o uso indiscriminado 

dos meios de transporte particulares pode gerar, estimulando uma postura mais consciente e 

cidadã.  

Será importante que as medidas comportamentais ocorram juntamente com as medidas de 

melhoria da oferta do transporte coletivo urbano e dos meios de circulação não motorizados.  

A difusão do conceito de mobilidade urbana, a partir dos conceitos acima, deve ser traduzida 

em um amplo leque de estratégias a serem implementadas pelo poder público.  

Diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos sistemas de transporte  

Na orientação dos vetores de crescimento ou de adensamento urbano e na definição do 

padrão de mobilidade, o PlanMob-JF recomenda que os impactos ambientais e de vizinhança 

sejam considerados na implementação de suas ações e projetos, objetivando:  

• a distribuição equilibrada das atividades no território de forma a minimizar a 

necessidade de viagens motorizadas;  

• o estímulo ao uso de meios de transporte não motorizados e motorizados coletivos;  

• o estímulo ao adensamento nas regiões providas de infraestrutura de transporte e 

restrição à expansão horizontal da malha urbana;  

• a obrigatoriedade de realização de estudos de impacto ambiental para determinados 

empreendimentos de transporte (em reforço à legislação existente);  

• a obrigatoriedade de avaliação de impactos urbanos para determinados projetos 

viários e de transporte coletivo, como vias em fundos de vale ou que cortem regiões 

de valor ambiental e paisagístico, terminais urbanos de porte significativo, sistemas 

estruturais de transporte coletivo de média e alta capacidade e outros;  

• a obrigatoriedade de avaliação de impactos urbanos para empreendimentos públicos e 

privados, como grandes estacionamentos e outros pólos geradores de viagens, 

indicando, além dos aspectos mais gerais de urbanização, outras ações que 

contribuam para o desenvolvimento de condições de mobilidade adequadas, do ponto 

de vista ambiental; 

• o estímulo à utilização de fontes de energia renováveis e não poluentes;  

• a implantação de programas de monitoramento permanente da qualidade do ar e de 

controle de emissão de poluentes;  



 

 

20 
 

• a implantação de programas de controle de ruídos e de poluição sonora;  

• a regulamentação da circulação de cargas perigosas; e 

• o desenvolvimento de programas de educação ambiental associados às questões de 

mobilidade.  

Diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão urbana e de transporte  

A mobilidade depende da integração das políticas públicas de transporte público, circulação e 

uso e ocupação do solo, administradas de forma coordenada pelos diversos órgãos que 

compõem a Administração Municipal, o que já pressupõe uma mudança de foco na forma 

tradicional de planejamento, exigindo a formação de novos paradigmas para gerir as políticas 

públicas. Para isto, o PlanMob-JF recomenda que esta integração contemple, em toda a 

extensão desejável:  

• o desenvolvimento de procedimentos internos para avaliação conjunta dos impactos 

de projetos públicos e privados sobre a mobilidade urbana e dos projetos de 

transporte e circulação no desenvolvimento urbano;  

• o estabelecimento de normas para aprovação de parcelamentos do solo, instalação de 

pólos geradores de tráfego e modificações no uso do solo após análise de seu impacto 

sobre a mobilidade urbana;  

• o desenvolvimento de bases de dados compartilhadas envolvendo informações sobre 

as políticas urbanas e a mobilidade;  

• a capacitação dos técnicos da administração municipal que atuam na gestão das 

políticas urbanas nos conceitos de mobilidade urbana e dos técnicos dos órgãos 

gestores de transporte e trânsito em noções urbanísticas; e 

• a realização de estudos conjuntos para avaliação de tendências e projeção das 

variáveis que incidem sobre a mobilidade e a distribuição das viagens no território 

(domicílios, população, renda, posse de automóveis, empregos, matrículas, etc.).  

Diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento  

O planejamento da mobilidade urbana, associado ao Plano Diretor Participativo-PDP de Juiz de 

Fora, é um processo permanente, que não se encerra com a conclusão da elaboração do 

PlanMob-JF.  

O grau de detalhamento das propostas contidas no plano não é suficiente para a sua efetiva 

implantação. As normas e diretrizes nele fixadas precisam ser desenvolvidas tanto no âmbito 

da regulamentação normativa (leis específicas complementares, decretos regulamentadores, 

resoluções ou portarias), como no desenvolvimento dos projetos, estruturação de equipes 

próprias ou na contratação de obras e serviços necessários para a sua implantação.  

Uma vez iniciada a implantação do Plano, ele exige estrutura e processos internos de 

acompanhamento permanente e revisões periódicas. Estas podem ocorrer continuamente, 

mas é sugerido o prazo de um biênio para atualização mais ampla e estruturada do PlanMob-

JF, em periodicidade compatível com os mandatos do Poder Executivo de Juiz de Fora.  
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Quanto à instituição de um processo permanente de planejamento, o PlanMob-JF recomenda:  

• o estabelecimento de atos normativos que vinculem os investimentos na 

infraestrutura e nos serviços públicos às orientações do Plano;  

• a realização de projetos básicos, funcionais e estudos sequenciais para posterior 

detalhamento setorial das ações executivas propostas no Plano;  

• a fixação de uma periodicidade para a atualização do Plano;  

• a instituição de um banco de dados permanente sobre a mobilidade urbana; e 

• a realização de processos periódicos de consultas à sociedade.  

Diretrizes e meios para a acessibilidade universal  

A cidade de Juiz de Fora deve garantir a acessibilidade de todas as pessoas a todos os 

ambientes, em especial as pessoas com mobilidade reduzida. A acessibilidade universal é um 

aspecto determinante para se considerar uma cidade sustentável e representa um ganho para 

toda a sociedade, na medida em que oferece facilidades e comodidades para todos, 

independentemente de sua idade ou condição física. Assim, o PlanMob-JF recomenda a 

observância, em todos os projetos de mobilidade, associados a medidas físicas, operacionais, 

gerenciais e comportamentais:  

• a eliminação das barreiras arquitetônicas que impeçam ou dificultem o acesso à cidade 

e aos espaços internos das edificações;  

• a eliminação das barreiras urbanísticas que impeçam o cidadão de circular e utilizar o 

espaço e o mobiliário urbano; e 

• a eliminação das barreiras de transportes que se caracterizem pela falta de adaptação 

em qualquer sistema de transporte, a ser considerada tanto para projetos novos 

quanto para a adaptação dos sistemas existentes.  

Diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e 

humanizadas  

É fundamental conscientizar a sociedade de que os acidentes e as perdas físicas e materiais 

deles decorrentes podem ser evitados ou reduzidos com a ação conjunta e coordenada de 

todos os agentes envolvidos na circulação.  

Desta forma, o PlanMob-JF recomenda:  

• a implantação de programas de educação voltados à mobilidade e ao trânsito seguro;  

• a mudança de foco dos programas de educação na circulação, incluindo conceitos de 

cidadania e de respeito à locomoção por todos os modos, não se restringindo às regras 

de circulação de veículos;  

• a fiscalização e correção de comportamentos inadequados na circulação por parte de 

todos os agentes (motoristas, pedestres, ciclistas, operadores e usuários dos serviços 

de transporte público); e  

• o controle das condições adequadas dos veículos em circulação, principalmente dos 

vinculados aos serviços de transporte público.  
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Diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana  

O PlanMob-JF estabelece diretrizes para o fortalecimento e a qualificação da gestão municipal 

da mobilidade urbana em duas direções:  

• criando ou fortalecendo o órgão gestor dessas políticas, integrando a administração 

das principais atividades que interferem nas condições de transporte e de circulação; 

e,  

• consolidando a base institucional de gestão destes serviços.  

Assim, as proposições integrantes do PlanMob-JF contemplam:  

• a criação da estrutura de planejamento e gestão da política de mobilidade junto ao 

órgão de planejamento do território, integrando-a de forma articulada às políticas de 

uso do solo, habitação e saneamento, componentes do sistema de planejamento 

territorial do município; 

• o fortalecimento da unidade gestora dos programas e ações de mobilidade e dos 

serviços de transporte público e de trânsito;  

• a capacitação técnica e instrumental da unidade gestora da mobilidade, com provisão 

específica de recursos para a gestão;  

• a articulação da estrutura municipal de planejamento e gestão da mobilidade com 

outras instâncias da Administração Municipal e regionais; e  

• a criação de fontes de recursos para implantação de infraestrutura e para o custeio da 

gestão.  

Diretrizes, normas gerais e modelo para a participação da população no planejamento e 

acompanhamento da gestão do transporte 

O PlanMob-JF recomenda que a participação da sociedade, que aconteceu na formulação das 

políticas públicas associadas à mobilidade, continue a ocorrer na sua implantação e nas ações 

cotidianas de gestão. 

Nesse sentido, o PlanMob-JF recomenda: 

• a definição de processos para participação da população na implantação do PlanMob-

JF: em audiências públicas, reuniões regionais com moradores, reuniões específicas 

com segmentos da população (idosos, estudantes, etc.) ou da sociedade (sindicatos, 

associações e outras entidades representativas da sociedade civil); 

• a definição de estratégias de envolvimento dos representantes do poder legislativo no 

processo de implantação do Plano; 

• o desenvolvimento de processos de capacitação dos representantes dos diversos 

segmentos da população envolvidos; 

• a definição de mecanismos de prestação de contas periódicas do andamento da 

implantação do Plano para a sociedade; e 
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• a continuidade e aperfeiçoamento dos organismos específicos de participação popular 

permanente no município. 

3.3. Objetivos e Indicadores  

A Estratégia de Mobilidade de Juiz de Fora deve convergir para o conceito de DOTS – 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável – onde o planejamento do uso do 

solo urbano é feito com base na ideia da cidade compacta, com diversidade de usos e espaços 

públicos de qualidade estruturada pelo sistema de mobilidade – com ênfase nos modais do 

transporte coletivo, cicloviário e pedonal – permitindo a densificação populacional em torno 

das centralidades e ao longo dos eixos de estruturação urbana, que as conectam, e 

consequentemente a potencialização da infraestrutura de que as pessoas, os bens e serviços 

estejam próximos ou rapidamente conectados. 

Nesse sentido, a Estratégia da Mobilidade de Juiz de Fora se traduz objetivamente a partir de 

uma visão macroestrutural onde os eixos de estruturação urbana e centralidades assumem o 

papel de indutores e conformadores da ocupação do território. Assim, o uso e a ocupação do 

solo têm suas especificidades e intensidades determinadas – entre outros fatores, como os 

ambientais – pela capacidade e oferta de transporte. 

Sendo assim, os Eixos de Estruturação Urbana são as áreas de influência ao longo do sistema 

estrutural de transporte coletivo que deverão ser objeto de estudo que promova a qualificação 

urbanística e a potencialização do uso do solo. Esses eixos devem interligar as centralidades – 

central e regionais – e serão detalhados – considerando e integrando a Rede de Articulação 

Viária, determinando suas funções e hierarquias – por meio de Planos Regionais de 

Estruturação Urbana – PEUs, integrando a estratégia da mobilidade às propostas constantes 

do Plano Diretor Participativo de Juiz de fora – PDP JF, em elaboração. 

O Mapa a seguir indica os Eixos de Estruturação urbana e os Eixos de Articulação Viária que 

formam a Rede de Estruturação e Transformação Urbana propostas no PDP JF. 

Na Estratégia da Mobilidade de Juiz de Fora, a Rede de Estruturação e Transformação Urbana 

tem como premissa que os diversos modais de transporte devem se articular e atuar de forma 

sistêmica, ora se apresentando como alternativas ao usuário, ora agindo de forma 

complementar integrada. 

A sustentabilidade se dá não apenas pela adoção de tecnologias de menor consumo e 

desempenho ambiental, mas também pelo encurtamento das distâncias a serem percorridas 

pela população e do incentivo aos meios não motorizados de transporte. 

 A seguir, apresenta-se o conjunto de eixos de atuação: 

 Transporte Coletivo; 

 Transporte a Pé; 

 Transporte por Bicicleta; 

 Transporte por Táxi; 

 Transporte de Carga; e 

 Transporte Individual Privado. 
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3.3.1. Transporte Coletivo 

Macro-Objetivo: 

Aumentar a cobertura e qualidade do transporte coletivo e aumentar a sua participação na 

matriz de O/D em relação ao modo motorizado individual privado. 

Diretrizes: 

 Tornar o transporte coletivo mais atrativo, melhorando seu conforto, segurança, 

pontualidade e rapidez; 

 Aumentar a eficiência do sistema, reduzir seu custo operacional por meio da 

racionalização e integração do transporte coletivo. 

Ações Prioritárias: 

 Implantar de imediato a operação prevista no novo contrato de concessão;  

 Desenvolver em conjunto com o órgão de planejamento do território os estudos 

preliminares de traçado e hierarquização dos eixos de estruturação e de articulação 

urbana, conforme Mapa da página anterior, tendo em vista a implantação do sistema 

tronco-alimentador; 

 Iniciar os estudos para a implantação, em médio/longo prazo, da operação tronco-

alimentada do sistema de transporte coletivo municipal. 

 Desenvolver estudos para a implantação gradual de elementos e/ou dispositivos do 

sistema tronco-alimentado tais como: 

o faixas exclusivas/preferenciais – incluindo infraestrutura para bicicletas, 

quando for o caso – nos projetos de requalificação das centralidade e eixos 

estruturadores, considerando a ideia de migração gradual para o sistema 

tronco-alimentado;  

o bilhetagem eletrônica adequada para sistemas integrados; 

o abrigos fechados com embarque pré-pago; 

o sistema de informações de rotas. 

Indicadores para Monitoramento: 

 Índice de participação modal; 

 Grau de satisfação do usuário; 

 Distância média de caminhada a pé para acesso; 

 Tempo médio de espera; 

 Índice de passageiros por quilômetro (sistema);  

 Velocidade média dos ônibus; e 

 Índice de emissão de poluentes. 
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Detalhamento: 

O planejamento específico para o transporte coletivo do município integra o Documento IV do 

volume de Documentos Complementares ao PlanMob-JF.  

3.3.2. Transporte a Pé 

Macro-Objetivo: 

Qualificar de modo significativo os deslocamentos a pé na Região Central e nos bairros. 

Diretrizes: 

  Incentivar o deslocamento a pé, por meio da qualificação das calçadas e espaços 

públicos, tornando-o atrativo e seguro; 

 Dar prioridade à segurança dos pedestres nas travessias; 

 Implantar sistema de sinalização que oriente o pedestre em seus deslocamentos; 

  Garantir acesso seguro por deslocamento a pé aos parques e praças; e 

  Implantar programas em parceria com as comunidades para qualificar as calçadas e 

áreas de pedestres nos bairros 

Ações Prioritárias: 

 Desenvolver o projeto de requalificação urbana na Área Central, nas centralidades 

regionais e nos eixos de estruturação do transporte, com ênfase no tratamento dos 

espaços públicos, privilegiando os deslocamentos a pé;  

  Desenvolver projetos de sinalização em pontos de travessia – cruzamentos, meio de 

quadra e nas proximidades dos pontos de ônibus – e acessos aos parques e praças, 

com faixas de pedestres e rampas ou a elevação da faixa, incluindo iluminação 

pedonal, sinalização tátil ou sonora para pedestres com deficiência visual e 

possibilidade de aumentar tempo de travessia para pedestres idosos, com deficiência 

ou mobilidade reduzida; e 

 Rever e ampliar o projeto “Andar Pela Cidade” que propõe a normatização no 

tratamento das calçadas, incluindo as questões de uso, acessibilidade, infraestrutura, 

pavimentação, mobiliário urbano e arborização, assumindo o conceito de unidade 

quadra/rua.  

 Indicadores para Monitoramento: 

 Índice de caminhabilidade; 

 Índice de completude (500 m de raio); 

 Índice de participação modal (média ponderada); 

 Índice de arborização viária; e 



 

 

27 
 

 Número de acidentes e vítimas de trânsito. 

O Documento V dos Documentos Complementares ao PlanMob-JF traz um texto ilustrativo de 

ações que podem ser desenvolvidas no âmbito do PlanMob-JF em favor da melhoria do 

transporte a pé no município. 

3.3.3. Transporte por Bicicleta 

Macro-Objetivo: 

Aumentar a participação do transporte por bicicleta na matriz de Origem/Destino do 

município. 

Diretrizes: 

 Desenvolver a atratividade do deslocamento por bicicleta, ampliando percursos 

seguros, integrados aos projetos de requalificação urbana, conectando os locais de 

moradia e emprego/serviços e/ou ao sistema de transporte; e 

 Prover a cidade de um sistema de ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias, de acordo com a 

especificidade de cada região. 

Ações Prioritárias: 

 Regulamentar, detalhar e implantar o Plano Diretor Cicloviário Integrado (Lei Nº 

12.726, de 20 de dezembro de 2012); 

  Rever, detalhar e implantar o Plano Diretor Cicloviário, criado pela Lei Nº 12.726, de 20 

de dezembro de 2012, em consonância com as diretrizes do desenvolvimento urbano 

e deste Plano;  

  Implantar a ciclovia do Eixo do Paraibuna (Av. JK/Av. Brasil); 

  Implantar bicicletários e/ou paraciclos em pontos estratégicos da cidade para apoio 

aos deslocamentos por bicicleta; 

  Desenvolver o estudo de um sistema de compartilhamento de bicicletas na cidade; 

  Implementar ou ampliar o número de vagas para bicicletas nos edifícios públicos; 

  Considerar a integração do transporte coletivo com a bicicleta na elaboração dos 

projetos de pontos e terminais de ônibus; e. 

 Promover estudos para o transporte de bicicletas nos veículos do transporte coletivo. 

Indicadores para Monitoramento: 

 Índice cicloviário; 

 Índice de completude (raio de 3,2 km); 

 Índice de participação modal (média ponderada);  

 Metros de rede cicloviária x quantidade de habitantes; 
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 Porcentagem de vias cicláveis x quilômetros de vias urbanas; e  

 Número de acidentes e vítimas de trânsito. 

O Documento VI do volume de Documentos Complementares ao PlanMob-JF traz a síntese das 

grandes orientações para o Transporte por Bicicleta em Juiz de Fora no horizonte de projeto. 

3.3.4. Transporte por Táxi 

Macro-Objetivo: 

Qualificar o transporte por táxi no município. 

Ações Prioritárias: 

 Concluir a licitação de novas placas em curso e adjudicar os serviços; e 

 Adotar progressivamente os parâmetros da licitação atual para os serviços atualmente 

adjudicados. 

Indicadores para Monitoramento: 

 Frota acessível / Frota total; 

 Taxa de emissão de CO2.  

No Documento VII do volume de Documentos Complementares são apresentados os 
parâmetros e Projeto Básico da Concorrência Pública No 007/2013 – CPL/SETTRA para 
adjudicação de novas placas de táxi. 
 
3.3.5. Transporte de Carga 

Macro-Objetivo: 

Reduzir o impacto do transporte de carga sobre a circulação viária, meio ambiente e 

vizinhança.   

Diretrizes: 

 Buscar alternativas viárias de forma a reduzir ou eliminar o tráfego de passagem de 

cargas nas áreas de maior densidade urbana; 

  Disciplinar o tráfego intra-urbano de cargas, reduzindo ou proibindo o tráfego de 

veículos de grande porte em áreas centrais; 

Ação Prioritária: 

 Atuar política e tecnicamente junto aos órgãos estaduais e federais de forma a concluir 

e/ou realizar as obras de acesso ao aeroporto regional e ao porto seco, além dos 

contornos rodoviários – BR-267 sul e leste – e ferroviário; 

 Desenvolver projetos integrados ao planejamento territorial criando condições ao 

desenvolvimento do setor logístico do município ao longo e a partir do eixo da BR-040 
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- BR-267 (sentido oeste) e ligação ao aeroporto regional;  

 Atualizar a legislação e regulamentação de distribuição de cargas. 

Indicadores para Monitoramento: 

 Índice de trafegabilidade de rotas; 

 Índice de poluição sonora no entorno de rotas de carga pesada; 

 Taxa de emissão de CO2 no entorno de rotas de carga pesada; e 

 Índice de acidentes no entorno de rotas de carga pesada com envolvimento direto de 

veículos de carga. 

Detalhamento: 

O Documento VIII dos Documentos Complementares ao PlanMob-JF traz o detalhamento das 

proposições de atualização da legislação e o tratamento da carga urbana no horizonte de 

projeto. 

3.3.6. Transporte Individual Privado 

Macro-Objetivo: 

Diminuir a participação do transporte individual privado na matriz de O/D, em especial na 

Região Central, e diminuir o índice de acidentes. 

Objetivos específicos: 

  Reduzir a necessidade de deslocamentos rotineiros de carros e motos, em especial à 

Área Central; 

  Diminuir o índice de acidentes. 

Ação Prioritária: 

 Implantar o conjunto de proposições dos Documentos Complementares IX e X. 

Indicadores para Monitoramento: 

 Índice de participação modal;  

 Índice de participação modal nos deslocamentos para a Região Central; 

 Taxa de emissão de CO2; e  

 Índice de acidentes. 

O Documento IX especifica a política de estacionamento do transporte individual privado em 

fase de implantação no município. 
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O Documento X apresenta um conjunto de projetos a ser implantado no âmbito do PlanMob-

JF que contempla, na maioria dos casos, de modo articulado: 

 o transporte coletivo; 

 o transporte a pé; 

 o transporte por bicicleta; e 

 as demais modalidades de transporte, inclusive o individual.   
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4. A Gestão do PlanMob-JF 

4.1. Objetivos 

A implementação, e a avaliação e revisão periódicas do PlanMob-JF serão merecedoras de 

especial atenção por parte do Executivo Municipal, através da criação de uma estrutura de alto 

nível com a finalidade específica de cuidar da sua gestão técnica, com o apoio das diversas 

Secretarias e entidades municipais envolvidas, e em estreita articulação com a Comunidade, 

sob a coordenação do Órgão de Planejamento do Município. 

A essa estrutura caberá, em particular, a difusão do conceito de mobilidade sustentável, 

visando a mudança de comportamento das pessoas para uma melhor qualidade de vida na 

cidade e na sociedade. 

4.2. Estrutura e Funcionamento 

A unidade de gestão do PlanMob-JF terá por atribuições:  

 acompanhar, monitorar e fomentar a implementação do Plano de Mobilidade Urbana 

de Juiz de Fora, interagindo estreitamente com a Comunidade na identificação de 

demandas e na  avaliação de resultados; 

 propor e implementar ações educativas para a difusão do conceito de mobilidade 

sustentável, visando a mudança de comportamento das pessoas para uma melhor 

qualidade de vida na cidade e na sociedade; 

 propor, detalhar e orientar a contratação de estudos e planos necessários ao 

desenvolvimento das projeções de demanda e oferta do sistema de mobilidade de Juiz 

de Fora para horizontes futuros; 

 estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema de Informação Municipal de 

Mobilidade Urbana de Juiz de Fora integrado ao Sistema Municipal de Informações 

para o Desenvolvimento Territorial, conforme estabelecido no PDP; 

 apresentar relatório periódico detalhado, para cada ação proposta no PlanMob-JF, 

caracterizando o estágio em que se encontra a sua implementação; 

 acompanhar o histórico das recomendações e diretrizes do PlanMob-JF, propondo 

metas  e aferindo se essas metas estão sendo perseguidas e atingidas e registrando as 

informações no relatório descrito no item anterior; e 

 propor a revisão do PlanMob-JF quando julgar pertinente. 

À unidade de gestão do PlanMob-JF caberá ainda: 

 Desenvolver, implantar e manter atualizados os sistemas de informação e gestão 

necessários ao acompanhamento, monitoramento e fomento da implementação do 

PlanMob-JF; 



 

 

32 
 

 Elaborar termos de referência, análises e pareceres necessários ao detalhamento e 

orientação da contratação de estudos e planos necessários ao desenvolvimento das 

projeções de demanda e oferta do sistema de mobilidade de Juiz de Fora para 

horizontes futuros; 

 Elaborar minuta de relatório periódico detalhado, para cada ação proposta no 

PlanMob-JF, caracterizando o estágio em que se encontra a sua implementação; e 

 Desenvolver, implantar e manter atualizados os sistemas de informação necessários ao 

acompanhamento do histórico das recomendações e diretrizes do PlanMob-JF e à 

proposição e aferição de metas de Mobilidade Urbana. 
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5. Conjunto de Intervenções na Mobilidade Urbana 

5.1. Programa de Intervenções na Mobilidade Urbana 

Em consonância com todo o conjunto de recomendações dos itens anteriores, o programa de 

intervenções previsto para apoio à implantação do PlanMob-JF, no horizonte de 2026, é dado 

pela seguinte listagem: 

 

 

 

Esses investimentos devem ser complementados por intervenções que visem à melhoria de 

acessibilidade em geral aos distritos do município, já contemplados em termos das 

proposições para o sistema de transporte coletivo, mas carentes de melhorias de acesso para 

cargas e mercadorias. 

A caracterização de cada uma dessas intervenções integra o Documento X do volume de 

Documentos Complementares ao PlanMob-JF. 
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5.2. Estratégia de Implantação e Cronograma  

A tabela a seguir identifica o programa de intervenções na infraestrutura de mobilidade de Juiz 

de Fora. 

As intervenções estão organizadas segundo as Regiões de Planejamento presentes nos estudos 

para a revisão do Plano Diretor Participativo-PDP, e a respeito de cada uma são listados: 

CUSTO (R$) – estimativa de custo de implantação; 

FONTE PREVISTA – fonte(s) financeira(s) já assegurada(s) ou a ser(em) capturada(s); 

PRAZO: 

 CT – curto prazo – até 2017; 

 MD – médio prazo – até 2020; e 

 LG – longo prazo – de 2020 em diante; 

ESTADO DA ARTE: 

 CONC – em concepção 

 ANT – anteprojeto concluído; 

 PROJ – projeto executivo concluído; e 

 EXEC – em execução ou em conclusão. 

 

Na sequência são apresentados, individualmente, os Programas de Investimentos de curto, 

médio e longo prazos.  
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Programa de Investimentos de Curto Prazo (2016-2017) 

 

Fontes Financeiras: 

FONTE CUSTO (RS) 

PAC2 7.196.000 

PJF 2.500.000 

DNIT 28.000.000 

TOTAL 37.696.000 

Programa de Investimentos de Médio Prazo (2018-2021) 

 

Fontes Financeiras: 

FONTE CUSTO (RS) 

PAC2 7.700.000 

BDMG 28.650.000 

DNIT 28.650.000 

a definir 46.900.000 

TOTAL 97.250.000 
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Programa de Investimentos de Longo Prazo (2022-2026) 

 

Fontes Financeiras: 

FONTE CUSTO (RS) 

PJF 2.700.000 

DNIT 13.500.000 

a definir 84.710.000 

TOTAL 100.910.000 
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1. Oficina PDP X PlanMob 

As 8 Regiões de Planejamento e as 33 Unidades de Planejamento que estão sendo utilizadas 

como referência para a elaboração do Plano Diretor Participativo e que também foram 

consideradas pelos participantes da Oficina para a proposição de diretrizes estão apresentadas 

nas figuras das duas páginas subsequentes. 

O resultado dos trabalhos em grupos é a seguir sintetizado, com a seguinte organização: 

• Visão de Futuro (2035) – “idéias força”; 

• Diretrizes para o Uso do Solo de Juiz de Fora com Impacto na Mobilidade Urbana; 

• Diretrizes para a Mobilidade em Juiz de Fora; e 

• Diretrizes para o Uso do Solo com Intervenções de Mobilidade Associadas 

Sem que essa transcrição represente nenhuma análise de valor das contribuições obtidas, as 

mesmas foram utilizadas, dentre outros insumos, como “check list” da elaboração do Plano de 

Mobilidade. 

A relação dos participantes da Oficina é apresentada no Anexo. 
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1.1. Visão de Futuro – 2035 (“Idéias Força”) 

A síntese das formulações da oficina define que, em 2035, Juiz de Fora será (ou terá): 

• Cidade referência de qualidade urbana; 

• Grupos de pessoas / urbanistas trabalhando (sociedade civil); 

• Utilização da linha férrea para transporte de pessoas; 

• Cidade de porte semelhante ao atual (médio a grande), com  melhoria da qualidade 

de vida da população; 

• Desenvolvimento regional fortalecido, diminuindo a função de cidade pólo; 

• Cidade prestadora de serviços de excelência nas áreas de Saúde, Educação e 

Inovação Tecnológica; e  

• Espaços urbanos humanizados e urbanizados. 

 
1.2. Diretrizes para o Uso do Solo de JF com Impacto na Mobilidade Urbana 

 

1. Planejar as Regiões de Planejamento reconhecendo as particularidades de cada uma 

e buscando a articulação entre elas. 

2. Promover novas articulações e ligações entre as Regiões de Planejamento. 

3. Na aprovação de projetos de loteamentos, exigir conectividade com vias implantadas 

e prever com projetos futuros (curto prazo). 

4. Promover maior ocupação das margens do Rio Paraibuna para evitar deslocamentos: 

oferecer incentivos (curto prazo). 

5. Criar novos pontos de atratividade para diminuir a pressão do centro em locais com 

possibilidade de atender (infraestrutura) ocupação(moradia) e usos diversificados. 

6. Incluir na legislação urbanística: 

• Estacionamentos em edificações (fora das vias);  

• Vagas proporcionais para bicicleta; e 

• Verticalização nos eixos viários, próximos ao transporte publico. 

7. Promover o fortalecimento das regiões para minimizar deslocamentos para o centro 

– melhoria das calçadas e estruturas cicloviárias não somente no centro, mas 

também nas regiões – melhoria da mobilidade nas centralidades. 

8. Observar maior rigor no desenho dos espaços públicos, priorizando os pedestres. 

9. Descentralização – promover a articulação entre centralidades regionais. Criar anel 

viário, ligando regiões sem passar pelo centro. 

10. Fazer parcelamentos do solo visando a ligação entre bairros. Não criar bairros 

isolados uns dos outros. 
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1.3. Diretrizes para a Mobilidade em JF 

 

1. Implantação de outro modais (internamente às Regiões de Planejamento):  

• Transporte com modais alternativos: micro-ônibus, outros (curto prazo); 

• Faixas exclusivas (para transporte coletivo) (curto prazo); 

• Calçadas, passarelas, passagem em nível: arborização, espaços de convívio (forma 

atraentes): acessibilidade – manual de calçadas (curto prazo); e 

• Redefinir número de vagas necessárias no imóvel – legislação urbanística (curto 

prazo). 

2. Implantação de outro modais (entre as regiões de Planejamento): 

• Transporte de massa: eixo do rio Paraibuna (longo prazo); 

• Transporte de massa: eixo da Avenida Rio Branco (roda) (curto prazo); 

• Transporte de massa: eixo da Avenida Rio Branco (trilho) (longo prazo); 

• Transporte de massa: eixo da ferrovia (transporte de pessoas retirar carga) (médio 

prazo). 

3. Bicicletas – rede cicloviária integrada, com bicicletário em pontos estratégicos (hubs) 

permitindo conexões intermodais, sinalização específica (início no curto prazo). 

4. Terminal Rodoviário – estudo de viabilidade de realocação em vista dos 

equipamentos em processo de  instalação  no local (shopping, hospital....) (curto 

prazo). 

5. Aeroporto Serrinha – articulação de transporte público interligando com a zona norte 

e outras regiões. 

6. Aeroporto Goianá (curto prazo): 

• Terminal de transporte de ônibus específico em local de fácil acesso na cidade: p/ex.: 

prédio próximo à Praça da Estação; e 

• Gestão política para melhoria de acessos e transporte (conectividade). 

7. Centro da cidade – valorização do espaço de pedestre: novas calçadões: reduzir 

estacionamento de veículo particular; controlar horários de carga e descarga, 

controlar porte de veículos de carga e descarga (curto prazo). 

8. Táxi – fiscalização sobre horário de atendimento, por exemplo através de chip (curto 

prazo). 

9. Ônibus (curto prazo) 

a. Letreiro em pontos de embarque com informações gerais (horário, itinerário.....); 

b. Melhorar frota (conforto, acessibilidade, etc.), acesso da bicicleta; 

c. Fiscalização da rampa de acessibilidade; e 

d. Conforto nos pontos, principalmente nos bairros (pontos sem abrigo). 

10. Moto – fiscalização/campanha de educação no trânsito. 
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11. Educação no trânsito em geral – gentileza no trânsito: motorista, pedestre, ciclistas, 

motociclistas... 

12. Horários de escola – linha de ônibus exclusivo para estudante no horários de saída 

das escolas. 

13. Sinalização – melhoria geral, previsão de outros modais. 

14. Bicicleta patrocinada – incentivar a instalação. 

15. Conectividade – entre Regiões de Planejamento (inter bairros). 

16. Bicicleta táxi. 

17. Retirada da linha férrea / contorno ferroviário – utilização para transporte coletivo 

(longo prazo) – não utilizar a linha férrea para instalação de grande avenida para o 

transporte individual (longo prazo). 

18. Intervenções viárias vinculadas a projetos e planejamento (curto prazo). 

19. Contornos rodoviários – BR-040/BR-353 e BR-040/BR-267. 

20. Sistema troncalizado / intermodal. 

21. Melhoria do transporte público para ser alternativa ao carro, de forma a diminuir o 

numero de veículos no centro. 



 

15  

1.4. Diretrizes para o Uso do Solo com Intervenções de Mobilidade Associadas 

 

Diretrizes para o Uso do Solo 
Diretrizes para a Mobilidade 

Intervenção Prazo 

Expansão urbana da RP Centro Oeste – Raimundo 

Hargreaves  
Projetos de alinhamento da Via Interbairros, Rua Raimundo Hargreaves  e suas vias coletoras até Av. JK Curto 

Consolidação da expansão urbana da RP Oeste  

Municipalização da BR - 440 – Via Local – não ligação à BR – 040 – Túnel de acesso ao outro lado da BR Curto 

Implantação de ciclovia na BR-440, com projeto de acessibilidade universal Curto 

Preservar a BR -040 do uso urbano Curto 

Implantação da Via Coletora em trechos, onde for tecnicamente possível (ex. acesso ao Expominas) Médio 

Conexão da Interbairros/BR-440 e demais vias Médio 

Expansão Urbana RP Nordeste  

Implantação da Via Remonta Longo 

Planejamento da MG de ligação da BR-040 à MG-353 – ligação aeroporto Curto 

Criação de estação de Transbordo em Manoel Honório  Curto 

 Consolidação urbana dos bairros periféricos ao 

triângulo da área Central (ex. Granbery, Poço Rico, 

Santa Helena, Jardim Glória) precedida de 

investimentos na infraestrutura  (ex.: separação da rede 

de água e esgoto)  

Acesso não motorizado já existe. Implantação de rotas acessíveis. Médio 

Estímulos a novas Centralidades  

Dotar as RPs de infra estrutura de mobilidade interna.  

Implantação de rotas acessíveis internas. 

Conexão com o sistema troncalizado.  

Médio 
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Diretrizes para o Uso do Solo 
Diretrizes para a Mobilidade 

Intervenção Prazo 

Incorporação do leito da ferrovia para implantação de 

um novo modal de transporte e criação de espaços 

públicos  

Contorno Ferroviário  Longo 

Estímulo ao uso residencial na Área Central – 

Urbanização com humanização da Área Central  

Restrição de acesso ao Centro de veículo individual – triangulo central Curto 

Diminuição da oferta de Área Azul – direcionando estes espaços para o transporte coletivo, ciclovias e 

pedestres (calçadas mais largas e acessíveis).  
Médio 

Salvaterra x Deusdedith Salgado – estímulo a uma 

Centralidade  

Sistema troncalizado  

Bolsão de estacionamento (demanda da região Sul  e Oeste – Centro/Bairro/Centro)  
Médio 

Projeto de alinhamento das vias arteriais da região Sul – Marciano Pinto, Bady Geara, Darcy Vargas e Av. 

Melo Reis, Eugênio Fontainha. 

Implantação de ciclovias  

Curto 

Consolidação da expansão urbana da Região Norte – 

fortalecimento da Centralidade de Benfica  

Sistema troncalizado com estação na área da Av. Brasil com Av. Rio Branco, Benfica e com estacionamento 

de bicicletas. 

Implantação de ciclovia na JK e Av. Brasil.  

Médio 
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2. Oficina Complementar – Plano Diretor e a Mobilidade Urbana 

Para promover melhorias quanto à mobilidade urbana o Plano Diretor deverá discutir ideias 

que promovam a descentralização dos usos e serviços que hoje se encontram 

predominantemente na área central da cidade. Poderá/deverá ser incentivada a criação de 

uma rede de centros urbanos localizados em áreas estratégicas, observado-se, inclusive, locais 

que já oferecem esses serviços (Benfica, Santa Luzia....) (Centralidades polares). Essa rede de 

centralidades deverá/poderá se articular entre si e com o centro da cidade que deverá ser a 

centralidade principal dessa rede. Ao longo dessas vias de articulação poderá ser incentivada a 

instalação de atividades relacionadas ao comércio e serviço (centralidades lineares) que 

integrarão a rede de centralidades urbanas. Essas vias permitirão a implantação de vias de 

transporte coletivo circulares a serem dimensionadas/avaliadas no âmbito de discussão do 

plano de mobilidade. 

As articulações interbairros deverão ser bem avaliadas procurando-se garantir uma melhor 

articulação, em especial destaca-se:  

 Melhoria na articulação leste/oeste 

 Melhoria das conexões da RP Oeste 

 BR-440 (função e desenho urbano). 

 

O Plano Diretor poderá estabelecer diretrizes para elaboração de projeto de alinhamento para 

essas vias a ser incorporado na aprovação e projetos de loteamento futuros. 

O Plano Diretor, a partir das indicações do Plano de Mobilidade, deverá reservar áreas para 

implantação de estações de transbordo que poderão constituir centralidades polares sendo 

admitida a instalação de usos diversificados (comércio/serviços). Poderá/deverá ser previsto 

locais que viabilizem a integração de diferentes modais propostos pelo plano de mobilidade.  

O Plano Diretor deverá/poderá estabelecer diretrizes para a instalação de grandes 

equipamentos (hospitais, armazéns...) com diretrizes para mitigação de impactos com a 

operação de carga/descarga. 

O Plano Diretor deverá/poderá estabelecer diretrizes para implantação de programas de 

habitação de interesse social próximo a vias estruturantes que permitam o deslocamento 

facilitado para essa população. 

 

Material do encontro – Assuntos relacionados: 

 Eixos Viários 

 Uso do Solo 

 Habitação de Interesse Social 
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 Transporte Troncalizado 

 Ciclovias 

 Acessibilidade 

 Modais de Transporte 

 Esforço na direção da descentralização 

 Fomentar e associar novas centralidades aos eixos viários inter RPs 

 Criação de vias interbairros 

 Melhoria na articulação leste/oeste 

 Melhoria das conexões da RP Oeste 

 BR-440 – ampliar o debate e se posicionar 

 Criar alternativas viárias articuladas com eixos em uso, integrando/conectando as 

RPs (vias interbairros) 

 Projeto de alinhamento para garantir as vias 

 Ser rigoroso na aprovação de loteamentos prevendo a conectividade com o 

entorno 

 Reservar áreas de transbordo – com uso diversificado (comércio/serviço) 

 Incentivar novos modais e integrá-los 

 Linhas circulares (transporte) 

 Integração tarifária e temporal 

 Rever disciplinamento do trânsito de carga/descarga 

 Desenhar os pontos do transporte troncalizado 

 Grandes equipamentos com áreas de recuo (manobras de carga/descarga) 

 HIS – assegurar locais adequados e desconcentrados junto aos principais eixos, em 

áreas infraestruturadas (previamente ou concomitantemente) 
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3. Proposições dos Delegados do Plano Diretor Participativo no 

Colóquio sobre Mobilidade de 23/03/2015 

Grupo 1 – Marcelo C. Portos, Henriette, José Daniel, Vanderley,                                            

Graça, Elizete, José Márcio, Ana 

PROPOSIÇÕES: 

 O sistema troncalizado deve ser inserido a curtíssimo prazo – de 2 a 5 anos. É desafio. 

 As vias exclusivas para coletivos não devem ser apenas nas vias principais, mas nas 

secundárias também. 

 Oferecer nível de serviço adequado ao tráfego de veículos individuais fora da Área Central 

incentiva o uso do automóvel. Nosso engarrafamento é na cidade inteira. 

 O modo cicloviário deve ser incentivado em todas as regiões da cidade, não apenas nas que 

têm vocação. Outros modos devem ser sempre incentivados. Essa frase (apenas nas que têm 

vocação para tal) é perigosa para um Plano Diretor. 

 Calçadas em padrões adequados de conforto devem ser na cidade inteira, e não apenas na 

Área Central. 

 Táxi não é medida que priorize o sistema de coletivos. 

 Plano de ferrovia para 2025 ? 

 As modalidades complementares de transporte devem ser complementares ao transporte 

público, de forma privada. 

 A mobilidade urbana deve estar integrada a um plano de meio ambiente e turismo. 

 Plano cicloviário integrado ao coletivo. 

 (No que diz respeito ao Comitê Técnico de Mobilidade Urbana) – sem encher lingüiça, 

devemos ser práticos e implementar o sistema integrado. 

 Incentivar, planejar e implantar transporte entre bairros como estratégia de alívio para a Área 

Central 

 

Grupo 2 – Cissa Ewald, Fabíola, João do Joaninho, Sandra, Fernanda,                                        

Eva, Irene, José Rufino, Cleonice 

PROPOSIÇÕES: 

 Completar o sistema tronco-alimentador com outros sistemas alternativos: nos terminais 

deve haver estacionamentos, ciclovias e rotas de pedestres chagando ao terminal. 

 Deve-se fortalecer o comércio nos bairros para as pessoas não precisarem ir ao centro. 

 Médio prazo: compartilhara linha férrea com transporte de massa, através de bonde. 

 Longo prazo: retirar a linha férrea. 

 Estabelecer contrapartidas mais rígidas da MRS – passarelas melhores, compartilhamento da 

linha férrea no médio prazo e retirada da linha no longo prazo. 

 Restringir acesso de carro ao centro: criar cinturão em volta do centro com locais para 

estacionamento e transbordo de transporte: deixar o carro e ir a pé, ou de bicicleta ou 
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Grupo 2 – Cissa Ewald, Fabíola, João do Joaninho, Sandra, Fernanda,                                        

Eva, Irene, José Rufino, Cleonice 

ônibus. 

 Garantir áreas para futuras instalações de terminais de transbordo através de parcerias 

público-privadas (operação urbana) Ex.: O.U. Dom Silvério, em que não está sendo previsto 

um terminal. 

 Fortalecimento do modelo radial de transporte – interligação entre bairros com comércio 

forte. Ex.: ligar Benfica com São Pedro. Ligação entre centros de convergência. 

 Fortalecer comércio nos bairros para as pessoas não irem ao centro. Ex.: bancos. 

 Itinerários que atendam aos interesses sociais. Ligação entre centros de comércio. 

 As pessoas já deveriam saber onde serão os troncos e os terminais, e que estes deveriam se 

localizar prioritariamente nos bairros que já têm comércio estabelecido e que houvesse uma 

ligação direta entre esses terminais sem necessariamente ter que ir ao centro. Visão radical. 

O entorno dos terminais deverá ter: comércio, serviço, banco, escolas, trabalho. 

 A licitação deveria ter os locais dos terminais demarcados para garanti-los e desapropriá-los. 

 A licitação deveria prever os outros modais integrados aos terminais. 

 Fortalecer sistemas de controle e fiscalização dos táxis, de forma a verificar se estão operando 

como deveriam. 

 Os táxis não deveriam estar todos concentrados nas mãos de poucos donos. Cada táxi deveria 

ter 1 dono. 

 Os terminais devem ter espaços culturais atrelados de forma a garantir a socialização dos 

jovens. Ex.: Praça CEL. Espaços integrados atendendo mais de uma função: modal, cultural, 

social. 

 Táxis que não atendem às pessoas quando a distância é curta. 

 Terreirão do Samba – deveria ser um grande terminal que receberia toda a população de 

Nordeste, Leste, Sudeste e Norte. Ou então o terreno da esquina da Benjamin com a Avenida 

Brasil. 

 Comitê de Transportes – autonomia técnica para efetivar o planejamento – autarquia com 

autonomia técnica, administrativa e orçamentária, vinculada à SG. Mudança de Prefeito: 

descontinuidade das políticas – planejamento não funciona. 

 JF = cidade pólo = esta autarquia podia funcionar ajudando os municípios vizinhos. 

Planejamento regional. 

 O planejamento de transporte não deveria estar dentro da SETTRA, que é uma Secretaria 

operacional. O planejamento urbano (saneamento, uso e ocupação do solo, habitação e 

transporte) deveria estar junto num único órgão. 

 

Grupo 3 – Luciane Tasca, Ricardo Rabello, Helder Augusto Alves Affonso, João Paulo, 

Agnaldo Miranda de Araújo, Alex Dalmeida Pereira, Daniel Rigoli, Nilza Conderoto 

PROPOSIÇÕES: 

 Priorizar o coletivo, o usuário 

 Reduzir prazos de implementação do sistema para adoção de medidas de curto prazo mais 

efetivas. 

 Diversificar o transporte coletivo, com mais espaço, trem de superfície, VLT, vans. 

 Integração entre sistemas diferentes de transportes. 

 Priorizar o pedestre como parte do sistema de mobilidade urbana. 
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Grupo 3 – Luciane Tasca, Ricardo Rabello, Helder Augusto Alves Affonso, João Paulo, 

Agnaldo Miranda de Araújo, Alex Dalmeida Pereira, Daniel Rigoli, Nilza Conderoto 

 Reeducação do pedestre e do ato de caminhar. 

 Melhorar as condições de circulação. 

 Política de descentralização das atividades. 

 

Grupo 4 – Marcos F. Beaklini Cavalcanti, José Jovenaldino Duque, José Lopes Esteves, Neio 

Lúcio Ramos Silva, Letícia Zambrano, Marcos Luiz Fiereck , Alexandre Tassi Brugiolo 

PROPOSIÇÕES: 

 Princípio geral: priorizar pedestre no nível da rua 

 Reproduzir a lógica de funcionamento atual da Av. Rio Branco para a Avenida Brasil e 

Olegário, de forma a reduzir o número de ônibus na Rio Branco, mediante estudo dos 

itinerários. 

 Interligar bairros diretamente com poucos pontos. 

 Criar itinerários expressos que utilizem vias alternativas, ex.: BR-040. 

 Criar itinerários com percursos circulares. 

 Otimizar trajetos e horários. 

 Melhorar o acesso ao aeroporto regional. 

 Reestudar o número de paradas de ônibus. 

 Estudar o binário da Avenida Brasil, desde Benfica até Vila Ideal, com atenção aos impactos 

ambientais. 

 Melhorar a qualidade da infraestrutura urbana nos bairros, incluindo calçadas pavimentadas, 

acessíveis, redução de obstáculos, abrigos de ônibus, tudo isso no padrão de qualidade do 

centro. 

 Médio e longo prazo: retirada do transporte de carga do interior da cidade. 

 Aproveitar a linha férrea para transporte de pessoas, revendo e coordenando com os 

traçados das vias existentes junto à linha férrea. 

 Readequar pontos de táxi, locais de embarque e desembarque (ex.: ponto de ônibus), circular 

pelas vias de ônibus onde possível. 

 Viabilizar ciclovias nas partes planas dos bairros, criar bicicletários ou pontos de conexão, e 

viabilizar transporte entre partes altas e baixas da cidade por micro-ônibus  ou ônibus 

adaptado para bicicletas. 

 

Grupo 5 – Felga, Ademir Nogueira, Eduardo Lucas, José Alair Cunha, Anderson Christ, 

Mariana Monteiro, Aparecida Correia, Isaac Newton 

PROPOSIÇÕES: 

 Curto prazo – que o contrato de licitação de transporte público coletivo deverá ser 

compatibilizado com o PlanMob e o PDP, como salvaguarda. 

 Área central: calçadas com padrões adequados de conforto e (acrescentar) acessibilidade. 

 Médio prazo – até 2020 – restrição dos veículos individuais no centro, utilização de transporte 

troncalizado (BRT ou VLT) em conjunto com sistema intermodal. Criando eixos de transporte 
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Grupo 5 – Felga, Ademir Nogueira, Eduardo Lucas, José Alair Cunha, Anderson Christ, 

Mariana Monteiro, Aparecida Correia, Isaac Newton 

alternativo, como ciclovias, dotando os terminais de transbordo de bicicletários e 

estacionamentos. 

 Retirada do trem de carga da malha urbana, utilizando infra-estrutura para transporte de 

pessoas. 

 Viabilizar vias interbairros para ligação de transporte público coletivo entre bairros. 

 Estudo para aumento alternativo do número de táxis em momentos de picos de demanda. 

 Renovação da malha viária para melhor conforto dos usuários do transporte público. 

 

Grupo 6 – Daniela, Márcio, Bárbara, Aline, Cristina, Márcio Cândido,                                   

Paula Carpanez, Watuse Geraldo, Anísio, W Franco, Paulo Silva 

PROPOSIÇÕES: 

 Por maioria, apenas 1 voto contrário, grupo defende a criação de um fundo público para o 

transporte público, visando desonerar o usuário. 

 O grupo questionou a divisão em dois lotes operacionais, bem como a falta de participação 

popular no processo de licitação do transporte público. 

 O sistema troncalizado é visto positivamente, desde que sejam adotadas vias circulares e com 

terminais localizados estrategicamente, considerando intermodalidade. 

 Passe livre aos estudantes, principalmente da rede pública foi citado, sem posicionamento 

final. 

 Solicita-se que seja pensado em tráfego circular, visando diminuir o fluxo das vias radiais e 

diamentrais. 

 Facilitar a instalação de estacionamentos (ex.: edifício garagem) nas áreas periféricas aos 

centros comerciais, considerando a intermodalidade. 

 Esclarecer ou definir o que é oportuno para a adoção de binários. 

 Plano de carga e descarga com transbordo para a redução do tráfego de grandes veículos na 

cidade, contemplando as regiões e bairros. Aumentar a fiscalização. 

 Prever transporte de passageiros ferroviário e até aquático. 

 Padronização assegurando acessibilidade e conforto das calçadas em toda a cidade, não 

apenas no centro. 

 Incentivar o transporte cicloviário por toda a cidade, uma vez que os bairros já têm ciclistas. 

 Capacitação e fiscalização severa dos taxistas visando mais qualidade. 

 Considerar a mobilidade interregional, uma vez que a cidade é pólo e recebe diariamente 

pessoas de cidades vizinhas. 

 Que o Conselho de Transporte tenha caráter deliberativo. 

 

Grupo 7 – Albert, Thaís, Valter, Luiza, Aparecida, Joselito,                                                   

Rafaela, Marcelo, José Carlos, Manoel 

PROPOSIÇÕES: 

 Restringir a verticalização central (Revogação da Lei). 

 Distribuição de fluxos interbairros. 
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Grupo 7 – Albert, Thaís, Valter, Luiza, Aparecida, Joselito,                                                   

Rafaela, Marcelo, José Carlos, Manoel 

 Terminal próximo à Rodoviária para atender à Zona Norte. 

 Trocar a linha férrea por uma ciclovia ou utilizar a linha férrea para transporte de passageiros. 

 Descentralização dos serviços.       

 Limitar estacionamento na área central. 

 Rodízio de placas como SP (aumentar a fiscalização). 

 Adequar o espaço para o deficiente físico com qualidade e acessibilidade nos calçamentos. 

 Colocar um sistema binário na área central de transporte coletivo com maior capacidade. Ex.: 

ônibus troncalizados de dois andares. Sendo esses veículos dispostos a partir da próxima 

licitação. 

 Oferecer outras opções de transporte que não influenciem o trânsito, como moto-táxi 

(credenciamento e regulamentação). 

 Dar prioridade para paradas centrais de serviços (cargas e descargas), embarque e 

desembarque de passageiros frente a hotéis e espaços de eventos. 

 Metrô de superfície cortando a área central, uma vez que não polui o ambiente, fica bonito 

visualmente e atende maior número de passageiros. 

 Comitê Técnico de Mobilidade Urbana com representação interdisciplinar e fóruns periódicos 

com participação da população. 

 Oferecer transportes coletivos menores, como vans e micro-ônibus, nos bairros, para agilizar 

e facilitar o deslocamento. 

 Discutir a questão da ferrovia como transporte em JF. 

 Interdisciplinaridade no Comitê, onde se tenha cadeiras para diferentes atores, técnicos e 

profissionais. 

 Participação popular por meio de fóruns, assembléias. 

 Proposta de restringir maior verticalização do Centro. 

 

Grupo 8 – Roseli de Oliveira Paiva, Renata Goretti, Valéria de F. Malta, Eliel P. Dias, 

Marcos Aurélio Menezes Matos, Alexandro Kneipp, Caroline Mello, Mateus Cremonese 

PROPOSIÇÕES: 

 Pagamento antecipado no centro da cidade. 

 A não utilização de plataformas elevadas. 

 Ônibus menores para aumentar o alcance. 

 Conforto dos ônibus. 

 Flexibilização das regras de licitação de transporte coletivo urbano. 

 Estudo de itinerários. 

 Redução do número de pontos de ônibus e semáforos. 

 Transporte gratuito esporádico para incentivo do uso – mudança comportamental. 

 Ruas compartilhadas, pedestrianizadas e velocidade 30 km/h ou menos. 

 “Pedágio” no centro da cidade. 

 Evitar construir novas vias. 

 Redução do dimensionamento dos veículos de carga: veículos leves ao longo do dia, maiores 

só à noite. 

 Otimizar pontos de coleta de lixo. 
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Grupo 8 – Roseli de Oliveira Paiva, Renata Goretti, Valéria de F. Malta, Eliel P. Dias, 

Marcos Aurélio Menezes Matos, Alexandro Kneipp, Caroline Mello, Mateus Cremonese 

 Não só áreas com vocação devem receber bicicletas. Todas. 

 Regulamentação dos horários para escolares. 

 Calçadas com padrões adequados nas ruas Marechal e Batista, entre outras. 

 Serviço de táxis com modo de cobrança adequado. 

 Redes interligadas de acesso ao transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e 

cargas pelos modos rodoviário, ferroviário e aéreo. 

 Comitê Técnico para antecipar demandas que virão, que antecipe as soluções, fiscalizado 

pela sociedade civil. 

 Semaforização para pedestre – tempo muito curto para travessia. É preciso aumentar este 

tempo. 

 Favorecer o tempo de travessias de pedestres. 

 Uso do modo ferroviário – VLT ou metrô de superfície. 

 Ligações entre bairros, circulares.... 

 Linha férrea – solucionar em definitivo. 



 

 

 
Documento II. 

Contextualização e Compatibilização do PlanMobJF  
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1. Breve Retrospecto do Processo de Urbanização de Juiz de Fora  

Com a descoberta do ouro na Província de Minas Gerais pelos bandeirantes (século XVIII) iniciou-se o 

processo de implantação de uma série de caminhos que possibilitaram o surgimento e o 

desenvolvimento do Município de Juiz de Fora. 

 

Objetivando encurtar o primeiro caminho para Minas Gerais, posteriormente chamado de Caminho 

Velho, o Rei de Portugal ordenou que fosse aberta uma nova picada que ligasse diretamente Barbacena 

ao Rio de Janeiro, conhecida como Caminho Novo, que reduziu o tempo de viagem de cerca de 100 dias 

para apenas 25 dias. 

 

                                   
Mapa do Caminho Novo 

 

Até 1702 só era possível viajar a pé pelo 

Caminho Novo e somente a partir de 1709 é 

que se tem um tráfego regular de tropeiros. 

Estava dado o primeiro passo para a ocupação 

do vale onde se encontra uma parcela 

significativa da cidade de Juiz de Fora.  

 

Na região onde hoje se encontra a cidade de 

Juiz de Fora, existiam pequenas povoações em 

torno de grandes fazendas, como a do Alcaide-

Mor, também conhecida como Tapera, a de 

Marmelo, a de Medeiros, a Boiada e a Fazenda 

do Juiz de Fora. 

Com o término do ciclo do ouro e o avanço da economia cafeeira na região, houve a necessidade de 

substituição dos burros de carga pelos carros de 

transporte. A necessidade de atendimento à nova 

demanda por transporte fez com que em 1836 a 

Província de Minas Gerais contratasse o engenheiro 

alemão Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld para 

abrir uma nova estrada, a chamada Estrada do 

Paraibuna. Essa estrada foi basicamente traçada em 

cima do trajeto já existente do Caminho Novo, 

apenas ampliando as seções transversais.  

Fazenda do Alcaide-mor do Fisco 

             (início do séc. XIX) 

 

Quando a estrada chegou ao local onde hoje se encontra a área central de Juiz de Fora, Halfeld decidiu 

estendê-la ao lado direito do Rio Paraibuna, dirigindo o traçado para a Graminha, atual Alto dos Passos. 

Em função do traçado antigo, apenas as áreas da margem esquerda do Rio Paraibuna eram povoadas 

nos arrabaldes das fazendas. 

 

Aos poucos, após o término das obras, o novo caminho começou a ser povoado, dando origem à 

primeira via pública da localidade, a princípio chamada de Rua Direita, atualmente conhecida como 

Diamantina 

Rio de 

Janeiro 
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Avenida Barão do Rio Branco. Ressalta-se que pouco a pouco a margem esquerda do Paraibuna foi 

sendo relegada a um segundo plano. 

 

A nova povoação, de cerca de 500 habitantes, passou de arraial a vila (Vila de Santo Antônio do 

Paraibuna) em 1850. Somente em 1853 o Município foi instalado, quando na primeira reunião da 

Câmara Municipal, em 7 de abril, os vereadores eleitos tomaram posse. Nesse mesmo ano foram 

abertas as Ruas da Califórnia, da Câmara, Imperial, São Sebastião e Santo Antônio, além de ser efetuada 

a compra pela Câmara ao engenheiro Halfeld do terreno onde hoje se encontra o Parque Halfeld. 

 

Como a estrada construída por Halfeld apresentava elevados custos de manutenção, fato que 

atrapalhava a exportação do café, em 1852, Mariano Procópio Ferreira Lage conseguiu uma concessão 

para construir uma rodovia ligando Juiz de Fora a Petrópolis. A Estrada Santo Antônio do Paraibuna – 

Petrópolis, construída pela Companhia União e Indústria, ficou pronta em 1861 com 144 quilômetros de 

extensão e com seu leito macadamizado (primeira da América), possibilitando a implantação de um 

sistema de transportes por diligências e carroças, ocasionando um maior fluxo de mercadorias, maior 

segurança e continuidade na circulação dos produtos em todas as épocas do ano, barateando os custos 

com o transporte. 

 

    

Estrada União e Indústria 

Seu traçado cruzava Juiz de Fora através de uma nova passagem pelo Município, mais próxima da 

margem direita do Rio Paraibuna, até a Estrada do Rio Novo, em terras do comendador Mariano 

Procópio, onde se localizava a Estação, hoje denominada Mariano Procópio. Por causa da sua 

construção, foram trazidos engenheiros europeus e centenas de alemães especialistas em pontes de 

ferro, mecânicos, carpinteiros, ferreiros e construtores. A influência deles, e dos que imigraram antes de 

findar o século, juntamente com a população escrava recém-libertada, foi decisiva na formação cultural 

da cidade. 

 

As ruas paralelas à Estrada, constantes do Projeto de 1853, eram as Ruas Santo Antônio e Florida. Dessa 

última não se sabe exatamente sua localização, mas acredita-se que pode ser um trecho da atual Rua 

Batista de Oliveira, entre as Ruas Espírito Santo e Santa Rita, que também foi conhecida como Formosa. 
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Mapa de Juiz de Fora desenhado por Halfeld por volta de 1853 

Ao se elevar à condição de cidade, em 2 de maio de 1856, segundo a lei n° 759, com o nome de cidade 

do Paraibuna, a câmara ordenou o calçamento de algumas vias e a vigilância na construção de 

edificações que não poderiam ultrapassar o alinhamento das ruas. 

 

Com a intenção de não incomodar a população com o trânsito das carruagens e por estar planejando 

para o futuro a implantação de uma estrada de ferro, Mariano Procópio desviou a Rodovia União e 

Indústria do traçado da Estrada do Paraibuna, a partir do Milheiro (atual Largo do Riachuelo), que 

tomou o rumo leste em uma reta tirada a 45°, de um quilômetro de comprimento, dando origem à atual 

Avenida Getúlio Vargas, ignorando total e completamente a povoação que a princípio era denominada 

Rio Novo, mas que ficou conhecida como Juiz de Fora. 

 

A contratação do engenheiro alemão Gustavo Dodt, em 1860, foi a primeira tentativa de ordenar o 

crescimento urbano. Dodt tratou de fazer o alinhamento e nivelamento das ruas, a demarcação de 

algumas praças e logradouros públicos e propôs uma expansão da cidade. Observa-se na planta que a 

Estrada do Paraibuna é identificada como Rua Direita e se encontra com a Rodovia União e Indústria por 

uma via com traçado perpendicular à rodovia União Indústria. Vale ressaltar a existência de uma série 

de ruas perpendiculares à Rua Direita: São Sebastião, da Liberdade (Floriano Peixoto), da Imperatriz 

(Marechal Deodoro), da Califórnia (Halfeld), Santa Rita e Espírito Santo. Paralelas à Rua Direita existiam 

a Rua Santo Antônio e Rua do Comércio (Batista de Oliveira) que ligava a Rua Sampaio à Rua São 

Sebastião. 
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Plano elaborado pelo engenheiro Gustavo Dodt                                                                                                

para a cidade de Juiz de Fora em 1860 

A Lei Provincial de 19 de dezembro de 1865 determina que a cidade do Paraibuna passasse a se 

denominar cidade do Juiz de Fora. Nessa época se iniciou o processo de abertura da Rua Espírito Santo, 

com desapropriações e doações dos donos dos terrenos da área. 

 

Com a decadência da Companhia União e Indústria devida à concorrência da estrada de ferro que, já em 

1864, absorvia grande parte do transporte de carga que gerava os principais recursos da empresa, em 

1869 a estrada de rodagem foi incorporada pelo governo imperial e Mariano Procópio passou a ser 

Diretor da Estrada de Ferro D. Pedro II que, inaugurada em 1858, chegou a Juiz de Fora em 1875. 

 

A única estação ferroviária existente na verdade era a construída por Mariano Procópio onde funcionava 

a rodoviária para a Estrada União e Indústria. Distante da cidade, pois localizava-se no povoamento de 

Juiz de Fora, a Estação Mariano Procópio não atendia satisfatoriamente às necessidades da população 

que alegava ter que pagar passagem para voltar por onde o trem já havia passado. Assim, a Câmara 

Municipal se mobiliza e consegue arrecadar dinheiro suficiente para comprar um terreno entre as Ruas 

Imperatriz e Califórnia, na área central da cidade, para a edificação da Estação Central. 
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Estação de Mariano Procópio e Estação Ferroviária da Central do Brasil (sem data)                              

Autor: Max Vasconcelos 

Mesmo com a estrada de ferro considerando a Estação Mariano Procópio como principal, a Estação 

Central promoveu em seu entorno um desenvolvimento significativo do ramo de hotelaria o que 

ocasionou significativos investimentos na área, tornando-a ponto nobre da cidade, com o aparecimento 

de sofisticadas confeitarias e tabacarias. 

 

O recenseamento federal de 1890 afirma que o Município tinha 55.185 habitantes, sendo 17.622 

residentes no Distrito da cidade, incluindo zona urbana e zona rural. Desse total, um terço residia na 

área central da cidade. 

 

Duas grandes firmas merecem destaque por sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. A 

Companhia Construtora Mineira que, dentre outras obras, aterrou e abriu a avenida hoje conhecida 

como Francisco Bernardino e foi a responsável pela urbanização da Rua Benjamin Constant, que ficava 

no lugar onde antes estava um morro, e de parte da Avenida Barão do Rio Branco. A maior construtora 

local, a Construtora Arcuri e Spinelli (fundada em 1865) foi responsável pela construção do Theatro 

Central (1929), do prédio da Prefeitura, da Escola Normal e do Parque Halfeld. 

 

 

Cia. Construtora Pantaleone Arcuri & Spinelli 

 

No começo do século XX, Juiz de Fora era considerada a cidade mais moderna e industrial de Minas 

Gerais. Além disso, era conhecida como a capital cultural do estado de Minas Gerais, sua cidade mais 

culta e civilizada. 
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Os bondes elétricos foram instalados em 1906 e se utilizavam das mesmas trilhas do antigo movido à 

tração animal. 

 

A partir de 1916 as ruas da cidade começam a receber o calçamento a paralelepípedo e a Rua Halfeld foi 

a primeira a receber este tipo de pavimento; depois foi a vez da Avenida Barão do Rio Branco, com 

canteiros nas laterais, como os bulevares parisienses. 

        

  Praça Antônio Carlos (início séc XX)                                Vista da Av. Rio Branco – 1920 

Com a revolução de 30, a administração municipal passou a ser exercida por um prefeito. D. Pedro 

Marques foi o primeiro prefeito e no início de sua primeira magistratura, baixou vários decretos, entre 

eles o que proíbiu consertos e reconstruções em casas térreas em algumas vias da cidade, 

principalmente na área central. 

 

Durante a decadência de 30 várias obras foram realizadas na cidade. O edifício dos correios e Telégrafos 

na Rua Marechal Deodoro, o ajardinamento do Largo da Alfândega, a construção da Praça João Pessoa 

em frente ao Theatro Central, a construção de uma nova Biblioteca Municipal no Parque Halfeld e o 

alargamento e abertura da Rua Santa Rita. No plano jurídico destacou-se a elaboração dos Códigos 

Tributários e de Obras. 

 

Como resultado da calamidade gerada em 1940 pela maior enchente que a cidade já tinha presenciado, 

a União se prontificou a custear as obras de retificação do leito do Rio Paraibuna. Os trabalhos foram 

iniciados em 1942 e contaram com a retificação do curso d’água e na mudança de seu leito em vários 

pontos. 

 

Os bondes elétricos, controlados pela Companhia Mineira de Eletricidade, ainda eram o principal meio 

de transporte coletivo da cidade na época da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os moradores dos 

bairros eram obrigados a fazer longas caminhadas para chegar até os trilhos. Foi Dilermando Cruz que, 

antes de ser prefeito, instalou, pela primeira vez, a título de experiência, a primeira linha de ônibus 

urbano, ligando Benfica à Vila Ideal. Ninguém acreditava no sucesso da iniciativa, porque iria passar por 

áreas despovoadas. Contrariando as expectativas, a viação Diana, como era chamada, se viu obrigada a 

ampliar sua frota, criando novas linhas. Já em 1947, o então prefeito José Procópio Teixeira foi obrigado 

a criar uma lei regulamentando o serviço de transporte coletivo da cidade. 

A Avenida Itamar Franco, por ter sido executada a partir da canalização de um córrego que a 

acompanha em quase toda a sua extensão (final da década de 60 e início da década de 70), apresenta-se 

de forma não retilínea e interliga as Avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas. Ela foi muito importante para 

o estabelecimento dos limites da área central da cidade a partir da década de 1960. Observam-se 

semelhanças, em sua concepção, com a do primeiro plano de melhoramento urbano para a cidade, 

proposta quase cem anos antes no Plano de Gustavo Dodt. Já em 1994, foi construído um viaduto sobre 

a estrada de ferro no prolongamento da Avenida Itamar Franco. 
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Entre os anos de 1980 e 1982 ocorreu a última grande modificação que impactou significativamente a 

área central de Juiz de Fora. A Avenida Barão do Rio Branco foi cenário de uma intervenção radical a 

partir da qual se implantou uma canaleta central exclusiva para ônibus e pistas laterais para veículos 

particulares, em quase toda sua extensão, o que proporcionou uma nova dinâmica à circulação e à 

mobilidade no centro. Os pedestres foram beneficiados com a transferência dos usuários do transporte 

coletivo para as plataformas posicionadas lateralmente e ao longo da faixa segregada, e os conflitos do 

compartilhamento entre os ônibus e os veículos particulares foram eliminados. Desta grande 

intervenção decorreu uma transformação da paisagem urbana, uma vez que conceitos de modernidade 

foram incorporados à velha avenida. 

 

 

Av. Barão do Rio Branco: obras da canaleta central                                                                                   

exclusiva para ônibus e Imagem atual 



 

 
34 

2. Vetores de Crescimento  

As condições do relevo da região onde se encontra implantado o Município de Juiz de Fora 

fizeram com que sua mancha urbana de desenvolvesse de forma “longilínea”, no sentido 

sudeste/noroeste, acompanhando inicialmente a várzea maior do Rio Paraibuna e, na medida 

em que a cidade se expandia, foram sendo ocupadas as várzeas dos seus afluentes. 

Se num primeiro momento o tecido urbano ocupou as áreas com menor declividade, com a 

saturação das mesmas foram sendo ocupadas as áreas com declividades mais acentuadas, 

resultando num sistema viário acanhado, no qual a maioria das vias apresenta 

descontinuidade de traçado, caracterizando uma malha com vias estreitas, íngremes e 

sinuosas. Neste contexto desfavorável quanto à mobilidade e circulação, as vias que se 

destacaram por sua continuidade de percurso, maiores larguras, menores declividades e 

traçados menos sinuosos, passaram a funcionar tanto como vias arteriais, interligando regiões 

distintas, quanto como corredores, promovendo a operação do sistema de transporte coletivo 

urbano. 

Diante deste cenário e na busca contínua de novas áreas para ampliação do tecido urbano da 

cidade, alguns vetores de crescimento foram se consolidando ao longo dos anos. 

Desde os meados do século XIX, por abrigar inicialmente as instalações da IMBEL – Indústria de 

Material Bélico do Brasil e, posteriormente, os distritos industriais do Município, a 

denominada Zona Norte vem desempenhando a função de principal vetor de crescimento da 

cidade, haja visto que a instalação das áreas industriais fomentou a implantação de inúmeros 

loteamentos, com características predominantemente populares, ao longo da antiga estrada 

Belo Horizonte/Juiz de Fora, atual Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que se 

transformou na principal via arterial e no principal corredor de transporte de toda aquela 

região. Atualmente, além de concentrar o maior número de indústrias do Município, a Zona 

Norte apresenta-se muita atrativa para receber novos loteamentos e investimentos do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

A partir da década de 1960 a região denominada Cidade Alta, setor localizado à sudoeste do 

Município, conhecida historicamente por abrigar imigrantes alemães e por apresentar uma 

ocupação rarefeita, passou a ser atrativa para absorver casas de finais-de-semana, destinadas 

às classes sociais mais elevadas, surgindo, a partir da década de 1980, os primeiros 

condomínios horizontais que, atualmente, continuam sendo implantados na região. Neste 

mesmo setor da cidade foram instalados, a partir da década de 1970, grandes equipamentos, 

como o Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Aeroporto Municipal, a sede da 

EMBRAPA – Gado de Leite, além de hospitais públicos e privados, universidades e faculdades 

particulares, centros comerciais, shopping center, casas noturnas, bares e restaurantes, locais 

de eventos, etc. No final da década de 1970, a implantação da BR-040, cruzando a parte mais 

extrema da Cidade Alta, exigiu que fosse implantada uma via de ligação desta rodovia à Área 

Central, o que foi possível com a construção da Avenida Deusdedith Salgado e a sua 

interligação com as avenidas Paulo Japiassu Coelho e Presidente Itamar Franco. Ao longo dos 

anos, o segmento composto por estas três avenidas se transformou num importante eixo 

viário, operando tanto como via arterial como corredor do sistema de transporte coletivo 

urbano. Além dos pólos geradores de tráfego mencionados, a Cidade Alta tornou-se uma 
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importante região para receber também os loteamentos populares e, mais recentemente, as 

moradias do Programa Minha Casa Minha Vida. O Censo IBGE – 2010 apontou, pela primeira 

vez, a Cidade Alta como o principal vetor de crescimento da cidade, suplantando a Zona Norte.   

Por outro lado há que considerar que outros setores da cidade, como as regiões Sul, Nordeste 

e Sudeste, se tornaram muito adensadas em função da ocupação maciça dos loteamentos 

populares implantados, durante décadas, nos seus territórios. Se antes havia uma só moradia 

por lote, novas habitações foram sendo construídas dentro do mesmo terreno, tanto nas suas 

áreas remanescentes quanto sobre as lajes das antigas residências. Mais recentemente, a 

implantação dos condomínios residenciais unifamiliares e/ou multifamiliares, dentro do 

Programa Minha Casa Minha Vida, tem contribuído significativamente para o aumento do 

número de moradores das regiões citadas. Embora estas regiões não apresentem significativos 

pólos geradores de tráfego, como grandes indústrias, grandes equipamentos de saúde e de 

educação, em função do aumento constante do número de habitantes, são cada vez maiores 

as demandas por serviços públicos, sobretudo no que se refere ao atendimento por transporte 

coletivo urbano. 
 

3. Conformação e Dinâmica Urbana do Centro 

A conformação atual da cidade de Juiz de Fora é conseqüência dos condicionamentos 

geomorfológicos, que fizeram com que a ocupação urbana, desde suas origens, se 

desenvolvesse preferencialmente ao longo do vale do Rio Paraibuna, eixo histórico das 

relações de intercâmbio entre Minas Gerais e os portos oceânicos do Rio de Janeiro e Parati. 

O canal do Rio Paraibuna e suas várzeas foram o berço do nascimento de uma implantação 

progressiva da cidade, sendo, até hoje, o seu principal vetor de ocupação e adensamento. A 

utilização das margens como leito para as vias de transporte foram marcando, no tempo, as 

diferentes etapas do processo de urbanização. Com efeito, o traçado original do Caminho 

Novo pela margem esquerda do Rio, originou a localização do núcleo, atualmente região leste, 

porção das mais antigas da cidade. Posteriormente, a abertura da Estrada União e Indústria 

(1861), consolidou a margem direita como principal eixo articulado do complexo urbano, 

referendado pelo núcleo incipiente do atual centro, a criação da Avenida Rio Branco (1838) e a 

construção da Estrada de Ferro D. Pedro II (1858). 

Cidade de meados do século XIX, portanto do período imperial, Juiz de Fora apresenta seu 

traçado semelhante às cidades coloniais de traçado relativamente regular, como o Rio de 

Janeiro, diferenciando-se das cidades coloniais mineiras que possuem como característica seu 

traçado irregular acentuado pela topografia. A cidade, especialmente sua Área Central, possui 

ruas retilíneas, porém, não são necessariamente ortogonais: as quadras são, em sua maioria, 

retângulos e trapézios de tamanhos diferentes, e as áreas abertas não configuram formas 

rígidas. 

A cidade se encaixa na definição de cidade itinerante que se desenvolvia à margem de 

caminhos e sua via inicial é a própria estrada ao longo da qual se estabelecem as construções, 

resultando numa cidade longilínea. Mas apesar de não ser o fator inicial de sua fundação, Juiz 

de Fora também pode ser encaixada na categoria de cidade do café, pois se esse produto não 
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foi responsável pelo início do povoamento, foi certamente responsável pelo desenvolvimento 

da vila e sua rápida ascensão à categoria de cidade. Isso se deve ao fato de seus fundadores 

serem, em sua maioria, fazendeiros, donos de grandes extensões de plantações de café. 

Desta forma, se a cidade não foi propriamente planejada, também não pode ser considerada 

uma cidade não-planejada. Além dos planos, também existem desde 1858 as Posturas 

Municipais que regulamentavam a ocupação da cidade, o alinhamento das construções, a 

limpeza das ruas, as obras públicas, entre outras questões. 

Possuidora de uma infraestrutura urbana completa, mesmo que subutilizada fora dos horários 

de funcionamento do comércio e serviços, a Área Central apresenta uma multiplicidade de 

funções urbanas, áreas de interesse histórico, onde predominam bancos, edifícios de diversos 

padrões, destacando-se os edifícios-galeria. 

4. As Galerias na Área Central de Juiz de Fora 

Outro aspecto que define uma tipologia específica e relevante para Juiz de Fora é o conjunto de galerias. 

Provenientes do avanço do capital industrial, pois entre 1888 e as primeiras décadas do século XX, Juiz 

de Fora alcançou o posto de primeira economia do estado, as três primeiras galerias, duas abertas nas 

laterais do Cine-Theatro Central e a pioneira Galeria Pio X (que foi a primeira a ser construída – obra de 

1923 da Construtora Pantaleone Arcuri) não tiveram grande sucesso assim que foram inauguradas, o 

que fica evidenciado no fato de que, por cerca de vinte anos, as três não foram completamente 

ocupadas. 

 

 

 

Galeria Ali Halfeld, Galeria Azarias Vilela  e Galeria Pio X 

A proliferação de galerias ocorre com o início da forte estagnação econômica da indústria tradicional da 

cidade na década de 1950, período que coincide com o aumento de pequenas indústrias familiares de 

malharias, principal setor a ocupá-las com suas lojas de revenda – aspecto que permanece até a 

atualidade. 

 

O princípio da galeria apresenta maior relevância quando o volume do trânsito nas ruas do centro das 

cidades torna-se pesado, surgindo a necessidade de áreas exclusivas de pedestres. 
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                Galeria Epaminondas Braga                                            Galeria Marechal Center 

As galerias, ao conferirem ao espaço urbano uma forte permeabilidade, promovendo a 

transição entre espaços públicos e privados, atribuem à área central um caráter diferenciado e 

reforçam o peculiar processo de centralidade urbana que ali acontece. Os edifícios-galeria, 

característica singular do centro de Juiz de Fora, presentes em toda a Área Central, permitem a 

interligação entre as ruas transversais de forma a unir quase toda a área comercial da cidade. 

Esta concepção, configurando um interessante traçado, permite uma grande circulação de 

pedestres e constitui uma importante rede de comunicação entre as principais ruas 

comerciais. 
 

O conjunto de galerias de Juiz de Fora conta com 52 edificações, em sua maioria prédios de uso misto, 

com o térreo geralmente ocupado pelo comércio, e alguns andares superiores também, mas na maioria 

dos casos os demais pavimentos são utilizados como edifício residencial ou comercial. Sendo assim, ao 

espalhar-se por toda a área central, esta tipologia arquitetônica atua no processo da centralidade. Ao 

considerá-las como elementos da arquitetura, evidencia-se que elas também são componentes 

decisivos para a definição de urbanidade local. 
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Mapa das Galerias da Área Central de Juiz de Fora 

Por seu dinamismo a Área Central ainda é palco de transformações constantes e mantém, 

contudo, sua principal característica, que é a atratividade. A concepção tradicional das galerias 

passa a ser adotada nos novos conjuntos comercias implantados, dando uma roupagem 

“moderna” à antiga solução de galerias, proporcionando ao comércio, que antes se instalara 

basicamente no térreo, a possibilidade de ocupar também pavimentos superiores.   

O centro de Juiz de Fora pode caracterizar-se em parte como um “verdadeiro shopping center” 

de acordo com sua diversidade e dinamismo comercial, setorização e principalmente, por 

muitas galerias que começam a apresentar-se como tal. No entanto, se a intensa atividade de 

compras pode caracterizá-las de forma similar aos “shoppings”, a diferença está na 

simplicidade de sua produção (na maior parte dos casos), na ausência de uma administração 

geral e gerências centralizadas, e nos contrastes de sua evolução. Diferenciam-se também, 

pela liberdade de locação, dimensão e categoria das lojas que vão desde o pequeno comércio 

até grandes centrais atacadistas, de “pronta-entrega”. 

Posteriormente, outras vias foram transformadas em calçadões, como as ruas Mister Moore e 

São João, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira, que inclusive sofreram 

intervenções urbanísticas significativas para adaptá-las ao uso exclusivo dos pedestres, com 

segurança e conforto. Mais recentemente a Rua Marechal Deodoro, entre as avenidas Rio 

Branco e Getúlio Vargas, e a Rua Batista de Oliveira, entre Avenida Getúlio Vargas e Rua São 

João, sofreram intervenções no sentido de se restringir a circulação de veículos automotores, 

priorizando a circulação de pedestres, sem, contudo, dar o devido tratamento físico e 

urbanístico para caracterizá-las mais precisamente como verdadeiros calçadões. 
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5. O Patrimônio Cultural de Juiz de Fora 

Alçada ao posto de principal pólo econômico do estado em fins do século XIX e início do século XX, 

tendo na indústria e no comércio as principais forças econômicas, Juiz de Fora incorpora à paisagem 

urbana do próprio centro as edificações industriais que lhe davam um ar peculiar. Ainda no final do 

século XIX, as instalações de médias e grandes indústrias, junto com a eletricidade, trouxeram um 

grande desenvolvimento urbano para o centro da cidade. Novas e imponentes construções apareceram, 

dando a Juiz de Fora a atmosfera luxuosa, própria da Belle Époque, a partir da qual começaria a ser 

conhecida como a “Princesa de Minas”, “Rio de Janeiro em ponto pequeno” e, mesmo, “Europa dos 

pobres”. É nessa sociedade que o ecletismo faz morada. O conjunto eclético, emblema desse período de 

transição pelo qual passavam não apenas a economia juizforana, mas a de todo o Brasil, é bastante 

significativa. 

 

As construções que faziam parte dos arredores da Praça da Estação, compreendendo as Ruas 

transversais à Avenida Barão do Rio Branco, formavam um conjunto comercial e industrial que marcava 

uma nova época, em contraponto com a própria Avenida, que se caracterizava pelo predomínio de 

palacetes e chalés construídos dentro de padrões arquitetônicos neoclássico, eclético e art-nouveau. 

A continuidade desse desenvolvimento urbano se explicita com o aparecimento, a partir da 

terceira década do século XX, de estruturas de gosto art-déco, utilizadas com freqüência nos 

edifícios comerciais e nas salas de diversão, como os cinemas. 

Esta estética moderna se radicaliza com a construção, a partir de meados daquele século, com 

a presença dos prédios modernistas do Banco do Brasil, projeto de Oscar Niemeyer, e do 

edifício Clube Juiz de Fora, projeto de Francisco Bolonha com painéis de Cândido Portinari. 
 

                                                  

Edifícios representativos dos estilos eclético e art-nouveau 
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Edifícios representativos dos estilos art-déco e moderno 

A grande maioria dos cento e sessenta e quatro imóveis salvaguardados pelo Município 

localiza-se no que se poderia classificar como centro histórico de Juiz de Fora, do Parque 

Halfeld à Praça da Estação, passando pelas Ruas Halfeld e Marechal Deodoro, estendendo-se 

pela Rua Batista de Oliveira e Avenida Getúlio Vargas até à praça Antônio Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Distribuição de Imóveis Tombados na Área Central 
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6. A Área Central no Plano de Desenvolvimento Urbano – PDDU 

O PDDU ao caracterizar os setores urbanos (num total de oito), mais especificamente o Setor 

Urbano Centro, defende que a Área Central compreende o triângulo maior formado pela 

Avenidas Rio Branco, Itamar Franco e Francisco Bernardino, incorporando as Praças Antônio 

Carlos e Dr. João Penido (Praça da Estação), o Parque Halfeld e os seus entornos.  

Na Área Central está concentrada a maior diversidade de atividades urbanas, sejam 

comerciais, culturais, portadoras de serviços, residenciais ou institucionais. É, enfim, o espaço 

estruturador de todo o setor e, mais do que isto, de toda a cidade, visto que o 

desenvolvimento urbano ocorre pela sua articulação com as demais áreas. 

O PDDU caracterizou a Área Central por duas regiões: a primeira formada pelas Avenidas Rio 

Branco, Itamar Franco e Getúlio Vargas (triângulo menor) e, a segunda, pelo segmento entre 

as Avenidas Getúlio Vargas e Francisco Bernardino. 
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Representação da Área Central de Juiz de Fora 

O mesmo documento destaca que o triângulo menor tem a Rua Halfeld como o ponto nobre que se 

constitui no eixo emblemático estruturador, juntamente com o feixe de ruas paralelas – Mister Moore, 

Marechal Deodoro, São João, Santa Rita e Brás Bernardino. O tecido formado por esta rede de ruas e 

suas galerias está profusamente interpenetrado, numa característica bastante peculiar da feição urbana 

do centro, e propicia um tipo de convivência social específico, com espaços dinâmicos e estáticos 

intercalados e variados, típico de “calçadões”. Por seu dinamismo, esta área é palco de transformações 

constantes, e mantém, contudo, sua principal característica de atratividade. Este complexo é catalisador 
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não só do município, como de toda a região, por ser o maior concentrador de funções urbanas de toda a 

Zona da Mata. 

A segunda região apresenta características distintas da anterior. Há uma brusca mudança na 

atividade comercial, marcada pelo predomínio da circulação de produtos mais populares e 

também os relacionados à construção, como ferragens, materiais elétricos, madeiras e 

materiais de acabamentos. 

 

Mapa da Área Central de Juiz de Fora 

Há também maior ocorrência de prestadores de serviços ligados a oficinas mecânicas, 

despachantes e manutenção de eletrodomésticos, principalmente. O tipo de atividade 

desenvolvido e o menor padrão estético das lojas vêm propiciando certa degradação dos 

prédios, que em geral são antigos e necessitam recuperação. Esse comportamento reflete-se 

no uso residencial, com a atração de moradores da classe social de média e média-baixa renda.  

A atividade industrial, com a existência de um número significativo de pequenas empresas do 

setor do vestuário, exerce, ali, simultaneamente, a atividade de varejo. O setor hoteleiro 

encontra-se presente, em diferentes categorias. A Avenida Getúlio Vargas é seu eixo principal, 

desempenhando atualmente função de corredor de transporte, abrigando um enorme acervo 

de prédios históricos e, em especial, os situados em suas extremidades, como os da Praça 

Antônio Carlos e o Santa Cruz Shopping. O fluxo de pedestres é muito intenso, já 

demonstrando a necessidade de mais espaço para a circulação da população. A Avenida 

Francisco Bernardino, também com função de corredor de transporte importante e intenso, 

abriga galpões industriais e comerciais antigos, prédios de poucos pavimentos, que lhe dão 
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uma paisagem urbana pouco atrativa. Destaca-se a Praça da Estação, sem dúvida o mais 

importante conjunto arquitetônico de Juiz de Fora, cujos monumentos integram o patrimônio 

histórico em preservação. As “partes baixas” das Ruas Halfeld e Marechal Deodoro acompanha 

essa transição de usos, com lojas comerciais no térreo e uso residencial nos demais 

pavimentos, geralmente em prédios históricos mal conservados. Em resumo, esta região 

mostra vestígios de ocupação nobre, e de antigas instalações industriais que foram 

recuperadas, como o Espaço Mascarenhas, o Centro de Educação do Menor, o Mercado 

Municipal e o Santa Cruz Shopping. 

               

           Avenida Getúlio Vargas                                       Avenida Francisco Bernardino 

7. Outras Centralidades além da Área Central 

Além do papel relevante da Área Central em relação à dinâmica do municípo, outras centralidades se 

destacam. O PDDU incorporou o Alto dos Passos ao subcentro do Bairro São Mateus, afirmando que 

esse exerce influência sobre os bairros Alto dos Passos, Mundo Novo, Santa Cecília, Dom Bosco, 

Cascatinha e parte de Paineiras. Vale ressaltar que houve uma transformação significativa no bairro Alto 

dos Passos que no mínimo o igualou, enquanto centralidade, ao bairro São Mateus. Contando com um 

franchising do McDonald’s, com uma grande rede de bares e restaurantes e com a presença do 

Shopping Alameda (cinemas, lojas para as classes mais abastadas, lojas Americanas Express), pode-se 

dizer que ele se configurou num subcentro especializado em lazer e cultura. 

Especificamente quanto ao bairro São Mateus, pode-se afirmar que ele conta com comércio e 

serviços variados e de forma equilibrada. Quanto à rua São Mateus, cabe salientar que é uma 

das mais antigas da cidade, e que sofreu poucas modificações, mantendo até hoje o mesmo 

alinhamento do século passado e a mesma caixa estreita de rolamento e passeios. Além da rua 

São Mateus, as ruas Moraes e Castro, Padre Café e Avenida Itamar Francon é que comportam 

as atividades mais intensas, onde se observa um processo de verticalização, com construções 

destinadas ao uso multifamiliar, sendo o térreo, em geral, destinado ao comércio. As 

atividades presentes nesse subcentro variam de empreendimentos de pequeno, médio e 

grande portes, tais como supermercados, revendedoras de automóveis e de veículos usados, 

bares e similares, bancos, além da existência do comércio tipicamente de bairro. 
 

Uma preocupação que deve ser levantada na análise desse subcentro é com relação à saturação 

iminente do sistema viário de acesso e do sistema viário que corta a região. Os volumes de tráfego 



 

 
44 

gerados a partir da instalação recente de uma série de pólos geradores de tráfego na área do subcentro 

(com destaque para implantação do Shopping Independência), e outros, cujos acessos são as vias 

pertencentes à área do subcentro, somadas aos volumes de tráfego futuros gerados pelos potenciais 

construtivos da própria área e de seu entorno, podem levar a um colapso nas condições gerais de 

circulação da região, podendo implicar, no futuro, num processo de desvalorização. 

Também presente como subcentro no PDDU, o subcentro Santa Terezinha, praticamente 

contínuo ao de Mariano Procópio, pois a Avenida Rui Barbosa é o eixo espacial deste 

subcentro, exercendo influência sobre os bairros Eldorado, Nossa Senhora das Graças, 

Mariano Procópio e Democrata, contando com um comércio local forte e recentemente com 

uma loja das Lojas Americanas Express e com um Hipermercado da cadeia Bretas 

Supermercados. Conta ainda com uma série de equipamentos públicos importantes como a 

Delegacia de Polícia, a Secretaria de Educação, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, o DER-

MG e o 2° Batalhão de Polícia Militar. 

Com a implantação do binário da Rui Barbosa, a acessibilidade a esse subcentro melhorou 

significativamente, o que pode acarretar a chegada de novos e importantes empreendimentos, 

aumentando a sua valorização e atratividade. Nele ainda prevalece o uso residencial com 

edificações unifamiliares e construções de até três pavimentos. 

O terceiro subcentro citado no PDDU é o Manoel Honório. Ainda hoje, confirmando o que o 

plano preconizava, o subcentro comporta o mais forte comércio de bairro da cidade e 

encontra-se em processo de crescimento, congregando supermercados, bancos, lojas de 

materiais de construção e madeiras, além de instituições públicas, bares e similares com 

intensa atividade noturna. Exerce influência sobre os bairros Centenário, Bonfim, Bairu, 

Progresso, Marumbi, Santa Rita, Ladeira e Nossa Senhora Aparecida. No início deste século foi 

implantado um sistema de circulação em binário com as ruas Governador Valadares e Américo 

Lobo, o que aumentou significativamente a acessibilidade ao subcentro, valorizando-o 

fortemente.  Além das duas vias citadas anteriormente, a Avenida Rio Branco e a Praça Alfredo 

Lage compõem a base espacial do subcentro. 

Outros dois subcentros que merecem ser destacados são o de Benfica e o de São Pedro. O de 

Benfica apresenta área comercial e de serviços importante focada apenas no atendimento à 

população da região, mas não se caracteriza por uma auto-suficiência que o torne 

independente do centro principal. Tendo como eixos espaciais básicos a Avenida Juscelino 

Kubitschek, as ruas Evaristo da Veiga, Martins Barbosa e Henrique Dias e a Praça Jeremias 

Garcia, o subcentro exerce influências sobre os bairros Nova Era, Santa Cruz, Nova Benfica, 

Araújo, Ponte Preta, Barreira do Triunfo, Novo Triunfo e sobre os chamados núcleos urbanos 

na zona Noroeste da cidade. 

O subcentro de São Pedro é definido pela Avenida Presidente Costa e Silva, contando com 

supermercados, casas de shows, restaurantes, bares e similares e um comércio local que se 

fortalece intensa e continuamente. Exerce influência basicamente sobre toda a chamada 

“Cidade Alta”. Vale destacar que a transformação da “Cidade Alta” em área de expansão foi 

formulada pelo Programa de Cidades de Porte Médio aplicado em Juiz de Fora e em outras 

cidades na década de 70. A proposta do Programa era transformar a “Cidade Alta” em “local 

estratégico para o urbanismo da cidade, onde deveria ser assentada a população de elevada 
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renda e dirigidos os instrumentos governamentais e privados necessários para transformá-la 

em um modelo de planejamento”. 

Na prática, a “Cidade Alta” está se elitizando a partir da implantação de significativo número 

de condomínios fechados (apesar de não estar sendo ocupada exclusivamente por eles) 

gerando no entorno dessas áreas comércio e prestação de serviços voltados para classe 

abastada ali residente. Mesmo assim, a região apresenta diferentes graus de dependência com 

o centro. 
 

Até aqui, basicamente, o que se verificou em Juiz de Fora foi a descentralização territorial, através da 

emergência de eixos de desdobramento do centro principal através da alocação de atividades que antes 

se restringiam territorialmente à Área Central, nos logradouros de maior fluxo de veículos. O que se 

verificava até então era a existência da Área Central e de alguns subcentros, hierarquicamente menos 

equipados em relação ao principal, e dele dependentes.  Enfocando do ponto de vista da circulação 

intra-urbana, constatam-se fluxos de todo o território urbano e, inclusive de outras cidades, 

demandando à Área Central, e fluxos de menor escala, oriundas de parcela do território da cidade para 

os subcentros. 

 

Como ocorrido também em outras cidades, Juiz de Fora, até então, vivenciou a descentralização 

territorial da Área Central através da relocalização de estabelecimentos que antes estavam nessa área, 

mas também, a partir de novas iniciativas de capitais de pequeno e médio porte. A ação desses capitais 

à procura de novas localizações de menor custo foi importante no desenvolvimento dessa tendência. 

Essa procura por novas localizações decorreu de um aumento demográfico e econômico que não 

permitia mais a concentração de todas as atividades consideradas centrais na Área Central. Por outro 

lado, foi conseqüência, também, da entrada de grandes empresas e do aumento da participação do 

setor bancário no controle das melhores localizações na Área Central. De qualquer forma, o que se 

verificou como prevalente foi a ação de agentes locais, até aqui, nessa redefinição das centralidades. 

 

Uma outra centralidade importante que se instalou recentemente em Juiz de Fora foi o 

Shopping Independência. Inaugurado em abril de 2008, o empreendimento apresenta uma 

área total construída de 74.032 m2 (63.000 m2 de Área Bruta Locável) em 5 pavimentos, sendo 

3 de estacionamento (totalizando 1.300 vagas) e 2 exclusivo de lojas. Ele reforça a venda de 

marcas nacionais para Juiz de Fora, tendo como lojas âncoras a Leader Magazine, Casa e Vídeo, 

C&A, Lojas Renner, mais uma filial das Lojas Americanas e como Mega Lojas as Casas Bahia, 

Centauro, Livraria Saraiva, Ponto Frio e Ri Happy, além de contar com 5 salas de cinema da 

Rede UCI e uma ampla praça de alimentação. 

Com a chegada de um novo shopping, Juiz de Fora se tornou ainda mais um centro polarizador 

da região, concentrando educação, saúde, prestação de serviços públicos e privados, além de 

uma boa praça comercial.  

Do ponto de vista das mudanças espaciais decorrentes da instalação desse empreendimento, 

percebe-se o aumento da intensidade da complexidade da dinâmica de constituição e 

reconstituição contínua da centralidade intra e interurbana. De um lado, essa nova 

centralidade passa a aglutinar fluxos intensos oriundos de toda área urbana e, de outro lado, o 

aumento de fluxos originados de outras cidades da região (previsão de atração de 2 milhões de 

pessoas para a cidade) que passaram a freqüentar essa nova centralidade. 
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8. Mobilidade Urbana  

Os problemas do transporte urbano em Juiz de Fora, e que se revelam mais fortemente na área central 

da cidade, são a queda da mobilidade e acessibilidade, a degradação das condições ambientais, os 

congestionamentos e retenções freqüentes, principalmente nos horários de pico, e os altos índices de 

acidentes de trânsito. 

 

Essa situação decorre de muitos fatores sociais, políticos e econômicos, mas deriva também, de 

decisões passadas relativas às políticas urbanas, de transporte e trânsito. À exceção da implantação em 

1982 da canaleta exclusiva para transporte coletivo na principal avenida da cidade, a área central foi se 

adaptando nas últimas décadas para o uso mais eficiente do automóvel (cuja frota vem crescendo 

acentuadamente), por meio de pequenas ampliações do sistema viário e da utilização de técnicas de 

garantia de melhores condições de fluidez. Paralelamente, o sistema de transporte público não vem 

merecendo, nos últimos anos,  investimentos suficientes para atender com qualidade e eficiência a 

demanda existente. Atualmente o transporte público experimenta um declínio na sua importância, na 

sua eficiência e na sua confiabilidade junto ao público, tornando-se um “mal necessário” para aqueles 

que não podem dispor do automóvel. Verifica-se uma separação clara entre aqueles que têm acesso ao 

automóvel e aqueles que dependem do transporte público (que vivencia uma crise gerada pela 

incompatibilidade entre custos, tarifas e receitas; deficiências na gestão e na operação e dificuldades de 

se obter prioridade efetiva na circulação). 

Esta situação tende a se agravar: a falta e a má qualidade do transporte público estimulam o 

uso do transporte individual, o que aumenta os níveis de congestionamento e poluição. Esse 

uso ampliado do automóvel estimula no médio prazo a expansão urbana e a dispersão das 

atividades, favorecendo o surgimento e fortalecimento de outras centralidades, elevando o 

consumo de energia e criando grandes diferenças de acessibilidade às atividades. A ausência 

de planejamento e controle que ordenem o uso e ocupação do solo acaba por deixar que o 

desenho da cidade seja resultante exclusivamente de forças de mercado, que tendem a 

investir nas áreas de maior atratividade, freqüentemente com graves impactos ambientais e 

sobre o sistema de circulação local. 

Mostra-se pertinente uma análise mais detalhada das condições operacionais dos principais 

corredores de transportes que cortam a área central. O principal deles é a Avenida Barão do 

Rio Branco que, conforme citado anteriormente, há mais de 25 anos (entre os anos de 1980 e 

1982) foi cenário de uma intervenção radical na qual implantou-se uma canaleta central 

exclusiva para ônibus e pistas laterais para veículos particulares, numa extensão de cerca de 4 

km, o que proporcionou uma nova dinâmica à circulação e mobilidade no centro. Os pedestres 

foram beneficiados com a transferência dos usuários do transporte coletivo para as 

plataformas posicionadas lateralmente e ao longo da faixa segregada. Os conflitos do 

compartilhamento entre os ônibus e os veículos particulares foram eliminados. Desta grande 

intervenção ocorreu uma transformação da paisagem urbana, uma vez que conceitos de 

modernidade foram incorporados à velha avenida.  

Em 2011 e 2012 a Avenida Rio Branco passou por um processo de reurbanização e 

requalificação. O princípio que orientou todas as propostas contidas no projeto implantado 

teve como premissa a melhora radical nas condições de acessibilidade e mobilidade para todos 

os indivíduos que utilizam a avenida, quer seja como usuário do transporte coletivo urbano, 

quer seja como pedestre. Nesse sentido foram implantadas, em todas as travessias de 
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pedestres, a colocação de iluminação especial, bem como de um piso diferenciado, como 

forma de aumentar as condições de segurança. Foram colocados gradis junto às calçadas da 

avenida, nos trechos onde as travessias são proibidas pelo grau de risco que apresentam.  

A revisão da iluminação geral da Avenida é outro ponto que foi considerado, haja visto que 

existia incompatibilidade entre as alturas dos postes e das árvores. Quando a Avenida Barão 

do Rio Branco foi reurbanizada, em 1982, foram implantados postes de grande altura o que 

proporcionou uma excelência no nível de luminosidade da mesma, causando impactos 

positivos na paisagem urbana e nos níveis de segurança. Com o passar dos anos as árvores 

ganharam um porte tal que interfeririam na iluminação da via. Nos trechos onde a arborização 

era mais compacta e exuberante, o nível de iluminação apresentava-se muito aquém do 

recomendável, o que gerava uma imagem negativa e contribuía para a insegurança do local. 

Para sanar essas questões os postes foram substituídos por modelos de menor altura, 

compatíveis com a arborização existente, de forma a agregar novos valores ao cenário urbano 

e recuperar os níveis de luminosidade adequados.  

Para melhorar as condições de operação do sistema de transporte coletivo urbano implantou-

se, dentre outras ações a adequação da Avenida Barão do Rio Branco em vários pontos, tais 

como: em frente à Praça do Riachuelo, nos cruzamento com as avenidas Brasil, Francisco 

Bernardino, Andradas, Getúlio Vargas e Itamar Franco, e nos cruzamentos com as ruas Roberto 

de Barros, Afonso Pinto da Motta, Antônio Carlos e Oswaldo Aranha. 

O aumento do comprimento de várias plataformas e o remanejamento de outras 

proporcionou uma melhoria operacional do sistema de transporte coletivo tornando-o mais 

eficiente e mais confiável, possibilitando uma prorrogação do horizonte de projeto do modelo 

físico-operacional em vigor na cidade.   

Algumas dessas ações diminuíram o número de linhas em circulação na Avenida Barão do Rio 

Branco, bem como diminuiram os acúmulos de ônibus junto a determinadas plataformas de 

embarque/desembarque, ou ainda eliminaram a circulação de ônibus na pista lateral entre a 

Avenida Itamar Franco e a Rua Oswaldo Aranha. 

 

Faixa de ônibus na Av. Rio Branco 

Situada na Área Central e paralela aos trilhos da RFFSA, a Avenida Francisco Bernardino apresenta 

características de área periférica do centro comercial. De um lado faz divisa com a linha férrea, do outro 
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acolhe diversas atividades, destacando-se o comércio de materiais de construção e as oficinas 

mecânicas. A renovação urbana pode ser observada a partir de poucas edificações. O tipo de atividade 

econômica predominante e o diminuto padrão estético das edificações proporcionam uma via pouco 

atrativa sob o ponto de vista urbanístico. A exceção quanto a esse aspecto é observada no início da 

Avenida Francisco Bernardino e no entorno da Praça Dr. João Penido (da Estação), pois nesse setor 

encontra-se o mais expressivo conjunto arquitetônico de valor histórico-cultural da cidade. 

 

A Avenida Francisco Bernardino opera em mão única e com faixa exclusiva para ônibus em boa parte de 

sua extensão. Nota-se uma carência de obras de arte para a transposição da via férrea que permitam 

uma melhoria da acessibilidade Centro-Zona Leste e com o binário da Avenida Brasil, o que 

proporcionaria uma nova dinâmica a esta avenida, qualificando-a também como um dos principais 

acessos à Praça dos Poderes, em implantação. A existência de capacidade ociosa nessa via indica a 

possibilidade de se induzir acréscimos de volumes de tráfego. 

A Avenida Getúlio Vargas apresenta-se como uma transição entre a parte nobre da Área 

Central, trecho compreendido entre esta via e a Avenida Barão do rio Branco, e sua porção 

marginal, trecho até a Avenida Francisco Bernardino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvendo-se entre as praças do Riachuelo e Antônio Carlos, a Avenida Getúlio Vargas 

desempenha a função de corredor de transporte, especialmente o coletivo, e abriga um 

comércio expressivo e diversificado, tanto em relação aos produtos oferecidos, quanto ao 

porte dos estabelecimentos que varia desde pequenas lojas, até supermercados e shopping 

centers. Abriga também agências bancárias e um considerável acervo patrimonial que inclui 

imóveis em processo de tombamento e imóveis já tombados. 
 

Avenida Getúlio Vargas 
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De maneira geral, a paisagem urbana apresenta-se pouco valorizada em função da deterioração de 

vários edifícios, do comércio formal que expõe as mercadorias de forma inadequada, da significativa 

presença do comércio informal que invade passeios e baias de estacionamento, da poluição visual de 

placas e letreiros que se dispõem de maneira e dimensões inadequadas, e também das poluições 

atmosférica e sonora. 

Da mesma forma, nos passeios são observados diversos conflitos relacionados à acessibilidade, 

circulação e apropriação do espaço urbano, entre pedestres, usuários do transporte coletivo, 

proprietários das lojas e camelôs, que disputam o mesmo espaço para realizarem suas 

atividades. 

Com duas faixas exclusivas para ônibus e duas para o tráfego em geral, a Avenida Getúlio 

Vargas opera como um verdadeiro terminal de passageiros do sistema de transporte coletivo 

no seu lado direito, sentido Praça do Riachuelo / Praça Antônio Carlos. O passeio desse lado da 

via assume dupla função: a de passeio propriamente dito, com a função de ser o espaço 

destinado à circulação de pedestres, e a de plataformas para os usuários do sistema de 

transporte coletivo, implicando na saturação do mesmo. 

Os riscos de acidentes de trânsito, principalmente de atropelamentos, são elevadíssimos, já 

que significativa parte dos pedestres a atravessa fora das faixas.  

Do outro lado da via, o que interfere no deslocamento dos pedestres é a presença de 

obstáculos físicos presentes nos passeios, indo das barracas dos camelôs até às caixas de 

coleta de lixo ali implantadas. A ampliação da largura efetiva de circulação de pedestres é 

fundamental para se resgatar níveis aceitáveis de segurança e conforto dos pedestres que a 

utilizam. 

A Avenida Itamar Franco, trecho que corta a área em estudo, mostra claros sinais de que sua 

capacidade está se esgotando, principalmente nas proximidades da interseção com a Avenida 

Rio Branco. Atualmente tem função secundária na captação / distribuição de usuários do 

sistema de transporte coletivo, sendo fundamental como via de retorno que liga as Avenidas 

Getúlio Vargas e Rio Branco. 

A queda acentuada verificada no nível de serviço da Avenida Itamar Franco (inclusive, principal 

acesso à BR-040) tem como um dos elementos chave o questionável e acelerado processo de 

ocupação que vem se dando na Zona Oeste da cidade, com a implantação de uma série de 

pólos geradores de tráfego. 
 

Relativamente às condições gerais do tráfego na Área Central observa-se o início da introdução de um 

conjunto de intervenções no sentido de ampliação da capacidade viária através da implantação de obras 

de artes especiais que possibilitem transposições ferroviárias e sobre o Rio Paraibuna, como 

instrumentos para utilização da grande capacidade viária ociosa existente no binário da Avenida Brasil 

(para transformá-lo no principal corredor estrutural do município) conjuntamente com a implantação de 

soluções de circulação e de engenharia de tráfego que visam melhorar a utilização dos sistemas viários e 

de circulação que objetivem a retirada do tráfego de passagem do centro da cidade; e controle da 

circulação dos veículos de carga para compatibilizá-la com as necessidades dos demais veículos e com as 

limitações ambientais e do sistema viário. 

Outra ferramenta importante utilizada na Área Central e que necessita ser aprimorada, é a 

sinalização de trânsito, pois, ao informar aos usuários a forma adequada de utilização das vias, 
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ela pode interferir significativamente no bom desempenho do trânsito, quer seja pelo seu 

caráter compulsório, quer seja para servir de advertência e orientação. Para ser eficaz e poder 

ser entendida inequivocamente por todos, a sinalização de trânsito deve ser definida com 

conceitos, usos e colocação uniformes, sempre em conformidade com o que estabelece o 

Código de Trânsito Brasileiro. 

Em função da grave restrição de capacidade viária presente na Área Central de Juiz de Fora é 

necessária uma atenção especial com relação ao estacionamento, parada e carga / descarga 

nas vias dessa região. 

É notória a existência de muitos conflitos frente à capacidade viária reduzida. Motoristas 

desobedecendo à regulamentação existente e dando voltas para encontrar vagas disponíveis, 

formação de filas duplas, utilização das calçadas e de locais proibidos para a parada e o 

estacionamento de veículos. A obstrução do fluxo de ônibus e de veículos na via junto a pólos 

de comércio e serviço e precárias condições de segurança aos motoristas e pedestres são 

exemplos importantes vivenciados hoje no centro. 
 

É evidente que as decisões sobre estacionamento, parada e carga / descarga influenciam as condições 

gerais do trânsito ao impor restrições ao uso do espaço e têm grande impacto na demanda, podendo 

incentivá-la ou desincentivá-la, conforme o nível de apoio ou restrição ao estacionamento. Sendo assim, 

as soluções devem ser baseadas em estudos de demanda e compatibilização com as condições 

desejadas para o bom desempenho do tráfego. Nota-se na Área Central uma deficiência muito grande 

de fiscalização, para que as regras sejam respeitadas, implicando em estruturar e capacitar mais 

adequadamente os agentes de fiscalização que, no caso de Juiz de Fora, passa necessariamente pela 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e pelos Agentes de Trânsito da Secretaria de Transporte e 

Trânsito – SETTRA 

 

Observa-se a necessidade de que o estacionamento regulamentado, o estacionamento rotativo “Área 

Azul”, o embarque e desembarque (escola, templo religioso, cinema, teatro, etc.), o estacionamento de 

emergência (farmácia, hospital e pronto-socorro), carga e descarga (agências bancárias, comércio, 

correio, etc.), o transporte público (ponto de parada de ônibus, ponto de táxi, ponto fretado) e 

estacionamentos especiais (portadores de deficiência) sejam pensados em conjunto para que o centro 

possa melhorar as condições operacionais do seu sistema viário. 

Paralelamente e complementarmente às ações para distribuir ou racionalizar o uso das vias, é 

necessária uma discussão sobre estacionamento, parada e carga / descarga fora das vias. 

Percebe-se na Área Central um déficit considerável de vagas de estacionamento para veículos 

particulares. Nos últimos anos vários lotes vagos na Área Central que, na busca por valorização 

imobiliária ou no aguardo da viabilização de determinados empreendimentos, eram utilizados 

como estacionamentos, foram definitivamente ocupados, agravando ainda mais o quadro. 

Por outro lado, vários pólos geradores de tráfego foram implantados na região sem a previsão 

adequada de áreas de carga e descarga, implicando em maior demanda a ser suprida pelo 

sistema viário. 
 

Não há como negar que um dos principais atrativos do Shopping Independência é a farta oferta de vagas 

de estacionamento, algo em torno de 1300 vagas. Será que a vitalidade da Área Central pode ser 

mantida ou ampliada com uma adequada política pública de estacionamento, quer para veículos 

particulares, quer para carga e descarga? Será que é possível adequar tecnicamente a relação oferta / 

demanda de tal forma que uma super oferta se vagas de estacionamento não se torne mais uma 
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impedância às condições gerais de tráfego na Área Central? Esta é uma questão muito séria a ser 

enfrentada. 

Os baixos níveis de serviço vivenciados nas principais vias do centro revelam também a 

inexistência ou inadequação de acompanhamento cotidiano para garantir as condições de 

segurança e fluidez nas mais diferentes situações. 

Formada por um conjunto de ações coordenadas, envolvendo engenharia, educação e 

fiscalização, sua aplicação permanente e criteriosa pode trazer grandes benefícios para a Área 

Central com investimento de poucos recursos. 
 

São insuficientes as ações no sentido de se organizar diariamente o tráfego nas vias e corredores, de 

acompanhar o desempenho do tráfego para remoção de interferências (veículos quebrados, acidentes), 

de acompanhar eventos especiais, de acompanhar a circulação de veículos e cargas especiais e de 

monitorar o desempenho do tráfego em situações típicas e em projetos especiais. 

O Plano Diretor de Transportes Urbanos de 1997, ao analisar os padrões de deslocamento da 

população de Juiz de Fora, detectou que cerca de 35% deles eram realizados pelo modo a pé, 

representando mais de um terço das viagens. Os pedestres são muito vulneráveis no trânsito e 

no caso de Juiz de Fora, correspondem à maioria das mortes nos acidentes de trânsito. 

Mesmo assim, o pedestre, principalmente na Área Central, vem tendo seu direito de ir e vir 

paulatinamente cerceado em favor dos outros atores do sistema de tráfego e ambiente 

urbano. Os perigos potenciais são evidentes, principalmente nos locais em que os fluxos de 

pedestres e veículos não têm seus espaços e tempos claramente definidos, com vias em mau 

estado de conservação ou travessias não adequadamente sinalizadas. 

As diferenças sociais deturpam o comportamento dos usuários da via. A disputa pelo espaço 

urbano gera conflitos de interesses que ultrapassam um entendimento técnico do assunto 

trânsito. No trânsito, as pessoas variam seus papéis: em um dado momento um cidadão é 

motorista, em outro passageiro, em outro pedestre. Cada indivíduo tem seus próprios 

interesses, sua noção pessoal de valor e seu poder de negociação em seus papéis e em seus 

deslocamentos pelo meio urbano. A disputa pelo espaço tem base ideológica e política, 

depende como as pessoas se vêem na sociedade e de seu acesso real ao poder. Em nosso país, 

o motorista julga-se com muito mais direito à circulação que os demais participantes do 

trânsito, o que está ligado às características autoritárias da sociedade, à falta de 

conscientização sobre os direitos do cidadão, que faz com que os motoristas ocupem o espaço 

viário com violência. O processo tem também o seu lado contrário (e complementar) que o 

confirma: o pedestre normalmente se submete, praticamente aceita a prioridade imposta 

pelos motoristas, assume o papel de cidadão de “segunda classe”, numa cidade que é cada vez 

mais o habitat do veículo e o anti-habitat do homem. 

São muitos os fatores que geram conflitos, tais como alto volume de veículos, velocidade, 

traçado e largura das vias, tipo e densidade de ocupação do solo, movimentos bruscos e 

indecisões na travessia, comportamento onipresente do motorista e a diminuição da seção útil 

das calçadas pela presença de obstáculos das mais diferentes naturezas que “jogam” os 

pedestres para fora delas. 
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Em muitos locais as calçadas da área de estudo apresentam-se em péssimas condições de uso, 

apresentando descontinuidade aos deslocamentos dos seus usuários, que como já foi dito, se 

vêem obrigados a utilizar a parte lateral da pista de rolamento e se expor ao trânsito dos 

veículos motorizados. 

Ainda sobre os obstáculos que prejudicam a qualidade das viagens realizadas pelos pedestres, 

deve-se destacar o mau planejamento da ocupação urbana, uma vez que bancas de jornal, 

lixeiras, postes, abrigo de ônibus etc., são exemplos de mobiliários urbanos que diminuem a 

largura efetiva dos passeios públicos, obrigando as pessoas a disputarem espaços e 

promovendo conflitos entre os mesmos. 

Percebe-se que a situação se agravou, não só pelo aumento do volume de pedestres (como, 

por exemplo, constata-se ao longo de toda a Avenida Getúlio Vargas e na Avenida Rio Branco, 

sentido sul / norte, entre ruas Espírito Santo e Floriano Peixoto), mas também, porque a 

quantidade e a gravidade das impedâncias nas calçadas aumentou expressivamente, tais como 

camelôs, mobiliário urbano em geral, expansão das lojas para as calçadas, etc. 

O pedestre na Área Central de Juiz de Fora, salvo algumas exceções, não tem recebido o 

tratamento adequado às suas necessidades de caminhadas, com conforto e segurança. É 

preciso ter bem claro que projetar um sistema para o pedestre não significa apenas oferecer-

lhe esquemas que lhe proporcionem uma caminhada segura. Deve-se considerar, também, seu 

conforto quanto à qualidade do caminhar e em termos de dispêndio de tempo e energia 

requeridos para o uso das facilidades propostas. Muito do que passa por falta de educação do 

pedestre é, simplesmente, a rejeição de “facilidades” que oferecem segurança às custas do 

desconforto. Assim, tratar o deslocamento a pé deve ser visto não só como um problema de 

segurança de tráfego, mas também como uma questão de bem-estar, saúde e qualidade de 

vida. 
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Fluxo de Pedestres na Rua Halfeld e Av. Rio Branco 

As calçadas, passeios, ou ainda passeios públicos, como são conhecidos os espaços destinados 

aos pedestres, devem possuir dimensões necessárias para o deslocamento desses, como 

também permitir a passagem dos portadores de necessidades especiais em cadeira de rodas, e 

ainda reservar espaço para o plantio de árvores – com o intuito de amenizar a caminhada em 

locais de temperatura elevada – bem com permitir espaço para a instalação de mobiliário 

urbano. O centro de Juiz de Fora apresenta uma quantidade significativa de rampas de acesso 

aos passeios, mas a quantidade ainda é insuficiente para permitir um deslocamento adequado 

aos cadeirantes. 

 

Segundo estimativas da ONU, cerca de 10% da população dos países em desenvolvimento são 

portadores de algum tipo de deficiência. Nos próximos anos, 30% da população do país terá 

acima de sessenta anos de idade. Muitas vezes, essas pessoas também precisam das mesmas 

estruturas de acessibilidade voltadas aos portadores de deficiência. É relevante citar ainda, o 

número crescente de obesos, as gestantes e os acidentados temporários, todos com alguma 

limitação de mobilidade.  

Sendo assim, percebe-se na Área Central da cidade a inexistência de uma política pública 

municipal destinada a garantir igual acessibilidade a todos os ambientes, atendendo às 

diferentes características e necessidades do ser humano. É necessário proporcionar condições 

de acesso das pessoas portadoras de deficiência, ou com mobilidade reduzida, aos prédios 

públicos e privados, vias e espaços públicos, transportes e mobiliário urbano, eliminando 

barreiras arquitetônicas e assegurando a inclusão social. 

A presença bastante freqüente na Área Central dos “Catadores de Papel”, hoje Catadores de 

Lixo Reciclável, do transporte por tração animal, das carroças, revela soluções para o 

desemprego estrutural vivenciado no país, que configura o quadro dos graves problemas 

sociais presentes no meio urbano. 

Do ponto de vista do trânsito, esses dois elementos geram conflitos significativos, diminuindo 

a capacidade viária e aumentando as estatísticas de acidentes de trânsito. O comportamento 

dos carroceiros e dos catadores, em boa parte das vezes, mostra o desconhecimento das 

normas que regem a circulação de pessoas e mercadorias no sistema viário. 

Percebe-se a necessidade de enfrentamento dessas questões de forma mais objetiva e 

enquadrá-las no âmbito das políticas públicas de transportes e sociais. A ausência de restrição 

de circulação de carroças na Área Central, somada à inexistência de um trabalho social junto 

aos carroceiros, implica no agravamento dos problemas gerados por esses elementos na 

malha viária central. Relativamente aos Catadores de Lixo Reciclável, não se visualiza trabalho 

nenhum no sentido de que suas atividades sejam realizadas de forma racional e sistemática 

fora dos horários de pico, o que minimizaria significativamente os efeitos negativos dessa 

atividade. 

A operação do sistema de coleta de lixo também merece ser analisada. Do ponto de vista da 

circulação constata-se, em muitas rotas de coleta, uma inadequação entre a programação 

horária operacional e o horário de pico vivenciado na Área Central. Não é raro presenciar nos 

horários de maior movimentação de pessoas e mercadorias, caminhões realizando coleta de 
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lixo, gerando, por um lado significativas retenções no trânsito e, por outro, acúmulo de lixo nas 

calçadas e junto aos meios-fios, ocasionando dificuldades no deslocamento dos pedestres, 

além do mau cheiro.  
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1. Introdução 

A questão da mobilidade urbana vem se consolidando como tema central no planejamento e 

gestão de políticas públicas de cidades em todo o mundo, em particular em países emergentes 

e em desenvolvimento como o Brasil. Antes exclusivamente restrita às grandes metrópoles, 

nos dias atuais esta questão ganha cada vez mais destaque na agenda estratégica das cidades 

de médio porte. Neste contexto, análises prospectivas centradas no tema da mobilidade 

urbana são de grande valia para planejadores e tomadores de decisão. 

Planejar o futuro é um exercício aberto a várias possibilidades e repleto de incertezas. Para 

lidar com esses fatores incertos, uma técnica bastante eficaz é a construção de cenários. O seu 

propósito primário não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e delimitar as 

incertezas explorando os pontos de mudança ou manutenção dos rumos de uma dada 

evolução de situações. Por esse motivo, a construção de cenários é considerada a melhor 

prática para formular estratégias de longo prazo. 

É com esta motivação que o atual documento apresenta a “Análise Prospectiva: Mapeamento 

de Tendências e Incertezas Críticas para o Mundo, o Brasil e Minas Gerais (2015-2035) e 

Implicações para a Mobilidade Urbana em Juiz de Fora”. Tendo como referência o estudo de 

cenários utilizado no planejamento estratégico do Governo do Estado de Minas Gerais, o Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, o presente relatório está estruturado em três 

capítulos. 

No item 3.3 são descritos os processos em andamento considerados certos ou quase certos 

em relação ao futuro, as chamadas tendências consolidadas. Nesta seção são mapeados 

aqueles elementos predeterminados, que conservam elevado grau de certeza, presentes nas 

dimensões mundial, nacional e estadual. Ademais, é apresentada uma análise dos principais 

impactos destas tendências sobre a mobilidade urbana em Juiz de Fora. 

Para olhar à frente, é necessário também identificar as grandes incertezas que se colocam para 

o futuro e mapear as hipóteses possíveis. As incertezas críticas que geram os cenários estão 

mapeadas no item 3.4 e baseiam-se no estudo prospectivo utilizado como referência no PMDI.  

Por fim, no item 3.5, os cenários são focalizados para a área da mobilidade urbana em Juiz de 

Fora. Isso se dá por meio da descrição do comportamento das principais variáveis focais 

específicas ao tema à luz dos cenários macro, descritos no capítulo anterior. 

É necessário e oportuno mencionar dois alertas metodológicos para assegurar que este estudo 

de cenários seja adequadamente avaliado e utilizado.  

O primeiro refere-se aos limites dos cenários: eles constituem representações simplificadas de 

trajetórias futuras da realidade, esta muito mais plural, contraditória e complexa. Deve-se ter 

em mente que é certo que, na “vida real”, nenhum dos quatro cenários irá acontecer 

exatamente como descrito. Nesse sentido, os cenários devem ser interpretados e utilizados 

como uma sinalização que antecipa tendências possíveis ou prováveis, e nunca como uma 

predição categórica do futuro. 
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O segundo alerta aponta para a principal utilidade deste estudo: sua riqueza está muito mais 

na visão de conjunto e plural dos futuros possíveis, para inspirar a formulação de estratégias 

antecipatórias e criativas, do que na leitura e consideração isolada de cada cenário. Afinal, o 

que mais importa é antecipar decisões e traduzi-las em iniciativas concretas para, dentro do 

quadro de possibilidades mapeado pelo conjunto de cenários, fazer o melhor futuro acontecer. 

2. Por que e Como Explorar o Futuro 

A prática de tentar adivinhar o futuro é quase tão antiga quanto a própria humanidade. Desde 

os tempos dos faraós, interessa ao homem como será o amanhã. Uma justificativa 

frequentemente apresentada é a de que estamos interessados no futuro porque vamos gastar 

o resto de nossas vidas nele. No âmbito institucional, este é um dos grandes desafios de 

governos, de empresas e da sociedade: antecipar e preparar-se para o futuro. Lidar com o 

novo, reagir ao inesperado, adaptar-se, ou mesmo, provocar a mudança. 

Mas essa não é uma tarefa fácil. Embora a maioria dos atores econômicos, políticos e sociais 

espere, mais cedo ou mais tarde, defrontar-se com algum tipo de descontinuidade, muitos 

deles ainda planejam com base em tendências do passado ou em um único futuro mais 

provável. Na verdade, estão despreparados para enfrentar o que é incerto, desconhecido e 

crescentemente complexo. Esses elementos predeterminados limitam o espectro de 

possibilidades de futuro. Para todo o resto (os fatores incertos), uma técnica bastante eficaz é 

a construção de Cenários e a reflexão estratégica à luz de futuros alternativos.1 

Cenários podem ser definidos como a descrição de situações futuras alternativas e dos 

eventos que explicam a evolução da situação de origem à situação futura.2 

Em um mundo que nunca foi tão incerto e imprevisível como agora, a abordagem de cenários 

(análise prospectiva) se constitui em uma das mais efetivas técnicas para lidar com a incerteza.   

O propósito primário dos cenários não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e 

delimitar as incertezas, explorando os pontos de mudança ou manutenção dos rumos de uma 

dada evolução de situações. 

Um bom cenário explicita não só como uma situação pode vir a ocorrer, passo a passo; mas, 

também, que alternativas se colocam em cada momento, para que se possa formular políticas 

públicas capazes de prevenir, evitar, minimizar, reorientar ou facilitar cada processo no futuro. 

Deste modo, os cenários ajudam os governos, empresas e os atores sociais a pensar o 

impensável, a especular sobre o futuro, a avaliar todas as possibilidades e a conjecturar sobre 

estratégias em condições ambientais bastante distintas. 

                                                           
1 Belfort, A. (2007). Estratégia em Condições de Incerteza. 

2 Godet, M. (1993). Manual de Prospectiva Estratégica: da Antecipação à Acção.  
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Trata-se, portanto, de um instrumento de grande utilidade para qualquer atividade de 

planejamento, definindo-se este último como uma reflexão sistemática que visa a orientar a 

ação presente à luz de futuros possíveis. É assim que esperamos que seja consultado e 

utilizado o estudo de análise prospectiva “Mapeamento de Tendências e Incertezas Críticas 

para o Mundo, o Brasil e Minas Gerais (2015-2035) e Implicações para a Mobilidade Urbana 

em Juiz de Fora”, como subsídio ao planejamento estratégico da mobilidade urbana no 

município. 

3. Tendências Consolidadas 

A evolução futura de Juiz de Fora não está condicionada exclusivamente às características 

internas do município. Na verdade, há um conjunto de fenômenos e processos que se 

desenvolvem nas esferas mundial, nacional e estadual que produzirão implicações diretas ou 

indiretas sobre a economia local nas próximas décadas.  

A esses condicionantes de futuro altamente previsíveis (certos ou quase certos) com elevado 

impacto potencial sobre o objeto de cenarização dá-se o nome de Tendências Consolidadas. As 

principais tendências do ambiente de interesse de Juiz de Fora são descritas a seguir, bem 

como as oportunidades e ameaças para a área de mobilidade urbana associadas a essas 

tendências. 

3.1. Tendências Consolidadas para o Mundo, o Brasil e Minas Gerais 

a) Dimensão mundial 

Globalização comercial, financeira e produtiva 

Nas últimas duas décadas, o mundo tem vivenciado a ampliação, com intensidade sem 

precedentes, dos fluxos de pessoas, informação, tecnologia, produtos, serviços e capitais em 

todo o mundo. Esse fenômeno constitui um importante condicionante do crescimento e da 

inserção externa dos países, na medida em que possibilita o estabelecimento de processos 

produtivos, comerciais e financeiros capazes de movimentar bens e serviços ao redor do 

mundo, seja para consumo final, seja para utilização como insumo em outras unidades 

produtivas. 

A intensificação da globalização terá grande influência na produção de bens e serviços ao 

possibilitar a formação de redes de valor integradas, operando em escala mundial e 

envolvendo parceiros, fornecedores e distribuidores. Este fenômeno terá como importante 

consequência o aumento da terceirização e do offshoring, permitindo a configuração de redes 

de valor distribuídas internacionalmente onde os diferentes países e cidades se defrontarão 

com um vasto e diversificado leque de oportunidades de negócios, em especial no segmento 

de serviços. 

Assim como a produção é internacionalizada, o mesmo ocorre com o acesso aos bens e 

serviços.  Seja para consumo final, seja para a sua utilização como insumos no processo 

produtivo, é crescente o comércio internacional de bens e serviços. Entre 1990 e 2011, as 
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exportações mundiais de bens e serviços cresceram 438%, passando de US$ 4,1 trilhões para 

US$ 22,0 trilhões.3   

Se, por um lado, a globalização aumenta a acessibilidade a novos bens e serviços de maior 

qualidade e com custos menores, bem como amplia a eficiência dos processos produtivos, 

esse movimento também impõe grandes desafios. A intensificação da concorrência, por 

exemplo, provoca a dissolução de empresas com pouca vantagem competitiva e com menor 

capacidade de adaptação e acesso limitado aos novos mercados. Atrelado a isso, é cada vez 

mais presente a concorrência de produtos importados de baixo custo de fabricação. Nesse 

contexto, a China destaca-se pela crescente exportação de seus produtos, a preços reduzidos, 

para o mundo.  

Exportações Mundiais de Mercadorias e Serviços – 2003 a 2011 (US$ bilhões) 

 

Fonte: World Development Indicators (World Bank). 

Dessa forma, uma das condições exigidas dos países para ampliar sua capacidade de 

crescimento econômico e melhorar sua inserção no mercado internacional reside na 

capacidade dos seus agentes econômicos em adotar técnicas produtivas e de gestão mais 

modernas e competitivas, incorporando com rapidez informações e conhecimentos que 

permitam uma redução ágil de custo e a melhoria de seus produtos, mediante a inovação de 

produtos e processos. Nesse contexto, o limitado grau de abertura da economia brasileira – 

quando comparado não apenas a economias avançadas, mas também a outros países 

emergentes – constitui-se em um inibidor à modernização e à diversificação do parque 

industrial de alto valor agregado e às redes de serviço de qualidade que operam no país. 

Desconcentração da economia mundial 

O ambiente econômico internacional nos próximos anos ainda será influenciado pelos 

desdobramentos da crise de 2008/2009, a maior desde a Grande Depressão de 1929. Nesse 

sentido, espera-se que os EUA experimentarão recuperação progressiva do dinamismo de sua 

economia. A alta nos preços dos imóveis, a geração de empregos e a adoção de regras mais 

rígidas para o sistema financeiro – com influência positiva sobre a confiança de empresários e 

consumidores – serão os principais alicerces de uma gradual retomada da atividade econômica 

norte-americana. 

                                                           
3 Banco Mundial (2013). World Development Indicators. 
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Contudo, a evolução da economia global nas próximas décadas será cada vez mais 

condicionada ao desempenho dos países emergentes. Em 2035, a população mundial deve 

alcançar 8,74 bilhões de pessoas (serão 1,82 bilhões de habitantes a mais no planeta em 

comparação a 2010). A maior parte desse aumento populacional irá ocorrer nos países em 

desenvolvimento. Mais da metade – 4,99 bilhões – viverão na Ásia, sendo 1,44 bilhões na 

China e 1,52 bilhões da Índia (que supera a China em 2030). A população da América Latina 

continuará crescendo a taxas declinantes, alcançando 738 milhões de habitantes em 2035.4   

Também no campo econômico os avanços dos países emergentes são inquestionáveis. O 

crescimento de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) na última década permitiu 

que esses países ganhassem espaço nas mesas de decisões sobre os destinos da economia 

mundial. A participação do PIB combinado desses países na economia global saltou de 8% para 

19%. Juntos, eles controlam cerca de 40% do estoque mundial de reservas internacionais.5 

Nesse contexto de crescimento da população e da renda dos países em desenvolvimento, com 

o ingresso de milhões de novos consumidores na economia de mercado, os gigantes asiáticos 

China e Índia apresentam posição de destaque. A China tem despontado como polo de 

inovação e já é um dos países que mais depositam patentes.  

O grande diferencial chinês 

provém da capacidade de utilizar 

as vantagens geradas pelo avanço 

tecnológico para uma produção 

em larga escala com a prática de 

preços baixos, conseguindo assim 

capturar a grande massa de 

consumidores. Como resultado, a 

produção conquista mercados 

globais rapidamente e tem 

alavancado a exportação de 

manufaturas, maquinário e 

equipamentos. Com isso, as 

exportações chinesas estão se 

movendo na cadeia de valor. 

Nesta nova geografia da produção 

global, a Índia e outros países 

asiáticos de baixo custo do 

trabalho, como Indonésia e 

Vietnã, vêm ganhando participação crescente na manufatura de massa, encorajados pelo 

crescimento dos mercados domésticos, aumento dos custos na China e pela busca das 

multinacionais por diversificação geográfica da produção. 

Um dos resultados associados a este processo é o aumento da participação da classe média na 

população mundial. Em 2009, 1,85 bilhão de pessoas compunham a classe média global. Para 

                                                           
4 Organização das Nações Unidas (ONU). 

5 Arbache, J. (2013). O Brasil está na direção certa?. 
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2020 projeta-se que este contingente saltará para 3,25 bilhões de pessoas, sendo China e Índia 

os grandes responsáveis por esse crescimento.6 

O crescimento dos asiáticos – e seu impacto sobre a demanda por commodities – tem 

influência direta sobre outro fenômeno que marcará o panorama econômico global nos 

próximos anos: a emergência dos africanos. A economia da África está crescendo e, embora os 

desafios do continente ainda sejam muitos (existem 25 países africanos entre os 30 mais 

pobres do mundo), as expectativas para os próximos anos são positivas. A expansão do 

mercado interno e a evolução do preço das commodities de sua base econômica serão 

responsáveis por um fluxo crescente de investimentos estrangeiros, com destaque para os 

setores de infraestrutura, mineração, petrolífero e de bens de consumo. 

A nova geografia do crescimento populacional e econômico e suas mudanças associadas 

continuarão provocando um aumento global da demanda por commodities industriais, 

minerais, energia e alimentos. Para o Brasil, que conta com grande disponibilidade desses 

recursos, há grandes oportunidades, mas também o risco de especialização na produção e 

exportação de produtos básicos.  

Metropolização e formação de redes de cidades globais 

 

Atualmente, 3,3 bilhões de pessoas vivem em cidades ao redor do mundo. Estimativas 

apontam que, em 2050, a população urbana será de 6,4 bilhões. De acordo com a ONU, em 

2008, pela primeira vez o percentual de pessoas residindo em áreas urbanas superou o de 

pessoas instaladas em áreas rurais. Este processo de intensificação da urbanização7, uma das 

principais características da demografia mundial no século XX, pode ser medido a partir da 

evolução da participação da população mundial urbana em relação à população total. Em 

1960, 34% da população mundial viviam em cidades; em 1992 este percentual já havia se 

ampliado para 44% e, em 2008, alcançou 50%. Estima-se que, em 2025, a população urbana 

representará 61% da população total.8 

                                                           
6 OCDE. Global Trends 2030. 

7 Entende-se por urbanização o processo de transferência de pessoas do meio rural (campo) para o meio urbano 
(cidade). O aumento da população urbana em relação à população rural vem acompanhado da substituição das 
atividades primárias (agropecuária) por atividades secundárias (indústria) e terciárias (comércio e serviços).   

8 ONU (2008). Relatório UN-HABITAT.  
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Participação da População Urbana no Total da População Mundial 

 

Fonte: Relatório UN-HABITAT (ONU, 2008). 

As transformações socioeconômicas que marcaram as últimas décadas resultaram em sistemas 

urbanos complexos e interconectados, estruturados em redes. Essas redes urbanas 

caracterizam-se por um conjunto de cidades com características distintas, cuja hierarquia é 

definida por fluxos de bens, serviços e informações. São esses fluxos que definem as relações 

de dependência estabelecidas entre as cidades componentes da rede urbana.9 

Em economias relativamente fechadas, a hierarquia entre cidades é definida, quase 

exclusivamente, em função da importância relativa dos centros urbanos no cenário nacional. 

Contudo, à medida que as economias se internacionalizam, passa a haver crescente interação 

entre os vários sistemas nacionais, o que significa dizer que, no limite, os vários sistemas 

nacionais tendem a transformar-se em um único sistema em escala mundial. 

Nesse caso, os centros situados no topo da hierarquia são denominados cidades globais, cuja 

característica principal consiste em atuar como foco da irradiação das decisões tomadas em 

escala global para as demais cidades dos seus respectivos sistemas nacionais. A crescente 

internacionalização dos fluxos de bens, serviços e informações dão origem à formação de uma 

rede mundial de metrópoles e megacidades10, onde são geradas e transitadas as decisões 

financeiras, mercadológicas e tecnológicas, capazes de moldar os destinos das economias 

nacionais e suas articulações com os fluxos internacionais de comércio, informação e 

conhecimento. 

                                                           
9  Ipea (2002). Configuração Atual e Tendências da Rede Urbana. 

10 Megacidade é o termo normalmente empregado para se definir uma cidade (ou uma aglomeração de cidades) 
que sedia uma população urbana com mais de dez milhões de habitantes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante
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Porcentagem da População Urbana e Aglomerações Urbanas – Projeção 2025 

 

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, The 2011 

Revision. *Mckinsey Global Institute, ”Urban World: Mapping the economic power of cities”, 2011. 

Em um mundo cada vez mais interconectado, as cidades globais tornam-se não somente 

centros privilegiados na captação de recursos e investimentos, mas também possuem elevada 

capacidade de polarização sobre o território, servindo de elo entre o seu país e o ambiente 

internacional. Estas cidades lideram todas as transações materiais e virtuais, e possuem grande 

influência econômica no mundo. Hoje, cidades como Paris, Bangkok, Cidade do México, 

Buenos Aires, Seul e Tóquio já geram entre 30% e 50% do PIB de seus países. No Brasil, São 

Paulo e Rio de Janeiro constituem grandes metrópoles integradas à rede global de cidades.11 

A intensificação do processo de urbanização12, que culminou na criação de grandes metrópoles 

ao redor do mundo no passado, será cada vez mais visível nos países emergentes, acarretando 

em metropolização acentuada nessas regiões. Em 1950, apenas 3 entre as 10 maiores 

metrópoles mundiais pertenciam a países em desenvolvimento. Em 2000, essa proporção já 

era muito maior, com 7 metrópoles localizadas nestes países. Ademais, projeta-se que 

existirão 60 metrópoles no mundo em 2015, abrigando 600 milhões de pessoas e em sua 

maioria localizadas em países em desenvolvimento.13 

                                                           
11 O Estado de São Paulo (2008). Grandes Reportagens: Megacidades. 

12 Entende-se por urbanização o processo de transferência de pessoas do meio rural (campo) para o meio urbano 
(cidade). O aumento da população urbana em relação à população rural vem acompanhado da substituição das 
atividades primárias (agropecuária) por atividades secundárias (indústria) e terciárias (comércio e serviços). 

13 ONU (2008). Relatório UN-HABITAT. 
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Demanda crescente por sustentabilidade ambiental e economia de baixo carbono 

Nas próximas décadas, será cada vez maior a visibilidade dos efeitos ambientais e econômicos 

trazidos pelo aquecimento global – o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar 

próximo à superfície que ocorre desde meados do século XX. De acordo com o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, realizado em 2007, a temperatura na 

superfície terrestre aumentou 0,74 ± 0,18°C durante o século XX.  A maior parte deste 

aumento de temperatura foi causada por concentrações crescentes de gases do efeito estufa 

resultantes de atividades humanas.  

O risco de aquecimento global tem conduzido países, órgãos multilaterais, empresas e ONGs, 

entre outros, a se preocuparem com a redução da emissão de gases de efeito estufa. Com isso, 

a regulação ambiental tem saído dos fóruns globais para as pautas legislativas dos países e as 

práticas produtivas sustentáveis são crescentemente reconhecidas pelos consumidores como 

fontes de valor adicional aos produtos. 

Nesse contexto de crescente demanda por sustentabilidade ambiental, diversas medidas têm 

sido tomadas em busca de uma economia de baixo carbono. Entre elas, destacam-se o uso de 

fontes não fósseis de produção de energia; a redução do desflorestamento; e adaptações no 

processo industrial e no sistema de transporte. 

A tendência mundial rumo a uma economia sustentável e de baixo carbono representa 

oportunidades e riscos para o Brasil. Os riscos estão relacionados às barreiras no comércio 

internacional, impostas com base em requisitos e padrões ambientais mínimos. Como 

oportunidade, destaca-se o papel da gestão ambiental como forma de obter ganhos de 

produtividade com, por exemplo, maior eficiência energética e reutilização de materiais na 

atividade produtiva.  

Serão necessários investimentos crescentes em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

limpas que minimizem os danos ao meio ambiente, além da adaptação da produção a padrões 

internacionais de eco-eficiência. São também oportunidades uma série de novos negócios 

ambientais relacionados ao mercado de créditos de carbono e à biodiversidade, tais como o 

Principais Oportunidades de Redução da Emissão de Carbono

Fonte: McKinsey&Company, 2009.
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desenvolvimento de bioprodutos e a produção e comercialização de fármacos e filoterápicos 

(além dos recicláveis). 

O meio ambiente torna-se cada vez mais importante também nas políticas de gestão do 

espaço urbano, sobretudo diante do risco crescente de colapso no saneamento nas grandes 

metrópoles e em algumas cidades médias brasileiras. Além da questão do saneamento, um 

tema que ganha espaço crescente na agenda estratégica das cidades brasileiras consiste em 

fortalecer sua resiliência a eventos climáticos naturais de grande intensidade, como 

tempestades, chuvas, enchentes e deslizamentos. 

b) Dimensão nacional 

Transição demográfica, provocando grandes alterações econômicas e no perfil da demanda 

de serviços públicos 

O Brasil está passando por transformações estruturais da sua população, com destaque para o 

acelerado envelhecimento populacional, consequência da redução das taxas de fecundidade. A 

projeção da pirâmide etária brasileira mostra uma redução da população na faixa de 0 a 14 

anos e um incremento da parcela da população em idade potencialmente ativa (15 a 64 anos) 

– o chamado bônus demográfico –, que deverá representar cerca de 70% da população total 

na próxima década.14 

Evolução das Pirâmides Etárias do Brasil: 2010-2030 

 

Fonte: Projeção da População do Brasil 1980-2050 (IBGE, 2008). 

O bônus demográfico cria condições favoráveis ao crescimento econômico do país pela maior 

oferta de trabalho e maior capacidade de poupança. No entanto, seu impacto no Brasil tem 

sido reduzido por uma série de questões políticas, econômicas e sociais.15 A taxa de poupança 

continua baixa e a baixa qualidade da educação não permitiu que a oferta de trabalhador 

                                                           
14 CNI (2013). Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022. 

15 FGV (2011). Revista Conjuntura Econômica, jan. 2011. 
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qualificado, de capital humano, seja tão abundante como a oferta de mão de obra como um 

todo. 

A população em idade ativa continuará a crescer por pelo menos mais 10 anos, mas sua taxa 

de crescimento vem desacelerando rapidamente, o que impõe desafios ao crescimento 

econômico e à competitividade das empresas.16 Por volta de 2025, a população 

potencialmente ativa deve iniciar o processo de encolhimento devido à redução da taxa de 

natalidade e ao aumento da expectativa de vida da população. 

Com o crescimento cada vez mais lento da força de trabalho e a elevação dos custos do 

trabalho, o incremento do potencial produtivo terá que vir do aumento da produtividade do 

trabalhador. A expansão da produção passará a depender ainda mais da capacidade de 

inovação. Portanto, será imprescindível e determinante a qualidade da oferta de trabalho. 

Educação de qualidade, treinamento e qualificação profissional e investimentos em ciência e 

tecnologia são essenciais para mitigar os efeitos das transformações demográficas na 

competitividade da economia brasileira.17 

Ressalta-se ainda que a população com mais de 60 anos deverá crescer de maneira robusta. A 

expectativa é que, por volta de 2025, mais de 30 milhões de pessoas tenham mais que 60 

anos, com impactos significativos nos gastos públicos com saúde e previdência social, bem 

como sobre a demanda nos diversos setores da atividade econômica.  

A composição etária de uma população determina a forma e a intensidade como os serviços 

são demandados. Na área da educação, a tendência de diminuição da população jovem (com 

menos de 15 anos) permitirá alterar prioridades na alocação dos recursos do sistema 

educacional, tanto para o aumento dos níveis de qualidade do ensino fundamental, uma vez 

que a questão da expansão da oferta não representa mais um desafio, quanto para a expansão 

da cobertura nos ensinos infantil, médio, profissional e superior. Já no campo da saúde, por 

exemplo, caem, relativamente, as mortes decorrentes de doenças infectocontagiosas e 

aumentam aquelas derivadas das chamadas doenças crônicas.18 

Demanda por Serviços Públicos em Função da Idade 

 

Fonte: Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de Desenvolvimento de MG (Governo de Minas Gerais, 2011). 

                                                           
16 Arbache, J. (2011). Transformação demográfica e competitividade internacional da economia brasileira. 
17 CNI (2013). Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022. 
18 São exemplos de doenças crônicas o diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e doenças respiratórias. 
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Com relação ao aumento da população idosa, é reconhecido que os gastos com assistência à 

saúde dessa população tendem a ser mais expressivos pelo fato de as doenças características 

de idades mais avançadas demandarem, em muitos casos, maior uso de tecnologia e também 

por haver uma incidência maior de doenças entre os grupos etários mais velhos do que entre 

os grupos mais jovens. Além disso, será necessário investimento crescente em promoção da 

saúde (estímulo à vida saudável e à prática de esportes) e em saúde preventiva da atual 

população adulta, para evitar o aumento dos custos associados aos tratamentos médico-

hospitalares da população idosa no horizonte de tempo.19 

Formação de uma nova classe média 

Na última década, o perfil socioeconômico do país se alterou significativamente. Entre 2001 e 

2011, 37 milhões de pessoas foram incorporadas ao mercado consumidor brasileiro. A classe 

média, que já representa 60% da população, fez do mercado interno brasileiro o motor do 

crescimento econômico nos anos recentes.20 O Brasil já é o 3º maior mercado de cosméticos e 

celulares do mundo e o 8º maior mercado de automóveis. Ademais, é o 2º maior produtor 

mundial de pisos e azulejos e o 3º de refrigerantes (ambos orientados para o mercado 

interno).21 

A estabilidade monetária e a expansão da renda e do emprego foram os principais 

responsáveis pela formação do grande mercado consumidor brasileiro. Contribuiu 

amplamente para isso também a ampliação do acesso ao crédito observada no país nos 

últimos anos. De fato, a bancarização, o acesso a empréstimos bancários, a criação de novos 

instrumentos de financiamento, o alargamento dos prazos dos recursos da casa própria e a 

queda das taxas de juros tiveram papel importante neste processo. 

Esta considerável mobilidade social ocorrida nos últimos anos deve permanecer em marcha. 

Entre 2003 e 2014, 52,1 milhões de pessoas entraram na classe C e outros 15,7 milhões na 

                                                           
19 Governo de Minas Gerais (2011). Análise Prospectiva: Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de 

Desenvolvimento de Minas Gerais. Agenda de Melhorias.  

20 Neri, M. (2011). De Volta ao País do Futuro: Crise Europeia, Projeções e a Nova Classe Média. 

21 Revista Exame, edição 1053, 13/11/2013. 

Composição da População Brasileira, Segundo 
Classes de Renda

Fonte: FGV, 2011.
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AB.22 Estima-se que, até 2030, o Brasil se tornará o 5º maior mercado consumidor do mundo, 

movimentando cerca de US$ 2,5 trilhões (em 2010, o país ocupava a 7ª posição neste 

ranking).23 

Em 2025, a classe C poderá representar cerca de 70% da população brasileira – o equivalente a 

147 milhões de pessoas – na hipótese de o seu crescimento seguir a trajetória dos últimos 15 

anos. Neste mesmo horizonte, as classes D e E perderiam participação na população total, 

alcançando 11,6% (cerca de 25 milhões de pessoas).24 

Formação da Nova Classe Média Brasileira – Projeção 2025 
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Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2013). 

Reorganização geoeconômica do espaço brasileiro 

O crescimento acelerado das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a taxas superiores às das 

regiões Sul e Sudeste e a interiorização da economia são fenômenos marcantes no Brasil 

recente. O desenvolvimento do agronegócio no Centro-Oeste, a reorganização da dinâmica 

econômica do Nordeste, o potencial da biodiversidade na Amazônia e o desenvolvimento 

industrial de cidades de médio porte são alguns exemplos desse processo. 

Observa-se que, nas duas últimas décadas, ocorreram alterações significativas nos padrões de 

localização das atividades produtivas no território brasileiro. Se, historicamente, os 

investidores buscaram os grandes centros urbanos motivados pelas economias de 

                                                           
22 Neri, M. (2011). De Volta ao País do Futuro: Crise Européia, Projeções e a Nova Classe Média. 

23 Ernst & Young / FGV (2008). Crescimento econômico e potencial de consumo. 

24 Macroplan (2013). 
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aglomeração (proximidade a mercado e fornecedores, melhor infraestrutura e melhor acesso a 

novas tecnologias)25, essa preferência passou a se reduzir progressivamente, provocando a 

desconcentração espacial da base produtiva. 

Esse movimento de interiorização do desenvolvimento reflete a busca pelo aproveitamento de 

vantagens comparativas entre as regiões, e se intensificará nos próximos anos. Dentre os 

fatores que explicam, em parte, a interiorização do desenvolvimento econômico, pode-se 

citar: o aumento dos incentivos fiscais; a melhoria no desempenho da agropecuária e sua 

maior integração com o setor industrial; o maior direcionamento de centros de pesquisa para 

o interior; o baixo desempenho sindical nas cidades pequenas e médias; a oferta de mão de 

obra mais barata; e o surgimento de deseconomias de aglomeração nos grandes centros, 

como violência urbana e o aumento dos custos de transportes. 

Distribuição do PIB por Região 

 

Fonte: IBGE. 

Vale destacar, contudo, que essas modificações nos padrões de localização das indústrias não 

ocorrem de forma homogênea para todos os setores industriais. Enquanto o setor de bens de 

consumo pouco duráveis (intensivo em mão de obra) se direciona para o Nordeste e o setor de 

bens duráveis experimenta uma desconcentração restrita dentro da região Sul-Sudeste; outros 

                                                           
25 Entendem-se como “economias de aglomeração” os ganhos de eficiência que beneficiam atividades produtivas 
em situação de proximidades geográficas e que seriam inexistentes se as atividades tivessem localizações isoladas. 
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setores, como o de química, mantêm-se concentrados nos centros econômicos e, em alguns 

casos, até acontece uma intensificação dessa concentração, caso das telecomunicações e 

informática. Na verdade, a despeito da tendência de desconcetração, os produtos de maior 

valor agregado e intensivos em tecnologia permanecem concentrados nos principais centros 

nacionais. O caso do agronegócio é uma exceção nesse padrão de desconcentração de pouco 

valor agregado, pois tem se tornado cada vez mais intenso em tecnologia e inovação. 

Atrelado a esse movimento de interiorização do desenvolvimento e desconcentração da base 

produtiva, tem ocorrido um processo de descentralização da rede urbana nacional, com a 

ascensão das cidades brasileiras de médio porte e a criação de metrópoles no interior do País. 

Em 1991, as cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes representavam 21,8% 

da população nacional. Em 2000, este percentual já era de 23,3%, e em 2010 elevou-se ainda 

mais para 25,5%.26 O mesmo pode ser percebido em relação à dimensão econômica. As 

cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes representavam 28,5% do PIB 

nacional em 2010, enquanto que em 2000 este percentual era de 25,1%.27 

Crescimento das Cidades 2000-2012 (Classes de Tamanho dos Municípios: Nº de Habitantes) 
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por questão de arredondamento da taxa com três casas decimais.  

Fonte: IBGE. 

Forte expansão da conectividade 

A expansão tecnológica tem ocorrido de forma cada vez mais intensa nos países em 

desenvolvimento. Em 2011, os mercados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

dos países do BRICS totalizaram, juntos, 430 bilhões de euros.28 

No Brasil, o crescimento do mercado de TIC é notável. Este setor foi um dos mais afetados pela 

abertura econômica ocorrida no País na década de 1990, quando o valor relativo do mercado 

de TIC quase duplicou. Em 2011, o valor de mercado desse segmento atingiu o equivalente a 

                                                           
26 IBGE. Censos Demográficos. 

27 IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. 

28 European Information Technology Observatory (EITO). Disponível em: http://www.eito.com. 
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7% do PIB, impulsionado pela grande expansão no percentual de brasileiros conectados à 

Internet: de 27% para 48% entre 2007 e 2011.29 

Cabe ressaltar que a evolução das TIC representa um inegável vetor de inovação para outras 

atividades da economia, uma vez que sua dinâmica muda significativamente o cenário de 

negócios no Brasil. Desde transformações em setores tradicionais, através da adoção de novas 

formas de transação comerciais e acesso a novos mercados, até a viabilização e consolidação 

de setores anteriormente restritos, como o ensino à distância. 

Massificação das Telecomunicações e da Conectividade Projeção de Acessos por Banda Larga - Fixos e Móveis
(em milhões)
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Fonte: Celulares e banda larga: Anatel e ABTA com Elaboração Teleco. Computadores: Centro de Tecnologia de Informação 

Aplicada - FGV EAESP. 

Dentro desse contexto de forte expansão da conectividade, ganha importância o conceito de 

“cidades inteligentes ou cidades conectadas”, caracterizado como um ambiente que contribui 

à melhoria da capacidade humana de criatividade, aprendizagem e inovação. As cidades 

inteligentes surgem da fusão de sistemas locais de inovação, dotados de redes digitais, 

conectividades e de aplicações da sociedade da informação. Seu mérito encontra-se no fato de 

poderem concentrar e pôr em relação três formas de inteligência: a dos seres humanos que 

constituem a população das cidades, a coletiva das instituições de inovação, e a artificial das 

redes e aplicações digitais. 

Escassez de mão de obra qualificada 

A qualidade da educação brasileira é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do país. 

O ensino básico já alcança 97% das crianças entre 7 e 14 anos de idade e 83,3% dos jovens de 

15 a 17 anos. Os percentuais são bem inferiores quando se analisa a taxa de conclusão: 63,4% 

dos jovens de 16 anos finalizaram o ensino fundamental e metade dos jovens de 19 anos 

concluiu o ensino médio (Todos pela Educação, 2011).30 

                                                           
29 IBGE. Pnad. 

30 Todos pela Educação, 2011 
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Mesmo os que detêm o diploma apresentam falhas na sua formação básica decorrentes da má 

qualidade do ensino. Os resultados em termos de qualidade da educação não são condizentes 

com o volume de recursos investidos na área. O investimento em educação no Brasil 

representa 5,7% do PIB, percentual próximo ao de países como Holanda, França e EUA. Na 

última avaliação do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos, realizado pela 

OCDE), em 2012, o Brasil ocupou a 58ª colocação, enquanto a Holanda ficou em 10º lugar, a 

França em 25º e os EUA em 36º. 

Avanços educacionais foram realizados nas duas últimas décadas. A escolaridade média da 

população de 15 anos ou mais aumentou de 6,4 para 7,5 anos entre 2000 e 201031 e o Índice 

da Qualidade da Educação Básica (IDEB) vem evoluindo ano a ano. Mas há ainda muito a ser 

feito. Vários países emergentes também elevaram a escolaridade média e o Brasil continua 

com uma média de anos de estudo abaixo de países como China, México e Malásia. Ademais, a 

qualidade da educação requer melhoria substancial, como sugerem os exames internacionais. 

Assim como ocorre na educação básica, também no ensino profissional o avanço recente ainda 

é insuficiente para suprir as necessidades do setor produtivo. Apenas 6,6% dos estudantes 

brasileiros cursam a educação profissional concomitante ao ensino médio regular. Em países 

desenvolvidos, esse número fica em torno de 50%: Japão, 55%; Alemanha, 52%; França e 

Coreia do Sul, 41%.32 Em média, profissionais com ensino técnico de nível médio têm salários 

12% maiores do que os que cursaram ensino regular.33 Essa diferença sinaliza a demanda do 

mercado por profissionais de conhecimento mais específico, diretamente aplicável à realidade 

empresarial. 

Já no que se refere ao ensino superior, somente 15% dos jovens brasileiros acessam a 

universidade, o que equivale a 4 milhões de pessoas – sendo que a taxa de conclusão é de 

apenas 15,2% dos ingressantes. Em 2010, havia cerca de 10 milhões de graduados – 10% da 

população adulta brasileira –, enquanto no Chile essa taxa é de 25% e, na média dos países da 

OCDE, de 30%.34 

A falta de profissionais qualificados em determinadas áreas é um gargalo para a inovação. Na 

graduação tecnológica, os números são baixíssimos: apenas 0,16% da população entre 20 a 29 

anos frequentavam um curso desse tipo em 2007, enquanto 11,26% das pessoas na mesma 

faixa frequentavam cursos de graduação regulares.35 Destaca-se a escassez de engenheiros no 

país, cuja atividade possui um impacto amplo sobre muitos setores da economia. Somente 5% 

dos graduados no Brasil formam-se em engenharia. No Brasil são 2 graduados em engenharia 

para cada 10 mil habitantes; no Japão são 10,2 e na China são 13,4.36 

                                                           
31 IBGE. Censos Demográficos. 
32 SENAI, 2012. 
33 Fundação Itaú Social, 2010. 
34 Ibid. 
35 IBGE, 2007. 
36 Fundação Itaú Social, 2010. 
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Percentual de Empresários com Dificuldades para Preencher                                                         

Vagas com Profissionais Qualificados 

 

Fonte: Manpower, 2013. “Talent Shortage Survey Research”. Pesquisa com 38 mil empregadores em 42 países. 

O desafio do desenvolvimento sustentável impõe que o Brasil disponha de mais pessoas com 

formação superior de qualidade, sobretudo nas áreas de ciências exatas. Para isso, é preciso 

atuar na melhoria da educação básica, mas também ter ações específicas imediatas para 

ampliar a oferta de profissionais qualificados. Em decorrência do prazo de maturação 

requerido para que tais iniciativas gerem resultado, espera-se que no horizonte das próximas 

décadas a escassez de mão de obra qualificada ainda continue gerando fortes impactos para a 

atividade produtiva no Brasil. 

Crescente pressão da sociedade por serviços públicos de qualidade e acentuação da crise de 

representatividade 

Em junho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas em todo o Brasil, naquele que pode ser 

considerado o maior protesto da história do país. Dentre as reivindicações direcionadas ao 

Estado brasileiro – em todas as suas esferas administrativas e de poder –, estavam: maior 

transparência, canais de participação mais efetivos, gestão profissional, recrutamento de 

quadros de qualidade, avaliação de resultados, prestação de contas e melhoria dos gastos 

públicos. 

Uma população de maior renda, maior escolaridade e com mais acesso à informação tende a 

pressionar o Poder Público na adoção de um novo padrão de gestão. E foi exatamente este 

sentimento que motivou os protestos que tomaram conta do país. Pesquisa realizada pelo 

Ibope nas manifestações de 20 de junho aponta que a baixa qualidade do transporte público e 

dos serviços de saúde e educação, bem como a deterioração do ambiente político foram os 

principais motivos para os protestos segundo 80% dos manifestantes.37 

Na tentativa de interpretar o protesto das ruas nas grandes cidades brasileiras, há uma natural 

inclinação em se fazer um paralelo com os movimentos similares nos países avançados, 

sobretudo da Europa, mas também nos EUA – Occupy Wall Street – assim como com os da 

                                                           
37 IBOPE Inteligência (agosto de 2013). 
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chamada Primavera Árabe. Contudo, os dois elementos tradicionais da insatisfação popular – 

dificuldades econômicas e falta de representação democrática – não estão presentes no Brasil 

de hoje. 38 

As causas do mal-estar que levou a população às ruas podem ser agrupadas em dois eixos 

principais. O primeiro, e mais evidente, é uma crise de representação. A sociedade não se 

reconhece nos poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – em todas as suas 

esferas. O segundo é que o projeto do Estado brasileiro (o projeto do Estado, e não do 

governo, pois a questão transcende governos e oposições) não corresponde mais aos anseios 

da população. Este hiato entre o projeto do Estado e a sociedade explica em grande parte a 

crise de representação.39 

Apesar de arrecadar 36% 

da renda nacional, o 

Estado brasileiro investe 

menos de 7% do que 

arrecada, ou seja, menos 

de 3% da renda nacional. 

A despesa primária 

federal, que 

representava 14,0% do 

PIB em 1997, elevou-se 

para 18,2% do PIB em 

2012, puxado pelos 

gastos com custeio, reduzindo o espaço para o investimento público. De fato, a proporção dos 

gastos de investimento nos gastos totais do governo federal diminuiu de 6,7%, em 1997, para 

5,8%, em 2012. Além disso, a baixa eficiência do setor público gera problemas de execução dos 

investimentos, não permitindo a plena utilização dos recursos disponíveis.40 

Os recursos arrecadados e não investidos são direcionados para a rede de proteção e 

assistência social – que se expandiu muito além do mercado de trabalho organizado –, mas, 

sobretudo, para a própria operação do setor público. Com isso, disseminou-se junto à 

sociedade brasileira a percepção de que o Estado tornou-se um sorvedouro de recursos, cujo 

principal objetivo é financiar a si mesmo e não repercute na melhoria da qualidade dos 

serviços públicos.41 

O atendimento ao clamor das ruas passa necessariamente, portanto, por melhorias na 

composição do gasto público – direcionando recursos para investimentos – e na eficiência do 

Estado brasileiro. Será cada vez maior a pressão da sociedade por uma reforma na gestão 

pública. Nesse sentido, a agenda da reforma deve considerar a nova concepção de Estado, que 

atua com transparência e em parceria com o setor privado visando ampliar a capacidade de 

produzir resultados efetivos para a sociedade e a accountability. É central nesse processo a 

                                                           
38 Lara Resende, A. (2013). O Mal-Estar Contemporâneo. 

39 Ibid. 

40 Tesouro Nacional, 2012. 

41 Lara Resende, A. (2013). O Mal-Estar Contemporâneo. 



 

 
76 

incorporação de práticas de planejamento de médio e longo prazos e de avaliação dos 

projetos, trazendo clareza na definição dos objetivos e foco na efetividade das políticas 

públicas, além do aprimoramento do processo orçamentário dos governos federal, estaduais e 

municipais. 

c) Dimensão estadual 

Manutenção da relevância do agronegócio e do setor minero-metalúrgico para o 

crescimento econômico mineiro 42 

A economia de Minas Gerais esteve historicamente associada, em maior ou menor grau, à 

produção e exportação de produtos primários agrícolas ou minerais. O caráter primário 

exportador ainda permanece como um dos aspectos mais marcantes da economia mineira 

que, na última década, vem se beneficiando da alta na demanda mundial por commodities. 

De 2004 a 2008, houve expressivo aumento do saldo da balança comercial em Minas Gerais, 

passando a representar 55% do saldo da balança comercial do Brasil em 2008. Esse 

crescimento foi alavancado, principalmente, pelo aumento da demanda mundial por produtos 

agrícolas, minerais, e das indústrias metalúrgica e automotiva. O número de países 

compradores de produtos mineiros chegou a 185 em 2009, qualificando o estado como 

fornecedor global. 

A receita das exportações do agronegócio mineiro, nos últimos sete anos, quase triplicou, com 

um aumento de US$ 2,0 bilhões para US$ 5,6 bilhões, garantindo para Minas Gerais a quinta 

posição entre os estados exportadores, logo após São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e 

Paraná. No Triângulo Mineiro destaca-se o agronegócio, que ocupa o segundo lugar nas 

exportações do agronegócio estadual (25,4% do total), impulsionados pelos embarques do 

complexo sucroenergético e de carnes. A Região Sul de Minas respondeu por 47,6% do valor 

exportado pelo agronegócio do estado em 2010. Essa liderança é garantida pela produção de 

café. A receita obtida por Minas com a comercialização externa desse produto, em 2009, foi de 

US$ 2,9 bilhões. 

                                                           
42 Adaptada do estudo “Análise Prospectiva: Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de 

Desenvolvimento de Minas Gerais” (Governo de Minas Gerais, 2012). 
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Principais Produtos Exportados por Minas Gerais 

 

Fonte: MDIC/Secex, 2009. 

O estado é ainda o maior produtor de leite e café do país e detém o segundo maior rebanho 

bovino. Destaca-se, também, na produção nacional de milho, feijão, soja, batata, alho, 

cenoura, tomate, frutas e ovos. Por fim, é o principal estado reflorestador e produtor de 

carvão de florestas plantadas do país. 

A perspectiva de aumento da demanda externa por alimentos (principalmente grãos e carne) e 

matérias-primas, que acompanha o crescimento dos principais países emergentes, bem como 

a evolução favorável dos termos de troca da economia estadual que acompanha esse 

processo, indica ser muito provável a manutenção da relevância do agronegócio para o 

desenvolvimento econômico estadual mineiro. 

No que tange à indústria, essa responde por 31,6% do valor adicionado em Minas, enquanto 

que na Região Sudeste esse valor alcança 30%. A decomposição do valor adicionado industrial 

mineiro de 2007 indica a predominância do setor minero-metalúrgico: os segmentos de 

extração de minerais metálicos e metalurgia básica registravam, juntos, participação 

equivalente a 44% do total produzido pelo setor. 
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Distribuição da Produção Industrial de Minas Gerais 

 

Fonte: IBGE/PIA, 2009. 

Paralelamente, observa-se a retomada das exportações, fator que tende a contribuir de forma 

mais ativa para o aquecimento econômico, tendo em vista, sobretudo, as perspectiva 

favoráveis de aumento da demanda mundial. Minas Gerais configura-se, hoje, como um dos 

grandes players globais do segmento minero-metalúrgico: maior produtor mundial de nióbio e 

maior produtor brasileiro de minério de ferro, zinco, aço e cimento. 

A tendência mais provável é de persistência da elevada demanda externa por energia, 

matérias-primas e commodities industriais, entre elas as produzidas em Minas. Essa 

perspectiva, aliada à tendência de crescimento do mercado interno, provavelmente sustentará 

a expansão das atividades do setor minero-metalúrgico e a manutenção da sua relevância na 

geração de riqueza no estado. 
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Intensificação do processo de urbanização em Minas Gerais 43 

A tendência demográfica brasileira reflete-se em Minas Gerais: um reordenamento do espaço, 

com forte adensamento das zonas urbanas. O estado já se consolida como 

preponderantemente urbano – mais de 80% da sua população se concentra nas cidades e a 

tendência é de continuidade desse processo de urbanização. Observa-se uma tendência de 

redução do número de municípios de porte pequeno (menos de 20 mil habitantes), 

estabilidade dos grandes centros (com mais de 100 mil habitantes) e elevação da quantidade 

das chamadas cidades médias (entre 20 e 100 mil habitantes). A estimativa mais recente do 

IBGE destaca que Minas Gerais possui 30 municípios com população de 100 mil habitantes (ou 

muito próximo disso) ou mais. 

Atualmente, embora se observe em Minas uma concentração populacional nas regiões 

metropolitanas, há uma distribuição equitativa da população entre cidades de diferentes 

portes; 42% da população mineira reside em grandes cidades, 31% em cidades de porte médio 

e 26% em pequenas cidades. 

Distribuição da População nos Estados do Sudeste, por Tamanho do Município 

 

Fonte: IBGE, 2008. 

Para os próximos 20 anos, há boas oportunidades para o desenvolvimento de uma rede de 

cidades dinâmicas, com bom potencial polarizador, capaz de propiciar a irradiação do acesso a 

serviços coletivos de escala. 

Dentre elas, destaca-se a Região Metropolitana de Belo Horizonte, como grande centro 

provedor de serviços avançados e principal intermediário das relações entre Minas Gerais e os 

mercados externo e interno. Em um segundo nível hierárquico, destaca-se a cidade de 

Uberlândia, seguida da Região Metropolitana do Vale do Aço e Juiz de Fora. 

                                                           
43 Adaptada do estudo “Análise Prospectiva: Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais” (Governo de Minas Gerais, 2012). 
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Mapa da Rede de Cidades Mineiras – Situação 1999 

 

Fonte: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007-2023 (Governo de Minas Gerais, 2007). 

Mapa da Rede de Cidades Mineiras – Projeção 2023 

 

Fonte: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007-2023 (Governo de Minas Gerais, 2007). 
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A partir dessa projeção para o comportamento da rede urbana estadual, torna-se cada vez 

mais importante que os municípios estejam preparados para a concentração de pessoas e o 

decorrente aumento no volume de demandas por serviços públicos e infraestrutura adequada. 

Emergência de atividades de densidade técnico-científicas e articuladas com a economia do 

conhecimento 44 

Nos últimos 20 anos, atividades empresariais com significativa densidade técnica e científica 

têm surgido no Estado, suportadas pela infraestrutura de ciência e tecnologia instalada. Minas 

Gerais vem despontando como provedor de serviços de tecnologia da informação para o país. 

Em 2008, existiam mais de 4 mil empresas especializadas em software instaladas no estado, 

que tiveram um faturamento anual superior a R$ 2,5 bilhões. A indústria de software se 

concentra na Região Metropolitana de Belo Horizonte: com cerca de 1.300 empresas, 

atualmente Belo Horizonte é a segunda capital brasileira em empregos formais gerados na 

área de software. 

Nos últimos anos viu-se também o crescimento da Mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte como o principal pólo nacional de empresas de biociências, com 48 empresas em 11 

cidades. Soma-se a isso a existência de diversas empresas de melhoramento genético, o 

Instituto Mineiro de Agropecuária e a Empresa Mineira de Agropecuária. Tais instituições 

fazem da pecuária mineira, em especial os rebanhos do Triângulo Mineiro, referências em 

produtividade, fazendo com que o estado produza 30% do volume nacional de leite e ocupe o 

quarto lugar na produção de carne. 

São fundamentais para o desenvolvimento dessas atividades econômicas a presença de 

relevantes instituições de ensino e pesquisa, bem como de institutos e empresas privadas de 

alta densidade de conhecimento. No total, Minas conta com 308 instituições de ensino 

superior, sendo 25 públicas e 283 privadas, concentradas principalmente na Região Central, 

Sul e Sudeste do Estado, sendo o corpo docente do ensino superior mineiro o segundo mais 

bem qualificado do país no que se refere à sua titulação. 

Ranking dos Docentes em Exercício nas Instituições de Ensino Superior 

 

Fonte: MEC, 2008. 

                                                           
44 Adaptada do estudo “Análise Prospectiva: Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais” (Governo de Minas Gerais, 2012). 
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3.2. Principais Impactos das Tendências sobre a Mobilidade Urbana em Juiz de Fora 

Os eventos predeterminados que se desenvolverão nas dimensões mundial, nacional e 

estadual nas próximas décadas são portadores de inúmeras oportunidades e ameaças. Estas 

oportunidades e ameaças, denominadas implicações estratégicas, estão condicionadas à 

natureza do objeto em estudo, bem como aos diferentes interesses dos agentes econômicos 

envolvidos. 

No tocante à área da mobilidade urbana em Juiz de Fora, as principais implicações estratégicas 

associadas às tendências do macroambiente são as seguintes: 

1. Por razões demográficas e econômicas, espera-se um aumento generalizado da 

demanda por um sistema de transportes eficiente e dotado de elevados padrões de 

capacidade, qualidade e capilaridade. 

2. A questão da mobilidade urbana e da qualidade do transporte público ganha papel 

central na agenda estratégica (planejamento e gestão) das grandes metrópoles e 

cidades médias brasileiras. 

3. Crescente importância das grandes metrópoles e cidades médias para a 

competitividade regional e do país. 

4. Necessidade de incorporação sistemática da competitividade como um dos vetores da 

estratégia de desenvolvimento de Juiz de Fora no curto, médio e longo prazos. As 

estratégias deverão ter como foco: a redução dos custos de deslocamento e de 

transação; a oferta de infraestrutura de telecomunicações; maior mobilidade de 

pessoas e mercadorias; economias de escala e aglomeração; segurança pública e 

jurídica; e estímulo ao empreendedorismo. 

5. Maior protagonismo das cidades médias na rede urbana brasileira. 

6. Oportunidade de maior integração de Juiz de Fora com as redes nacional e mineira de 

cidades, conectadas a partir de sua inserção no comércio inter e intrarregional. 

7. Importância crescente da capacidade de prestação de serviços das redes de cidades, 

exigindo uma maior integração das políticas públicas. 

8. Intensificação da disputa por investimentos industriais entre os estados e municípios. 

Juiz de Fora e seu entorno regional precisarão garantir infraestrutura de qualidade e 

ambiente institucional favorável ao desenvolvimento de negócios. 

9. Oportunidade para Juiz de Fora atrair investimentos produtivos em serviços e na 

indústria, beneficiando-se de sua posição geográfica estratégica (proximidade com o 

dinâmico mercado interno do Sudeste). 

10. Oportunidades de negócios em Juiz de Fora geradas pelo consumo interno, que 

continuará sendo importante vetor de crescimento da economia local. 

11. Oportunidade de dinamização econômica das regiões menos desenvolvidas da Zona da 

Mata situadas no entorno regional de Juiz de Fora. 

12. Ameaça de crescimento desordenado do entorno de Juiz de Fora e intensificação da 

pressão de demanda sobre os serviços prestados no município. 
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13. Necessidade de adequar o planejamento e a operação urbanos ao perfil emergente: 

revisão dos conceitos de mobilidade e acessibilidade, espaços de lazer, amenidades 

urbanas, formas de prestação dos serviços públicos. 

14. Pressão por maior alinhamento do sistema de transportes à nova agenda ambiental 

das cidades, concentrada na redução das emissões de gases de efeito estufa e na 

“descarbonização” da economia. 

15. Ampliação da demanda por serviços públicos de qualidade em decorrência do 

crescimento da classe média, sobretudo no tocante ao sistema de transportes. 

16. Aumento da competição por cérebros. Nesse sentido, qualidade de vida e 

oportunidades de trabalho serão, cada vez mais, fatores críticos para a retenção de 

jovens qualificados em Juiz de Fora. 

17. Escassez de mão de obra qualificada para o planejamento e a gestão da mobilidade 

urbana, sobretudo técnicos e engenheiros. 

18. Crescente relevância das metrópoles localizadas em países emergentes para o 

encaminhamento, discussão e resolução dos principais temas mundiais. Regiões 

metropolitanas localizadas em países emergentes sediarão um número crescente de 

grandes eventos internacionais, com impacto sobre os fluxos turísticos (de lazer e de 

negócios) para essas áreas e os centros urbanos de médio porte do entorno regional. 

19. Assim como ocorre em todo o país, nos próximos anos as instituições públicas 

intervenientes sobre a realidade de Juiz de Fora serão pressionadas a adotar um novo 

padrão de gestão que garanta a conversão efetiva dos recursos arrecadados junto à 

sociedade em melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população, 

sobretudo no que se refere à mobilidade urbana. 

20. Reajustes nas tarifas de transporte serão cada vez mais acompanhadas por um olhar 

crítico da sociedade no que se refere à qualidade do serviço prestado. 

 

4. Incertezas Críticas e Cenários 

Além dos condicionantes mais previsíveis – as Tendências Consolidadas, em maturação ou 

emergentes – a trajetória futura de Juiz de Fora nas próximas duas décadas depende de como 

evoluirão alguns fenômenos de seu macroambiente que possuem maior grau de incerteza, os 

quais também devem ser considerados na formulação de estratégias de desenvolvimento de 

longo prazo. Tratam-se das Incertezas Críticas, que podem ser tanto de origem exógena 

(mundial ou nacional), quanto endógena ao Estado de Minas Gerais. 

Incertezas Críticas são definidas como condicionantes do futuro com baixo grau de 

previsibilidade e elevado potencial de impacto na trajetória de desenvolvimento de Juiz de 

Fora nos próximos 20 anos. As principais incertezas associadas ao macroambiente no qual o 

município está inserido são apresentadas a seguir. 
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4.1. Incertezas Críticas para o Mundo, o Brasil e Minas Gerais45 

a) Dimensão mundial 

Após um longo período de prosperidade e abundância, o mundo mergulhou, em setembro de 

2008, na maior e mais extensa crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. Embora, 

em 2014, os piores riscos econômicos tenham sido superados, os efeitos e desdobramentos 

desta crise ainda se farão sentir por longos anos. Quando o cenário econômico global voltar à 

normalidade, o mundo dos negócios será estruturalmente diferente daquele de antes da crise. 

Nesse novo contexto, as incertezas ainda são muitas, das quais se destacam as indicadas 

abaixo como as de maior potencial de impacto sobre o futuro de Minas Gerais: 

 Qual será o padrão dominante no ambiente econômico internacional nos próximos 

20 anos? Regulação mais intensa e eficaz e maior previsibilidade econômica 

(mesmo que seja à custa de um menor crescimento); ou ajustes regulatórios 

localizados e maiores volatilidade e instabilidade econômica e financeira (com 

alternância de ciclos de crescimento elevado e ciclos de depressão)? 

 Como evoluirão os desequilíbrios econômicos globais? O aumento da poupança e a 

contração da demanda nos países deficitários (notadamente EUA e Europa) serão 

compensados pela expansão da demanda agregada nos países superavitários 

(China, especialmente)? 

 Os governos dos países desenvolvidos conseguirão administrar seus monumentais 

déficits públicos e recolocá-los em uma trajetória sustentável? Com investimentos 

mais limitados, o aumento da produtividade dessas economias será suficiente para 

sustentar o crescimento? 

 Os chamados países emergentes (entre eles os BRICS, os asiáticos e os demais 

latino-americanos) conseguirão sustentar o seu crescimento em taxas elevadas e 

por longo prazo e consolidar-se como o novo espaço dinâmico impulsionador da 

economia mundial, mesmo em face da perspectiva de baixo crescimento das 

economias desenvolvidas (EUA, Europa e Japão)? 

 Com que intensidade evoluirá o “ativismo” econômico estatal nesta e na próxima 

década em escala global? A adoção de políticas industriais ativas e a intervenção do 

Estado em atividades econômicas nas economias desenvolvidas (a exemplo do que 

ocorre atualmente na China, Índia e Brasil, entre outros países emergentes) será 

duradoura e intensa ou temporária e contida? E nos países emergentes, o “peso” 

do Estado na atividade econômica será mantido ou tenderá a decrescer ao longo do 

tempo em função da expansão dos negócios puramente privados? 

 Com que intensidade ocorrerão as mudanças climáticas e seus desdobramentos? E 

com que celeridade, tempestividade e abrangência ocorrerão os esforços para a 

                                                           
45 Esta seção está baseada no mapeamento de incertezas e questões críticas do estudo “Análise Prospectiva: 
Tendências e Incertezas Relevantes para a Estratégia de Desenvolvimento de Minas Gerais”, realizado pelo Governo 
de Minas Gerais em 2012 para subsidiar a revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Para 
maiores detalhes, ver o ‘Capítulo 5 – Incertezas para Minas Gerais e seu contexto no horizonte 2010-2030’ do 
referido estudo. 
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sua mitigação e a transição para uma economia de baixo carbono em âmbito 

mundial? 

 Quais os principais impactos das inovações (em produtos, processos, organizações, 

governos e demais instituições) na competitividade e nas possibilidades de 

crescimento sustentável e inclusivo das nações, regiões e cidades? 

 Em todo esse contexto, como evoluirão a demanda e os termos de troca dos 

principais produtos da economia mineira nos próximos 20 anos? 

b) Dimensão nacional 

A crise econômica mundial também produziu impactos sobre o Brasil, mas o país foi menos 

afetado em comparação às chamadas economias avançadas (em particular EUA e Europa). 

Apesar dos efeitos relativamente mais limitados da crise, a maioria das análises a respeito de 

nossas perspectivas econômicas e sociais no longo prazo admite que, a despeito das enormes 

potencialidades da economia brasileira, o crescimento econômico em patamar elevado requer 

um amplo enfrentamento aos gargalos estruturais. Esse enfrentamento, por sua vez, requer a 

efetiva implantação de uma agenda de reformas institucionais, micro e macroeconômicas. 

Tendo em vista o futuro de longo prazo de Minas Gerais, as seguintes incertezas relativas ao 

futuro do Brasil devem ser consideradas: 

 Qual o papel do Brasil na economia global (nova divisão do trabalho) nas próximas 

duas ou três décadas? Seremos cada vez mais um grande provedor de commodities 

e importador de manufaturas (“celeiro agrícola”) ou, alternativamente, produtor de 

bens e serviços de valor agregado em nichos econômicos favorecidos pelas 

vantagens competitivas que o país possui (“potência verde e energética”, grande 

mercado consumidor, sistema financeiro sólido e mercado acionário competitivo, 

metrópoles globais, entre outros)? 

 Como se dará a evolução da economia nacional neste horizonte de tempo? 

Conseguiremos manter uma trajetória de crescimento sustentado e inclusivo em 

patamares elevados, com preservação da estabilidade macroeconômica e redução 

ou controle da vulnerabilidade externa? Ou “perderemos fôlego” por conta de 

restrições fiscais e/ou de nossas contas correntes com o exterior, pressões 

inflacionárias ou “bolhas” internas que deprimam o consumo? 

 Conseguiremos superar os gargalos estruturais ao crescimento sustentável, 

notadamente em (1) capital humano (nível de escolaridade e de qualificação 

profissional da população); (2) poupança interna e taxa de investimento; (3) 

competitividade econômica e eficiência agregada (produtividade) da economia 

brasileira, com a superação dos gargalos na infraestrutura econômica e nos 

sistemas logísticos, redução da carga tributária e dos entraves da burocracia, maior 

segurança jurídica e qualidade do ambiente de negócios; e (4) qualidade 

institucional: governança e governabilidade, capacidade de investimento do Estado, 

qualidade do gasto público e solvência do sistema previdenciário? 

 Qual será o peso relativo do Estado brasileiro na atividade econômica? Ampliará 

suas áreas e modos de atuação, no sentido de consolidar uma espécie de 

capitalismo híbrido (estatal-privado) com alguma semelhança ao chinês, no qual o 
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Estado é o principal “motor” da economia? Permanecerá como player de alta 

relevância em setores econômicos estratégicos, como energia (Petrobras e 

Eletrobras) e crédito (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica), por exemplo, e em 

políticas de inclusão social (via programas de transferência de renda e ampla oferta 

de educação)? Ou reduzirá progressivamente sua atuação direta como agente 

econômico em função da expansão do setor privado? 

 Como evoluirão a formulação, a gestão e a execução das políticas públicas de 

educação, saúde, segurança e desenvolvimento urbano? Como responsabilidade 

exclusiva ou quase exclusiva do Estado ou de forma mais compartilhada com outros 

atores da sociedade e do setor privado? 

 De que forma o Brasil enfrentará os desafios associados às mudanças climáticas e à 

sustentabilidade ambiental do seu desenvolvimento, tanto no que se refere à 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, como no que diz respeito 

ao desenvolvimento de oportunidades de negócios associados ao meio ambiente? 

De forma proativa e empreendedora, com gestão para resultados, parcerias 

público-privadas e fomento intensivo e inovador à “economia verde” ou, 

alternativamente, de modo meramente reativo às crises ambientais, ênfase 

excessiva na atuação do Estado e estímulos casuísticos à “economia verde”? 

 Quais os impactos potenciais (oportunidades, ameaças e desafios) das incertezas 

acima para a sociedade e a economia mineiras nos próximos 20 anos? 

c) Dimensão estadual 

O Estado de Minas Gerais pode ser considerado uma síntese do Brasil, por incorporar 

características semelhantes ao conjunto da economia e da sociedade brasileiras, seja por sua 

base produtiva agroindustrial, seja pelo seu extenso território com diversidades regionais. Em 

função da sua posição geográfica central – limita-se com seis outros estados brasileiros – e da 

diversidade produtiva, social e cultural, o estado registra uma enorme interação produtiva e de 

trocas comerciais e culturais com o restante do país. Além disso, tem acentuado sua inserção 

na economia global, com a intensificação das exportações. 

No entanto, o futuro de Minas Gerais não será fruto exclusivo de condicionantes externos. Há 

um conjunto de fatores endógenos ao estado que assume importância significativa, seja para 

impulsionar o crescimento da economia mineira, seja para refreá-lo em função das graves 

deficiências de infraestrutura, das acentuadas disparidades regionais e do ainda insuficiente 

protagonismo empresarial e dos atores sociais no desenvolvimento do estado. 

Desse modo, assume-se que o padrão de desenvolvimento de Minas Gerais no longo prazo 

dependerá, principalmente, do esforço empreendido para o enfrentamento a esses gargalos e 

pela evolução de fatores como a capacidade de gestão da máquina pública, o volume de 

investimentos, a diversificação e agregação de valor da produção, o desenvolvimento da rede 

de cidades, a capacidade de conservação do meio ambiente, o protagonismo empresarial e o 

controle social. A consideração desse conjunto de fatores põe em relevo dez incertezas críticas 

para o desenvolvimento de Minas Gerais nos próximos 20 anos: 

 Qual será o padrão de inserção de Minas Gerais nas economias global e nacional 

nas próximas duas ou três décadas? Minas será capaz de capturar as oportunidades 
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decorrentes da expansão da demanda por alimentos e por commodities industriais 

e minerais em escala global e da expansão do mercado interno, ampliando sua 

participação nos mercados e agregando valor à sua produção? 

 Com que intensidade se darão a agregação de valor, a diversificação econômica e a 

capacidade de inovação mineiras? O sistema produtivo estadual atrairá e reterá 

grande número de empresas competitivas, empreendedoras e inovadoras, capazes 

de contribuir para a diversificação da estrutura produtiva local e sua capacidade de 

agregação de valor ou, ao contrário, perderá dinamismo e competitividade, 

apresentando baixo grau de diversificação e pequeno índice de agregação de valor? 

 Minas Gerais alcançará e manterá uma utilização sustentável dos seus ativos 

ambientais? O estado conseguirá combinar uma regulação ambiental eficaz e 

inovadora com fomento intensivo à “economia de baixo carbono” ou, pelo 

contrário, assistirá a um processo de degradação do meio ambiente e de baixa 

atratividade para os negócios ambientalmente sustentáveis? 

 Como evoluirão os investimentos privados em Minas Gerais? O estado será capaz 

de atrair um volume expressivo de inversões privadas em setores estruturadores 

em função do aumento da competitividade sistêmica estadual ou, 

alternativamente, tais investimentos serão reduzidos como consequência da 

crescente perda de competitividade da economia mineira frente aos demais 

estados da federação? 

 Com que velocidade e intensidade ocorrerão a recuperação, a modernização e a 

expansão da infraestrutura e dos sistemas logísticos de Minas Gerais? A 

recuperação da capacidade de investimento público e de articulação entre as três 

esferas de governo e dessas com a iniciativa privada imprimirão celeridade ao 

equacionamento dos gargalos atuais ou, ao invés disso, as restrições de recursos, 

associadas à incapacidade do Estado de orquestrar parcerias, conduzirão ao 

agravamento dos estrangulamentos de infraestrutura? 

 Como evoluirão a qualidade do ensino e a ampliação da escolaridade em Minas 

Gerais? O sistema educacional será capaz de dar um grande salto de qualidade e 

eficiência em todos os níveis de ensino, expandir a permanência no ensino médio e 

ampliar o acesso ao ensino superior ou as melhorias de qualidade no ensino 

fundamental e no ensino médio serão incrementais e o acesso ao superior 

permanecerá limitado? 

 Como evoluirá a gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte e das demais 

cidades da rede urbana mineira? A RMBH se consolidará como um núcleo 

qualificado de integração socioeconômica ao assumir a posição de centro provedor 

de serviços avançados e principal intermediário das relações entre Minas Gerais e 

os mercados interno e externo? A fixação da população no interior e sua 

distribuição mais equânime pelo espaço mineiro serão potencializadas pelo 

desenvolvimento de uma rede de cidades dinâmicas, com elevado perfil polarizador 

e provedor de serviços coletivos de escala (educação, saúde, formação profissional, 

logística e cultura) em todas as porções do território? Ou ocorrerá progressiva 

perda de qualidade do ambiente urbano nas cidades do interior do estado, 
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propiciando o inchaço das grandes cidades e a agudização dos problemas 

tipicamente urbanos? 

 Haverá continuidade na melhoria da gestão pública e consolidação do equilíbrio 

fiscal do Estado? Esse processo, deflagrado em 2003, será expandido e atingirá a 

todos os poderes de forma ampla e generalizada, na esfera estadual e em boa parte 

dos municípios ou, alternativamente, será fragilizado e ficará restrito a algumas 

ilhas de excelência? 

 Como evoluirá a influência de Minas Gerais no cenário político e econômico 

nacional? Suas principais lideranças políticas e empresariais serão protagonistas, 

com grande capacidade de influenciar decisões políticas e econômicas nacionais em 

defesa dos interesses do estado? Ou suas lideranças se retraem para uma posição 

mais “provinciana”, limitando sua atuação política às fronteiras estaduais e às 

questões locais e aumentando o distanciamento entre as esferas pública e privada? 

 Como evoluirão o protagonismo empresarial e a participação social no 

desenvolvimento? Os laços entre os agentes públicos, o empresariado e as 

lideranças da sociedade se estreitarão e promoverão cada vez mais iniciativas 

conjuntas ou colaborativas, fortalecendo o capital social mineiro ou, ao invés disso, 

perderão força? 

4.2. Cenários para Minas Gerais 

Cenários são imagens coerentes e plausíveis de futuros alternativos e podem ser estruturados 

cena por cena. Sua denominação vem do termo teatral scenario – o roteiro para filmes ou 

peças teatrais. São, portanto, histórias sobre as possíveis maneiras como o mundo, o Brasil e 

Minas Gerais poderão estar configurados no futuro. A geração de cenários se dá através da 

combinação das diferentes respostas dadas a cada agrupamento de Incertezas Críticas 

(agrupamentos estes denominados Incertezas Críticas Síntese). 

Cenários são uma poderosa ferramenta de planejamento estratégico. Por esse motivo, a 

estratégia de desenvolvimento de longo prazo de Minas Gerais considera diferentes cenários 

para o estado em um horizonte de 20 anos. Esta estratégia consiste no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado – PMDI.  

O PMDI foi concebido inicialmente em 2000 para vigorar até 2003 em resposta à obrigação 

imposta pela constituição estadual que previa um plano plurianual de desenvolvimento a ser 

criado pelo Poder Executivo. A partir de 2003, o conceito de PMDI foi ampliado pelo 

entendimento que a tarefa de preparar o estado demandava um tempo superior e o 

compromisso de diversos governos. Por isso foi criado um plano para “pensar o estado” em 

um horizonte de duas décadas. Desde então, o PMDI vem sendo constantemente revisado e 

atualizado em face dos novos desafios e cenários emergentes. 

Os Cenários do Estado de Minas Gerais utilizados como referência do PMDI são gerados a 

partir da combinação de duas Incertezas Críticas “Síntese”. A primeira, de caráter exógeno, 

agrupa incertezas presentes nas dimensões mundial e nacional. 

Considerando a dimensão externa a Minas Gerais, a grande incerteza que se coloca é: 
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 Qual será o padrão de desenvolvimento nacional predominante nos próximos 20 

anos? 

Neste caso, a dinâmica de desenvolvimento nacional pode assumir estados possíveis em um 

eixo contínuo delimitado por dois extremos: “Desenvolvimento Sustentado da Economia 

Nacional” e “Economia Nacional Intermitente”. 

Já a segunda Incerteza Crítica Síntese é endógena a Minas Gerais, agrupando questões 

econômicas, sociais, ambientais e institucionais específicas ao estado. Considerando a 

dimensão estadual, a grande incerteza que se coloca é: 

 Como evoluirá o ambiente econômico, político e institucional mineiro nos 

próximos 20 anos? 

O ambiente mineiro pode assumir estados possíveis em um eixo contínuo delimitado por dois 

extremos: “Criativo, Competitivo e Inclusivo” ou “Conservador, Ineficiente e Excludente”. 

Essas duas grandes incertezas formam dois eixos ortogonais, cujas correlações das hipóteses, 

configuradas em cada estado possível, diferenciam os quadros futuros possíveis de Minas 

Gerais. Os Cenários de Minas Gerais para o horizonte das próximas duas décadas são 

construídos a partir da matriz de combinação destas duas incertezas críticas síntese, como 

mostra a figura abaixo: 

Quatro Cenários para Minas Gerais 

 

Fonte: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI. 



 

 
90 

A filosofia dos Cenários para Minas Gerais é descrita a seguir: 

 Cenário I – Conquista do Melhor Futuro: Minas Gerais aproveita as principais 

oportunidades oferecidas pelo contexto externo favorável e se insere em um ciclo 

duradouro de desenvolvimento sustentável, que combina elevado crescimento 

econômico, salto nos níveis educacionais, contínua redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e regionais e uso sustentável dos ativos ambientais. 

 Cenário II – Desperdício de Oportunidades: Minas Gerais e o Brasil caminham em 

ritmos diferentes. Apesar das imensas oportunidades oferecidas pelo contexto 

externo favorável, o estado mineiro não se mostra capaz de aproveitá-las e vive 

um período de crescimento econômico mediano, elevadas desigualdades sociais e 

regionais e meio ambiente em processo de degradação. 

 Cenário III – Superação de Adversidades: Minas Gerais supera grandes 

adversidades do contexto externo, aproveita as escassas oportunidades e realiza 

um salto rumo ao futuro, fazendo do ambiente desfavorável um solo fértil à 

inovação e à quebra de paradigma nos campos sociais e econômicos. 

 Cenário IV – Decadência e Empobrecimento: as adversidades trazidas por um 

contexto externo amplamente desfavorável a Minas Gerais são potencializadas 

pela ineficácia e ineficiência da gestão pública estadual, culminando em um 

quadro de decadência e empobrecimento, marcado pelo baixo crescimento 

econômico, elevadas desigualdades sociais e regionais e meio ambiente em 

processo de degradação. 

 

5. Implicações dos Cenários para a Mobilidade Urbana em Juiz de Fora 
 

5.1. Focalização de Cenários 

Existem diferentes tipologias de cenários. Dentre elas, destacam-se os cenários macro (por 

vezes chamados de macrocenários) e os cenários focais (também conhecidos como cenários 

focalizados). Os cenários macro reúnem aqueles elementos presentes no macroambiente 

externo ao objeto de cenarização. Incluem condicionantes de futuro (Tendências Consolidadas 

e Incertezas Críticas) de natureza mais geral do contexto externo nas dimensões mundial, 

nacional e estadual. 

A evolução dos cenários macro condiciona a evolução dos cenários focais. Estes, por sua vez, 

incluem variáveis e questões específicas a determinada indústria, setor ou região e descrevem 

a sua evolução de acordo com a filosofia de cada um dos cenários macro pré-estabelecidos. 

O primeiro passo no processo de focalização consiste na definição dos cenários de referência 

para tal (cenários macro). No presente estudo, esta referência será dada pelos Cenários do 

Estado de Minas Gerais contidos no PMDI, descritos no capítulo anterior.  

Em seguida, definem-se as variáveis focais. Estas, por sua vez, derivam das grandes incertezas 

face ao futuro específicas ao tema e ao território em análise (a mobilidade urbana em Juiz de 

Fora): as incertezas críticas focais. O processo de focalização se encerra com a descrição das 
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hipóteses associadas a cada uma das variáveis focais segundo a lógica (ou filosofia) de cada 

cenário macro. 

Tipologias de Cenários: Cenários Macro e Cenários Focais 

 Cenários Macro:

 Cenários do macroambiente externo 

ao objeto de cenarização

 Inclui variáveis do contexto externo 

nas dimensões mundial, nacional e 

estadual

 Temais gerais e transversais ao 

objeto de cenarização: 

macroeconomia, área social, política, 

meio ambiente etc

 Sua evolução condiciona aquela 

empreendida pelos cenários focais

 Referência para a focalização

 Cenários Focais:

 Ilustra como evolui determinada 

região, indústria ou setor de acordo 

com a filosofia de cada uma dos 

Cenários Macro pré-estabelecidos

 É condicionado à existência de um 

conjunto de Cenários Macro

 Inclui variáveis e questões 

específicas à determinada indústria 

ou setor

 Joga luz à trajetória das variáveis de 

um setor ou indústria de acordo com 

a evolução de seu contexto externo

 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2. Variáveis Focais 

Em 1997, foi elaborado o Plano Diretor de Transportes Urbanos de Juiz de Fora (PDTU). O plano foi 

orientado por uma análise prospectiva contendo três cenários alternativos: “Desenvolvimento 

Sustentado” (utilizado como referência para a projeção da demanda por transportes urbanos do plano), 

“Crescimento Alavancado e Renovação Industrial” e “Crescimento Moderado com Dualismo Social”. 

 

O estudo de cenários contava com a análise de 15 variáveis: uma variável relacionada ao 

macroambiente externo e outras 14 específicas a Juiz de Fora e ao tema da mobilidade urbana. As 

variáveis do estudo de cenários que subsidiou o PDTU de Juiz de Fora elaborado no ano de 1997 são 

listadas a seguir: 

 1 variável do macroambiente externo: i) macrocenário nacional; e 

 14 variáveis focais: i) bloco hegemônico de Juiz de Fora; ii) dinâmica de desenvolvimento 

econômico de Juiz de Fora; iii) investimentos da iniciativa privada; iv) estrutura produtiva; 

v) disponibilidade de recursos federais; vi) arrecadação municipal; vii) crescimento 

populacional; viii) densidade populacional; ix) oportunidades de emprego; x) renda 

familiar; xi) taxa de mototização; xii) taxa de mobilidade; xiii) demanda por transporte 

individual; e xiv) qualidade de vida. 

 

Já no atual processo de análise prospectiva da mobilidade urbana em Juiz de Fora, as condições de 

contorno são determinadas pelos cenários macro de Minas Gerais que orientam o PMDI e que foram 

descritos no capítulo anterior (seção 2.2). As variáveis do macroambiente externo (mundo, Brasil e 

Minas Gerais) são as seguintes: 

 

Variáveis do Macroambiente Externo: Mundo, Brasil e Minas Gerais 

1. Contexto mundial; 

2. Contexto nacional; 
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3. Minas Gerais: contexto institucional; 

4. Minas Gerais: contexto econômico; 

5. Minas Gerais: contexto da infraestrutura; 

6. Minas Gerais: contexto social; e 

7. Minas Gerais: contexto ambiental. 

 

As variáveis macro são complementadas por um conjunto de incertezas críticas focais específicas a Juiz 

de Fora e ao tema da mobilidade urbana no município. As variáveis focais específicas do território juiz-

forano são as seguintes: 

Variáveis Focais de Juiz de Fora 

8. Ambiente político-institucional; 

9. Disponibilidade de recursos federais e estaduais; 

10. Arrecadação municipal; 

11. Competitividade da economia; 

12. Crescimento econômico e estrutura produtiva; 

13. Acesso e qualidade dos serviços públicos; 

14. Emprego, informalidade e renda; 

15. Pobreza e desigualdade social; 

16. Violência e criminalidade; 

17. Meio ambiente; e 

18. Ambiente urbano. 

 

Já as variáveis focais específicas ao tema da mobilidade urbana em Juiz de Fora são listadas a seguir: 

 

Variáveis Focais da Mobilidade de Juiz de Fora 

19. Planejamento da mobilidade urbana; 

20. Financiamento e investimento em mobilidade urbana; 

21. Foco das intervenções em mobilidade urbana; 

22. Gestão e operação do transporte; 

23. Transporte coletivo; 

24. Transporte individual; 

25. Transporte de táxi; 

26. Transporte cicloviário; 

27. Circulação de pedestres; 

28. Condições do trânsito; 

29. Tempo médio de deslocamento casa-trabalho; e 

30. Poluição decorrente do trânsito. 
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As 30 variáveis macro e focais poderão assumir estados alternativos nos próximos 20 anos dependendo 

do cenário que vier a prevalecer. São exatamente as histórias formadas pela combinação das hipóteses 

associadas a estas incertezas focais que formarão os Cenários de Minas Gerais Focalizados na 

Mobilidade Urbana em Juiz de Fora 2015-2035, apresentados a seguir. 

5.3. Cenários de Minas Gerais Focalizados na Mobilidade Urbana   

Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis do Macroambiente Externo: Mundo, Brasil e Minas Gerais 

1. Mundo 

Recuperação da economia mundial e maior 

acesso do Brasil aos mercados internacionais 

 

PIB: taxa média de crescimento de 3,5 a 4,5% 

Persistência de crises e baixo crescimento 

estrutural da economia mundial 

 

PIB: taxa média de crescimento de 2,0 a 

3,0% 

2. Brasil 
Desenvolvimento sustentado 

PIB: taxa média de crescimento de 4,0 a 5,0% 

Crescimento intermitente 

PIB: taxa média de crescimento de 2,5 a 

3,0% 

3. MG: Institucional 

Equilíbrio fiscal 

 

Elevada eficiência do 

Estado e dos 

mecanismos de 

regulação e parcerias 

Equilíbrio fiscal via 

arrecadação 

 

Inchaço do Estado e 

perda de qualidade 

institucional 

Equilíbrio fiscal 

 

Elevada eficiência do 

Estado e dos 

mecanismos de 

regulação e parcerias 

Desequilíbrio fiscal 

 

Deterioração da 

gestão e baixa 

qualidade do gasto 

público 

4. MG: Economia 

 

Crescimento 

econômico acelerado 

(5,4%): agregação de 

valor e inovação em 

todos os setores 

Crescimento 

econômico mediano 

(3,0%), com baixo 

grau de inovação e 

agregação de valor 

Crescimento 

econômico acima da 

média nacional 

(4,0%), com maior 

agregação de valor 

Crescimento 

econômico baixo e 

circunscrito a 

algumas cadeias 

(2,3%) 

5. MG: Infraestrutura 

Elevado volume de 

investimentos 

estruturadores 

 

Adequação, expansão 

e manutenção da 

infraestrutura 

 

Investimentos 

significativos, porém 

em curva 

descendente 

 

Equacionamento 

parcial dos gargalos 

Investimentos 

restritos, porém de 

efeito altamente 

multiplicador 

 

Equacionamento 

parcial dos gargalos 

Investimentos 

privados em baixa 

escala, restritos a 

nichos competitivos 

 

Degradação da 

infraestrutura 

6. MG: Social 

Serviços públicos de 

alta qualidade 

 

Forte redução da 

pobreza e das 

desigualdades 

socioeconômicas e 

regionais 

Disparidades na 

qualidade dos 

serviços públicos 

 

Redução da pobreza, 

com manutenção das 

desigualdades 

Serviços públicos de 

qualidade 

 

Redução gradual da 

pobreza e das 

desigualdades 

socioeconômicas e 

regionais 

Deterioração dos 

serviços públicos 

 

Elevados níveis de 

pobreza e de 

desigualdade 

socioeconômica e 

regional 

7. MG: Meio Ambiente 

Recuperação e 

conservação dos 

ativos ambientais 

Aumento da 

degradação 

ambiental 

Manutenção da 

sustentabilidade na 

utilização dos ativos 

ambientais 

Aumento da 

degradação 

ambiental 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

Variáveis Focais: Juiz de Fora 

8. Ambiente político-
institucional 

Forte articulação 
entre os atores 
políticos, econômicos 
e sociais 

Baixa articulação, 
dificultada por 
interesses 
divergentes 

Articulação em 
resposta ao contexto 
adverso 

Desarticulação, 
dificultada por 
interesses 
divergentes e pelo 
contexto adverso 

9. Disponibilidade de 
recursos federais e 
estaduais 

Crescimento em ritmo 
forte e continuado 

Crescimento com 
descontinuidades  

Crescimento em 
ritmo gradual 

Trajetória 
decrescente e 
instável 

10. Arrecadação municipal Crescimento forte 
Crescimento 
moderado 

Crescimento 
moderado 

Estabilidade 

11. Competitividade da 
economia 

Fortalecimento, com 
atração de 
investimentos 
articulados com as 
potencialidades locais 

Manutenção, com 
atração de 
investimentos 
baseada em guerra 
fiscal 

Fortalecimento, com 
atração de 
investimentos 
restritos, mas de 
efeito multiplicador 

Enfraquecimento, 
com investimentos 
restritos a alguns 
nichos 

12. Crescimento econômico 
e estrutura produtiva 

Acelerado, puxado 
pelo setor de serviços 
avançados e 
atividades de base 
tecnológica 

Desordenado, com 
prevalência de 
setores tradicionais 

Mediano, puxado 
pelo setor de 
serviços avançados e 
atividades de base 
tecnológica 

Estagnação, com 
crescimento 
circunscrito a alguns 
setores tradicionais 

13. Acesso e qualidade dos 
serviços públicos 

Melhoria substancial 
da oferta e da 
qualidade 

Oferta insuficiente e 
melhoria incremental 
da qualidade 

Melhoria da oferta e 
da qualidade 

Oferta insuficiente e 
deterioração da 
qualidade 

14. Emprego, informalidade 
e renda 

Expansão da renda e 
substancial redução 
do desemprego e da 
informalidade 

Expansão moderada 
da renda, com 
desemprego e 
informalidade 
elevados 

Expansão moderada 
da renda, com 
redução do 
desemprego e da 
informalidade 

Expansão inercial da 
renda, com 
aumento do 
desemprego e da 
informalidade 

15. Pobreza e desigualdade 
social  

Forte redução da 
desigualdade social e 
da pobreza 

Manutenção da 
desigualdade social e 
redução inercial da 
pobreza 

Redução da 
desigualdade social e 
da pobreza 

Aumento da 
desigualdade social 
e manutenção da 
pobreza em 
patamar elevado 

16. Violência e criminalidade Redução Aumento Redução Forte aumento 

17. Meio ambiente 
Recuperação dos 
principais passivos 
ambientais 

Manutenção dos 
problemas urbanos 

Redução dos 
problemas urbanos 

Intensificação dos 
problemas urbanos 

18. Ambiente urbano 
Alto padrão de 

qualidade de vida 

Padrão mediano de 

qualidade de vida 

Padrão mediano de 

qualidade de vida 

Baixo padrão de 

qualidade de vida 

Variáveis Focais: Mobilidade Urbana 

19. Planejamento da 

mobilidade urbana 

Foco nas pessoas, 

objetivando 

acessibilidade e 

qualidade de vida 

Foco no transporte, 

objetivando apenas a 

capacidade de fluxo 

de tráfego e a 

velocidade 

Foco nas pessoas, 

objetivando 

acessibilidade e 

qualidade de vida 

Ausência de 

planejamento, com 

ações reativas 

voltadas às 

questões mais 

críticas 

20. Financiamento e 

investimento em 

mobilidade urbana 

Ambiente de negócios 

favorável a parcerias e 

surgimento de novas 

fontes financiadoras 

Forte aumento dos 

Ambiente de 

negócios 

desfavorável a 

parcerias público-

privadas 

Estímulo a parcerias 

público-privadas 

como alternativa às 

restrições fiscais 

 

Falta de recursos 

em função da 

ausência de fontes 

externas de 

financiamento 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

investimentos 

públicos e privados 

 

Manutenção dos 

investimentos, 

sobretudo públicos 

Aumento de 

investimentos, 

sobretudo privados 

 

Redução dos 

investimentos 

públicos e privados 

21. Foco das intervenções 

em mobilidade urbana 

Otimização e aumento 

gradual na eficiência 

Foco em projetos 

grandes e 

dispendiosos 

Otimização e 

aumento gradual na 

eficiência 

Equacionamento 

das demandas 

emergenciais 

22. Gestão e operação do 

transporte 

Eficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte público em 

detrimento do 

transporte individual 

Ineficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte individual 

Eficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte público 

em detrimento do 

transporte individual 

Ineficiente, com 

incentivo ao uso do 

transporte 

individual 

23. Transporte coletivo 

 

Aumento da oferta de 

transporte público de 

qualidade: eficiente, 

confortável e seguro 

Oferta de transporte 

público de qualidade 

restrita às rotas de 

alta demanda e 

rentáveis 

Aumento da oferta 

de transporte 

público de 

qualidade: eficiente, 

confortável e seguro 

Oferta insuficiente 

de transporte 

público, com 

gradual perda da 

qualidade dos 

serviços 

24. Transporte individual 

Aumento tendencial, 

com crescimento 

moderado da taxa de 

motorização 

Aumento exagerado, 

com forte 

crescimento da taxa 

de motorização 

Aumento tendencial, 

com manutenção da 

taxa de motorização 

Aumento 

exagerado, com 

forte crescimento 

da taxa de 

motorização 

25. Transporte de táxi 

Aumento e 

qualificação da frota e 

dos profissionais  

Oferta concentrada 

nas áreas de maior 

demanda e rentáveis 

Aumento e 

qualificação da frota 

e dos profissionais 

Oferta insuficiente e 

baixa qualificação 

da frota e dos 

profissionais 

26. Transporte cicloviário 

Construção de 

ciclovias e incentivo 

ao uso da bicicleta 

como meio de 

transporte 

Ausência de política 

pública específica 

para o transporte 

cicloviário 

Construção de 

ciclovias e incentivo 

ao uso da bicicleta 

como meio de 

transporte 

Ausência de política 

pública específica 

para o transporte 

cicloviário 

Variáveis Focais: Mobilidade Urbana (cont.) 

27. Circulação de pedestres 

Recuperação de 

calçadas e 

humanização do 

trânsito com medidas 

de moderação de 

tráfego 

Aumento dos 

conflitos entre os 

diferentes modos de 

transporte, 

penalizando a parte 

mais fraca 

Recuperação de 

calçadas e 

humanização do 

trânsito com 

medidas de 

moderação de 

tráfego 

Manutenção de 

conflitos entre os 

diferentes modos 

de transporte, 

penalizando a parte 

mais fraca 

28. Condições do trânsito 

 

Aumento da 

acessibilidade e 

melhoria substancial 

Forte aumento da 

densidade veículo / 

km, com 

congestionamento e 

Aumento da 

acessibilidade e 

melhoria das 

condições de 

Aumento da 

densidade veículo / 

km, com 

congestionamento e 
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Variáveis 
C1 – CONQUISTA do 

melhor futuro 

C2 – DESPERDÍCIO 

de oportunidades 

C3 – SUPERAÇÃO de 

adversidades 

C4 – DECADÊNCIA e 

empobrecimento 

das condições de 

circulação viária 

 

saturação das vias circulação viária saturação das vias 

29. Tempo médio de 

deslocamento casa-

trabalho 

 

Redução 

 

Forte aumento Redução Aumento 

30. Poluição decorrente do 

trânsito 

 

Poluição sonora e 

atmosférica em 

patamar controlado 

 

 

Aumento substancial 

da emissão de 

poluentes (gases de 

efeito estufa, ruídos 

e vibração) 

 

Poluição sonora e 

atmosférica em 

patamar controlado 

Aumento da 

emissão de 

poluentes (gases de 

efeito estufa, ruídos 

e vibração) 

A Estratégia de Mobilidade formulada para Juiz de Fora considerou como “pano de fundo” 

todo o leque de possibilidades traduzido pela focalização desse conjunto de 30 variáveis em 

cada um dos cenários de referência utilizados. 

Contudo, entende-se que a maior utilidade desse exercício de focalização dos cenários será o 

fornecimento de subsídios para os trabalhos de modelagem do sistema de mobilidade que 

serão atribuição do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana. 

 



 

 

 

 
Documento IV. 

Sistema de Transporte Coletivo  
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1. Situação Atual 

O Sistema de Transporte Público em Juiz de Fora é operado basicamente por linhas de ônibus 

diametrais, radiais, perimetrais e distritais, sendo constituído de 262 linhas. A figura a seguir 

ilustra os principais corredores de Juiz de Fora onde são operados os serviços de transporte 

coletivo. 

Principais Corredores de Transporte – Juiz de Fora / MG 

 

Esse sistema de transporte coletivo é operado atualmente por 589 veículos convencionais, que possuem 

idade média de 4,43 anos. A tabela a seguir apresenta a distribuição destes veículos por empresa 

operadora: 
 

Empresa 
Frota 

Necessária Reserva Total Idade Média (anos) 

Ansal Matriz 38 3 41 5,17 

Ansal Filial 24 3 27 4,04 

Goretti 61 8 69 4,45 

Norte 53 6 59 4,24 

Santa Luzia 115 10 125 4,73 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus
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Empresa 
Frota 

Necessária Reserva Total Idade Média (anos) 

São Cristovão 32 4 36 3,97 

São Francisco 115 12 127 4,55 

Tusmil 94 11 105 4,01 

Total 532 57 589 4,43 

 

A produção quilométrica por empresa é apresentada no gráfico abaixo. 

Produção Quilométrica Mensal por empresa operador 

Demonstrativo de Produção Quilométrica Produtiva Mensal

por Empresa Operadora
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A tabela seguinte apresenta os valores totais dos dados operacionais do sistema de transporte coletivo 

de Juiz de Fora. 
 

Indicadores Quantidades 

Freqüência / DU 

Pico Manhã 
Ida 832 

Volta 799 

Pico Tarde 
Ida 773 

Volta 749 

Nº Viagens / Dia Útil 
Ida 6.494 

Volta 6.441 

Nº Viagens / Mensal 
Ida 183.616 

Volta 182.114 

Produção Quilométrica / DU 134.676,40 

Produção Quilométrica Mensal 3.809.529,85 

Passageiros / DU 418.755 

IPK médio / DU 3,11 
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Para efeito de visualização da distribuição da área de atendimento de cada uma das empresas 

operadoras, apresentam-se a seguir, mapas ilustrativos contendo a identificação das linhas de 

transporte operadas individualmente pelas empresas. 

Linhas Atuais – Empresa Ansal Matriz 

 

Linhas Atuais – Empresa Ansal Filial 
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Linhas Atuais – Empresa Goretti 

 

Linhas Atuais – Empresa Norte 
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Linhas Atuais – Empresa Santa Luzia 

 

 Linhas Atuais – Empresa São Cristóvão 
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Linhas Atuais – Empresa São Francisco 

 

Linhas Atuais – Empresa Tusmil 
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Ao longo da elaboração do diagnóstico do transporte coletivo de Juiz de Fora foram 

identificados os principais corredores de transporte do município e analisados diversos 

aspectos a eles relacionados, demonstrando sua situação operacional. 

Através da caracterização da oferta de transporte público do município, na qual foram 

realizados os mapeamentos de cada uma das 262 linhas de transporte, além da tabela 

operacional consolidada de todo o sistema, foi possível a identificação dos corredores mais 

solicitados, caracterizando-os e avaliando seus principais problemas. 
 

Após a identificação destes corredores, e de seus principais trechos característicos, foram relacionadas 

informações básicas referentes a cada um dos trechos, tais como: características físicas, fluxos horários 

de ônibus, número de passageiros embarcados/desembarcados, velocidade de percurso e operacional e 

caracterização da lentidão. 

O sistema viário reflete a concentração de linhas e passageiros nos principais corredores da 

cidade, principalmente nos corredores das Avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e 

Francisco Bernardino, ocasionando uma significativa superposição de itinerários. Estas 

avenidas operam com expressivos volumes de ônibus nos horários de pico, sendo que a Av. 

Getúlio Vargas chegou a atingir até 313 ônibus/hora na faixa horária de 07:00hs às 07:59hs. 

Esta análise confirma a superposição de itinerários das linhas de transporte do município ao 

longo de seus principais corredores, sendo que, na Área Central, quase sua totalidade circula 

apenas pelas referidas avenidas.  
 

Outro problema provocado por esta superposição é a concentração de demanda em seus pontos de 

embarque e desembarque (PED’s), tendo em vista que o Sistema de Transporte Coletivo, apesar de 

possuir um elevado número de PED’s, apresenta poucos pontos na área central, ocasionando o acúmulo 

de passageiros nos períodos de pico. Esta situação diminui a capacidade do sistema como um todo, em 

conseqüência dos elevados tempos de embarque/desembarque despendidos pelos passageiros nestes 

pontos, principalmente no pico da tarde, quando é alto o volume de passageiros para embarque, 

causando grandes filas de veículos que não conseguem acessar as baias para o embarque. 

 

Para exemplificar o exposto, pode-se citar o elevado volume de passageiros que 

embarcam/desembarcam em pontos de grande movimentação de passageiros localizados nestes 

corredores, obtidos através das pesquisas realizadas. Os dados a seguir referem-se ao ponto de maior 

concentração de passageiros observado em cada um dos corredores citados: 

 Av. Francisco Bernardino: 805 desembarques na faixa horária de 07:00h às 07:59h e 630 

embarques na faixa horária de 17:00h às 17:59h; 

 Av Getúlio Vargas: 915 desembarques na faixa horária de 07:00h às 07:59h e 791 

embarques na faixa horária de 17:00h às 17:59h; 

 Av. Rio Branco: 1.067 desembarques na faixa horária de 07:00h às 07:59h, 1.206 

desembarques na faixa horária de 12:00h às 12:59h e 1.051 embarques na faixa horária de 

17:00h às 17:59h. 

 

Percebe-se que a Av. Barão do Rio Branco, por possuir grande concentração de comércio e serviços 

como colégios e faculdades, além de possuir ainda um perfil residencial, apresenta grande geração de 

passageiros para o transporte coletivo durante todo o dia.  

Outra observação importante, extraída das pesquisas de velocidade e retardamento 

efetuadas, refere-se aos principais motivos de retardamentos nos principais corredores do 
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município, que apresentaram percentuais significativos de tempos perdidos pelos embarques 

e desembarques dos passageiros nos pontos de parada. 

Os levantamentos realizados levam a crer que seja necessária a realização de melhorias 

significativas relacionados aos principais pontos de embarque e desembarque, principalmente 

na Área Central, com o objetivo de possibilitar maior agilidade para o transporte coletivo. Tais 

medidas poderiam ser: adequação das distâncias entre os PED’s, construção de baias para 

melhoria da fluidez do tráfego geral, nivelamento do acesso aos veículos do transporte 

coletivo, projetos de mini estações com pagamento prévio de passagens nos PED’s de maior 

movimentação de passageiros, dentre outros. 

Em relação à demanda e características operacionais, o estudo do sistema de transporte 

coletivo, através da análise dos índices operacionais do sistema, das Matrizes OD e SD, das 

linhas de desejo e dos itinerários das linhas, permitiu que sejam feitas algumas observações 

que devem ser consideradas para a sua melhoria. 

Atualmente 61,3% dos desejos de deslocamento originam-se ou destinam-se à Área Central, o 

que caracteriza a movimentação radial dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo do 

Município. 

Nas linhas observou-se um total de 48.246 passageiros gratuitos que não passaram pela 

catraca, o que, acrescido dos 34.854 passageiros gratuitos que passam pela catraca, 

representa cerca de 19,5% de gratuidade em relação ao total de passageiros transportados em 

todas as linhas do sistema, percentual considerado alto se comparado com demais sistemas de 

transporte urbano brasileiros. Vale lembrar que este percentual varia em cada linha do sistema 

e de acordo com a faixa horária do dia. 

Ao avaliar-se os índices operacionais por linha observa-se uma necessidade de racionalização 

de itinerários, bem como a adequação da frota de veículos à demanda em alguns serviços. 

Desta forma, ter-se-á uma adequação de algumas linhas a quesitos econômicos e operacionais 

(adequação da oferta à demanda). 

Como alternativas para racionalização da rede de transportes em curto prazo podem ser 

citadas a realização de esquemas operacionais em linhas diametrais e a redução da 

superposição de linhas radiais nos períodos de fora-pico, com auxílio de pontos de integração 

pré determinados. 

Outro mecanismo que poderá permitir a otimização dos itinerários é a implantação da 

integração temporal no Sistema de Bilhetagem Eletrônica já existente no Município, na qual o 

usuário poderá realizar o transbordo entre linhas, aumentado significativamente a 

acessibilidade do sistema, além de evitar o oferecimento de percursos superpostos, 

proporcionando uma significativa racionalização da rede. 

O município de Juiz de Fora possui o Sistema de Bilhetagem Eletrônica implantado, porém não 

existe terminal de integração e não ocorre a integração temporal entre as atuais linhas de 

transporte coletivo.  

As análises realizadas no município apontam para uma necessidade de implantação, no médio 

e longo prazos, de um sistema de transporte tronco-alimentado, com redução da sobreposição 
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de itinerários, aumento da agilidade de embarque/desembarque de passageiros, diminuição 

dos tempos de viagem das linhas e consequente melhoria do nível de serviço aos usuários. 

Um sistema integrado de transporte bem planejado e implantado permitirá racionalizar os 

serviços, manter a acessibilidade espacial dos usuários, aumentar a acessibilidade temporal e 

também auxiliar na reestruturação urbana do município. 

2. Proposições de Curto Prazo 

2.1. Matriz de Integração Tarifária 

A elaboração da Matriz de Integração teve início com a elaboração de um projeto piloto, para 

avaliação da metodologia e formato utilizados, no qual foi apresentada a política tarifária de 

integração entre apenas 02 linhas de transporte (640 e 555) e as demais linhas de transporte 

coletivo de Juiz de Fora. 

Após aprovação da metodologia, deu-se início à elaboração das matrizes de integração, 

considerando as linhas operadas por cada uma das empresas, com todas as demais linhas do 

sistema de transporte do município. Ao final dos trabalhos, obteve-se uma matriz de 

integração contemplando as trocas entre todas as 269 linhas de transporte existentes 

(considerando-se as linhas para atendimentos eventuais e especiais). 

A concepção dessa Matriz de Integração tarifária possibilita a integração temporal, onde os 

usuários podem fazer uso de outra linha de transporte coletivo, mediante ou não o pagamento 

de um complemento tarifário com desconto, mas durante certo intervalo de tempo e em 

todos os pontos de embarque e desembarque das linhas. 

Com essa política, torna-se mais viável a integração entre diferentes áreas do município sem a 

criação de novas linhas diametrais (bairro a bairro), além de se obter um controle maior da 

demanda no sistema, possibilitando, dessa forma, a racionalização dos serviços e o aumento 

da acessibilidade e mobilidade dos usuários. 

Concepção da Integração 

O projeto de integração foi desenvolvido com base em alguns fatores, dentre eles o sistema 

viário municipal e os itinerários das linhas de transporte coletivo. 

No sistema viário observa-se que algumas vias, principalmente na região central, pertencem à 

maior parte dos itinerários. 

Para a integração considerada nesse documento admitiu-se que, em alguns trechos, o usuário 

faça o percurso de ida, e, possa, eventualmente, retornar pelo mesmo caminho em 

determinadas vias presentes no itinerário das linhas de transporte coletivo. Desde que seja 

respeitado o prazo estabelecido para a integração. Tal situação passa a ser imprescindível para 

que possam ser dadas opções de integração a bairros atualmente não atendidos por alguma 
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linha que serve estes mesmos bairros em seu itinerário. As vias onde serão permitidas estas 

situações no projeto de integração, com os respectivos trechos, são descritas a seguir: 

 Avenida Rio Branco: trecho entre o Rio Paraibuna e a Praça do Bom Pastor (cor 

laranja), trecho entre a Rua Paracatu e o Rio Paraibuna (cor vermelha da figura a 

seguir) e trecho entre a Praça do Bom Pastor e o Carrefour (cor marrom); 

 Avenida Brasil – trecho entre a ponte do Santa Terezinha e a ponte do Manoel 

Honório (cor vinho), trecho entre a ponte de Santa Terezinha e a Rua Cabo Frio 

(cor magenta) e trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Presidente Itamar 

Franco (cor verde médio); 

 Avenida dos Andradas – trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Mariano 

Procópio (cor verde escuro); 

 Rua Mariano Procópio – trecho entre a Avenida dos Andradas e a Avenida Rui 

Barbosa (cor verde claro); 

 Avenida Presidente Itamar Franco – trecho entre a Avenida Rio Branco e a 

Avenida Presidente Getúlio Vargas (cor amarelo), trecho entre a Avenida Getúlio 

Vargas e a Avenida Brasil (cor cyan) – trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua 

Padre Café (cor goiaba), trecho entre a Rua Padre Café e a Rua Monsenhor 

Gustavo Freire (cor verde água) e trecho entre a Rua Eugênio do Nascimento e a 

Rua Francisco Vaz de Magalhães (cor roxa); 

 Rua Engenheiro José Carlos de Morais Sarmento – trecho entre a Avenida dos 

Andradas e a Rua Padre Frederico (cor vermelho escuro); 

 Rua São Mateus – trecho entre a Rua Romualdo e a Rua Padre Café (cor rosa 

médio); 

 Rua Dr. João Pinheiro – trecho entre a Rua Marcílio Dias e a Rua Paula Lima (cor 

azul escuro); 

 Rua Benjamim Guimarães – trecho a Rua Antônio Fellet e a Avenida Vereador 

Laudelino Schetino (cor azul médio); 

 Rua Antônio Fellet – trecho entre a Rua Benjamim Guimarães e a Rua Dr. Hamleto 

Fellet (cor laranja médio) e 

 Rua Hamleto Fellet – trecho entre a Rua Antônio Fellet e a Rua Capitão Arnaldo de 

Carvalho (cor azul royal). 

 

A figura apresentada a seguir ilustra as vias nas quais está sendo permitido ao usuário realizar 

o percurso de ida e, eventualmente, desde que respeitado o tempo de integração, retornar 

pelo mesmo trajeto. 
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Matriz de Integração 

Para elaboração da Matriz de Integração tarifária, as linhas foram divididas por sentido, sendo 

atribuído o número 1 para o sentido de ida e o número 2 para o sentido de volta.  

A leitura das matrizes é feita da seguinte maneira: nas linhas da matriz estão os serviços da 

primeira viagem, ou seja, as primeiras linhas de ônibus em que os usuários estão embarcando. 

Nas colunas da matriz estão os serviços de transferência, ou seja, as linhas de ônibus que os 

usuários utilizariam como segundo trecho em um mesmo deslocamento. 

Para tanto foram estabelecidas as seguintes definições: 

 “N” – não pode ser feita integração entre estes pares de linhas; 

 “I” – pode ser feita integração entre estes pares de linhas em qualquer ponto de 

embarque ou desembarque das linhas. 

Pode-se notar que a diagonal principal dessa matriz é totalmente preenchida pela letra “N”, o 

que representa a impossibilidade de integração para deslocamentos na mesma linha. As letras 

são apresentadas em cores diferentes para facilitar a visualização. 
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Através da análise das matrizes das linhas, pode-se perceber que para certas linhas somente 

foi permitida a integração em alguns sentidos (por exemplo, ida com ida e volta com volta). Em 

outras linhas foi permitida a integração em todos os sentidos.  

Após a implantação da integração temporal, como auxílio da matriz de integração elaborada, 

poderão ser percebidos benefícios tanto pelos usuários, que realizarão os deslocamentos 

pagando menos do que pagariam em um sistema não integrado, quanto pelo sistema, por 

proporcionar, no futuro, a racionalização das redes de transporte. 

2.2. Rede de Linhas Radiais 

A partir de análises realizadas através dos estudos feitos foi elaborada uma proposta de linhas 

para a nova rede de transporte coletivo do município. Este item apresenta as linhas propostas, 

indicando as mudanças sugeridas para as linhas radiais e perimetrais do sistema atual. 

Deverá ser implantada uma nova rede integrada de transportes, baseada na integração físico-

tarifária via pontos de integração e bilhetagem eletrônica, atendendo com racionalidade às 

demandas existentes. A proposta consiste na criação de Pontos de Integração – PDI’s através 

dos quais os usuários, obedecendo a critérios de controle preestabelecidos, poderiam efetuar 

transbordos entre as linhas do sistema, pagando apenas complementos tarifários nos períodos 

de fora-pico. 

Fora dos horários de pico, as linhas de menor volume de passageiros deverão ser 

reestruturadas de forma a ligar os bairros a esses PDI’s onde os usuários passarão a se utilizar 

de linhas estruturais (com maior capacidade e freqüência) pagando um valor total igual ao 

valor de tarifa da linha direta que opera nos horários de pico no Sistema Atual. 

Esta configuração de rede possibilita ofertar mais destinos aos usuários, ao disponibilizar um 

leque maior de itinerários. Para tanto, os PDI’s deverão ser implantados em locais estratégicos, 

nos principais corredores de transporte da cidade, sendo de fácil visualização e com estrutura 

compatível com o número de transferências de demanda. 

Dessa forma, o sistema passará a ser operado por uma rede tronco-alimentada, formada por 

linhas estruturais que operarão tanto nos horários de pico da demanda quanto no fora pico, 

quando passarão a incorporar também uma parcela da demanda oriunda das linhas auxiliares, 

que nos horários de pico funcionarão com viagens diretas e no fora-pico com viagens 

seccionadas e alimentadoras dos PDI’s. 

Visando um melhor atendimento aos usuários e à geração de economias na operação do 

sistema de transporte, a nova rede de linhas propostas será baseada na manutenção das linhas 

radiais e perimetrais mais carregadas, e no seccionamento de algumas linhas nos horários de 

fora-pico, alimentando os PDI’s com tarifa reduzida.  

Esta proposta permitirá a ligação direta entre as regiões nos horários de pico e uma rede com 

linhas estruturantes e alimentadoras no fora pico. Para estas linhas estruturantes procurou-se 
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fazer a alimentação regionalizada, sem grandes investimentos em infraestrutura, de forma a 

permitir a implantação do projeto em curto prazo. 

Localização dos PDI’s 

Para a determinação e localização dos PDI’s procurou-se observar onde a demanda é reduzida 

e existe a possibilidade de junção de dois ou mais serviços em um único ponto de integração 

no qual os usuários realizariam o transbordo para uma linha de maior capacidade e freqüência. 

Nos horários de pico da demanda, quando a ocupação dos veículos é mais acentuada, as 

viagens deverão ser diretas, somente de passagem pelos PDI’s, mas sem necessidade de 

transbordos. 

A partir da análise da rede viária e de transporte do município de Juiz de Fora, vislumbrou-se a 

possibilidade de implantação de 05 (cinco) Pontos de Integração na cidade, localizados 

estrategicamente em áreas de concentração de demanda. 

O quadro seguinte apresenta a relação dos locais de implantação: 

N Localização Logradouro (proximidade) Bairros Atendidos 

1 Retiro 
LMG-874 (Entre Estrada União 
Indústria e Estrada para Usina 

Marmelos) 

Usina Quatro, Floresta, Jardim Esperança, 
Caeté, Retiro, Sarandira, Granjas Bethel 

2 
Manoel 
Honório 

Rua Américo Lobo (Ida) / Av. 
Governador Valadares (Volta) 

Santa Rita, Alto Grajaú, Nossa Senhora 
Aparecida, Progresso, Marumbi, Santa 

Paula, Borborema, Bonfim 

3 Vitorino Braga 
Rua Vitorino Braga (Ida) / Rua do 

Monte (Volta) 
Vitorino Braga, Bom Jardim, Linhares, 

Grajaú, N.S. Aparecida 

4 
Quintas da 

Avenida 
Rua Paracatú / MG 353 

Filgueiras, Grama, Vila Montanhesa, Granja 
Triunfo, Recanto dos Lagos, Vivendas da 

Serra, Jardim Emaus 

5 Cascatinha Av. Paulo Japiassu 
Deusdedith Salgado, Salvaterra, Torreões, 
Aeroporto, Teixeiras, Monte Verde,  Santa 

Córdula, Mirante, BR 040  

O mapa seguinte apresenta a localização sugerida para cada um dos PDI’s: 
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Localização dos PDIs 

$

$

$

$

$

1

5

4

3

2

 

Os próximos itens apresentam detalhadamente, para cada um dos PDIs, a localização sugerida, 

as linhas que os atenderão, identificando quais serão seccionadas no fora-pico, a descrição das 

vias de acesso e o projeto funcional elaborado, contendo croquis de localização, largura da 

calçada e dimensionamento dos abrigos. 

PDI 1 – Retiro 

A localização sugerida para o PDI 1 é na região do Parque das Palmeiras, atendendo aos 

bairros: Floresta, Jardim Esperança, Caeté, Retiro e Sarandira. 

A tabela seguinte mostra quais linhas irão integrar neste PDI no fora-pico e a sugestão de 

linhas estruturantes e alimentadoras. 

Empresa Linha PDI Característica 

São Cristovão 302 1 Estruturante 

São Cristovão 303 1 Alimentadora 

São Cristovão 304 1 Alimentadora 

São Cristovão 305 1 Estruturante 

São Cristovão 306 1 Estruturante 

São Cristovão 308 1 Alimentadora 

São Cristovão 313 1 Alimentadora 

São Cristovão 315 1 Alimentadora 
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As imagens a seguir apresentam as linhas atuais, as linhas propostas e quais linhas propostas 

serão mantidas ou seccionadas. 

Linhas Atuais do PDI 1 

$

$

$

3

2

1

E S T A Ç Ã O  R I A C H U E L O

E S T A Ç Ã O  P A R Q U E  H A L F E L D

E S T A Ç Ã O  C A T E D R A L

Linhas Atuais
Linha 302

Linha 303

Linha 304

Linha 305

Linha 306

Linha 308

Linha 313

Linha 315  

Linhas Propostas do PDI 1 

$

$

$

$

4

3

2

1

E S T A Ç Ã O  R I A C H U E L O

E S T A Ç Ã O  P A R Q U E  H A L F E L D

E S T A Ç Ã O  C A T E D R A L

Linhas Propostas
Linha 302

Linha 303S

Linha 304S

Linha 305

Linha306

Linha 308S

Linha 313S

Linha 315S  
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Linhas Estruturantes do PDI 1  

$

$

$

3

2

1

E S T A Ç Ã O  R I A C H U E L O

E S T A Ç Ã O  P A R Q U E  H A L F E L D

E S T A Ç Ã O  C A T E D R A L

Linhas Propostas
Linha 302

Linha 305

Linha306  

Linhas Alimentadoras do PDI 1  

$

1

Linhas Propostas
Linha 303S

Linha 304S

Linha 308S

Linha 313S

Linha 315S
 

As tabelas seguintes apresentam as demandas e freqüências atuais por faixa horária de fora 

pico e no pico do almoço, das linhas sugeridas para este PDI. 
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Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

302 21 69 146 92 85 40 124 262 162 120 111 167 110 107 103 89 27 1.836 Manter

303 0 0 51 60 12 28 28 44 62 8 34 16 52 24 19 8 16 462 Seccionar

304 0 0 110 54 41 36 66 78 61 65 43 65 27 50 5 16 16 731 Seccionar

305 0 0 62 105 49 120 101 128 100 95 76 164 74 43 20 93 20 1.252 Manter

306 0 38 176 120 53 108 140 194 179 82 92 141 146 85 49 91 57 1.751 Manter

308 0 7 67 37 15 7 37 22 50 35 63 48 45 23 30 11 3 501 Seccionar

313 3 3 50 14 10 18 10 6 20 39 19 18 9 0 15 0 0 234 Seccionar

315 0 22 115 42 33 23 80 105 80 40 36 72 49 72 16 31 41 857 Seccionar

Total 25 139 777 524 298 380 586 839 715 483 474 691 512 404 258 339 181 7.624

Demanda Transportada por Faixa Horária

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

302 0 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 4 2 3 1 3 1 34 Manter

303 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 Seccionar

304 0 0 4 0 3 1 4 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 24 Seccionar

305 0 0 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 24 Manter

306 0 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 4 1 1 2 1 32 Manter

308 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14 Seccionar

313 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 1 14 Seccionar

315 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 17 Seccionar

Total 0 4 15 12 12 9 13 13 11 11 9 14 15 9 5 10 9 171

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

302 0 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 35 Manter

303 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11 Seccionar

304 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 Seccionar

305 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 25 Manter

306 0 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 29 Manter

308 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 Seccionar

313 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 Seccionar

315 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 Seccionar

Total 0 3 4 13 9 10 11 12 11 10 10 10 10 9 9 11 5 147

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida

 

A área em que se localizará o PDI 1 – Ida (sentido bairro/centro) possui 1,5 m de passeio com 

área para expandir. No sentido volta (centro/bairro) o PDI 1 – Volta se localizará no muro em 

frente ao PDI 1 Ida, e possui 3 metros de passeio disponível. 

A seguir apresenta – se uma imagem com a vista aérea contendo a indicação da localização e 

do acesso sugeridos para este PDI. 
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Acesso: “...Estrada de Bicas Rotatória, Estrada de Bicas, ...” 

 

A seguir apresenta-se o projeto funcional elaborado para o PDI 1 – Retiro. 

PDI 1 – Projeto Funcional 
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PDI 2 – Manoel Honório 

O PDI 2 será localizado no bairro Manoel Honório e atenderá os bairros: Santa Rita, Alto 

Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, Progresso, Marumbi, Santa Paula, Borborema. A tabela e as 

figuras a seguir apresentam as linhas atuais deste PDI e a sua situação proposta. 

Empresa Linha PDI Característica 

Ansal Filial 201 2 Alimentadora 

Ansal Filial 202 2 Estruturante 

Ansal Filial 203 2 Alimentadora 

Ansal Filial 204 2 Estruturante 

Ansal Filial 205 2 Alimentadora 

Ansal Filial 206 2 Alimentadora 

Ansal Filial 207 2 Estruturante 

Ansal Filial 208 2 Alimentadora 

Ansal Filial 209 2 Estruturante 

Ansal Filial 210 2 Alimentadora 

Ansal Filial 230 2 Estruturante 

Ansal Filial 231 2 Estruturante 

Ansal Filial 232 2 Estruturante 

Ansal Filial 233 2 Alimentadora 

Goretti 401 2 Alimentadora 

Goretti 402 2 Alimentadora 

Goretti 403 2 Estruturante 

Goretti 404 2 Estruturante 

Goretti 405 2 Estruturante 

Goretti 406 2 Alimentadora 

Linhas Atuais do PDI 2                          

$

$

$

$

8

4

3

2

Linhas Atuais
Linha 201

Linha 202

Linha 203

Linha 204

Linha 205

Linha 206

Linha 207

Linha 208

Linha 209

Linha 210

Linha 230

Linha 231

Linha 232

Linha 233

Linha 401

Linha 402

Linha 403

Linha 404

Linha 405

Linha 406
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Linhas Propostas do PDI 2 

$

$

$

$

8

4

3

2

Linhas Propostas
Linha 201S

Linha 202

Linha 203S

Linha 204

Linha 205S

Linha 206S

Linha 207

Linha 208S

Linha 209

Linha 210S

Linha 230

Linha 231

Linha 232

Linha 233S

Linha 401S

Linha 402S

Linha 403

Linha 404

Linha 405

Linha 406S

 

Linhas Estruturantes do PDI 2                       

$

$

$

$

8

4

3

2

Linhas Propostas
Linha 202

Linha 204

Linha 207

Linha 209

Linha 230

Linha 231

Linha 232

Linha 403

Linha 404

Linha 405
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Linhas Alimentadoras do PDI 2  

$

$

$

4

3

2

Linhas Propostas
Linha 201S

Linha 203S

Linha 205S

Linha 206S

Linha 208S

Linha 210S

Linha 233S

Linha 401S

Linha 402S

Linha 406S

 

As tabelas seguintes apresentam as demandas e freqüências atuais por faixa horária de fora 

pico e no pico do almoço, das linhas sugeridas para este PDI. 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

201 0 0 26 53 65 40 74 131 103 29 65 82 70 78 28 18 15 880 Seccionar

202 0 0 39 115 75 80 111 110 93 76 116 86 99 43 38 142 9 1.233 Manter

203 0 0 0 53 49 21 24 46 57 25 30 38 39 6 0 0 0 389 Seccionar

204 0 40 78 122 81 100 117 146 139 93 176 91 111 67 56 14 21 1.451 Manter

205 0 0 2 53 41 22 32 50 31 41 74 24 68 21 46 58 36 598 Seccionar

206 0 0 9 102 19 26 17 57 73 53 40 34 51 34 56 18 18 608 Seccionar

207 19 14 72 123 149 123 154 220 182 170 179 222 147 77 92 69 52 2.063 Manter

208 0 0 18 118 90 80 94 125 124 139 60 90 72 58 85 71 16 1.242 Seccionar

209 0 0 84 89 70 57 148 113 59 99 87 99 110 112 100 89 8 1.323 Manter

210 0 0 25 53 11 12 37 74 39 42 27 111 58 41 17 65 0 611 Seccionar

230 0 0 0 28 36 8 23 27 27 27 12 61 53 31 33 48 36 451 Manter

231 0 0 16 18 31 18 33 41 17 25 58 45 20 27 19 13 0 380 Manter

232 0 0 31 50 29 11 8 56 32 22 36 36 8 10 14 14 8 364 Manter

233 0 0 20 17 11 2 15 41 27 16 22 59 42 47 25 43 0 389 Seccionar

401 0 30 29 46 30 34 52 27 38 31 31 51 31 22 22 49 33 557 Seccionar

402 0 0 29 79 56 84 107 121 106 132 115 98 106 37 63 86 32 1.253 Seccionar

403 0 0 35 97 52 95 114 152 86 98 126 154 108 72 89 98 22 1.399 Manter

404 0 0 36 107 60 84 50 67 70 76 75 46 67 51 26 34 19 868 Manter

405 0 22 100 140 117 166 97 182 130 105 119 178 132 109 120 82 46 1.844 Manter

406 0 0 0 42 9 12 38 33 21 49 31 48 39 16 32 28 18 415 Seccionar

Total 19 106 651 1.505 1.081 1.075 1.344 1.818 1.457 1.349 1.478 1.653 1.429 960 964 1.038 389 18.316

Demanda Transportada por Faixa Horária
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Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

201 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 25 Seccionar

202 0 0 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 29 Manter

203 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 12 Seccionar

204 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 Manter

205 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Seccionar

206 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 18 Seccionar

207 0 0 1 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 41 Manter

208 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 28 Seccionar

209 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Manter

210 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Seccionar

230 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Manter

231 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 Manter

232 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 16 Manter

233 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 Seccionar

401 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 Seccionar

402 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 30 Seccionar

403 0 0 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 44 Manter

404 0 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 23 Manter

405 0 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 39 Manter

406 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 0 16 Seccionar

Total 1 5 24 37 31 35 33 35 36 32 32 30 31 32 28 26 20 468

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

201 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 23 Seccionar

202 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 1 2 0 26 Manter

203 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 Seccionar

204 0 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 30 Manter

205 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 14 Seccionar

206 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 17 Seccionar

207 0 0 1 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 41 Manter

208 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 26 Seccionar

209 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 30 Manter

210 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 Seccionar

230 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Manter

231 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 Manter

232 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 15 Manter

233 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10 Seccionar

401 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Seccionar

402 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 28 Seccionar

403 0 0 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 43 Manter

404 0 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 23 Manter

405 0 0 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 36 Manter

406 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 15 Seccionar

Total 0 3 14 33 36 31 33 35 34 34 34 28 29 27 27 27 18 443

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido volta

 

O PDI 2 – Ida (centro/bairro) se encontrará na Av. Américo Lobo (via de mão única) que possui 

passeio de 2,50 metros no local sugerido. 

Já o PDI 2 Volta (sentido centro/bairro) será localizado na Av. Gov. Valadares, que possui 4,20 

metros de passeio no local. 

A seguir apresenta-se uma imagem com a vista aérea contendo a indicação da localização e do 

acesso sugeridos para este PDI. 
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Acesso: “...Rua Américo Lobo, Rua dos Inconfidentes,                                                                           

Av. Governador Valadares, Rua Eugênio Fontainha...” 

 

A seguir apresenta-se o projeto funcional elaborado para o PDI 2 – Manoel Honório. 

PDI 2 – Projeto Funcional 
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PDI 3 – Vitorino Braga 

A proposta é que este PDI seja implantado na região do Vitorino Braga, atendendo aos bairros: 

Vitorino Braga, Bom Jardim, Linhares e Grajaú.  

As linhas atuais que poderão ser integradas neste PDI e a sua situação proposta estão 

apresentadas na tabela a seguir. 

Empresa Linha PDI Característica 

Goretti 411 3 Estruturante 

Goretti 413 3 Estruturante 

Goretti 415 3 Alimentadora 

Goretti 416 3 Alimentadora 

Goretti 420 3 Estruturante 

Goretti 423 3 Alimentadora 

Goretti 425 3 Alimentadora 

Goretti 426 3 Estruturante 

Goretti 427 3 Alimentadora 

Goretti 428 3 Alimentadora 

Goretti 429 3 Alimentadora 

Goretti 435 3 Estruturante 

Goretti 436 3 Estruturante 

A situação atual e proposta de cada linha deste PDI estão apresentadas nas imagens a seguir. 

Linhas Atuais do PDI 3 

$

$

$

$

8

4

3

2

Linhas Atuais
Linha 411

Linha 413

Linha 415

Linha 416

Linha 420

Linha 423

Linha 425

Linha 426

Linha 427

Linha 428

Linha 429

Linha 435

Linha 436
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Linhas Propostas do PDI 3 

$

$

$

$

8

4
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2

Linhas Propostas
Linha 411

Linha 413

Linha 415S

Linha 416S

Linha 420

Linha 423S

Linha 425S

Linha 426

Linha 427S

Linha 428S

Linha 429S

Linha 435

Linha 436

 

Linhas Estruturantes do PDI 3  

$
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Linhas Propostas
Linha 411

Linha 413

Linha 420

Linha 426

Linha 435

Linha 436
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Linhas Alimentadoras do PDI 3  

$

$

$

$

8

4

3

2

Linhas Propostas
Linha 415S

Linha 416S

Linha 423S

Linha 425S

Linha 427S

Linha 428S

Linha 429S

 

As tabelas seguintes apresentam as demandas e freqüências atuais por faixa horária de fora 

pico e no pico do almoço, das linhas sugeridas para este PDI. 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

411 0 0 9 41 25 13 25 57 15 43 25 40 58 32 13 38 0 432 Manter

413 0 9 69 63 54 40 113 97 93 46 76 67 70 62 78 71 2 1.010 Manter

415 0 0 28 3 22 9 38 76 8 26 29 52 38 20 26 8 0 384 Seccionar

416 0 0 0 8 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 31 Seccionar

420 0 0 74 59 21 25 23 52 57 16 51 34 72 47 36 68 5 639 Manter

423 0 0 27 35 32 6 57 39 42 36 22 52 32 44 29 42 13 508 Seccionar

425 0 0 46 86 33 66 136 114 40 72 87 47 30 38 14 25 20 854 Seccionar

426 0 0 17 96 72 62 122 101 65 46 55 58 90 37 35 22 30 910 Manter

427 0 0 30 90 7 69 114 87 49 34 111 92 56 22 15 44 9 829 Seccionar

428 0 2 45 11 32 44 80 71 21 43 38 80 44 46 24 16 2 599 Seccionar

429 0 0 49 51 18 26 44 67 26 46 40 55 47 22 12 67 30 599 Seccionar

435 0 0 66 54 33 72 70 73 25 37 41 38 65 37 27 40 27 707 Manter

436 12 66 88 190 159 131 122 221 162 155 213 246 269 99 102 71 51 2.357 Manter

Total 12 77 546 787 508 564 944 1.055 604 623 789 861 870 505 413 512 190 9.858

Demanda Transportada por Faixa Horária

 



 

 
125 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

411 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 19 Manter

413 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 27 Manter

415 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8 Seccionar

416 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Seccionar

420 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 16 Manter

423 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 Seccionar

425 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 Seccionar

426 0 0 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 35 Manter

427 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 Seccionar

428 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 13 Seccionar

429 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Seccionar

435 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Manter

436 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 48 Manter

Total 1 3 16 18 17 16 15 19 15 16 17 14 15 16 12 15 13 238

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

411 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 16 Manter

413 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 27 Manter

415 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 9 Seccionar

416 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Seccionar

420 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 15 Manter

423 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 Seccionar

425 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Seccionar

426 0 0 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 33 Manter

427 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 Seccionar

428 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 11 Seccionar

429 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Seccionar

435 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Manter

436 0 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 48 Manter

Total 0 2 11 18 18 15 16 15 15 18 16 17 16 14 13 17 8 229

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido volta

 

O PDI 3 – Ida (bairro/centro) se localizará na via de mão única Vitorino Braga entre as Ruas N. 

S. do Líbano e Jésus de Oliveira. Esta via possui 9,40 metros de largura, com passeio de 2,30 

metros e abrigo de 8,0 metros de comprimento. A localização sugerida para o PDI 3 – Volta 

(sentido centro/bairro) encontra-se entre as Ruas Baependi e Heitor Guimarães, na Rua Moacir 

Armando Santos, também conhecida como Rua do Monte, que possui 7,70 metros de largura e 

passeio de 2,10 metros.  

A seguir apresenta-se uma imagem com a vista aérea contendo a indicação da localização e do 

acesso sugeridos para este PDI. 
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Acesso: “...Rua Vitorino Braga, Av. Garibaldi Campinhos,                                                                   

Rua Moacyr Amado dos Santos, Rua Ns. Do Líbano, Rua Vitorino Braga, ...” 

 

A seguir apresenta-se o projeto funcional elaborado para o PDI 3 – Vitorino Braga. 

PDI 3 – Projeto Funcional 
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PDI 4 – Quintas da Avenida 

O PDI 4 será localizado no bairro Quintas da Avenida dando atendimento aos bairros: 

Filgueiras, Grama, Vila Montanhesa, Granja Triunfo, Recanto dos Lagos, Vivendas da Serra. 

As linhas atuais e propostas para operação do fora-pico, neste PDI, estão apresentadas na 

tabela a seguir. 

Empresa Linha PDI Característica 

Santa Luzia 100 4 Estruturante 

Santa Luzia 101 4 Alimentadora 

Santa Luzia 102 4 Estruturante 

Santa Luzia 103 4 Alimentadora 

Santa Luzia 105 4 Estruturante 

Santa Luzia 107 4 Estruturante 

Santa Luzia 109 4 Alimentadora 

Santa Luzia 110 4 Alimentadora 

Santa Luzia 116 4 Alimentadora 

Santa Luzia 117 4 Alimentadora 

Santa Luzia 150 4 Alimentadora 

Santa Luzia 155 4 Estruturante 

As imagens a seguir apresentam as linhas atuais, as linhas propostas e quais dessas linhas 

propostas serão mantidas ou seccionadas. 

      Linhas Atuais do PDI 4                                         Linhas Propostas do PDI 4 
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Linhas Estruturantes do PDI 4                                Linhas Alimentadoras do PDI 4  

  

As tabelas seguintes apresentam as demandas e freqüências atuais por faixa horária de fora 

pico e no pico do almoço, das linhas sugeridas para este PDI. 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

100 0 0 63 36 34 49 41 23 46 29 6 54 28 9 37 4 20 479 Manter

101 0 38 58 53 60 77 75 113 81 71 92 86 71 44 95 82 8 1.103 Seccionar

102 0 7 86 118 82 74 96 125 131 33 74 115 67 60 43 24 22 1.157 Manter

103 0 42 129 121 100 109 167 117 126 146 130 221 229 68 104 56 29 1.895 Seccionar

105 4 20 198 106 126 62 124 219 159 107 156 164 141 85 74 58 37 1.841 Manter

107 0 18 101 131 43 38 99 97 80 90 76 144 174 105 72 113 16 1.399 Manter

109 0 8 35 34 11 43 19 136 17 17 36 71 13 31 8 27 7 514 Seccionar

110 0 6 21 2 42 39 58 65 63 50 20 52 23 24 0 0 5 470 Seccionar

116 0 0 8 99 13 37 36 22 19 31 56 33 77 22 31 26 2 512 Seccionar

117 0 0 22 98 47 43 90 23 23 87 42 68 39 28 34 62 15 720 Seccionar

150 0 0 3 3 13 0 56 26 5 0 0 0 24 0 0 0 0 130 Seccionar

155 0 0 0 22 20 31 4 47 82 27 55 41 21 23 8 32 5 419 Manter

Total 4 139 725 822 591 603 866 1.013 832 689 742 1.048 907 500 506 485 166 10.638

Demanda Transportada por Faixa Horária
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$

$
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Linhas Propostas

Linha 101S

Linha 103S

Linha 109S

Linha 110S

Linha 116S

Linha 117S

Linha 150S
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Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

100 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 Manter

101 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 Seccionar

102 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 0 1 0 20 Manter

103 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 0 2 0 26 Seccionar

105 0 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 28 Manter

107 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 25 Manter

109 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 11 Seccionar

110 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 16 Seccionar

116 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 14 Seccionar

117 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 18 Seccionar

150 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Seccionar

155 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 Manter

Total 0 8 13 14 15 11 15 14 14 13 12 14 16 12 11 8 8 198

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

100 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 Manter

101 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 Seccionar

102 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 17 Manter

103 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 0 2 28 Seccionar

105 0 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 27 Manter

107 0 0 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 25 Manter

109 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9 Seccionar

110 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 11 Seccionar

116 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Seccionar

117 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 16 Seccionar

150 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Seccionar

155 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 8 Manter

Total 0 4 10 13 13 13 12 13 13 15 10 13 11 12 12 9 10 183

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido volta

 

Este PDI tanto no sentido ida (bairro/centro) como no sentido volta (centro/bairro) se 

localizará na Av. Juiz de Fora. A área na qual será implantado o ponto no sentido ida possui 

2,35 metros de passeio. Já o ponto volta, que será localizado em frente ao PDI no sentido de 

ida, possui 2,10 metros de passeio. 

A seguir apresenta-se uma imagem com a vista aérea contendo a indicação da localização e do 

acesso sugeridos para este PDI. 
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Acesso: “... Av. Juiz de Fora, Rua Nicolau F. Mendes, Rua Irene Batista Oliveira,                           

Rua Evilásio Franco, Av. Juiz de Fora, ...” 

 

A seguir apresenta-se o projeto funcional elaborado para o PDI 4 – Quintas da Avenida. 

PDI 4 – Projeto Funcional
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PDI 5 – Cascatinha 

O PDI 5 será localizado na Av. Paulo Japiassu e atenderá os bairros Deusdedith Salgado, 

Salvaterra, Torreões, Aeroporto, Teixeiras, Monte Verde, Santa Córdula, Mirante, BR-040. A 

tabela seguinte apresenta as linhas que poderão atender a este PDI e as propostas elaboradas. 

Empresa Linha PDI Característica 

Tusmil 508 5 Estruturante 

Tusmil 518 5 Alimentadora 

Tusmil 519 5 Estruturante 

Tusmil 520 5 Alimentadora 

Tusmil 521 5 Estruturante 

Tusmil 522 5 Alimentadora 

Tusmil 523 5 Estruturante 

Tusmil 529 5 Estruturante 

Tusmil 543 5 Estruturante 

Tusmil 546 5 Estruturante 

As imagens seguintes ilustram a situação atual e proposta para as linhas que integrarão neste 

PDI. 

Linhas Atuais do PDI 5 
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Linhas Propostas do PDI 5 

 

Linhas Estruturantes do PDI 5  
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Linhas Alimentadoras do PDI 5  

 

As tabelas seguintes apresentam as demandas e freqüências atuais por faixa horária de fora 

pico e no pico do almoço, das linhas sugeridas para este PDI. 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

508 0 0 0 132 63 29 15 34 40 72 48 41 77 48 24 2 0 624 Manter

518 0 0 76 22 4 46 8 74 5 0 0 13 4 0 0 0 0 252 Seccionar

519 0 34 113 147 90 61 17 30 78 32 44 67 183 86 49 3 62 1.098 Manter

520 0 0 103 264 166 129 121 83 124 106 97 143 170 178 59 74 139 1.957 Seccionar

521 0 23 51 281 304 164 156 274 272 254 322 217 131 260 64 64 94 2.932 Manter

522 0 4 52 220 130 138 71 89 206 149 154 164 158 164 68 104 172 2.044 Seccionar

523 0 6 141 206 28 13 58 79 31 35 17 87 59 94 48 29 29 959 Manter

529 0 15 33 57 15 40 17 2 6 6 20 23 9 0 0 0 0 244 Manter

543 0 0 2 51 0 0 0 31 5 13 0 30 35 0 0 0 0 167 Manter

546 0 0 25 35 50 8 17 33 30 52 38 43 39 14 10 10 82 486 Manter

Total 0 83 596 1.416 850 627 481 730 797 718 741 828 865 844 324 286 579 10.763

Demanda Transportada por Faixa Horária

 

Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

508 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9 Manter

518 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 Seccionar

519 0 1 1 1 2 3 2 2 3 1 0 2 3 2 3 2 0 28 Manter

520 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 20 Seccionar

521 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 34 Manter

522 0 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 1 35 Seccionar

523 0 1 6 4 2 0 3 2 3 1 2 4 5 1 1 4 4 43 Manter

529 0 0 0 3 0 0 3 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 14 Manter

543 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Manter

546 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 Manter

Total 0 4 14 17 12 11 16 15 15 10 12 16 16 12 8 12 9 199

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido ida
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Linha 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Total Situação

508 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8 Manter

518 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 Seccionar

519 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 21 Manter

520 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 20 Seccionar

521 0 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 0 32 Manter

522 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 33 Seccionar

523 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 Manter

529 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 Manter

543 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Manter

546 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 Manter

Total 0 4 7 10 11 10 11 9 11 11 10 10 10 9 8 8 5 144

Número de viagens por Faixa Horária - Sentido volta

 

O PDI 5, tanto no sentido ida como no sentido volta, será implantado na Av. Paulo Japiassu. A 

área sugerida para o ponto de ida deste PDI encontra – se próxima ao ponto de táxi como e 

possui 1,90 metros de passeio. O ponto de volta será implantado do outro lado da rua em 

frente a lojas de comércio. 

A seguir apresenta-se uma imagem com a vista aérea contendo a indicação da localização e do 

acesso sugerido para este PDI. 

Acesso: “...Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, Retorno, Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho,...” 

 

A seguir apresenta-se o projeto funcional elaborado para o PDI 5 – Cascatinha. 
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PDI 5 – Projeto Funcional 

 

Alterações de Itinerários 

A Prefeitura de Juiz de Fora dispõe de um elenco de projetos de obras viárias para a cidade, 

dentre as quais já foram implantadas as Pontes Wilson Coury Jabour Júnior e Luiz Ernesto 

Bernardino Alves Filho e está em fase de construção uma terceira ponte na projeção da Rua 

Antônio Lagrota, todas interligando as pistas da Avenida Brasil que margeiam o Rio Paraibuna. 

Considerando expectativas de implantação a curto prazo, a SETTRA destacou para análise dos 

impactos nos itinerários das linhas de transporte coletivo da cidade as seguintes intervenções: 

 Remodelação da Praça do Riachuelo e Reestruturação Urbanoviária da Avenida 

Presidente Getúlio Vargas; 

 Reestruturação Urbanoviária da Avenida Francisco Bernardino; 

 Sistema Binário do Bairro São Mateus; 

 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraibuna na Projeção da Rua Antônio Lagrota; 

 Binário da Rua Dom Silvério; 

 Estruturação Urbanoviária do Prolongamento da Avenida dos Andradas até as 

Ruas Professora Violeta dos Santos e Bernardo Mascarenhas; e 

 Contorno Viário ao Campus da UFJF. 
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No rol de intervenções colocadas sob análise, a que se refere ao “Contorno Viário ao Campus 

da UFJF”, apesar de seu grande potencial de melhoria da circulação geral de veículos na região 

em que se insere, não está nesta atividade descrita, tendo em vista que suas proposições não 

interferirão, pelo menos em curto prazo, nos itinerários das linhas de transporte coletivo que 

por lá circulam. 

Por outro lado, apesar de não ser uma intervenção física, mas importante intervenção 

operacional decorrente da implantação das três pontes acima citadas, o binário da Avenida 

Brasil também está descrito em seus aspectos conceituais e principais alterações. 

Reforça-se que a implementação das intervenções em muito contribuirá para a melhoria das 

condições de mobilidade da cidade de maneira geral, e certamente com impactos positivos no 

desempenho do sistema de transporte coletivo, criando caminhos alternativos, desafogando 

vias e melhorando a fluidez do tráfego, com ganhos de tempo, conforto e segurança nos 

deslocamentos. 

Descrição das Intervenções 

A seguir é apresentada relação das intervenções viárias necessárias à implantação das 

proposições, as quais integram o item 9 – Conjunto de Intervenções na Mobilidade Urbana: 

 Remodelação da Praça do Riachuelo e Reestruturação Urbanoviária da Avenida 

Presidente Getúlio Vargas; 

 Construção de Ponte Sobre o Rio Paraibuna na Projeção da Rua Antônio Lagrota; 

 Binário da Rua Dom Silvério; 

 Estruturação Urbanoviária do Prolongamento da Avenida dos Andradas até as 

Ruas Professora Violeta dos Santos e Bernardo Mascarenhas; e 

 Binário da Avenida Brasil. 

Novos Itinerários 

Foram revistos os itinerários de todas as linhas que foram afetadas pelas proposições descritas 

no item anterior, considerando que sejam implantadas todas as intervenções. 

Novas Extensões 

Tendo em vista as adequações dos itinerários das linhas impactadas pelas intervenções, suas 

extensões foram alteradas, estando consolidadas, por linha e sentido, as seguintes 

informações: 

 seu número; 

 o número complementar no caso das linhas cujos itinerários sejam variações do 

itinerário principal; 

 o nome da linha ou da localidade atendida em função de eventual variação do 

itinerário; 
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 suas extensões atuais; 

 as intervenções que deram origem às modificações, também destacadas segundo 

a convenção de cores adotadas na descrição dos itinerários; 

 o aumento ou redução no trecho afetado decorrente do novo traçado; e  

 suas extensões futuras. 

2.3. Seleção das Tecnologias  

A lógica operacional de um sistema de transporte público consiste na formulação de uma 

filosofia da prestação de serviços, de forma a aumentar a eficiência dos veículos e reduzir os 

custos do transporte. Para a elaboração da lógica operacional foram analisadas as seguintes 

condições: 

 economicidade do sistema;  

 capacidade de transporte dos veículos; 

 desempenho operacional dos corredores; e 

 sinuosidade do itinerário. 

Dessa forma o transporte público deve se adequar às caracteríscas da região e ser passível de 

adaptações constantes à própria dinâmica urbana, tanto em termos quantitativos como 

quanto à tecnologia do veículo.  

ECONOMICIDADE DO SISTEMA 

Os diversos tipos de veículos que compõe um sistema de transporte público operado por 

ônibus devem funcionar, atendendo cada um a funções específicas, na busca constante de 

uma racionalização operacional e redução dos custos de transporte.  

No caso de Juiz de Fora procurou–se, para o horizonte de projeto de curto prazo, maximizar o 

uso da infraestrutura já instalada, racionalizando o sistema. Neste contexto estabeleceu-se 

que o serviço de transporte coletivo do município continuará a ser operado por veículos 

convencionais, devido à sua versatilidade operacional, para adequação dos itinerários às novas 

realidades urbanas, sua capacidade ofertada e seu lay-out interno. 

CAPACIDADE DE TRANSPORTE DOS VEÍCULOS 

A capacidade nominal dos veículos (CN) é estipulada como o número máximo de passageiros 

que poderão ser simultaneamente transportados, em um veículo padrão da linha, em 

condições limites de conforto, de acordo com a seguinte fórmula: 
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CN = Ass. + (t x Área útil) 

Onde, 

CN = capacidade nominal do veículo; 

Ass. = número de assentos disponíveis; 

t = taxa de ocupação máxima. 

A taxa de ocupação máxima de um veículo de transporte público é definida pela quantidade de 

passageiros transportados em pé em relação ao espaço útil reservado para tal finalidade.  

Sendo assim, a capacidade de transporte dos veículos está diretamente ligada ao nível de 

conforto que se pretende oferecer aos usuários do sistema de transporte coletivo. 

DESEMPENHO OPERACIONAL DOS CORREDORES 

O sistema operacional do transporte público observado nas principais vias de circulação de Juiz 

de Fora pode ser caracterizado como corredor de transporte. Essa caracterização se deve ao 

fato de haver uma grande superposição de itinerários de diversas linhas. 

Para melhor compreender essa situação deve-se analisar a dinâmica evolutiva das linhas do 

transporte público do município. 

A evolução do transporte público na área urbana ocorreu de forma gradativa, fexível, de modo 

a ir se adequando às necessidades dos usuários. Tal procedimento deu-se tanto pela extensão 

de linhas existentes, como pela criação de novas linhas, que são derivadas das originais. 

Com isso, as principais vias de circulação acabaram por receber um número elevado de linhas 

de ônibus, provocando saturação nas suas condições de circulação ou na capacidade de 

atendimento nos seus pontos de parada. 

Para racionalizar a operação dessas vias principais será implantada em Juiz de Fora uma nova 

rede integrada de transportes com a criação de PDIs que irão operar nos períodos de fora-pico 

e com utilização de integração temporal. Esta medida irá reduzir o volume de veículos que 

trafegam nas principais vias de circulação, através da consolidação e seccionamento de 

diversas linhas, mantendo o atendimento lindeiro e aumentando a velocidade nas principais 

vias.  

SINUOSIDADE DO ITINERÁRIO 

O relevo de Juiz de Fora é caracterizado por formações elevadas e onduladas destacando-se 

em seu fundo de vale o Rio Paraibuna. 

Dessa forma, evidencia-se a sinuosidade dos itinerários de várias linhas que adaptaram-se ao 

sistema viário disponível para que fosse possível atender devidamente à demanda. 
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Sendo assim os itinerários garantem um atendimento da forma mais adequada, especialmente 

às pessoas com dificuldades de locomoção, evitando que estes usuários percorram trechos 

com acentuadas declividades para acessar as linhas de seu interesse. 

2.4. Dimensionamento Básico do Sistema  

A lógica operacional do sistema de transporte proposto consiste na formulação de uma 

filosofia de prestação de serviços que aumente a eficiência dos veículos e reduza os custos do 

transporte. O pressuposto básico é melhorar o nível de serviço oferecido aos usuários do 

sistema de transporte coletivo por ônibus de Juiz de Fora, aumentando a acessibilidade aos 

pólos geradores de viagens. 

A nova rede de linhas consiste na criação de 05 pontos de integração que irão permitir as 

trocas entre linhas alimentadoras e estruturantes no fora-pico, além de propostas de 

racionalização de itinerários, através de fusões de linhas diametrais e criação de novas linhas 

radiais.  

Apresenta-se ainda, sugestões de atendimentos por micro-ônibus para áreas atualmente 

desatendidas pelo transporte coletivo, além de algumas ligações diretas entre a UFJF e bairros 

periféricos. 

Linhas Criadas para Novos Atendimentos 

Conforme mencionado, foram sugeridas criações de linhas para algumas regiões, seja pela 

falta de atendimento devido à estrutura viária da região, seja pela implantação de novos 

empreendimentos, ou para interligar áreas que não são atendidas diretamente. Os itens 

seguintes apresentam estas propostas separadamente. 

LINHAS COM MICRO ÔNIBUS 

Com o objetivo de gerar atendimento a algumas regiões que atualmente não são atendidas 

devido à dificuldade dos ônibus convencionais de acessarem essas áreas, duas novas linhas 

foram criadas. Essas linhas serão operadas por veículos do tipo micro ônibus que têm 

capacidade para transportar até 20 passageiros, e possuem mais facilidade para trafegarem 

em locais de difícil acesso a ônibus convencionais, como ruas estreitas ou ruas com grandes 

declividades. 

A proposta para estas linhas consiste na criação de 01 linha alimentadora que irá operar o dia 

todo permitindo a ligação entre os bairros Alto Dom Bosco e Laranjeiras, através do PDI 05 

(Cascatinha), possibilitando a ligação desses bairros a todas as outras localidades atendidas 

pelas linhas que irão operar neste PDI, além de 01 linha que irá interligar, ao longo de todo o 

dia, uma área do bairro Filgueiras, que atualmente não possui atendimento por transporte 

público por ônibus, à Praça Filgueiras na Rua Orlando Riani, por onde trafegam diversas outras 

linhas da região. As linhas propostas são: 
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 Linha 510-1: Alto Dom Bosco/Laranjeiras via PDI 5; 

 Linha 103-1: Filgueiras/Praça Filgueiras. 

A seguir estão apresentados os mapas contendo a ilustração dos itinerários sugeridos para 

essas linhas. 

510-1 – Alto Dom Bosco/Laranjeiras via PDI 5 

 

103-1 – Filgueiras/Praça Filgueiras 
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Propõe-se para início de operação um headway de 30 minutos para a linha 103-1 e de 60 

minutos para a linha 510-1. 

Os quadros seguintes apresentam a distribuição de viagens para as linhas propostas: 

Nº de viagens propostas 103-1                   Nº de viagens propostas 510-1 

Faixa DU SAB DOM

5 2

6 2 2 2

7 2 2 2

8 2 2 2

9 2 2 2

10 2 2 2

11 2 2 2

12 2 2 2

13 2 2 2

14 2 2 2

15 2 2 2

16 2 2 2

17 2 2 2

18 2 2 2

19 2 2 2

20 2 2 2

21 2 2 2

22 2 2 2

23 2 2 2

Total 38 36 36                               

Faixa DU SAB DOM

5 1

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 1 1 1

15 1 1 1

16 1 1 1

17 1 1 1

18 1 1 1

19 1 1 1

20 1 1 1

21 1 1 1

22 1 1 1

23 1 1 1

Total 19 18 18  

O quadro a seguir fornece os dados operacionais esperados para as sub-linhas propostas: 

DU SAB DOM

Santa Luzia 103-1 Filgueiras/praça Filgueiras 2,33 8 1 38 36 36 2.619 570

Tusmil 510-1 Alto Dom Bosco/Laranjeiras via PDI 5 9,17 49 1 19 18 18 5.154 570
- - 2 57 54 54 7.772 1.140

P.Q. MENSAL 

(KM)

PASSAGIROS 

DU ESTIMADO

Total

EMPRESA SUBLINHA EXT. TV
FROTA 

MICRO

NÚMERO DE VIAGENS

 

LINHAS CRIADAS PARA NOVOS ATENDIMENTOS 

De acordo com os dados apresentados, foi proposta a criação de sublinhas para ligar essas 

localidades (Milho Branco, Grama, Linhares, São Benedito, Lourdes e Santo Antônio) ao 

campus da Universidade UFJF. Estas sublinhas são oriundas de linhas que atendem aos bairros 

citados somente até o centro de Juiz de Fora. 

A figura a seguir apresenta as sublinhas propostas para implantação. 
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Sublinhas Propostas para Ligar Localidades à UFJF 

 

Santa Luzia 102-1 Grama/UFJF 43,16 Perimetral

Goretti 436-1 Linhares/UFJF 24,68 Perimetral

Goretti 499-1 S.Antônio/UFJF 28,45 Perimetral

Goretti 443-1 N.S. Lourdes/UFJF 21,01 Perimetral

Goretti 431-1 São Benedito/UFJF 23,21 Perimetral

Norte 609-1 Milho Branco/UFJF 27,40 Perimetral

SUBLINHAS PROPOSTAS

EMPRESA SUBLINHA
EXT. 

(KM)
CARAC.

 

PROJEÇÃO DE NOVAS DEMANDAS 

Atualmente estão sendo construídas 978 unidades do programa “Minha Casa Minha Vida” em 

Juiz de Fora, totalizando sete empreendimentos, sendo eles: 

 Novo Triunfo II (202 unidades no Bairro Novo Triunfo); 

  Residencial 24 de Junho (100 unidades no Loteamento Jardim São João); 

 Residencial Vitória (80 unidades no Bairro Monte Castelo); 

 Loteamento Parque das Águas II (280 unidades no Monte Castelo); 

 Residencial Marumbi (136 unidades no Bom Jardim); 
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 Residencial Santa Maria (100 unidades no Nossa Senhora de Fátima); e 

 Residencial Ipiranga (80 unidades no Bairro Parque Independência II). 

De acordo com a previsão de entrega das obras, todos estes empreendimentos estarão 

finalizados em um curto prazo, necessitando uma análise dos novos atendimentos gerados 

devido à implantação dos mesmos. 

Sendo assim, apresenta-se a seguir, as propostas para atendimento a cada um destes 

empreendimentos, que deverão ser implantadas na medida em que forem entregues. 

RESIDENCIAL NOVO TRIUNFO II 

Para atendimento ao Residencial Novo Triunfo II, que tem previsão de entrega imediata, a 

oferta será reforçada com as linhas 710, 711 e com a criação da linha 758, que terá inclusão de 

um veículo. 

A seguir está apresentado o mapa contendo a ilustração do itinerário sugerido para esta linha. 

758 – Novo Triunfo II 

 

A figura a seguir apresenta a localização deste empreendimento. 
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Residencial Novo Triunfo 

 

RESIDENCIAL 24 DE JUNHO 

Este empreendimento tem previsão de entrega em novembro de 2014 e seu atendimento será 

realizado pelas linhas atuais do corredor da Av. JK. 

A figura a seguir apresenta a sua localização. 

Residencial 24 de junho 
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RESIDENCIAL MARUMBI 

O Residencial Marumbi, que também tem previsão de entrega imediata, será atendido pelas 

linhas atuais 413 e 423. 

Residencial Marumbi 
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RESIDENCIAL SANTA MARIA 

A figura a seguir ilustra a localização do Residencial Santa Maria, que também possui previsão 

de entrega imediata, e será atendido pela linha 547 Nossa Senhora de Fátima que terá inclusão 

de 1 veículo. 

Residencial Santa Maria 
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RESIDENCIAL PARQUE DAS ÁGUAS II   

O Residencial Parque das Aguas II  tem previsão de entrega para 2015. Este empreendimento 

contará com a inclusão de um veículo na linha 601 que atualmente atende ao Parque das 

Águas I. 

A figura seguinte apresenta a localização do Residencial Parque das Aguas II. 

Residencial Parque das Aguas II 
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RESIDENCIAL  IPIRANGA (PARQUE INDEPENDÊNCIA) 

O Residencial Ipiranga (Parque Independência) também tem previsão de entrega para 2015 e 

será atendido pela linha atual 118, que terá inclusão de um veículo.  
A figura seguinte apresenta a localização deste empreendimento. 

Residencial  Ipiranga 
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Também estão sendo implantados outros seis empreendimentos relativos a outros programas: 

 Residencial NEO; 

 Residencial Construtora Tenda; 

 Residencial Jardim de Minas; 

 Residencial Parque Verde; 

 Residencial São Geraldo; 

 Residencial Jardim Violeta. 

RESIDENCIAL NEO 

Este empreendimento possuirá 314 unidade no bairro São Pedro e possui previsão de entrega 

imediata. Para atender à demanda gerada por essas unidades serão incluídos dois veículos na 

linha 516. Atualmente a oferta das linhas 54, 516 e 541 absorve parte da nova demanda. 

RESIDENCIAL CONSTRUTORA TENDA 

Com 220 unidades o Residencial Construtora Tenda será localizado no bairro São Pedro e tem 

previsão de entrega para o período de fevereiro a maio de 2015. Para atender sua demanda a 

oferta das linhas do corredor Av. Presidente Costa e Silva será reforçada e será criada a linha 

561, em que serão inseridos dois veículos, que também irão atender o Residencial Jardim de 

Minas descrito a seguir. 

RESIDENCIAL JARDIM DE MINAS 

Localizado no bairro São Pedro este empreendimento conta com 600 unidades sendo que 200 

unidades já estão ocupadas por moradores. 

A seguir está apresentado o mapa contendo a ilustração do itinerário sugerido para a linha 

561, bem como sua descrição. 
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561 – Santana/Tupã 

 

RESIDENCIAL PARQUE VERDE 

Este empreendimento contará com 360 unidades sendo que destas, 200 com entrega 

imediata, e as outras 160 entregues em fevereiro de 2015. Atualmente a oferta da linha 137 

absorve parte da nova demanda, mas para atender toda a demanda gerada pela sua 

implantação será criada a extensão da linha 137 com inclusão de dois veículos. 

RESIDENCIAL SÃO GERALDO 

Com previsão de entrega imediata, este empreendimento possuirá 80 unidades e será 

localizado no bairro Previdenciários. Para seu atendimento será incluído um veículo na linha 

atual 129. 

RESIDENCIAL JARDIM VIOLETA 

Este empreendimento tem previsão de entrega imediata e terá 208 unidades que serão 

atendidas pelas linhas atuais 112 e 115. 

Sendo assim, serão incluídos no total 11 veículos e 2 novas linhas para que se possa garantir o 

atendimento adequado à nova demanda gerada a partir da implantação desses 

empreendimentos. 
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2.5. Conclusões 

A demanda obtida através do diagnóstico da situação atual para um dia útil foi de 426.953 

passageiros transportados.  

Ao se comparar esta demanda com a projeção de demanda para as linhas do sistema 

proposto, percebe-se um aumento de 13.763 passageiros transportados, ou 3,2% da demanda 

total transportada atualmente.  

Isto indica que este percentual de passageiros irá utilizar mais de uma linha para fazer o seu 

deslocamento, ou seja, aproximadamente 3,2% do total de passageiros transportados 

atualmente irão necessitar de mais uma linha de transporte para a realização do seu 

deslocamento, em relação ao que utilizam hoje. 

O segundo passo para o dimensionamento dos serviços é o cálculo do número de viagens 

necessárias para atendimento da demanda e dos níveis de serviço mínimos estabelecidos. 

Foram tabulados a demanda projetada por sentido de deslocamento, os fatores de 

rotatividade, os PTC’s, a capacidade nominal e o número de viagens obtido para cada linha 

proposta, por faixa horária. 

A partir do número de viagens dimensionado, calculou-se a produção quilométrica projetada 

para cada linha em um dia útil. 

A produção quilométrica atual para todo o sistema de transporte coletivo é de 135.996 km/dia 

útil, que são realizados em 12.986 viagens, considerando-se cada sentido de deslocamento.  

Sistema de Transporte Coletivo Número de Viagens / Dia Útil Produção Quilométrica / Dia Útil 

Atual 12.986 135.996 

Proposto 13.524 139.824 

Diferença 538 3.828 

ANÁLISE COMPARATIVA: ATUAL X PROPOSTA 

O quadro resumo apresentado a seguir contém os principais parâmetros avaliados na situação 

atual e na situação proposta. 
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Parâmetros Avaliados Situação Atual Situação Proposta 

Produção Quilométrica / Dia Útil 135.996 139.824 

Frota Necessária 532 572 

Viagens Realizadas por Sentido / Dia Útil 12.986 13.524 

Passageiros Transportados / Dia Útil 426.953 440.716 

Passageiros Pagantes / Dia Útil 339.628 339.628 

IPK para um Dia Útil 3,14 3,15 

IPK equivalente para um Dia Útil 2,50 2,43 

A rede proposta para o município de Juiz de Fora irá permitir uma racionalização dos serviços, 

com melhoria do nível de serviço para a maioria dos usuários do sistema de transporte 

coletivo, sem grandes investimentos em infraestrutura, de forma a permitir a implantação do 

projeto em curto prazo. 

Para tanto, propôs-se a criação de 5 PDIs (Pontos de Integração) em locais estratégicos do 

município, através dos quais os usuários, obedecendo a critérios de controle preestabelecidos, 

poderão efetuar transbordos entre as linhas do sistema, pagando apenas complementos 

tarifários nos períodos de fora-pico. Esta configuração possibilitará ofertar mais destinos aos 

usuários, ao disponibilizar um leque maior de itinerários, além de um fortalecimento dos 

deslocamentos regionais com a implantação das linhas alimentadoras com tarifa reduzida. 

As outras propostas para racionalização dos serviços consistem na nova rede de linhas 

diametrais que, visando um melhor atendimento aos usuários e a geração de economias na 

operação do sistema de transporte, será baseada na manutenção de algumas linhas 

diametrais, permitindo as trocas sem integração entre os principais corredores da cidade, e na 

criação de algumas linhas radiais para oferecer maior frequência nos eixos mais carregados, 

com racionalização da operação nos eixos de menor demanda. Esta configuração de rede irá 

diminuir os custos do sistema, na medida em que serão reduzidas algumas viagens e uma alta 

quilometragem percorrida em percursos que operam atualmente com capacidades ociosas.  

O percentual de passageiros que terão que utilizar uma linha de transporte a mais para 

realizarem seus deslocamentos é de aproximadamente 3,2% em relação ao total de 

passageiros transportados atualmente. Este valor não é muito significativo se for considerada 

a economia total que a nova rede irá proporcionar ao sistema e o número de passageiros 

beneficiados com as linhas criadas para atendimentos regionais com tarifas reduzidas e o 

aumento do número de viagens ofertadas nas regiões de maior volume de demanda. 

Outro indicador de melhoria no nível de serviço proposto refere-se à frota necessária para 

operação dos serviços. O total de veículos a ser utilizado para operação da rede proposta é 

maior que o número de veículos que atualmente operam o sistema de transporte coletivo do 

município, confirmando o aumento da oferta de viagens nos horários de pico de demanda.  
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Além disso, a integração temporal a ser implantada aumentará significativamente a 

acessibilidade do sistema, na medida em que o usuário poderá realizar o transbordo entre 

linhas sem pagamento de complemento tarifário ou pagando um valor abaixo do valor da 

tarifa inteira na segunda linha utilizada. 

3. Proposições de Longo Prazo  

3.1. Objetivos 

Constituem os principais objetivos da implantação da rede de transporte coletivo urbano para 

o período de longo prazo do município de Juiz de Fora: 

 A geração de melhores condições de mobilidade, circulação e acessibilidade 

ocasionada pela implantação do sistema tronco-alimentado; 

 A racionalização da oferta oriunda da redução da superposição de linhas;  

 A melhoria dos atendimentos atuais, sem custos adicionais, dispensando-se a 

criação de novas linhas com extensões elevadas, pois será permitida a integração 

física e tarifária nos terminais; 

 A melhor forma de responder ao crescimento urbano, através de um sistema 

integrado, com criação de linhas que atendam aos desejos de deslocamento da 

população, e que promovam conexões entre os bairros e as principais áreas de 

atração de demanda. Este tipo de configuração torna-se mais eficiente quando 

implantado contemplando tecnologias que propiciem agilidade, facilidade e 

controle por parte do gestor, como é o caso da bilhetagem automática; 

 A utilização do sistema de bilhetagem automática, que propicia que a integração 

seja realizada tanto nos terminais de integração, quanto externamente aos 

mesmos. Esta automação permite ainda um melhor controle das gratuidades e 

descontos do sistema. 

A implantação de tarifas regionais nas linhas alimentadoras propostas permitirá ao usuário 

pagar uma tarifa inferior à praticada nas demais linhas do sistema e, caso o usuário embarque 

em uma segunda linha, a tarifa a pagar será o complemento até que seja atingida a tarifa 

modal. Nas linhas onde será viabilizada a tarifa regional, serão atraídos novos usuários, o que 

resulta da política de incentivo à mobilidade. 

Os esforços deverão ser concentrados no sentido de viabilizar a estrutura de integração, 

através da ampliação de opções de transporte para toda a população, podendo, inclusive, 

atrair novos usuários para o sistema, a partir das facilidades introduzidas. 

É extremamente importante que as modificações sejam amplamente difundidas e discutidas 

junto à comunidade. Esta situação esbarrará em uma dificuldade natural, que é a de 

compatibilizar demandas individuais ou pouco adensadas, com as possibilidades de uma rede 
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pública, que agrega demandas para viabilizar o atendimento ao nível das possibilidades físicas 

das vias e da capacidade de pagamento dos usuários. 

Através dessa nova rede será possível apresentar uma proposta para a melhoria da oferta do 

serviço de transporte coletivo atual, otimizando a distribuição de viagens e melhorando os 

níveis de serviços atuais.  

Assim, as soluções propostas serão construídas de forma a facilitar a transição do atual sistema 

para aquele que oferece maior potencial de atratividade de demanda e maior velocidade de 

resposta às evoluções do tecido urbano e, conseqüentemente, às demandas geradas. 

Ocorrerá um aumento na mobilidade geral do sistema, tendo em vista que os usuários, através 

da bilhetagem, poderão deslocar-se para qualquer outro destino, evitando-se que cada bairro 

da cidade esteja ligado a um destino diferente, o que acarretaria ônus ao sistema. 

3.2. Rede Proposta 

A Rede de Transporte Coletivo proposta para o período de longo prazo tem como conceito 

básico o sistema tronco-alimentado apoiado por terminais de integração. 

Esta rede está fundamentada na integração físico-tarifária, via bilhetagem eletrônica, que 

atenda com racionalidade às demandas existentes, podendo, inclusive, incorporar novas 

tecnologias de ônibus. 

Um sistema tronco-alimentado contém serviços com características estruturantes e 

alimentadoras. Um serviço troncal ou estruturante possui alta capacidade, opera nos principais 

eixos do sistema viário, e incorpora uma grande parcela da demanda de corredores e/ou áreas 

de abrangência dos terminais de Integração, interligando os terminais entre si; os terminais à 

área central da cidade; e os terminais a outros locais de grande atratividade. Já um serviço 

alimentador tem como objetivo atender à demanda que se desloca na própria região ou 

alimenta um terminal de integração. 

A figura a seguir ilustra o modelo de sistema tronco-alimentado. 
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Modelo de Sistema Tronco-Alimentado 

 

A implantação do sistema tronco-alimentado composto pelos terminais, através da utilização 

da bilhetagem eletrônica ocasionará elevados níveis de integração, devido à utilização de 

veículos de maior capacidade (novas tecnologias de ônibus) integrados aos veículos de 

capacidade convencional. 

A filosofia operacional deverá adotar os corredores de transporte como eixos estruturantes do 

sistema, a partir da rede tronco-alimentada, através dos terminais de integração, reduzindo a 

quantidade de veículos nos principais corredores de tráfego (devido à utilização de modelos de 

maior capacidade), com aumento da velocidade comercial dos veículos, além de oferecer 

maior acessibilidade aos passageiros e melhores níveis de segurança e conforto para realização 

da transferência entre serviços. Esta filosofia somente será viável de ser implantada no longo 

prazo, devido aos altos investimentos necessários. 

O terminal de integração é a estrutura física, o espaço designado no próprio sistema viário ou 

em terreno específico, reservado para oferecer conforto e segurança aos usuários do 

transporte coletivo durante a realização de transbordo nos sistemas tronco-alimentados, 

possibilitando a integração física e tarifária entre os serviços de transporte coletivo por ônibus, 

neste caso sendo chamado de terminal intramodal. 

Para a implantação deste sistema estão previstos 11 (onze) terminais de integração, cujos 

nomes indicam a área recomendada para a sua futura localização:  

 Manoel Honório; 

 Alto dos Passos; 

 São Mateus; 

 Zona Norte; 

 Democrata; 

 Vitorino Braga; 

 Costa Carvalho; 

 Poço Rico; 

 Cidade Alta; 

 Cascatinha e 

 Central – Getúlio 

Vargas. 

As figuras seguintes apresentam, respectivamente, a localização geral prevista para cada um 

desses terminais e as linhas troncais que deverão operar o sistema. 
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Terminais de Integração Previstos 

 

Linhas Troncais Previstas 
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Observe-se que, de acordo com essa concepção, a linha T16 – Terminal Cidade / Terminal 

Cascatinha via UFJF irá operar somente no fora-pico, pois no pico será mantida a linha circular 

que atende à universidade e o centro diretamente. 

O dimensionamento preliminar foi feito com a hipótese de operação das linhas troncais por 

ônibus articulados, de maior capacidade. 

Contudo, em havendo contexto futuro para o município que lhe seja econômica e 

financeiramente favorável, essa hipótese poderia sofrer dois níveis de “up grade”: 

 operação das linhas troncais através de Bus Rapid Transyt – BRT; ou 

 operação das linhas troncais através de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT. 

Ambas as soluções poderiam ser desenvolvidas com o aproveitamento do atual leito da via 

férrea, se viabilizada a implantação de contorno ferroviário à cidade para o transporte de carga 

feito pela MRS Logística, e demandarão estudos de viabilidade técnica e econômica mais 

aprofundados, dão o seu nível de sofisticação.  



 

 
 

 



 

 
 

 
Documento V. 

Transporte a Pé  
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Uma das diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora é a prioridade ao 

deslocamento de pedestres, em especial na Área Central. Está previsto o desenvolvimento de 

um trabalho de incentivo aos deslocamentos de pedestre através da aposição de sinalização 

indicativa (ver figuras ilustrativas desse tipo de tratamento em Londres) e de campanhas de 

conscientização direcionadas a pedestres e motoristas. 

Na sequência é apresentado o mapeamento das rotas de pedestres na Área Central de Juiz de 

Fora.   

Além disso, estão previstos projetos específicos de implantação de novos calçadões nas Ruas 

Marechal Deodoro e Batista de Oliveira, para complementar a extensa rede de calçadões e 

galerias existente na Área Central, e a implantação de um padrão de calçadas de alta qualidade 

em uma extensão viária extremamente significativa da cidade. 

Esses projetos são apresentados no item 9 – Conjunto de Intervenções na Mobilidade Urbana. 
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Sinalização Indicativa de Rotas de Pedestres em Londres 
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Rotas de Pedestres – Área Central de Juiz de Fora 

 

 



 

 



 

 

 
Documento VI. 

Transporte por Bicicleta 
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O Plano de Mobilidade tem como diretriz priorizar de modo efetivo o transporte cicloviário de 

Juiz de Fora. 

Juiz de Fora já conta com um Plano Diretor Cicloviário Integrado, aprovado através da Lei 

Municipal Nº 12.726, de 20 de dezembro de 2012 (ver em anexo). 

As figuras a seguir ilustram o projeto de uma rede cicloviária de ligação da Zona Norte da 

cidade à Avenida Barão do Rio Branco – principal conexão com a Área Central, com traçado ao 

longo do eixo do Rio Paraibuna, e um conjunto de vias alimentadoras. Além desse conjunto, as 

figuras identificam outras rotas cicloviárias internas à Região Norte, de caráter local. O projeto 

geométrico da rede proposta está apresentado no item 9 – Conjunto de Intervenções na 

Mobilidade Urbana. 

Está prevista a instalação de 8 (oito) bicicletários na Área Central, em locais a serem definidos 

junto a praças e jardins, para acomodar as bicicletas dos ciclistas oriundos da Zona Norte, e 

propiciar sua integração com a rede de transporte coletivo por ônibus. 
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Constitui diretriz do PlanMobJF que a implantação dessa rede cicloviária só venha a ser 

implantada após a definição de um tratamento específico para o modal na Área Central da 

cidade, a ser implantado concomitantemente com a rede proposta. 
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Anexo – Plano Diretor Cicloviário Integrado – 20/12/2012 

LEI Nº 12.726 – DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 

Institui o Plano Diretor Cicloviário Integrado e dá outras providências 

Projeto n. 39/2012, de autoria do Vereador Flávio Cheker. 

O Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto nos §§ 5° e 7º do art. 39, da Lei Orgânica do Município e nos §§ 5° e 7º do art. 189, 
do Regimento Interno, promulga o seguinte dispositivo legal, objeto de Veto Integral aposto pelo 
Chefe do Executivo Municipal: 

PARTE I 
DO DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 1° Fica instituído o Plano Diretor Cicloviário Integrado. 

Parágrafo único. A promoção do desenvolvimento do Plano Diretor Cicloviário Integrado tem como 
princípio o cumprimento das funções sociais da Cidade, nos termos da Lei Orgânica do Município 
de Juiz de Fora, garantindo: 

I - a promoção da qualidade de vida e do ambiente por meio do desenvolvimento da mobilidade 
urbana sustentável e da acessibilidade universal; 

II - a divisão do espaço público de uma maneira mais democrática e justa; 

III - a integração das ações públicas e privadas por meio de programas e projetos de atuação; e 

IV - o enriquecimento cultural da Cidade pela diversificação, atratividade, competitividade e pela 
inclusão social. 

Art. 2° O Plano Diretor Cicloviário Integrado incorpora os enfoques ambiental e social de 
planejamento na definição do modelo a ser desenvolvido, oferecendo o modal bicicleta à 
população como uma opção de transporte para o atendimento das demandas de deslocamento no 
espaço urbano, em condições de segurança e conforto, mediante o planejamento e a gestão 
integrada de todos os modos de transporte, garantindo a prioridade aos meios de transporte 
coletivo e aos meios não motorizados. 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 3° São objetivos do Plano Diretor Cicloviário Integrado: 

I - estimular a utilização da bicicleta em substituição ao transporte motorizado individual e às 
viagens a pé ou como complemento ao transporte público de passageiros; 
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II - constituir um espaço viário adequado e seguro para a circulação de bicicletas; 

III - promover infraestrutura adequada e segura para o estacionamento e guarda de bicicletas nos 
polos geradores de viagens e nos equipamentos urbanos dos sistemas de transporte coletivos; 

IV - priorizar os meios de transporte coletivo e não motorizados na gestão dos conflitos da 
circulação urbana, com ênfase na segurança e na defesa da vida; 

V - organizar a circulação cicloviária de maneira eficiente, com ênfase na segurança e na defesa na 
vida; 

VI - reduzir a poluição atmosférica e sonora e o congestionamento das vias públicas causado pelos 
veículos automotores; e 

VII - promover a melhoria da qualidade de vida. 

PARTE II 
DA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 

Art. 4° Constitui o Sistema Cicloviário do Município de Juiz de Fora a rede física composta pela 
infraestrutura destinada ao transporte cicloviário. 

TÍTULO I 
DAS VIAS CICLÁVEIS 

Art. 5° São consideradas vias cicláveis as vias que possuem potencial de serem utilizadas por 
ciclistas, observando-se as condições de relevo, pavimento e tráfego. Parágrafo único. A 
identificação das vias com potencial de implantação de ciclovias será apresentada em decreto 
regulamentador. 

Art. 6° A infraestrutura da rede cicloviária será implantada nas vias do Município de Juiz de Fora, 
considerando-se as características das diversas categorias estabelecidas na Lei n. 9.811, de 28 de 
junho de 2000 - Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). 

TÍTULO II 
DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 

Art. 7° Constituem elementos integrantes do sistema cicloviário: 

I - a rede de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, com traçados e dimensões de segurança 
adequada, bem como sua sinalização; 

II - bicicletários junto aos terminais de transporte coletivo, prédios públicos e demais polos 
geradores de grande fluxo populacional; e 

III - paraciclos e pontos de apoio instalados em via pública, praças e outros espaços públicos ou 
privados abertos ao acesso de ciclistas. 

Art. 8° Para efeitos desta Lei considera-se:  



 

 
171 

I - espaço cicloviário: todo sistema constituído pela infraestrutura viária pelos equipamentos de 
mobiliário urbano destinados exclusiva ou preferencialmente à circulação de bicicletas; 

II - ciclovia: toda pista destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, aberta ao uso público, separada 
da via pública de tráfego motorizado e da área destinada aos pedestres; 

III - ciclofaixa: toda faixa destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, aberta ao uso público, 
demarcada na pista de rolamento ou nas calçadas por sinalização específica; IV - via de tráfego 
compartilhado: toda via aberta ao uso público, com pista compartilhada para o trânsito de veículos 
motorizados e de bicicletas; 

V - ciclorrota: toda rota para ciclistas formada por segmentos de ciclovias, ciclofaixas e trechos de 
tráfego compartilhado na via pública; 

VI - bicicletário: todo espaço destinado ao estacionamento de bicicletas com controle de acesso, 
coberto ou ao ar livre, podendo contar com banheiros, vestiários e instalações para pequenos 
comércios, serviços e outros equipamentos de apoio ao ciclista; 

VII - paraciclo: todo equipamento de mobiliário urbano destinado ao estacionamento e guarda de 
bicicletas, instalado em espaços públicos ou privados, sem controle de acesso; 

VIII - paradouro: todo ponto de apoio em local estratégico ao longo da ciclorrota que disponha dos 
mesmos equipamentos que os bicicletários, porém sem contar com amplo espaço destinado a 
estacionamento e guarda de bicicletas. 

CAPÍTULO I 
DA REDE CICLOVIÁRIA 

Art. 9° A Rede Cicloviária é composta por ciclovias, ciclofaixas e vias de tráfego compartilhado. 

Art. 10. São características da Rede Cicloviária rotas diretas, sem desvios e que proporcionam 
maior velocidade no deslocamento, menor gasto de energia e maior segurança, sem causar conflito 
com os diferentes modais. Seção I Das Ciclovias 

Art. 11. As ciclovias podem ser Unidirecionais ou Bidirecionais. 

§ 1° São consideradas Ciclovias Unidirecionais as vias para ciclistas segregadas fisicamente dos 
demais modais e que comportam 1 (um) único sentido. 

§ 2° São consideradas Ciclovias Bidirecionais as vias para ciclistas segregadas fisicamente dos 
demais modais e que comportam 2 (dois) sentidos. 

Art. 12. As ciclovias obedecerão, em suas dimensões e demais especificações, às determinações 
técnicas a serem publicadas em decreto regulamentador. 

Art. 13. As ciclovias poderão ser implantadas: 

I - preferencialmente, junto ao passeio; ou 

II - a critério do Executivo Municipal, quando as características da via e do tráfego possibilitarem ou 
indicarem tal solução, no canteiro central. 
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Art. 14. As ciclovias serão implantadas: 

I - preferencialmente, no mesmo nível do passeio ou do canteiro central; ou 

II - a critério do Executivo Municipal, quando as características da via e do tráfego possibilitarem ou 
indicarem tal solução, no mesmo nível da via. Seção II Das Ciclofaixas 

Art. 15. As ciclofaixas poderão ser implantadas no passeio ou na via, constituindo uma alternativa 
às ciclovias e devendo ser adotadas, a critério do Executivo Municipal, somente quando as 
características da via e do tráfego possibilitarem ou indicarem tal solução. 

Art. 16. As ciclofaixas obedecerão, em suas dimensões e demais especificações, às determinações 
técnicas a serem publicadas em decreto regulamentador. 

Art. 17. Quando localizadas na via de tráfego de veículos motorizados, as ciclofaixas serão: 

I - sempre unidirecionais; 

II - implantadas no mesmo sentido de tráfego dos demais veículos; 

III - implantadas preferencialmente junto ao passeio, podendo também ser implantadas entre a 
faixa de tráfego dos demais veículos e o estacionamento, a critério do Executivo Municipal, quando 
as características da via e do tráfego possibilitarem ou indicarem tal solução; e 

IV - implantadas preferencialmente na faixa à direita do fluxo dos demais veículos, podendo 
também ser implantadas na faixa da esquerda, a critério do Executivo Municipal, quando as 
características da via e do tráfego possibilitarem ou indicarem tal solução, sendo vedada a 
implantação à esquerda do fluxo de veículos em vias arteriais. 

Seção III 
Das Vias de Tráfego Compartilhado 

Art. 18. Nas vias em que não houver infraestrutura cicloviária representada por ciclovias e 
ciclofaixas, os ciclistas deverão deslocar-se de acordo com as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 

TÍTULO III 
DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CICLOVIÁRIO 

Art. 19. Todos os projetos de construção ou expansão das vias públicas integrantes da Rede 
Cicloviária Estrutural deverão incluir a implantação do sistema cicloviário previsto, com toda a 
sinalização horizontal, vertical e semafórica necessária. 

§ 1° Nos casos em que a implantação da via implicar construção de pontes, viadutos ou abertura de 
túneis, tais obras também deverão ser dotadas de sistemas cicloviários integrados ao projeto. 

§ 2° Nos projetos cicloviários, sempre que possível, deverão ser observadas as características físicas 
mínimas contidas nas determinações técnicas a serem publicadas em decreto regulamentador. 

§ 3° Nas ciclovias e ciclofaixas, a pavimentação deverá ser executada com materiais regulares, 
antiderrapantes e antitrepidantes. 
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Art. 20. Na elaboração dos projetos e na construção de praças e parques públicos, o Executivo 
Municipal deverá analisar a viabilidade de inserção desses equipamentos na Rede Cicloviária. 

Art. 21. Na implantação de quaisquer equipamentos urbanos associados aos serviços de transporte 
coletivo urbano no Município de Juiz de Fora, mesmo quando vinculados a sistemas 
metropolitanos, intermunicipais ou regionais, deverão ser incluídas nos projetos as instalações para 
estacionamento e guarda de bicicletas. 

Parágrafo único. Nas instalações de bicicletários, os custos para sua operação e manutenção, 
inclusive de seguro das bicicletas, deverão ser internalizados nos respectivos serviços, sendo 
vedada a cobrança de quantia adicional à tarifa de utilização paga pelos usuários ciclistas. 

Art. 22. Na construção de todo e qualquer empreendimento público ou privado que gere tráfego 
de pessoas e veículos, será obrigatória a destinação de local reservado para o estacionamento de 
bicicletas de acordo com as especificações às determinações técnicas a serem publicadas em 
decreto regulamentador. 

§ 1° Na instalação de bicicletários, os custos para sua operação e manutenção, inclusive de seguro 
das bicicletas, deverão ser assumidos pelos gestores do empreendimento, vedada a cobrança de 
tarifa de utilização dos ciclistas. 

§ 2° Fica facultada aos estabelecimentos a adoção de procedimentos operacionais que limitem aos 
seus clientes e empregados o acesso gratuito aos bicicletários. 

Art. 23. A critério do Executivo Municipal poderá ser permitida cobrança de tarifa para guarda de 
bicicletas nos bicicletários referidos nos arts. 21 e 22 desta Lei somente em vagas que excedam ao 
número mínimo previsto nas determinações técnicas a serem publicadas em decreto 
regulamentador. 

Art. 24. A construção e a manutenção de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários públicos poderão ser 
concedidas a particulares, mediante prévio procedimento licitatório. 

§1º Para a remuneração desses serviços, serão considerados os investimentos necessários, 
possíveis receitas decorrentes de inserções publicitárias ou institucionais no espaço cicloviário ou 
em impressos didático-educativos relativos às regras de uso da malha e outras, conforme 
regulamentação específica. 

§2º As vagas em via pública deverão estar devidamente sinalizadas com placas, pinturas de solo e 
equipadas com mobiliário urbano adequado ao estacionamento das bicicletas. 

PARTE III 
DA GESTÃO DO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

Art. 25. São diretrizes para a gestão do transporte cicloviário: 

I - priorizar os pedestres, os ciclistas, os passageiros de transporte coletivo, as pessoas com 
deficiência, os portadores de necessidades especiais e os idosos, no uso do espaço para circulação; 

II - promover e apoiar a implementação de sistemas cicloviários seguros, priorizando aqueles 
integrados à rede de transporte público; 
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III - incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e racional do 
transporte motorizado individual; e 

IV - promover políticas de mobilidade urbana e valorização do transporte coletivo e não 
motorizado, no sentido de contribuir com a reabilitação de áreas urbanas degradadas. 

Art. 26. A circulação de bicicletas nas vias e nos espaços públicos do Município de Juiz de Fora será 
regida pelo CTB e pelas Resoluções complementares estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN). 

Art. 27. O tráfego de bicicletas será permitido em todas as vias do Município de Juiz de Fora, 
independentemente das declividades existentes, desde que respeitadas as normas do CTB. 
Parágrafo único. Não será permitido aos ciclistas o tráfego de bicicletas fora das ciclovias ou 
ciclofaixas nas vias que dispuserem desses equipamentos, com exceção aos ciclistas amadores. 

Art. 28. Fica instituída campanha permanente de educação para a circulação viária. 

§ 1º A Secretaria de Transporte e Trânsito (SETTRA) desenvolverá programas educativos dirigidos a 
orientar e a conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas quanto ao uso adequado da bicicleta, do 
sistema cicloviário e das regras de circulação e de segurança a serem compartilhados entre eles, 
bem como sinalizará indicando como ciclorrotas as vias constantes na Rede Cicloviária Estrutural 
sem infraestrutura adequada. 

§ 2º Anualmente, no mínimo 20% (vinte por cento) do montante financeiro arrecadado com multas 
de trânsito serão aplicados na construção de ciclovias e nos Programas Educativos descritos no § 1º 
deste artigo. 

PARTE IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. Poderão ser estabelecidas parcerias público-privadas na execução do Sistema Cicloviário 
Integrado. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Palácio Barbosa Lima, 20 de dezembro de 2012. 

a) CARLOS CÉSAR BONIFÁCIO – Presidente. 



 

 

 
Documento VII. 

Transporte por Táxi 



 

 

 

 

 



 

 
177 

As concessões do serviço de táxi em Juiz de Fora encontram-se em processo de licitação para 

efeito de ampliação da frota municipal de táxis para o número de 650 veículos, a qual será 

dividida em três lotes: 

Lote Descrição Nº Vagas disponíveis 

01 Táxi Convencional 50 

02 Táxi Adaptado 50 

03 Táxi Híbrido 05 

As novas unidades a entrar em operação já terão que obrigatoriamente contar com veículos 

com maior tecnologia embarcada – GPS, e maior nível de conforto – ar condicionado. 

O anexo traz o projeto básico dessa expansão do sistema. 

O novo padrão deverá ser expandido progressivamente para toda a frota em operação a partir 

da aprovação de Projeto de Lei que se encontra em tramitação na Câmara Municipal. 

  

 

 



 

 
178 

Anexo – Projeto Básico da Concorrência Pública No 007/2013 – 

CPL/SETTRA 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

Secretaria de Transporte e Trânsito – SETTRA 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto desta licitação a outorga de permissão para exploração do serviço de 

transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro – Táxi, às pessoas 

físicas habilitadas a executarem o referido serviço, observadas as condições fixadas no 

presente Projeto Básico e na legislação municipal vigente. 

2.2. A licitação tem como objetivo a ampliação da frota municipal de táxis para o número de 

650 veículos e será dividida em três lotes: 

Lote Descrição Nº Vagas disponíveis 

01 Táxi Convencional 50 

02 Táxi Adaptado 50 

03 Táxi Híbrido 05 

2.3. Deverá ser montado Procedimento Licitatório na modalidade Concorrência, do tipo 

melhor técnica. 

2.4. Os licitantes poderão apresentar propostas independentes para os três lotes. Caso sejam 

vencedores em dois ou três lotes, deverão fazer a opção formal antes da outorga da 

permissão. 

2.5. Caso as vagas destinadas ao LOTE 03 - táxi tipo “Híbrido” não sejam preenchidas em sua 

totalidade, as vagas restantes serão preenchidas com veículos convencionais, respeitando-se a 

ordem de classificação do LOTE 01. 

3. JUSTIFICATIVA 

Considerando as frequentes reclamações quanto à falta de táxis disponíveis para o 

atendimento aos usuários do serviço. 

Considerando o resultado apurado nas pesquisas realizadas em 2012 e em 2014, relativas à 

variação do tempo médio de espera nos pontos de táxi em Juiz de Fora, onde se constatou um 

aumento do mesmo na ordem de 46%. 
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Considerando o levantamento realizado em cidades brasileiras com mais de 500.000 

habitantes, onde Juiz de Fora encontra-se em um patamar abaixo da média na relação 

táxi/habitante. 

Considerando a solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

CMDPD, que expressa a necessidade do aumento da oferta de táxis adaptados para pessoas 

com grande dificuldade de locomoção. 

Considerando o que dispõe a Lei nº 12.693 - de 19 de novembro de 2012, conforme a ata de 

reunião realizada no dia 21/10/2014 com representantes dos taxistas, onde foram discutidos 

entre outros assuntos relacionados ao edital de licitação, a inclusão dos táxis adaptados. 

Justificamos a necessidade de abertura de processo licitatório para outorga de permissão para 

exploração do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro – Táxi, 

sendo 50 veículos convencionais, 50 adaptados para transporte de pessoas em cadeira de 

rodas, e 5 híbridos elétricos, pelo prazo de 16 anos, prorrogáveis por mais 16, abrangendo 

todo o Município de Juiz de Fora. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas físicas que atenderem às exigências do 

presente Projeto Básico não sendo admitidos consórcios de qualquer espécie. 

4.2. Deverá ter o licitante, à época da apresentação da proposta, tempo mínimo de 2 (dois) 

anos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo esse tempo considerado após o término 

do prazo da permissão para dirigir. 

4.3. Não será permitida a participação na presente licitação, nem da execução dos serviços de: 

a. Servidores efetivos, temporários ou comissionados da SETTRA ou da Administração 

Direta ou Indireta do Município; 

b. Servidores efetivos, temporários ou comissionados da Administração Direta ou 

Indireta da União e do Estado; 

c. Ex-permissionário ou ex-motorista auxiliar que teve sua permissão ou registro de 

condutor revogado no serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros nos 

últimos 10 (dez) anos a contar da data de publicação do Edital. 

d. Ex-permissionário, que tenha transferido sua permissão nos últimos 10 (dez) anos a 

contar da data de publicação do Edital. 

e. Empregados, dirigentes, administradores ou sócios de empresas que prestem 

serviços ao município de Juiz de Fora ou aos seus órgãos de administração direta ou 

indireta. 

4.4. Observado o disposto no item anterior, servidores ativos ou licenciados, da Administração 

Direta ou Indireta do Município, União ou Estado, somente poderão participar da licitação 

mediante apresentação da Declaração constante do ANEXO III - B, comprometendo-se a pedir 
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exoneração ou demissão do cargo ou emprego público ocupado ao ser convocado para iniciar 

o serviço. 

4.5. O licitante que à época da convocação para iniciar o serviço, não apresentar a 

documentação constante do ANEXO I, será automaticamente desclassificado da Concorrência, 

com a convocação imediata do próximo licitante classificado. 

4.6. Não serão aceitas propostas de pessoas físicas suspensas do direito de licitar, no prazo e 

condições da suspensão, bem como daquelas que tenham sido declaradas inidôneas por 

quaisquer entidades ou órgãos da Administração Pública direta ou indireta. 

4.7. Independente do número de lotes, como descritos no item 2.2, que o licitante tenha 

interesse em apresentar proposta, este deverá apresentar apenas um envelope relativo à 

Habilitação (Envelope A) e um relativo à Proposta Técnica (Envelope B). 

4.8. Somente serão admitidos veículos com no máximo 6 (seis) anos de fabricação, contados a 

partir da data da publicação do edital. 

5. HABILITAÇÃO 

5.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

5.1.1. Cópia autenticada da Cédula de identidade. 

5.1.2. Cópia autenticada da Carteira nacional de habilitação categoria “B”, com no mínimo de 2 

(dois) anos contados após o término do prazo da permissão para dirigir. 

5.1.3. TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, que compõe o 

ANEXO I. 

5.1.4. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, conforme ANEXO II. 

5.1.5. Declaração, sob as penas da lei, que não exerce atividade incompatível com a de 

permissionário do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, 

conforme ANEXO III –A. 

5.1.5.1. Em sendo servidores ativos ou licenciados, da Administração Direta ou Indireta do 

Município, União ou Estado, apresentar a declaração do ANEXO III – B. 

5.1.6. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL, conforme 

ANEXO IV. 

5.1.7. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA conforme ANEXO V, acompanhado do respectivo 

comprovante. 

5.1.8 - Atestado de antecedentes fornecido pela 7ª DRSP/JF (Delegacia Regional de Segurança 

Pública/ Juiz de Fora), e certidões negativas das varas criminais da comarca de Juiz de Fora 

(Forum). 
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5.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

5.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do proponente, apresentar tanto a certidão de tributos mobiliários quanto a de tributos 

imobiliários; 

5.2.2.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante 

deverá, obrigatoriamente 

5.2.3. A Comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN (Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional) que deverá ser feita através de Certidão conjunta de Débitos relativos à 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 003 

de 22/11/2005. 

5.3. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

5.3.1. Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de execução patrimonial, expedida 

pela Justiça Comum (Fórum) do domicilio do proponente. 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA 

6.1. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos : 

6.1.1. TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE VEÍCULO, conforme modelo 

apresentado no ANEXO VI, observadas as especificações mínimas do veículo descritas no 

ANEXO VII. 

6.1.2. TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, 

conforme modelo apresentado no ANEXO VIII. 

6.1.3. TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS 

apresentado no ANEXO IX. 

6.1.4. Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a fim de comprovação do 

tempo de habilitação. 

6.1.5. Certidão a ser fornecida pela SETTRA para comprovação do tempo de efetivo exercício 

como motorista de táxi no Município de Juiz de Fora. Este tempo será contabilizado até a data 

de publicação do Edital. 

6.1.5.1. A certidão deve ser requerida junto Espaço Cidadão JF (Avenida Barão do Rio Branco 

nº 2234 – Centro – Juiz de Fora), com antecedência de até 10 (dez) dias da data prevista para a 

entrega dos envelopes. 

6.1.6. Para os candidatos que possuem experiência em outros municípios, a comprovação do 

tempo do efetivo exercício será feita através de certidão emitida pelo órgão gerenciador do 

serviço de táxi do Município. Este tempo será contabilizado até a data de publicação do Edital. 
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6.1.7. No caso de veículo a gás, deverá ser apresentada uma declaração indicando o volume do 

cilindro a ser colocado com o objetivo de definir a capacidade disponível do porta-malas. 

7. DA AVALIAÇÃO E DA PONTUAÇAO 

7.1. A pontuação será atribuída de acordo com os critérios a seguir discriminados: 

7.1.1. Do ano de fabricação do veículo: 

7.1.1.1. Ano de fabricação 2014 ou superior: 100 (cem) pontos. 

7.1.1.2. Ano de fabricação 2013: 75 (setenta e cinco) pontos. 

7.1.1.3. Ano de fabricação 2011 a 2012: 50 (cinquenta) pontos. 

7.1.1.4. Ano de fabricação 2010: 25 (vinte e cinco) pontos. 

7.1.2. Da capacidade volumétrica do motor (cc): 

7.1.2.1. Motor de 1.5 ou superior: 25 (vinte e cinco) pontos. 

7.1.2.2. Motor 1.4: 20 (vinte) pontos. 

7.1.2.3. Motor 1.3: 10 (dez) pontos. 

7.1.3. Da capacidade disponível do porta-malas (Item considerado apenas para o LOTE 1 e 3): 

7.1.3.1. Acima de 380 (trezentos e oitenta) litros: 25 (vinte e cinco) pontos. 

7.1.3.2. Acima de 260 (duzentos e sessenta) litros até 380 (trezentos e oitenta) litros: 20 (vinte) 

pontos. 

7.1.3.3. 260 (duzentos e sessenta) litros: 10 (dez) pontos. 

7.1.4. Da experiência na função: 

7.1.4.1. Cada ano de efetivo exercício como motorista de táxi será pontuado com 10 pontos 

limitado a 100 pontos. 

7.1.4.1.1. A comprovação do tempo do efetivo exercício será feita através de certidão emitida 

pelo órgão gerenciador do serviço de táxi no Município, conforme itens 6.1.5 e 6.1.6. 

7.1.4.1.2. Para fins de pontuação, somente serão considerados o efetivo exercício como 

motorista de táxi em municípios com população maior que 300.000 habitantes, conforme 

dados do IBGE. 

7.1.4.1.3. Ressalvada a Certidão emitida pelo Município de Juiz de Fora, as certidões oriundas 

de outros Municípios deverão ser autenticadas em Cartório extrajudicial. 
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7.1.4.2. Efetivo exercício como motorista de táxi no Município de Juiz de Fora por período igual 

ou superior a 1 (hum) ano: 25 (vinte e cinco) pontos. 

7.1.4.2.1. A comprovação do tempo do efetivo exercício será feita através de certidão emitida 

pela SETTRA, conforme item 6.1.5. 

7.1.5. Do tempo de Carteira Nacional de Habilitação: 

7.1.5.1. Acima de 15 (quinze) anos de habilitação: 50 (cinquenta) pontos. 

7.1.5.2. De 10 (dez) a 15 (quinze) anos de habilitação: 40 (quarenta) pontos. 

7.1.5.3. De 06 (seis) a 09 (nove) anos de habilitação: 30 (trinta) pontos. 

7.1.5.4. De 03 (três) a 05 (cinco) anos de habilitação: 20 (vinte) pontos. 

7.1.5.5. 02 (dois) anos de habilitação: 10 (dez) pontos. 

7.1.6. O tempo será contado até a data de publicação do Edital verificado através da Carteira 

Nacional de Habilitação. 

7.1.7. A contagem do tempo se fará em anos (12 meses) completos, sendo desconsiderado os 

meses remanescentes. 

7.1.8. No caso de empate, na contagem de pontos, a classificação se fará, a partir dos 

seguintes critérios de desempate nessa ordem: 

a) Maior tempo de efetivo exercício na função; 

b) Maior tempo de habilitação (CNH); 

c) Veículo com menor tempo de fabricação; 

d) Veículo com maior volume de porta-malas; 

e) Veículo com maior potência (cv); 

f) Ter desenvolvido a função de taxista no Município de Juiz de Fora por período igual ou 

superior a 1 (hum) ano; 

g) Sorteio, em ato público a ser marcado pela Comissão de Licitação, para o qual todos os 

licitantes empatados serão convocados. 

7.1.9. Os licitantes serão classificados em ordem decrescente do número de pontos. O maior 

número de pontos corresponde ao 1º (primeiro) classificado e assim sucessivamente. 

7.1.10. A outorga da permissão para exploração do transporte de passageiros em veículos de 

aluguel a taxímetro, de que trata o presente Projeto Básico, será dada a quem atender as 

especificações deste instrumento, sendo os mesmos colocados em ordem decrescente do total 

de pontos obtidos, conforme nº de vagas definidas no item 2.2 deste Projeto Básico. 
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8. DO PREÇO PARA OUTORGA E DO PRAZO DA PERMISSÃO 

8.1. Considerando que a tarifa do serviço de táxi é única, independentemente do tipo de 

veículo, e que o investimento inicial para a aquisição do veículo adaptado ou híbrido é superior 

ao do convencional, e ainda como forma de incentivar o aumento da oferta de veículos 

adaptados para pessoas com necessidades especiais, e também para estimular o uso de novas 

tecnologias ambientalmente sustentáveis, como no veículo híbrido, estipulou-se um valor de 

outorga somente para o táxi convencional, de forma a compensar a diferença do investimento 

inicial na aquisição do veículo adaptado ou híbrido. 

Para o cálculo do valor da outorga, foram considerados os custos por quilômetro dos lotes 

(convencional e adaptado), equilibrando-os a partir da inclusão do valor de outorga no taxi 

convencional. 

8.2. Os licitantes vencedores e contratados, pela delegação da prestação do serviço referentes 

ao Lote 1 (veículo convencional), deverão recolher, em benefício do Fundo Municipal de 

Transportes – FMT, um valor de outorga, como abaixo: 

Opção 1: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos em 10 (dez) parcelas quadrimestrais no valor de 

R$ 2000,00 (dois mil reais) cada uma, através do DAM próprio a ser expedido pela SETTRA, 

sendo a primeira parcela paga até 12 (doze) meses após a data de apresentação do veículo, 

conforme estipulado no item 9.2. 

O pagamento das outras 9 (nove) parcelas vincendas deverá obedecer a data base do 

pagamento da primeira parcela. 

O eventual atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas implicará em penalidade 

estabelecida no item 11. 

Após trinta dias de atraso estará configurado o não pagamento, cuja penalidade será a 

extinção da permissão. 

Opção 2: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pagos em 4 (quatro) parcelas trimestrais no valor 

de RS 4000,00 (quatro mil reais) cada uma, através do DAM próprio a ser expedido pela 

SETTRA, sendo a primeira parcela paga na data de apresentação do veículo, conforme 

estipulado no item 9.2. 

O pagamento das outras 3 (três) parcelas vincendas deverá obedecer a data base do 

pagamento da primeira parcela. 

O eventual atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas implicará em penalidade 

estabelecida no item 11. 

Após trinta dias de atraso estará configurado o não pagamento, cuja penalidade será a 

extinção da permissão. 

8.2.2. O não pagamento das parcelas referentes ao valor de outorga nas datas devidas 

implicará na extinção da permissão, sem que haja ressarcimento das parcelas que porventura 

tenham sido pagas. 
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8.2.3. Os licitantes vencedores e contratados deverão pagar, anualmente, durante toda a 

vigência da permissão, as taxas devidas e previstas na legislação municipal correspondente ao 

serviço. 

8.3. Os licitantes vencedores e contratados, pela delegação da prestação do serviço referentes 

ao Lote 2 e Lote 3, estarão isentos do pagamento do valor de outorga, como forma de 

estimular o aumento da frota de veículos de táxis adaptados, e a redução de emissões de 

poluentes na cidade, promovendo a melhoria na qualidade do ar, respectivamente. 

8.4. As permissões de que tratam este edital terão vigência de 16 (dezesseis) anos a partir da 

assinatura do termo de permissão, sendo possível a sua prorrogação por igual período, uma 

única vez, desde que esteja presente o interesse público e restem atendidos os requisitos 

normativos vigentes. 

8.5. O permissionário ficará responsável pelas penalidades previstas na legislação em caso de 

não cumprimento das obrigações. 

8.6. Em caso de extinção, ou ainda se revogada a permissão, nos termos da legislação vigente, 

esta retornará ao Município e seu novo preenchimento obedecerá a ordem de classificação do 

procedimento licitatório, caso ainda esteja na validade, ou realizada nova licitação se a 

validade tiver vencido, atendidas as exigências legais e regulamentares, de acordo com o item 

13.11. 

9. DO TERMO DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO 

9.1. A outorga de permissão será formalizada através de Termo de Permissão, conforme 

minuta constante do ANEXO X deste edital. 

9.2. O Município de Juiz de Fora notificará os licitantes classificados através de publicação no 

Diário Oficial do Município. Os convocados serão notificados para apresentar, no prazo de até 

90 (noventa) dias úteis, a partir da homologação do resultado, o veículo nas condições 

declaradas no ANEXO VI e toda a documentação em conformidade com o ANEXO I, 

resguardadas as situações plenamente justificadas a serem avaliadas pela SETTRA. 

9.3. Juntamente com o laudo de aprovação de vistoria do veículo emitido pela SETTRA, far-se-á 

a assinatura do Termo de Permissão e demais documentos. A partir desta data o 

permissionário deverá iniciar a prestação no serviço de táxi. 

9.4. Decorrido o prazo no item 9.2 e não comparecendo o licitante vencedor para assinatura 

do instrumento, será considerado desistente, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

9.5. Ocorrendo a hipótese da cláusula anterior, serão convocados, sucessivamente, para a 

contratação, os demais licitantes, na ordem de classificação, observado o disposto no 

parágrafo 2º do art.64 da Lei 8666 de 21 de junho de 1993. 

9.6. A Permissão regular-se-á pelas cláusulas previstas no Edital, pela proposta técnica, pelas 

Leis Federais nº 8987/95 e nº 8666/93 com suas alterações e pela legislação municipal vigente 
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que regulamentam a exploração do serviço de transporte de passageiros em veículos de 

aluguel a taxímetro - Táxi. 

9.6.1. Fica expressamente preservada, observadas as demais condições do serviço, tratadas 

neste Projeto Básico e no edital, a possibilidade do permissionário utilizar-se do serviço de 

motoristas auxiliares. 

9.7. O licitante não poderá, sob nenhuma justificativa, efetuar modificações na proposta 

aprovada no procedimento licitatório, sob pena de ser desclassificado e não receber a 

permissão. 

9.8. Durante a vigência da permissão, os requisitos obrigatórios do veículo, bem como as 

características técnicas apresentadas pelo licitante, não poderão ser suprimidos, salvo por 

motivo relevante e aprovado pela SETTRA. 

9.9. Os novos permissionários, bem como os novos motoristas auxiliares que irão atuar nesta 

modalidade de serviço, deverão realizar o curso de qualificação, previsto na legislação 

municipal vigente. 

9.10. Os permissionários dos táxis adaptados deverão realizar, além do curso previsto no item 

9.9, curso específico para atendimento a pessoas com restrição de mobilidade e deficiência. 

9.11. Caso os atuais permissionários sejam vencedores da licitação, suas permissões estarão 

automaticamente sujeitas às regras do presente Edital. 

9.11.1. As novas permissões mencionadas no item anterior substituirão as então em vigor, 

sendo vedada mais de uma permissão a uma mesma pessoa. 

9.12. Os veículos utilizados na prestação do serviço de táxi deverão operar: 

9.12.1. Por um número mínimo de dias por mês equivalente ao número de dias úteis, incluindo 

os sábados, mais um dia. 

9.12.2. Por no mínimo 12 (doze) horas diárias. 

9.13. O permissionário deverá exercer uma carga horária semanal de no mínimo 30 (trinta) 

horas, salvo por motivo justificado, com prévia anuência da Secretaria de Transporte e 

Trânsito. 

9.13.1. Fica o permissionário dispensado do cumprimento da prestação mínima do serviço, por 

um período de até 30 (trinta) dias por ano. 

9.13.1.1. Para o exercício do direito previsto no item acima, o permissionário deverá 

comunicar o seu afastamento à SETTRA com antecedência de 30 (trinta) dias, vedada a 

interrupção do serviço do táxi durante este período. 

9.14. Deverá ser comprovado pelo permissionário, anualmente, concomitantemente com a 

renovação da Carteira de Motorista de Táxi (CMT), as condições pessoais de operação do 
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serviço, devendo o permissionário apresentar os seguintes documentos, ressalvada a 

possibilidade de novas exigências: 

I - Prova de habilitação profissional; 

II - Certificado do Registro do Veículo - CRV, comprovando a propriedade do veículo; 

III - Comprovante de pagamento do ISSQN; 

IV - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF; 

V - Prova de quitação com a contribuição sindical; 

VI - Prova de inexistência de débitos para com o Município; 

VII – Comprovante do curso de qualificação no prazo de validade. 

9.15- É terminantemente vedado transferir a permissão outorgada, sob qualquer argumento 

ou circunstância, em razão da observância da Constituição da República, art. 175, Constituição 

do Estado de Minas Gerais, art. 40, § 1º, Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora, art. 71, § 

1º, bem como dos princípios constitucional-administrativos da isonomia, impessoalidade, 

moralidade e obrigatoriedade em licitar. 

10. DOS PONTOS E VAGA 

10.1. Os pontos e as vagas definidos e disponíveis são os expressos no ANEXO XI do presente 

Projeto Básico. 

10.2. A alocação dos veículos nos pontos, far-se-á a critério de escolha do licitante vencedor, 

respeitando a sua ordem de classificação e o número de vagas disponíveis em cada ponto. 

10.3. Os permissionários de táxi adaptado deverão disponibilizar telefone celular nos táxis para 

facilitar o contato com o usuário, sendo o seu número divulgado no site da prefeitura. 

10.4. Caso algum vencedor do processo licitatório já seja permissionário do Serviço de Táxi, 

este permanecerá no ponto anteriormente a ele designado. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. O atraso injustificado no início da atividade, ou interrupção injustificada da atividade, ou 

infração às obrigações estipuladas no Edital, sujeitará o Permissionário às seguintes sanções: 

I- advertência por escrito; 

II- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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III- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto 

perdurarem os motivos da punição; 

IV- revogação da Permissão. 

11.2. A inexecução total ou parcial da Permissão ensejará na sua revogação, com as 

conseqüências previstas em Lei, cujos motivos são os previstos na Lei 8.666/93 e legislação 

municipal vigente sobre os serviços de taxi, no que couber. 

11.3. Para a aplicação das penalidades aqui estipuladas serão observados o contraditório e 

ampla defesa nos termos da legislação vigente. 

11.4. O atraso em algum pagamento das parcelas referentes ao valor de outorga, superior a 30 

(trinta) dias implicará na extinção da permissão, sem que haja ressarcimento das parcelas que 

porventura tenham sido pagas. 

11.5. No caso de atraso inferior a 30 (trinta) dias, em algum pagamento das parcelas 

referentes ao valor da outorga, será aplicada uma multa de 2% (dois por cento) do valor da 

parcela. 

12. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 

12.1. A extinção da Permissão dar-se-á mediante ato unilateral e escrito do Prefeito, nos 

seguintes casos: 

12.1.1. Atraso injustificado, e superior a 05 (cinco) dias, no início da operação do serviço; 

12.1.2. Descumprimento de qualquer das normas pertinentes na legislação municipal em 

vigor; 

12.1.3. A não renovação da Carteira de Motorista de Táxi – CMT pelo permissionário que 

deverá ocorrer anualmente, dentro dos períodos definidos pela Administração Pública 

Municipal; 

12.1.4. Demais hipóteses arroladas na Lei 8666/93, na Lei 8987/95 e na legislação vigente, no 

que couber. 

12.2. A extinção por ato unilateral ou a rescisão amigável do Termo de Permissão será sempre 

formalizada por escrito, e devidamente fundamentada. 

13. DAS OBRIGAÇÕES 

13.1. DA PERMITENTE 

13.1.1. Fiscalizar os serviços, em conformidade com a legislação vigente. 
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13.1.2. Prestar ao permissionário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução na prestação do serviço de táxi. 

13.1.3. Emitir a Carteira de Motorista de Táxi – CMT e outros documentos necessários a 

operação do serviço. 

13.1.4. Emitir a certidão para isenção de IPI e ICMS para compra de veículo; 

13.1.5. Vistoriar anualmente os veículos; 

13.1.6. Remeter advertências ao permissionário, por escrito, quando os serviços não estiverem 

sendo prestados de forma satisfatória e aplicar penalidades ao permissionário, quando for o 

caso. 

13.2. DO PERMISSSIONÁRIO 

13.2.1. Prestar o serviço de táxi, adequando-se as regras e normas estabelecidas pela Lei 

Municipal nº 6612/84, decreto nº 3180/84, ou pela legislação que vier substituir ou 

complementar a atual, bem como os critérios estabelecidos no Edital. 

13.2.2. Durante todo o prazo de permissão, a CONTRATADA deverá: 

13.2.2.1. Garantir ao permitente o controle sobre os parâmetros operacionais do serviço de 

táxi, permitindo um melhor planejamento da operação dos serviços e trazendo resultados 

positivos para o usuário do serviço e para os taxistas. 

13.2.2.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer 

em virtude dos serviços realizados, bem como assumir integral responsabilidade pelos danos 

que causar ao Município ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos 

serviços objeto da permissão, isentando a permitente de qualquer responsabilização. 

13.2.2.3. Será ainda, de responsabilidade do PERMISSSIONÁRIO as obrigações decorrentes de 

acidentes de trabalho ocorridos na execução dos serviços da permissão, uso indevido de 

patentes registradas, as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pelas indenizações 

que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços da permissão, 

ainda que ocorridos na via pública, pelas obrigações trabalhistas e encargos sociais 

decorrentes da execução dos serviços da permissão, bem como pela quitação das exigências 

municipais, estaduais ou federais. 

13.2.2.4. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.2.2.5. Respeitar os direitos dos usuários, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 8987/95 e 

da legislação municipal vigente. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ 

ou elaborarem proposta técnica relativa a presente CONCORRÊNCIA. 

14.2. A Comissão Especial de Licitação terá plenos direitos de julgar e rejeitar a habilitação e 

propostas técnicas. 

14.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Comissão 

Especial de Licitação e representantes credenciados dos proponentes. 

14.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado para a entrega dos 

envelopes, com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário previsto. 

14.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas relativas ao Edital serão sanadas em 

reuniões coletivas na Escola de Governo, localizada a Rua Maria Perpetua, 72 – 3º andar, nos 

dias 29/12/2014, 06/01/2015, 08/01/2015, 13/01/2015, 15/01/2015 e 20/01/2015 às 14:30 h, 

ou por e-mail da CPL. 

14.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

14.8. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Termo de Referência serão 

sanados pelo setor pertinente, obedecida a legislação vigente. 

14.9. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 

requisitos e condições fixadas neste instrumento. 

14.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

14.11. A presente concorrência terá validade de 6 (seis) meses a contar da data de 

homologação do resultado final de classificação podendo ser prorrogada uma vez, por igual 

período, a critério da SETTRA. 

14.11.1. Durante a validade da concorrência, sobrevindo a redução da frota indicada no item 

2.2 deste instrumento, os demais classificados poderão ser convocados para a receber a 

outorga, respeitada a ordem de classificação e a natureza do objeto. 

14.12. É proibida a participação de cooperativas no procedimento licitatório. 



 

 

 



 

 

 
Documento VIII. 

Carga Urbana 
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Em razão da reconhecida dificuldade de fazer uma administração com enfoque “minimalista” 

do disciplinamento e fiscalização das operações de carga e descarga no centro de negócios de 

uma cidade do porte de Juiz de Fora, a recomendação do PlanMob quanto às rotinas de carga 

e descarga na Área Central é no sentido da caracterização, para esse efeito, de um 

“hipercentro”, que seria administrado segundo um pequeno conjunto de diretrizes gerais, 

aplicadas a todas as situações (sendo que, todas aquelas que não se enquadrarem devem ser 

consideradas – e tratadas – como exceções). 

O “hipercentro” proposto é compreendido pelo polígono aproximadamente delineado, em 

descrição geral, pela Av. Itamar Franco, Rua Padre Café, Rua Barão de Cataguases, Rua 

Olegário Maciel e Avenida Francisco Bernardino. 

Definido o hipercentro, as operações de carga e descarga seriam regidas pelo seguinte 

conjunto de regras gerais: 

 As operações de carga e descarga em todas as vias contidas no interior do 

“hipercentro” ficariam proibidas nos horários de 7:00 às 19:30 horas. 

 Para veículos de carga de até 8 t com eixo simples será permitida a operação de carga 

e descarga no hipercentro nos demais horários. 

 Para veículos de carga acima de 8 t seria permitida a operação de carga e descarga no 

hipercentro apenas no período de 19:30 às 7:00 horas e nos locais em que o acesso 

seja viável. 

 A circulação de carretas e cavalos mecânicos ficaria proibida no hipercentro, em 

qualquer horário. 

 Operações de carga e descarga através de furgões e utilitários poderiam ser 

executadas normalmente nas vias de Área Azul Eletrônica, em qualquer período, 

mediante ocupação e pagamento normal da tarifa de estacionamento rotativo. 

A adoção de tais medidas é sem dúvida de difícil aceitação por parte de uma expressiva 

parcela da população, e para que tenha boas chances de sucesso é importante que seja 

acompanhada por uma série de ações, a saber: 

 a implantação de uma ou mais centrais de cargas e fretes nos principais acessos viários 

da cidade, de modo a que as carretas e caminhões de grande porte possam estacionar 

e fazer o transbordo da carga para veículos utilitários de pequeno porte, que teriam a 

função de fazer a distribuição/coleta no interior do hipercentro. A central de cargas 

pode ser operada pela iniciativa privada, e pode se constituir em um interessante 

ponto de apoio para os transportadores, se convenientemente equipada com 

equipamentos de comunicação (telefone, Internet, microcomputadores) e facilidades 

para acomodação dos motoristas, podendo se constituir em uma agência de 

articulação de contratos de fretamento. Um ponto estratégico para a localização de 

uma central de cargas e fretes em Juiz de Fora já é, naturalmente, o Distrito Industrial. 

Poderia se tornar ainda mais oportuno, dada a possibilidade de conjugação com os 

serviços da unidade alfandegária existente naquela localidade; 
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 a definição de tratamentos de exceção, à medida em que se adquira experiência com a 

prática, para situações de transporte excepcionais, tais como produtos perecíveis, 

betoneiras de concreto, etc.; 

 a exigência de que operações de exceção tais como a de transporte de valores, que 

segue legislação própria, sejam feitas obedecendo a critérios de segurança 

estabelecidos pela SETTRA, tais como o uso de sinalização preventiva, cones, pisca-

alerta dos veículos, etc.; 

 um trabalho de convencimento a nível dos responsáveis pelas atividades que 

demandam o transporte de cargas nos limites do hipercentro. 

 a implantação de sinalização de orientação aos motoristas nas entradas do polígono. 

 uma operação integrada de policiamento, em dois tempos distintos: o primeiro, de 

orientação aos motoristas, e o segundo, de disciplinamento efetivo. 

As recomendações feitas para a coleta de lixo na região do hipercentro consistem, 

basicamente, em adoção pelo DEMLURB de rotas noturnas, em horário compatível com os das 

operações de carga e descarga de mercadorias na região. 

 



 

 



 

 

 
Documento IX. 

Tratamento Específico para a Área Central 
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1. Estacionamento nas Vias 

O estacionamento rotativo ao longo das vias na Área Central encontra-se em processo de 

licitação, para operação através de sistema moderno e confiável de parquímetros de última 

geração, compreendendo: 

Vagas Existentes - Automóveis 

LOGRADOUROS TRECHO / ENTRE 
Rotativo 

Completo 
Rotativo 

Idoso 
Rotativo 
Parcial 

CENTRO Área Azul 1 1.171 42 5 

Av. dos Andradas 
Palácio da Saúde  
Rua Silva Jardim e Benjamin Constant  

16 
24 

  

Av. Francisco Bernardino 

Rua Marechal Deodoro e Fonseca Hermes  
Rua Floriano Peixoto e São Sebastião  
Rua São Sebastião e Francisco Maia  
Rua Francisco Maia e Benjamin Constant  

5 
10 
6 
3 

  

Av. Getúlio Vargas 
Rua Marechal Deodoro e Halfeld  
Rua Halfeld e Praça Antonio Carlos  

 
9 

 5 

Rua Antônio Dias 
Rua Antonio Dias Rua Barão de Santa 
Helena e Batista de Oliveira 

 
28 

  

Rua Barão de Cataguases Av. dos Andradas e Rua Santo Antonio  15   

Rua Barbosa Lima  21   

Rua Batista de Oliveira 

Av. Francisco Bernardino e Rua São 
Sebastião 
Rua São Sebastião e Floriano Peixoto  
Rua Floriano Peixoto e Fonseca Hermes 
Rua Fonseca Hermes e Getúlio Vargas  
Rua Barbosa Lima e Av. Itamar Franco  
Av. Itamar Franco e Rua Antônio Dias  
Rua Antônio Dias e Rua Sampaio  

14 
17 
7 
3 
5 

27 
23 

 
 
 

5 

 

Rua Benjamin Constant 
Rio Branco e Santo Antonio 
Rua Santo Antonio e Tiradentes  

4 
31 

  

Rua Braz Bernardino   65 7  

Rua Constantino Paleta Rua Santo Antonio e Tiradentes  26   

Rua Espírito Santo 
Av. Rio Branco e Itamar Franco  
Av. Itamar Franco e Getúlio Vargas 

14 
37 

2 
2 

 

Rua Fernando Lobo Av Rio Branco e Rua Santo Antonio  21   

Rua Floriano Peixoto 

Rua Tiradentes e Santo Antonio  
Av. Rio Branco e Getúlio Vargas  
Av. Getúlio Vargas e Rua Batista de 
Oliveira  
Rua Batista de Oliveira e Francisco 
Bernardino 

45 
7 

16 
23 

 
 

4 

 

Rua Fonseca Hermes  13   

Rua Gilberto de Alencar  18   

Rua Halfeld 
Rua Tiradentes e Santo Antonio  
Rua Paulo de Frontin e Getúlio Vargas 4 

38 
43 

 
4 

 

Rua Henrique Surerus  5   

Rua Jarbas de Lery  15   

Rua Marechal Deodoro 
Rua Tiradentes e Santo Antonio  
Av. Getúlio Vargas e Francisco Bernardino  

42 
52 

 
5 

 

Rua Oscar Vidal 
Rua Santo Antonio e Francisco Vale  
Av. Rio Branco e Santo Antonio  
Av. Itamar Franco e Rio Branco  

32 
23 
26 
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LOGRADOUROS TRECHO / ENTRE 
Rotativo 

Completo 
Rotativo 

Idoso 
Rotativo 
Parcial 

CENTRO (cont.) Área Azul 1    

Rua Osvaldo Cruz Rua Santo Antonio e Tiradentes  22   

Rua Pasteur Rua Tiradentes e Santo Antonio  23   

Rua Paulo de Frontin  16   

Rua Rei Alberto 
Rua Francisco Vale e Santo Antonio  
Av. Rio Branco e Santo Antonio  

28 
21 

  

Rua Roberto de Barros 
Rua Silva Jardim e Benjamin Constant  
 

10 
44 

 
2 

 

Rua Santa Rita Av. Getúlio Vargas e Rua Batista de Oliveira  
Batista de Oliveira e Rio Branco  

44 
13 

2 
6 

 

Rua Santo Antônio Rua Floriano Peixoto e São Sebastião 
Rua São Sebastião e Benjamin Constant 
Rua Benjamin Constant e Silva Jardim  
Rua Silva Jardim e Barão de Cataguases  

6 
9 

12 
14 

2  

Rua São João Rua Batista de Oliveira e Av. Getúlio Vargas  4   

Rua Sâo Sebastião Rua Santo Antonio e Tiradentes  
Av. Rio Branco e Rua Santo Antonio  
Rua Batista de Oliveira e Av. Getúlio Vargas  

55 
20 
17 

 
3 

 

Rua Silva Jardim  Rua Santo Antonio e Av. Andradas 25 25   

Travessa Dr. Prisco   3   

FÁBRICA Área Azul 2 61 0 0 

Rua Bernardo 
Mascarenhas 

Rua Eduardo Weiss e Rua Tereza Cristina  
61   

SÃO MATEUS Área Azul 1 206 0 0 

Rua Osvaldo Aranha Av. Rio Branco e São Mateus  10   

Rua Padre Café 

Rua São Mateus e Manoel Bernardino 
Rua Manoel Bernardino e Av. Pres. Itamar 
Franco 

13 
16 

  

Av. Pres. Itamar Franco Rua Padre Café e Manoel Bernardino 
16 

 
  

Rua Manoel Bernardino Rua Monsenhor G .Freire e Padre Café 36   

Rua Dr. Romualdo 
Rua Padre Café e Av. Pres Itamar Franco 
Rua Padre Café e Rua São Mateus  
Rua São Mateus e Francisco Brand 

11 
14 
9 

  

Rua São Mateus 

Rua Mello Fanco até Moraes e Castro 
Rua Moraes e Castro até Pedro Scapim  
Rua Pedro Scapim até Cel Barros  
Rua Cel Barros até Dr. Romualdo  
Rua Romualdo até Carlos Chagas  
Rua Carlos Chagas até Osvaldo Aranha  

17 
11 
14 
15 
10 
14 

  

Av. Governador Valadares 
Av. Rio Branco e número 650 Par  
Av. Rio Branco e número 650 Ímpar  
Av. Brasi l e Av. Rio Branco 

20 
2 

15 

1 
 

1 

 
15 

Av. Rio Branco 

Rua Américo Lobo e Av. Governardor 
Valadares (Impar)  
Rua Américo Lobo e Av. Governardor 
Valadares (Par)  

4 
 

5 

 4 

Rua Afonso Pena Av. Gov Valadares e Rua Carolina de Assis Par  4   

Rua Américo Lobo Rua dos Inconfidentes e Av Rio Branco Par  4 2  

Rua Américo Luz 
Av. Governardor Valadares e Rua Carolina de 
Assis  
Rua Américo Lobo e Av. Gov. Valadares 

5 
 

8 

 
 

1 

 

Rua Carolina de Assis Rua Afonso Pena e Av Brasil  9   

TOTAL 1.514 47 24 

TOTAL DE VAGAS 1.585 
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Rotativo Completo 2ª a 6ª: 8 às 18 Sáb.: 8 às 13 - 55 horas semanais 

Rotativo exclusivo para idosos 2ª a 6ª: 8 às 18 Sáb.: 8 às 13 - 55 horas semanais 

Rotativo parcial 2ª a 6ª: 12 às 18 Sáb.: 8 às 13 - 35 horas semanais 

Vagas A Implantar – Motos 

LOGRADOUROS TRECHO / ENTRE Motos 

CENTRO Área Azul 1 496 

Av. dos Andradas 
Palácio da Saúde 
Rua Si lva Jardim e Benjamin Constant  

10 
5 

Av. Francisco 
Bernardino 

Rua Marechal Deodoro e Fonseca Hermes  
Rua São Sebastião e Francisco Maia  

5 
21 

Av. Getúlio Vargas 

Rua Hal feld e Rua Marechal Deodoro  
Rua Batista de Oliveira e Rua Floriano Peixoto  
Rua São Sebastião e Rua Floriano Peixoto  
Rua Afonso Pinto da Mota e Av. Rio Branco  
Rua Hal feld e Praça Antonio Carlos  

15 
12 
10 
10 
30 

Rua Barão de 
Cataguases 

Av. dos Andradas e Rua Santo Antonio  5 

Rua Barbosa Lima  15 

Rua Batista de Oliveira 
Rua São Sebastião e Floriano Peixoto  
Rua Barbosa Lima e Av. Itamar Franco  
Av. Itamar Franco e Rua Antônio Dias  

11 
10 
20 

Rua Benjamin Constant Rio Branco e Santo Antonio  9 

Rua Constantino Paleta Rua Santo Antonio e Tiradentes  7 

Rua Espírito Santo 
Av. Rio Branco e Itamar Franco  
Av. Itamar Franco e Getúlio Vargas  

11 
13 

Rua Fernando Lobo Av Rio Branco e Rua Santo Antonio 5 

Rua Floriano Peixoto 

Rua Tiradentes e Santo Antonio 5 
Av. Rio Branco e Getúlio Vargas 5 
Av. Getúl io Vargas e Rua Batista de Oliveira 16 
Rua Batista de Oliveira e Francisco Bernardino 16 

5 
5 

16 
16 

Rua Fonseca Hermes  16 

Rua Halfeld Rua Paulo de Frontin e Getúlio Vargas 8 

Rua Jarbas de Lery  6 

Rua Marechal Deodoro 
Rua Tiradentes e Santo Antonio  
Av. Rio Branco e Rua Santa Antonio  
Av. Getúl io Vargas e Francisco Bernardino  

13 
5 

17 

Rua Oscar Vidal 
Av. Rio Branco e Santo Antonio  
Av. Itamar Franco e Rio Branco  

10 
7 

Rua Paulo de Frontin  4 

 Av. Rio Branco e Santo Antonio  19 

Rua Roberto de Barros Rua Silva Jardim e Benjamin Constant  22 

Rua Santa Rita 
Av. Getúlio Vargas e Rua Batista de Oliveira  
Rua Batista de Oliveira e Rio Branco  

11 
14 

Rua Santo Antonio 
Rua Floriano Peixoto e São Sebastião  
Rua São Sebastião e Benjamin Constant  

16 
10 

Rua São João Rua Batista de Oliveira e Av. Getúlio Vargas  
15 

 

 
Av. Rio Branco e Rua Santo Antonio  
Rua Batista de Oliveira e Av. Getúlio Vargas  

10 
6 

Rua Silva Jardim Rua Santo Antonio e Av. Andradas  10 

Travessa Dr. Prisco  11 
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Rotativo Completo 2ª a 6ª: 8 às 18 Sáb.: 8 às 13 - 55 horas semanais 

Vagas A Implantar – Automóveis (Expansão) 

LOGRADOUROS TRECHO / ENTRE 
Rotativo 

Completo 
Rotativo 
Idoso ¹ 

Rotativo 
Parcial 

BENFICA Área Azul 2 306 0 0 

Rua Marília 

Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Martins Barbosa e Henrique Dias Par  
Martins Barbosa e Henrique Dias Impar  
Henrique Dias e Tomé de Souza Par  
Henrique Dias e Tomé de Souza Impar  

11 
13 
12 
10 
13 
13 

  

Rua Paulo Garcia 

Henrique Dias e Tomé de Souza Par  
Martins Barbosa e Henrique Dias Impar  
Martins Barbosa e Henrique Dias Par  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  

15 
9 

10 
12 
12 

  

Rua Bento Gonçalves 

Martins Barbosa e Henrique Dias Impar  
Martins Barbosa e Henrique Dias Par  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  

14 
10 
10 
13 

  

Rua Evaristo da Veiga 
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  

12 
8 

  

Rua dos Guararapes 

Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Martins Barbosa e Henrique Dias Par  
Martins Barbosa e Henrique Dias Impar 

7 
12 
14 
8 

  

Rua Diogo Álvares 

Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Impar  
Rua Inês Garcia e Martins Barbosa Par  
Martins Barbosa e Henrique Dias Impar  
Martins Barbosa e Henrique Dias Par 
Henrique Dias e Tomé de Souza Par  
Henrique Dias e Tomé de Souza Impar 

12 
7 

14 
8 

12 
15 

  

ALTO DOS PASSOS Área Azul 1 332 0 0 

Rua Pedro Botti 
Rua Severiano Sarmento e D. Zely Lage-Ímpar  
Rua D. Zely Lage e Moraes e Castro-Ímpar  

5 
7 

  

Rua Machado 
Sobrinho 

Rua José do Patrocínio e Severiano Sarmento-Par  
Rua Severiano Sarmento e D. Zely Lage-Par  
Rua D. Zely lage e Moraes e Castro-Par  
Rua Barão de Aquino e Severiano Sarmento-Ímpar 
Rua Severiano Sarmento e Moraes e Castro-Ímpar 

34 
4 
6 

12 
11 

  

Rua dom Viçoso 

Rua José do Patrocínio e Barão de Aquino-Par  
Rua Barão de Aquino e Severiano Sarmento-Par  
Rua Severiano Sarmento e Morais e Castro-Par  
Rua José do Patrocínio e Barão de Aquino-Ímpar  
Rua Barão de Aquino e Severiano Sarmento-Ímpar  
Rua Severiano Sarmento e Morais e Castro-Ímpar  

17 
12 
8 

18 
11 
7 

  

Rua Padre João 
Emílio 

Rua Barão de Aquino e Severiano Sarmento-Par  
Rua Severiano Sarmento e Morais e Castro-Par  
Rua Barão de Aquino e Severiano Sarmento-Ímpar 
Rua Severiano Sarmento e Morais e Castro-Ímpar  

12 
11 
12 
12 

  

Rua Moraes e Castro Rua Barão de São Marcelino e Pedro Botti-Par  16   

Rua Dona Zely Lage Rua Pedro Botti e Machado Sobrinho-Par  12   

Rua Severiano 
Sarmento 

Rua Pedro Botti e Machado Sobrinho-Par  
Rua Machado Sobrinho e Dom Viçoso-Par  
Rua Dom Viçoso e Padre João Emílio-Ímpar  
Rua Padre João Emílio e Dom Silvério-Ímpar  

14 
8 

12 
9 

  

Rua Barão de Aquino 

Rua Machado Sobrinho e Dom Viçoso-Par  
Rua Padre João Emílio e Dom Silvério-Par  
Rua Padre João Emílio-Par  
Rua Dom Viçoso e Dom Silvério-Ímpar  

8 
11 
17 
26 
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LOGRADOUROS TRECHO / ENTRE 
Rotativo 

Completo 
Rotativo 
Idoso ¹ 

Rotativo 
Parcial 

SÃO PEDRO Área Azul 2  105 0 8 

Av. Presidente 
Costa e Silva 

R. Lauro Teles de Mesquita e Al. Sylvio Savino - Lado 
Par  
Al. Sylvio Savino e R. Orestes Fabiano Alves - Lado Par 
Ruas Orestes Fabiano Alves e Antônio Rufino - Lado 
Par  
Ruas Antônio Rufino e Ernesto Silva - Lado Par  
Ruas Ernesto Silva e João Bansener - Lado Par  
Ruas João Bansener e Pedro Bartoli Bedim - Lado Par  
Ruas Pedro Bartoli Bedim e Atílio Pastorini - Lado Par  
Ruas Atílio Pastorini e Roberto Stiergert - Lado Par  
R. Roberto Stiergert e Honório A. da Silva - Lado 
Ímpar  
R. Honório A. da Silva e Atílio Pastorini - Lado Ímpar 
Ruas Atílio Pastorini e Sady M. Boechat - Lado Ímpar  
R. Sady M. Boechat e José Kneipp Filho - Lado Ímpar  
Ruas José Kneipp Filho e Herman Toledo - Lado Ímpar 
Ruas Herman Toledo e Prof.José Ribeiro - Lado Ímpar  
Ruas Prof. José Ribeiro e Antônio Rufino - Lado Ímpar  
Ruas Antônio R. e José de Rezende Bastos - Lado 
Ímpar  
Ruas José de R.e Bastos e Alberto Pinto - Lado Ímpar  

3 
0 

12 
1 
4 

13 
10 
23 
1 
5 
3 
4 
1 
4 
5 

11 
5 

 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

SANTA 
TEREZINHA 

Área Azul 2  120 0 0 

Avenida Rui 
Barbosa 

Av Coronel Vidal e Henrique Burnier - Lado Par  
Av Coronel Vidal e Henrique Burnier - Lado Ímpar 
Rua Henrique Burnier e Av Brasil - Lado Par  
Rua Henrique Burnier e Av Brasil - Lado Ímpar 
Av Brasil e Cutódio Tristão - Lado Par  
Av Brasil e Josefina Tristão - Lado Ímpar 
Rua Josefina Tristão e Custódio Tristão - Lado Ímpar  
Rua Custódio Tristão e Santana - Lado Par  
Rua Custódio Tristão e Humberto de Campos - Lado 
Ímpar  
Rua Humberto de Campos e Rua Santa Terezinha - 
Lado Ímpar 
Rua Santa Terezinha e Tenente Freitas - Lado Ímpar 6 
Rua Alencar Tristão e Praça - Lado Par  

3 
11 
14 
14 
11 
8 

10 
2 

14 
 

13 
 

6 
14 

  

CENTRO 2 Área Azul 2 106 0 8 

Rua Roberto de 
Barros 

Av. Rio Branco e Silva Jardim 25 25   

Ruas Lafayete 
Loures, Dep. 
Oliveira e 
Souza, Saint 
Clair de 
Carvalho, 
Prof.Osvaldo 
Veloso e José 
Calil Ahoagi 

Toda extensão 81  8 

TOTAL DE 
VAGAS 

985 969 0 16 

As vagas exclusivas para estacionamento de idosos nas áreas existentes serão ampliadas de 

forma a atender o disposto na lei nº10.741/2003 – Estatuto do idoso – que determina a 

reserva de 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamentos públicos para os idosos, sendo 
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retiradas do quantitativo total das vagas de rotativo completo e esta ampliação deverá ser 

realizada gradualmente, nos primeiros 06 (seis) meses de operação do rotativo. 

As vagas exclusivas para estacionamento de idosos nas novas áreas de estacionamento 

rotativo serão definidas no momento da implantação de cada nova área, devendo serem 

retiradas do quantitativo total das vagas de rotativo completo. 

2. Estacionamento Fora das Vias 

O PlanMob recomenda que seja desenvolvido pela Prefeitura e SETTRA um esforço para o 

incentivo à construção de edifícios-garagem e garagens subterrâneas em locais na periferia 

imediata da Área Central, com a finalidade de “arrefecer” o impacto do fluxo de tráfego 

individual nas ruas do centro histórico. 

Sugere-se, como ponto de partida, a análise de viabilidade de garagens subterrâneas sob as 

praças centrais, como o largo do Riachuelo, a Praça Antônio Carlos e o Parque Halfeld e outros 

pontos periféricos de interesse, como, por exemplo, no Manoel Honório, ao longo da Avenida 

Governador Valadares; ao longo da Avenida Getúlio Vargas, com saída para diversas ruas 

transversais, incluindo a Praça dos 3 Poderes e com acesso de veículos inidividuais 

motorizados apenas às “ pontas” da avenida. 

Possíveis localizações para edifícios garagem poderiam ser; 

 o Terminal Rodoviário; 

 a Esquina da Rua Brás Bernardino com a Rua Batista de Oliveira; 

 as imediações da Floriano Peixoto (vilas, casas pequenas); e 

 o terreno lindeiro à Rua Benjamin Constant.” 

A partir de um amplo estudo de viabilidade e do “funding” associado caberá à Prefeitura a 

alteração da legislação pertinente, no sentido de incentivar os empreendimentos pela 

iniciativa privada, seja por execução direta seja através de PPPs.   
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Área Central 

Intervenção 1 – Reestruturação Urbanoviária da Avenida Francisco Bernardino 

A Avenida Francisco Bernardino, uma das vias que delimitam a Área Central de Juiz de Fora, se 

situa na parte menos valorizada deste setor da cidade e, além de se apresentar como um 

importante corredor do sistema de transporte coletivo urbano, abriga um significativo número 

de atividades comerciais, com destaque para aquelas ligadas à venda de materiais da 

construção civil e de produtos para automóveis. 

As atividades econômicas instaladas nesta avenida ocupam, de uma maneira geral, edificações 

antigas e mal conservadas ou mesmo galpões industriais transformados em pontos de 

comércio, o contribui para produzir uma paisagem urbana pouco atrativa. Para agravar esta 

situação, se de um lado desta via há a predominância de edificações pouco elaboradas e em 

estado precário de conservação, do outro lado se encontra o leito ferroviário, o que contribui 

para desqualificar ainda mais o aspecto da mesma. 

À exceção quanto a estas características desfavoráveis se revela no trecho da Avenida 

Francisco Bernardino situado no entorno da Praça da Estação (Praça Doutor João Penido), local 

com a maior concentração de imóveis tombados pelo patrimônio histórico-cultural, e em 

alguns outros poucos imóveis mais modernos que foram erguidos ao longo de seu percurso. 

Encontra-se contratada a construção de duas trincheiras para transpor a ferrovia, no entorno 

da Avenida Francisco Bernardino, uma interligando esta avenida com a Rua Leopoldo Shimitz 

(nas proximidades do Clube Tupi e da sede da Justiça Federal), e outra no eixo da Rua 

Benjamin Constant. 

Encontra-se concluída também uma proposta para a urbanização da Praça Doutor João Penido 

(Praça da Estação) e seu entorno, área que abrange a Avenida Francisco Bernardino em seu 

trecho situado entre as ruas Halfeld e Rua Floriano Peixoto. 

A inserção das duas trincheiras citadas e a possibilidade de recuar os muros da ferrovia, 

somadas à nova forma de circulação de veículos na mesma, após a implantação das 

transposições, oportunizaram o desenvolvimento de um projeto para a Reestruturação Urbana 

da Avenida Francisco Bernardino, a partir da introdução de elementos urbanísticos no seu 

trecho compreendido entre a Rua Floriano Peixoto e a Avenida Barão do Rio Branco. 

Estas soluções viárias somadas às intervenções urbanísticas para toda a extensão da Avenida 

Francisco Bernardino deverão promover uma transformação na dinâmica da mesma. Assim, 

esta via será equiparada às avenidas Barão do Rio Branco e Presidente Itamar Franco, que se 

apresentam dotadas de elementos urbanísticos / paisagísticos que contribuem para que as 

mesmas se destaquem na malha viária do Município. O resultado final destas intervenções 

será a revalorização de toda a parte baixa da Área Central, região situada entre as avenidas 

Getúlio Vargas e Francisco Bernardino, que há décadas vem sofrendo um processo de perda de 

qualidade e consequente degradação. 
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Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

193.793 23.255 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

1.628 195 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Francisco Bernardino    
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Intervenção 2 – Complexo Viário do Compadre 

O entroncamento formado pelas duas pistas da Avenida Brasil, a Avenida Barão do Rio Branco 

e a Ponte Pedro Marques, além de se configurar numa importante interseção dentro da malha 

viária implantada, apresenta-se como um local emblemático na cidade. 

A Avenida Barão do Rio Branco representa o dinamismo do Município desde a sua fundação; a 

Avenida Brasil reflete o seu futuro e modernização; e o Rio Paraibuna se apresenta como o 

elemento natural que estabeleceu a conformação de sua mancha urbana. Desta forma, o 

encontro destes três elementos revela-se como um marco simbólico da cidade e como 

referência para todos os cidadãos juizforanos, assim como para a significativa população 

flutuante que cotidianamente circula por suas vias. Revestida desta importância, qualquer 

intervenção que se proponha a promover novos padrões nos deslocamentos de pessoas e de 

veículos nesta interseção deverá incorporar, além de soluções operacionais eficientes e 

eficazes, elementos urbanísticos capazes de qualificar a região e valorizá-la como um 

importante referencial da cidade. 

Atualmente a referida interseção apresenta uma operação complexa, haja vista os múltiplos 

movimentos permitidos no local para que os veículos atinjam os destinos desejados. 

Recentemente, em função da complexa operação do tráfego na Avenida Barão do Rio Branco, 

seu trecho situado entre a Rua Max Stephani, no Bairro Bairu, e a Avenida Doutor José 

Procópio Teixeira, no Bairro Bom Pastor, passou por um processo de reestruturação para 

melhorar as condições quanto à mobilidade e segurança, a partir de implantação de 

intervenções referentes à geometria viária, à sinalização horizontal, vertical e semafórica, à 

acessibilidade, à iluminação e a uma revisão quanto à circulação de veículos nas ruas do seu 

entorno. Estas intervenções possibilitaram a racionalização dos espaços para a circulação de 

pedestres e de veículos, de forma a promover níveis adequados de segurança, conforto e 

fluidez, ao longo de todo o trecho mencionado e, especificamente, na interseção em pauta. 

Entretanto, considerando a importância histórica do eixo viário da Avenida Barão do Rio 

Branco e as múltiplas funções, atuais e futuras, da Avenida Brasil na estruturação da cidade, 

constata-se que a interseção formada por essas duas vias deverá ser cada dia mais solicitada, 

inclusive pelo sistema de transporte coletivo urbano. 

Tendo por objetivo a manutenção do bom desempenho desta interseção para um horizonte 

mais amplo, quando as solicitações forem ainda maiores, desenvolveu-se uma nova concepção 

para a mesma, de forma a qualificá-la para que possa continuar cumprindo, por um longo 

período, seu importante papel na malha viária da cidade, dentro dos padrões de eficiência. 

A proposta abrange a implantação de dois viadutos junto à Ponte Pedro Marques, um na 

margem direita do Rio Paraibuna, e outro em sua margem esquerda, tendo por objetivo 
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eliminar uma série de conflitos atualmente verificados nos fluxos de veículos e de pessoas 

naquele local. 

A introdução destas obras-de-arte especiais na estrutura viária da região permitirá que os 

fluxos de veículos das duas avenidas, Barão do Rio Branco e Brasil, passem a operar somente 

nos sentidos diretos de circulação em cada via (Avenida Barão do Rio Branco/Avenida Barão do 

Rio Branco, e Avenida Brasil/Avenida Brasil) o que deverá refletir positivamente no 

desempenho da interseção, sobretudo quanto à segurança e mobilidade. 

Com a implantação dos dois viadutos citados serão eliminados vários movimentos que 

atualmente são verificados na interseção em pauta, uma vez que a Ponte Pedro Marques 

passará a operar somente para a circulação dos veículos entre os dois segmentos da Avenida 

Barão do Rio Branco separados pelo Rio Paraibuna. 

Não será permitido que a ponte seja utilizada para efetuar os retornos dos veículos oriundos 

da Avenida Brasil, assim como os deslocamentos entre a referida ponte e a Avenida Brasil. 

Esta redução do número de movimentos contribuirá significativamente para melhorar as 

condições operacionais da interseção. Entretanto, para permitir a realização dos retornos dos 

veículos, sem a necessidade de percorrer grandes percursos na Avenida Brasil, faz-se 

necessário a implantação de uma ponte sobre o Rio Paraibuna, nas proximidades da interseção 

da Avenida Brasil com a Rua Américo Lobo. 

Esta nova ponte e a ponte da Rua Setembrino de Carvalho, situadas respectivamente à 

montante e à jusante da Ponte Pedro Marques, permitirão tanto os retornos dos veículos 

oriundos dos dois viadutos, como os que circulam pelas duas pistas da Avenida Brasil. 

O nome adotado nesta proposta, “Complexo Viário do Compadre”, busca, além de resgatar 

uma antiga identidade local, agregar à intervenção proposta uma referência a um tradicional 

ponto comercial do Bairro Manoel Honório que, durante muitos anos, extrapolando a condição 

de atividade típica de bairro, tornou-se referência na cidade em função da diversidade de 

produtos comercializados, dos horários diferenciados de funcionamento e pela forma singular 

de atendimento aos clientes – a antiga “Casa do Compadre”. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

207.281 24.874 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

3.038 365 
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Intervenção 3 – Baias para a Operação do Transporte Fretado 

Há muito Juiz de Fora vem se consolidando como um importante pólo regional de comércio e 

de serviços, sendo que, nas ultimas décadas, os serviços relacionados à educação e à saúde 

passaram a se destacar como importantes segmentos impulsionadores da economia local, 

gerando muitos empreendimentos e empregos. 

Especificamente no setor de educação, com o aumento do número de vagas e de cursos na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, com a instalação de diversas universidades e/ou 

faculdades particulares, e com a abertura de turmas noturnas nestas instituições, tornou-se 

comum a circulação, na malha viária da cidade, dos ônibus fretados oriundos dos diversos 

municípios situados no seu entorno, sobretudo no final da tarde/início da noite. 

Após deixar os alunos nas diversas instituições de ensino, distribuídas por várias regiões do 

Município, no horário entre o início e o final das aulas, os veículos fretados estacionam de 

forma espontânea na malha viária da cidade, o que, muitas vezes, não é bem visto pela 

população residente, além de sujeitar os motoristas dos fretados a situações de insegurança e 

desconforto. 

Não havendo locais pré-definidos para que os motoristas dos ônibus fretados possam aguardar 

o horário de saída dos alunos, seus veículos ficam estacionados nas vias próximas às 

instituições destino, prejudicando a circulação e paradas de embarque e desembarque dos 

ônibus do sistema de transporte coletivo urbano e o trânsito em geral, gerando transtornos e 

muitas críticas da comunidade, que se vê prejudicada pela inconveniência da permanência dos 

veículos em pontos inadequados. 

Os reflexos causados pelo fluxo de pessoas de outros municípios em Juiz de Fora são de grande 

importância para a manutenção da dinâmica da cidade. Com o objetivo de promover melhores 

condições no acolhimento dessas pessoas que aqui vêm para usufruir o que a cidade oferece 

foi desenvolvida uma proposta para a criação de um espaço específico com a implantação de 

baias para a operação do transporte fretado.  

Este novo espaço destinado ao estacionamento e operação deste modal de transporte irá 

proporcionar aos condutores dos veículos fretados condições mais adequadas quanto à 

segurança e ao conforto. 

O local selecionado para a implantação destas baias se situa nas proximidades da Área Central 

de Juiz de Fora, junto a uma rua que se desenvolve ao longo da ferrovia. Além destas 

características o local se destaca pela facilidade de interligação com os principais corredores e 

vias arteriais da cidade. 

A implantação das baias para a operação dos ônibus fretados prevê a introdução de um espaço 

dotado de infraestrutura adequada, a partir da introdução de equipamentos de segurança, 
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instalações sanitárias, quiosques destinados à venda de alimentos, revistas e jornais, etc., 

tratamento urbanístico/paisagismo, mobiliário urbano e iluminação de alta intensidade. 

Esta intervenção se mostra importante considerando que, além de disciplinar a forma de 

espera dos ônibus fretados, cria-se um local qualificado para receber os condutores dos 

veículos fretados, responsáveis por conduzir uma expressiva população flutuante que, 

cotidianamente, frequenta e utiliza a nossa cidade. 

Além do funcionamento no período noturno, como descrito, as baias para veículos fretados 

deverão operar durante todo o dia, haja visto que este espaço poderá ser utilizado pelo 

considerável público juizforano que utiliza o transporte fretado para exercer atividades em 

outras cidades, e pelo setor de turismo. Desta forma fica organizado também um local 

específico para as chegadas e as saídas dos munícipes que utilizam o transporte fretado nos 

seus deslocamentos para os outros municípios. 
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Intervenção 4 – Reestruturação Urbanoviária da Praça Agassis 

As praças Mariano Procópio e Maria Lage, conjunto conhecido como Praça Agassis, embora 

bem localizadas na mancha urbana do Município, apresentam pouca visibilidade, 

principalmente em função da subutilização da Rua Mariano Procópio no trecho situado entre 

as instalações do Ministério do Exército e a Avenida Barão do Rio Branco. 

Sob a ótica de circulação a Praça Agassis, apesar de direcionar os fluxos de veículos, apresenta 

pouca funcionalidade, o que compromete a mobilidade na região. Com a introdução do 

Viaduto da Rua Mariano Procópio, nas proximidades do “Mergulhão”, a Rua Mariano Procópio 

será incluída dentre as principais vias arteriais da cidade, o que deverá refletir em uma maior 

utilização das ruas situadas no entorno da Praça Agassis. 

Para que possa funcionar de forma adequada às novas demandas foi desenvolvida uma 

proposta dentro de uma nova concepção geométrica para a Praça Agassis, de forma que as 

duas praças, Mariano Procópio e Maria Lage, possam funcionar como um único espaço. 

Este novo espaço funcionará como uma grande praça e importante rotatória que permitirá os 

retornos e as interligações entre todas as ruas situadas à sua volta, dentro de adequdos 

padrões de mobilidade e segurança. 

Além desta função operacional, ao se fundir as praças Mariano Procópio e Maria Lage num só 

equipamento público, amplia-se consideravelmente a área de circulação e de convívio das 

pessoas, e as áreas verdes, razão pela qual se propõe a sua reurbanização. O atual mobiliário 

urbano poderá ser relocado e haverá espaço para a inserção de novos elementos como 

pergolados, bancos, brinquedos, aparelhos de ginástica, etc., ampliando as funções que, 

atualmente, a praça desempenha naquela região da cidade. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

9.043 1.085 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

204 24 
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Reestruturação Urbanoviária da Praça Agassis 
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Intervenção 5 – Reestruturação da interseção do Trevo Jardim Glória / Vale do Ipê 

A complexa interseção, conhecida como Trevo do Jardim Glória/Vale do Ipê, trata-se na 

verdade de duas pequenas rotatórias implantadas extremamente próximas. A primeira 

rotatória envolve as ruas Doutor João Pinheiro, Visconde de Mauá, Engenheiro Gentil Forn e 

Quintino Bocaiuva, além da Praça Rubem Abreu. A segunda envolve as ruas Hamleto Fellet, 

Engenheiro José Carlos de Moraes Sarmento, Padre Frederico, Capitão Arnaldo de Carvalho, 

além das praças Rubem Abreu e do Rotary Clube. 

Ambas as rotatórias se localizam numa região estratégica sob a ótica da estruturação viária da 

cidade uma vez que, além de possibilitarem o acesso à região conhecida como Cidade Alta, 

permitem a interligação direta entre diversos os bairros situados nos seus entornos como 

Jardim Glória, Santa Catarina, Vale do Ipê e Santa Helena. 

Vale ressaltar que a Cidade Alta vem se consolidando como o principal vetor de crescimento 

do Município, pois abriga em seu território o Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

a sede da Embrapa/Gado de Leite, o aeroporto municipal, além de faculdades particulares, 

hospitais, shopping center, centros de compras, bares, restaurantes, locais de eventos, casas 

noturnas, conjunto habitacionais, condomínios residenciais, etc. 

Considerando que a Rua Engenheiro Gentil Forn desempenha a função de promover a 

interligação da Cidade Alta com o restante do Município e que, além desta rua, somente a 

Avenida Presidente Itamar Franco possibilita tal articulação viária, é cada vez maior o fluxo de 

veículos nestas duas vias, inclusive os do sistema de transporte coletivo urbano. 

Assim, torna-se urgente promover a reestruturação viária do conjunto formado pelas duas 

rotatórias citadas, uma vez que tal solução encontra-se esgotada mostrando retenções 

durante todo o dia, e claros sinais de saturação nos horários de pico.  

A solução encontrada passa pela implantação de conjuntos semafóricos e de modificações nas 

questões relacionadas à forma de circulação dos veículos em determinadas ruas, além da 

introdução de elementos que promovam a segurança e o conforto nos deslocamentos e nas 

travessias de pedestres.     

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

36.107 4.333 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

596 72 
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Reestruturação da interseção do Trevo Jardim Glória / Vale do Ipê 
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Intervenção 6 – Requalificação dos Passeios da Área Central 

A Área Central da cidade, definida pelo triângulo formado pelas avenidas Barão do Rio Branco, 

Presidente Itamar Franco e Francisco Bernardino, além de absorver um significativo 

contingente de moradores, concentra a maior diversidade de atividades urbanas, sejam elas 

comerciais, prestadoras de serviços, culturais e institucionais, de toda a região polarizada por 

Juiz de Fora, que atualmente abrange uma população de cerca de 2.000.000 de pessoas. 

O tecido urbano formado dentro do mencionado triângulo apresenta-se profusamente 

interpenetrado por um expressivo número de ruas e galerias, numa característica bastante 

peculiar da feição urbana do centro da cidade, e propiciam um tipo de convivência social 

específico, com espaços dinâmicos e estáticos, intercalados e variados, típicos de “calçadões”. 

Neste cenário formado pelo mencionado triângulo e pelas vias situadas no seu entorno 

imediato, a dinâmica da cidade é constatada pela intensa movimentação de pedestres, tanto 

nos passeios, quanto nas galerias, calçadões, praças e travessias de pedestres. 

Em todos os aglomerados urbanos as calçadas e as travessias de pedestres se apresentam 

como elementos essenciais para garantir bom funcionamento das cidades, garantindo a 

circulação segura e confortável dos pedestres. O dimensionamento das calçadas, assim como a 

sua construção e manutenção adequadas, devem ser partes integrantes de todo processo de 

planejamento de transporte e trânsito. As calçadas não formam um sistema contínuo e os 

pedestres necessitam cruzar as pistas de rolamento, conflitando com o tráfego geral, para 

efetuar seus percursos. O tratamento adequado desses cruzamentos é fundamental para 

assegurar a continuidade dos deslocamentos e proporcionar conforto e segurança aos 

pedestres. 

No sentido de qualificar os deslocamentos a pé na parte mais solicitada da cidade, propõe-se 

dotar as vias situadas no interior da Área Central de Juiz de Fora e no seu entorno imediato, de 

condições adequadas para promover a circulação de pedestres, dentro dos critérios universais 

de acessibilidade, introduzindo rampas e pisos táteis direcionais e de alerta, e demais 

elementos pertinentes, nos seus passeios. 

As vias situadas neste setor da cidade deverão receber outras intervenções junto às travessias 

de pedestres, tais como, ampliação da largura das calçadas, iluminação especial, “traffic 

calming”, etc. 

A área total onde deverão ser incorporadas as intervenções descritas compreende o polígono 

formado pela Rua Santo Antônio e pelas avenidas Presidente Itamar Franco e Francisco 

Bernardino. Também deverão ser contempladas as duas pistas da Avenida Brasil (entre as 

pontes das ruas Carlos Otto e Benjamin Constant), a Rua Espírito Santo (entre a Avenida Barão 

do Rio Branco e a Rua da Bahia), as ruas Ângelo Falci e João Pessoa de Rezende, a Rua Barão 
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de Cataguases (entre Avenida Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio) e a Rua Paula Lima 

(entre Avenida dos Andradas e Rua Santo Antônio). 

“Calçada Cidadã” é um grande projeto de acessibilidade para os pedestres, sobretudo para as 

pessoas com deficiência, gestantes e idosos, que propõe a padronização das calçadas, visando 

à mobilidade com segurança no interior do polígono mencionado, conforme determina a 

legislação federal. 

A “calçada cidadã” possui uma faixa de percurso seguro, ou seja, plana, sem degraus, sem 

obstáculos e não escorregadia, e uma faixa de serviço, na qual se concentra todo o mobiliário 

urbano (árvores, postes, orelhões, etc.). A faixa de serviço é marcada com piso podotátil 

diferenciado para identificar as áreas não seguras para caminhar. Este piso pode ser 

classificado como táteis direcionais e como táteis de alerta, que, somados aos demais 

elementos pertinentes, facilitam os deslocamentos das pessoas com deficiência visual. 
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Requalificação dos Passeios da Área Central 
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Requalificação dos Passeios da Área Central 
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Requalificação dos Passeios da Área Central 
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Intervenção 7 – Ruas de Pedestres (Calçadões) nas ruas Marechal Deodoro e Batista 

de Oliveira 

O núcleo referencial e estruturador da Área Central de Juiz de Fora é constituído pelo triângulo 

formado pelas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco. 

Dentro deste triângulo, além da Rua Halfeld, via mais tradicional da cidade, destaca-se um 

feixe de ruas paralelas – Mister Moore, Marechal Deodoro, São João, Santa Rita e Braz 

Bernardino, além da Rua Batista de Oliveira, que se apresenta perpendicular às demais, e das 

diversas galerias que fazem a interligação entre todas as vias mencionadas. 

O tecido urbano formado por esta rede de avenidas, ruas e galerias, reflete toda a dinâmica e 

efervescência da cidade, refletidas no movimento contínuo de pessoas verificado 

cotidianamente nos calçadões, passeios, praças e parques, ali implantados, e se mostra como 

um elemento emblemático e como o principal referencial da cidade. 

O primeiro calçadão de Juiz de Fora foi implantado na Rua Halfeld, entre a Avenida Barão do 

Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira, nos meados da década de 1970. Posteriormente este 

calçadão foi entendido até a Avenida Getúlio Vargas. Os demais calçadões, das ruas São João e 

Mister Moore, foram implantados nas décadas de 1990 e de 2000, respectivamente. 

O trecho da Rua Marechal Deodoro, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Rua Batista de 

Oliveira, assim como da Rua Batista de Oliveira, entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Halfeld, 

tiveram ao longo dos anos, seus passeios ampliados. 

Para ampliar as áreas de circulação dos pedestres, dando mais qualidade aos deslocamentos à 

pé, considerando a importância deste modal de transporte na Área Central da cidade, propõe-

se a implantação de dois novos calçadões: um na Rua Batista de Oliveira, entre a Avenida 

Getúlio Vargas e a Rua São João, e outro na Rua Marechal Deodoro, entre a Avenida Barão do 

Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira.  
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Ruas de Pedestres (Calçadões) nas Ruas Marechal Deodoro e Batista de Oliveira 
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Intervenção 8 – Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas 

A Avenida Getúlio Vargas apresenta-se como uma transição entre a parte nobre da Área 

Central, trecho compreendido entre essa via e a Avenida Barão do Rio Branco, e sua porção 

menos valorizada, trecho até a Avenida Francisco Bernardino. 

Desenvolvendo-se entre as Praças do Riachuelo e Antônio Carlos, numa extensão de 

aproximadamente 900 m, a Avenida Getúlio Vargas desempenha a função de importante 

corredor de transporte coletivo urbano, além de abrigar um comércio expressivo e 

diversificado, tanto em relação aos produtos oferecidos, quanto ao porte dos 

estabelecimentos, abrangendo desde pequenas lojas até loja de departamentos, 

supermercado, agências bancárias e shopping centers. Nessa avenida encontra-se também um 

considerável acervo histórico-patrimonial, como a sede do Banco de Crédito Real, a 

Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas e o Banco do Brasil, dentre outros. 

De maneira geral, a paisagem urbana apresenta-se pouco valorizada, em função da 

deterioração de várias edificações, do comércio formal que expõe suas mercadorias 

inadequadamente, da significativa presença do comércio informal que invade passeios e baias 

de estacionamento e de carga/descarga, da poluição visual de placas e letreiros, e também 

devido à poluição atmosférica e sonora. 

Da mesma forma, nos passeios são observados diversos conflitos relacionados à acessibilidade, 

circulação e apropriação do espaço urbano, entre pedestres, usuários do transporte coletivo, 

proprietários das lojas e camelôs, que disputam o mesmo espaço para realizarem suas 

atividades. 

Com o objetivo de promover uma Reestruturação Urbanoviária desta avenida, foi 

desenvolvido um projeto que tem como princípio a racionalização dos espaços, tanto para os 

pedestres e usuários do transporte coletivo urbano, quanto para os veículos. A racionalização 

da operação do transporte coletivo urbano contempla a implantação de abrigos 

independentes dos passeios, liberando as calçadas para a circulação exclusiva de pedestres. 

A Avenida continuará operando com quatro faixas para a circulação de veículos, separadas por 

canteiro central, sendo duas para o transporte coletivo urbano e duas para o tráfego geral. A 

opção pela adoção de canteiro central se deve à necessidade de disciplinar as travessias de 

pedestres, considerando a situação de total desrespeito atualmente verificada. No segmento 

mais próximo à Praça Antônio Carlos não será implantado o canteiro central, visando 

racionalizar os entrelaçamentos entre os veículos nas quatro faixas de circulação, de modo que 

cada um, a partir de tempos específicos do conjunto semafórico instalado na interseção com a 

Rua Halfeld, se posicione de acordo com o seu destino. 

Todas essas intervenções somadas à iluminação de alta intensidade, com destaque para as 

travessias de pedestres, o paisagismo nos canteiros centrais e a padronização dos passeios, 
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possibilitaram o desenvolvimento de uma nova concepção urbanística para a Avenida Getúlio 

Vargas, o que deverá contribuir para a requalificação de toda a parte baixa da Área Central. 

PRAÇA DO RIACHUELO 

Os projetos para a Avenida Getúlio Vargas apontaram a necessidade da modificação dos fluxos 

de pessoas e de veículos na Praça do Riachuelo, de forma a qualificar seus espaços e promover 

uma nova dinâmica na sua utilização. 

Apesar de localização privilegiada, na confluência das avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio 

Vargas, a Praça do Riachuelo apresenta uma utilização característica de áreas marginalizadas, 

expondo à insegurança e ao constrangimento todos os que circulam no seu interior e/ou nas 

vias no seu contorno, quer pedestres, quer condutores e passageiros dos veículos. 

No sentido de reverter este quadro foi desenvolvido um projeto visando a adequação dos 

espaços de toda a área formada pelas avenidas Getúlio Vargas e Barão do Rio Branco, e ruas 

Jarbas de Lery Santos e Benjamin Constant, local onde a praça está inserida. 

Ao analisar a inserção da praça na malha viária observou-se a concentração de árvores ao 

longo dos passeios, tanto da Rua Jarbas de Lery Santos quanto da Avenida Barão do Rio 

Branco, bem como a existência de duas “clareiras” na sua parte central. Esta conformação da 

praça viabilizou a introdução de quarto faixas para a circulação dos veículos, duas para o 

transporte coletivo urbano e duas para o tráfego geral, separadas por canteiro central. 

Este novo desenho permitiu a introdução de amplas calçadas nos locais onde se verifica o 

maior número de pedestres, ou seja, ao longo da Rua Jarbas de Lery Santos e da Avenida Barão 

do Rio Branco. Com a manutenção das árvores junto às calçadas a serem ampliadas na Rua 

Jarbas de Lery Santos e na Avenida Barão do Rio Branco, e a introdução de amplo canteiro 

central entre as duas pistas de tráfego, a circulação dos veículos se dará de forma privilegiada 

sob as copas das árvores, razão da denominação informal dada a este novo espaço de 

“Boulevard Riachuelo”. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

211.709 25.405 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

3.771 453 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (1) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (2) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (3) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (4) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (5) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (6) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida Getúlio Vargas (7) 
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Intervenção 9 – Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas 

A Avenida dos Andradas desempenha um notório papel estruturador na cidade, dando 

continuidade às funções da Área Central nos sentidos oeste, noroeste e norte. Como via 

arterial possibilita a interligação entre a Cidade Alta e a Zona Norte, ao centro, e como 

corredor do sistema de transporte coletivo urbano, é responsável pelos deslocamentos dos 

ônibus entre as regiões mencionadas, tanto no sentido centro/bairro, como no sentido 

bairro/centro. 

Além de um expressivo comércio, esta avenida abriga significativos polos geradores de tráfego 

como agências bancárias, igrejas, escolas e universidades. Mesmo existindo edificações de 

grande importância sob a ótica do patrimônio histórico-cultural, como a Igreja da Glória e o 

Colégio Santa Catarina, ambas em bom estado de preservação, em alguns trechos a paisagem 

urbana apresenta-se pouco atrativa. 

O fluxo de veículos, tanto do transporte coletivo urbano como do tráfego geral, é intenso e 

sujeito a retenções constantes durante certos períodos do dia, agravadas pela passagem dos 

trens nas proximidades da Estação Ferroviária Mariano Procópio. 

Em função deste cenário que mostra a complexa operação do trânsito na Avenida dos 

Andradas foi desenvolvido um projeto executivo para a reestruturação urbanoviária desta via, 

que abrange a ampliação de sua capacidade de escoamento e o disciplinamento nas travessias, 

de modo a assegurar aos pedestres, usuários do transporte coletivo, motoristas e passageiros, 

maior segurança, conforto e fluidez, e contribuir para a melhoria da sua paisagem urbana. 

O projeto contempla a implantação de canteiros centrais, a adequação da iluminação e a 

melhoria na disposição dos espaços para pedestres e passageiros do sistema de transporte 

coletivo. Quanto à acessibilidade propõe-se a introdução de rampas de acesso junto aos 

passeios que, aliadas às faixas de pedestres, ao longo de todo o percurso da Avenida, 

promoverão travessias em condições de segurança. 

A introdução de elementos urbanísticos capazes de tornar a Avenida mais atrativa valorizará 

seu rico acervo patrimonial, com destaque para os largos São Roque e do Riachuelo, 

promovendo a qualidade estética da região e tornando-a mais segura e apta para receber o 

expressivo volume de veículos e de pessoas atualmente verificados no local.  

O projeto definiu que serão implantadas 4 faixas de tráfego, entre o Largo São Roque e as 

proximidades do Museu Mariano Procópio, sendo 2 faixas por sentido, exceto nas 

proximidades, tanto da Igreja da Glória, como das antigas instalações da Fábrica Ferreira 

Guimarães, locais onde será inserida uma faixa adicional de circulação (5ª faixa). Estas faixas 

adicionais se destinam à estocagem dos veículos que necessitam convergir à esquerda em 

direção, respectivamente, à Rua Moraes Sarmento e à Rua Benjamin Guimarães. 
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Propõe-se ainda a implantação de canteiros centrais no trecho entre a Rua Barão de 

Cataguases e as proximidades da Igreja da Glória, haja vista a maior largura disponível neste 

segmento da Avenida. Vale ressaltar que uma 5ª. faixa também será introduzida na pista de 

descida, nas proximidades da Rua Paula Lima. No sentido contrário, ou seja, na pista de subida, 

entre a Rua Paula Lima e a Rua Mariano Procópio (em direção ao “Mergulhão”), será 

implantada uma 6ª faixa. Esta 6ª. faixa dará acesso à Rua Mariano Procópio, na qual está 

projetado um viaduto sobre a ferrovia, nas proximidades do “Mergulhão”. 

Entre as ruas Paula Lima e Barão de Cataguases serão mantidas as faixas de circulação atuais. 

No trecho situado entre Rua Barão de Cataguases e a Avenida Barão do Rio Branco, além das 

baias para estacionamento, carga/descarga e táxis, distribuídas junto aos passeios laterais, 

serão implantadas 4 faixas para a circulação de veículos e ampliação da largura da calçada em 

frente ao antigo Palácio da Saúde. 

Prevê-se também uma reestruturação do Largo do Riachuelo, entre as ruas Silva Jardim e 

Benjamin Constant, que apesar de localização privilegiada, apresenta utilização marginalizada, 

paisagem urbana pouco convidativa e uma atividade comercial no seu entorno, aquém de suas 

potencialidades. Além destas intervenções diretas na Avenida dos Andradas foi elaborada uma 

proposta para a circulação nas vias situadas no seu entorno, de forma a promover melhores 

condições de mobilidade naquela região da Cidade. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

76.751 9.210 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

1.348 162 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (1) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (2) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (3) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (4) 

 



 

 
242 

Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (5) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (6) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (7) 
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Reestruturação Urbanoviária da Avenida dos Andradas (8) 
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Complexo da Avenida Brasil 

O sistema viário formado pela Avenida Brasil e áreas adjacentes encontra-se em fase de 

conclusão e consolidação da implantação, e constitui um ponto essencial da Estratégia de 

Mobilidade de Juiz de Fora, pois deve ser o elemento de maior poder impulsionador da 

reestruturação da mobilidade na direção das regiões Norte e Noroeste da cidade e no 

conseqüente “desafogamento” ou reequilíbrio da Área Central. 

A seguir são apresentados os diversos projetos previstos para o Complexo da Avenida Brasil.  

A retificação do Rio Paraibuna, iniciada após a grande enchente de 1940, oportunizou a 

implantação de vias sanitárias ao longo de seu novo trajeto e, dessa forma, a partir do final da 

década de 1960, foram sendo construídas, por trechos, as duas pistas da Avenida Brasil. 

Ao final de sua implantação a Avenida Brasil, com suas duas pistas paralelas ao leito do Rio, 

passou a contar com uma extensão de cerca de 7,50 km, entre os bairros Lourdes e Cerâmica. 

A implantação da Avenida Brasil, interceptando a mancha urbana no sentido nordeste / 

sudeste, trouxe uma nova dinâmica para a cidade, pois esta nova via, cruzando áreas até então 

subutilizadas como fundos de quintais, antigos pátios e galpões abandonados, abriu um novo 

cenário para o desenvolvimento de Juiz de Fora. As pistas largas da Avenida Brasil somadas à 

calha e aos taludes laterais do rio, e aos grandes vazios urbanos situados no seu entorno, 

proporcionam um descortinado horizonte, muito diferente da paisagem das demais vias 

estruturadoras da cidade que, com dimensões inferiores e maciça verticalização lindeira, 

limitam o olhar de quem por elas circula. 

Por ser uma via relativamente pouco interceptada, considerando as poucas pontes distribuídas 

ao longo de seu percurso, o desempenho mais eficiente da Avenida Brasil a diferencia das 

demais vias da cidade, razão pela qual se verifica um crescente aumento na sua utilização 

cotidiana por aqueles que buscam mais rapidez nos seus deslocamentos, mesmo percorrendo 

maiores distâncias. 

As duas pistas da Avenida Brasil e as 9 pontes sobre o Rio Paraibuna implantadas na parte mais 

urbanizada do Município, são responsáveis por um número significativo dos deslocamentos 

diários efetuados na cidade. Em função da localização destas pontes foi possível a implantação 

parcial de um sistema binário de circulação nas duas pistas da Avenida Brasil, no trecho 

compreendido entre o Viaduto Ramirez Gonzalez Mozzato, no Bairro Cerâmica, e a Ponte da 

Rua Setembrino de Carvalho (Ponte do Ladeira). 

Para complementar este sistema binário na Avenida Brasil encontra-se contratada a 

construção de 3 pontes sobre o Rio Paraibuna, a saber: Ponte da Praça dos Poderes, Ponte do 

Tupynambás e Ponte da Rua Antônio Lagrota, sendo que as duas primeiras tiveram as obras 

iniciadas. Encontra-se concluído o projeto executivo para a implantação de uma 4ª ponte para 
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interligar o final da Rua Humberto de Campos, no Bairro Santa Terezinha, à pista direita da 

Avenida Brasil, no Bairro São Dimas (ver Intervenção 27: Complexo Viário São Dimas). 

Com a implantação das quatro pontes citadas será possível a complementação do sistema 

binário de circulação na Avenida Brasil, desde o Bairro de Lourdes até o Bairro Cerâmica, 

solução fundamental para promover novos padrões de mobilidade na cidade e aliviar os fluxos 

nas vias atualmente saturadas, principalmente naquelas situadas na Área Central e no seu 

entorno imediato. 

Assim, a Avenida Brasil apresenta um grande potencial para se transformar, na mais 

importante via de circulação da cidade, inclusive para o sistema de transporte coletivo urbano, 

tornando-se o principal eixo estruturador da complexa malha viária do Município. 

Na sequência é apresentado o conjunto de intervenções necessárias à consolidação do binário, 

que compreendem: 

Intervenção 10 – Binário da Avenida Brasil  

Intervenção 11 – Ponte dos Poderes 

Intervenção 12 – Ponte Tupynambás 

Intervenção 13 – Viaduto Tupynambás 

Intervenção 14 – Trincheira dos Poderes 

Intervenção 15 – Trincheira Rua Benjamim Constant 

Intervenção 16 – Ponte Rua Antônio Lagrota 

Intervenção 17 – Alça do Viaduto Augusto Franco 

Intervenção 18 – Ponte Barbosa Lage 

Intervenção 19 – Viaduto Barbosa Lage 

Intervenção 20 – Viaduto Mariano Procópio 
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Binário da Avenida Brasil (1) 
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Binário da Avenida Brasil (2) 
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Binário da Avenida Brasil (3) 
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Ponte dos Poderes 
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Ponte do Tupynambás 
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Viaduto do Tupynambás 
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Trincheira dos Poderes 
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Trincheira da Rua Benjamin Constant 
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Ponte da Rua Antônio Lagrota 
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Alça do Viaduto Augusto Franco 
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Ponte do Barbosa Lage
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Viaduto do Barbosa Lage 
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Viaduto do Mariano Procópio
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Região Norte 

Intervenção 21 – Reestruturação Urbanoviária do Núcleo Central do Bairro Benfica 

O modelo adotado para a operação do trânsito no núcleo central de Benfica, somado à forma 

de ocupação do espaço e à diversidade do uso do solo neste setor da Zona Norte, tem como 

conseqüência uma região na qual são verificados os primeiros sinais de saturação, 

caracterizados por ocasionais retenções, e por pequenos conflitos entre veículos e entre 

veículos/pedestres. 

A Rua Martins Barbosa, além de receber a grande maioria dos veículos no sentido 

centro/bairro, inclusive todos os ônibus do sistema de transporte coletivo urbano, se destaca 

pela concentração de atividades econômicas, principalmente nos quatro quarteirões próximos 

à Avenida Juscelino Kubitschek. Estas atividades econômicas se espalham pelas vias 

transversais e paralelas, situadas no entorno da mencionada rua, o que resulta em uma região 

dinâmica e com expressiva vitalidade. 

Diante deste cenário, as condições operacionais na Rua Martins Barbosa são agravadas pelas 

baias relativas aos ônibus, carga/descarga, estacionamento, embarque/desembarque, que, 

somadas aos movimentos das garagens e aos fluxos significativos de pedestres, ciclistas e 

demais veículos, geram situações nas quais os espaços ficam sujeitos às disputas cotidianas. 

Desta forma ficam comprometidas as condições de mobilidade e circulação no núcleo central 

de Benfica, o que reflete nos níveis de segurança, conforto e fluidez, para todos que por ali 

circulam, sejam pedestres, usuários do sistema de transporte coletivo urbano, ciclistas, 

motociclistas e passageiros/condutores dos demais veículos. Considerando que o núcleo 

central de Benfica atrai a população oriunda dos demais bairros da Zona Norte, assim como 

dos distritos, povoados e pequenas cidades do seu entorno, as dificuldades quanto à 

mobilidade e circulação verificadas, são percebidas por um número considerável de pessoas 

que diariamente recorrem ao comércio, serviços e aos órgãos institucionais ali instalados. 

Em função do intenso fluxo de pessoas e de veículos, da disputa dos espaços para as travessias 

de pedestres, pontos de ônibus, estacionamentos, cargas/descargas e embarques/ 

desembarques, e das pequenas retenções verificadas nos deslocamentos cotidianos, foi 

desenvolvida uma proposta para a reestruturação e a requalificação do núcleo central de 

Benfica. 

Esta proposta estabelece para o núcleo central do Bairro Benfica uma nova forma para a 

circulação de veículos, inclusive os do sistema de transporte coletivo urbano que, além de 

promover uma maior dinâmica quanto à mobilidade na região, oportuniza a introdução de 

elementos que qualifiquem as condições de acessibilidade nas vias ali situadas. 
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O conjunto de ações proposto se reveste também como um elemento indutor para a 

implantação de intervenções urbanísticas capazes de despertar nos moradores sentimentos de 

identificação e de pertencimento, e nos visitantes uma referência positiva em relação à cidade, 

uma vez que Benfica se mostra como a principal entrada na cidade para vários distritos e 

povoados localizados no seu entorno. Agregar valores urbanísticos às intervenções viárias 

propostas é o diferencial de qualidade que será percebido e incorporado ao dia-a-dia de todos 

os cidadãos que por lá circulam, sejam pedestres, sejam condutores/passageiros do transporte 

veicular. 

O reordenamento nos fluxos dos veículos, a relocação das baias dos ônibus urbanos, a 

implantação de quarteirões com restrição à circulação de veículos, a introdução de ciclovia, a 

redefinição dos locais de estacionamento, embarque/desembarque e carga/descarga, a 

ampliação dos passeios junto aos cruzamentos e a introdução de elementos paisagísticos, 

dentre outras intervenções, reduzirão os conflitos na disputa por espaço entre veículos e 

pessoas, e contribuirão para a requalificação das ruas e para a valorização do patrimônio 

construído. 

O resultado deste conjunto de ações será a promoção de melhores condições de mobilidade, 

circulação e acessibilidade, paisagem urbana mais agradável e maior conforto e segurança, 

para todos os cidadãos que residem ou freqüentam este importante e tradicional bairro de Juiz 

de Fora. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

25.497 3.060 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

276 33 
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Reestruturação Urbanoviária da Área Central do Bairro Benfica 
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Intervenção 22 – Estruturação Urbanoviária do Prolongamento da Avenida dos 

Andradas  

Para aliviar os transtornos que o fluxo de trens causa no desempenho da Avenida dos 

Andradas foi desenvolvida uma proposta para o seu prolongamento em direção às ruas 

Professora Violeta dos Santos / Bernardo Mascarenhas, que possibilitará a interligação direta 

entre dois importantes corredores viários, a Avenida dos Andradas e a Rua Bernardo 

Mascarenhas, sem a interrupção da ferrovia. 

Atualmente, para se deslocar entre a Avenida dos Andradas e a Rua Bernardo Mascarenhas é 

necessário cruzar a via férrea em dois pontos, um na Rua Tereza Cristina e outro na Rua 

Mariano Procópio. 

Vale ressaltar que atualmente circulam diariamente na ferrovia cerca de 30 composições com 

comprimento médio de 1.500 metros. Cada uma dessas composições interrompe por cerca de 

5 minutos as passagens em nível mencionadas, o que representa uma retenção diária nos 

fluxos de pessoas e de veículos de 150 minutos, ou seja, 2,5 horas/dia em cada um desses 

cruzamentos. 

O prolongamento da Avenida dos Andradas proposto irá refletir em melhores padrões de 

segurança, bem como na mobilidade, circulação e agilidade de pessoas e de veículos, além dos 

profundos avanços na operação do transporte coletivo urbano, haja vista que ambos os 

corredores, Avenida dos Andradas e Rua Bernardo Mascarenhas, se destacam como eixos 

estruturadores de importantes regiões do Município. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

35.349 4.242 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

640 77 

 (ver figura da Intervenção 24)
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Intervenção 23 – Sistema Binário Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal 

A falta de interligação entre as ruas Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal cria uma situação 

inusitada na estrutura viária da cidade. De um dos lados do leito ferroviário a Rua Bernardo 

Mascarenhas apresenta-se altamente solicitada, provocando situações de saturação do 

tráfego e de insegurança para os pedestres. Do outro lado da ferrovia a Rua Coronel Vidal 

apresenta-se praticamente sem tráfego de veículos e de pessoas, o que a torna, devido à 

sensação de marginalidade, também insegura para quem a utiliza. 

A Rua Bernardo Mascarenhas assume múltiplas funções na cidade, tais como corredor de 

passagem do transporte coletivo urbano, entre a Zona Norte e Área Central, e corredor de 

transporte coletivo urbano dos bairros lindeiros (Fábrica, Monte Castelo, Carlos Chagas, 

Cerâmica, Esplanada, etc.) em direção à Avenida dos Andradas.  Sua ocupação apresenta-se 

diversificada pois, além de moradias, igrejas e escolas, agrega atividades comerciais e de 

serviços, como supermercado, postos de combustíveis, revenda de automóveis e de materiais 

de construção, etc. Ressalta-se ainda a implantação, nas imediações da Rua Bernardo 

Mascarenhas, do antigo Colégio Técnico Universitário – CTU, atual Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia  do Sudeste de Minas Gerais, Campus de Juiz de Fora, 

importante estabelecimento de ensino, que movimenta um grande público formado pelo 

corpo docente e quadro de funcionários administrativos, além de um número expressivo de 

alunos, que deverá ser ampliado. Mais recentemente a instalação de uma empresa de tele-

marketing, com um grande número de funcionários e turnos intermitentes, tornou mais 

expressiva a circulação de pessoas e de veículos no cotidiano dessa rua.  

A falta de integração da Rua Coronel Vidal, além de torná-la pouco atrativa para a circulação 

de veículos, tem como conseqüência sua pouca visibilidade, o que inibe a atração de 

empreendimentos no seu entorno. A sua pouca utilização faz com que a Rua Bernardo 

Mascarenhas assuma todos os deslocamentos, fazendo com que as suas condições de 

circulação tornem-se piores a cada dia. 

A implantação do Hospital de Urgência e Emergência no quarteirão entre as ruas Henrique 

Burnier e Coronel Vidal, exigirá um melhor desempenho das vias de seu entorno, em função da 

necessidade de agilidade no atendimento médico-hospitalar. 

A promoção das interligações entre as duas ruas, Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal, 

apresenta-se como uma alternativa para fomentar a circulação de veículos na Rua Coronel 

Vidal, aliviando os fluxos na Rua Bernardo Mascarenhas e proporcionando à cidade um novo 

eixo de desenvolvimento. 

Para tal foi desenvolvida uma proposta para a implantação de um sistema binário de 

circulação entre as ruas Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal, a partir da implantação de 

dois viadutos entre as mesmas, capaz de promover melhores condições de fluidez, segurança e 
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conforto nos deslocamentos entre a Zona Norte e o centro, bem como entre os bairros 

Fábrica, Monte Castelo, Carlos Chagas, Cerâmica e Esplanada, e a Avenida dos Andradas/Área 

Central. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

35.349 4.242 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

640 77 
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Sistema Binário Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal (1) 
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Sistema Binário Bernardo Mascarenhas e Coronel Vidal (2) 
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Intervenção 24 – Sistema Binário do Bairro Francisco Bernardino 

O setor de Juiz de Fora conhecido como Zona Norte vem se consolidando há décadas como o 

de maior crescimento na cidade, tanto pelo número de habitantes, como pelos 

empreendimentos econômicos ali implantados. 

A região do bairro Francisco Bernardino e seus entornos, localizada na parte central da Zona 

Norte, tem como características a topografia favorável à ocupação urbana e a facilidade de 

implantação de infraestrutura (água potável, energia, etc.), além de grandes glebas 

desocupadas, razão pela qual se pode prever a continuidade no seu crescimento. 

O processo acelerado de ocupação da região de Francisco Bernardino verificado após a 

implantação do Mini-Distrito Industrial do Milho Branco não foi acompanhado de implantação 

de infraestrutura compatível com as demandas, sobretudo quanto ao sistema viário. 

No sentido de garantir as condições de mobilidade e acessibilidade nesta região da cidade foi 

desenvolvida uma proposta para a implantação de um sistema binário para a circulação de 

veículos, capaz de oferecer segurança, agilidade, ordenamento e conforto para os pedestres, 

usuários do transporte coletivo urbano e condutores de veículos, de modo a minimizar os 

constantes conflitos atualmente verificados. 

O desafio que se apresenta é dotar a região, composta pelos bairros Francisco Bernardino, 

Encosta do Sol, Milho Branco, Amazonas, Realeza, Jardim Natal, Fontesville, Colina das Fontes, 

Vivenda das Fontes, Belo Vale, Pedra Bonita, etc., de uma estruturação viária compatível com 

o expressivo volume de veículos e de pessoas que é atraído cotidianamente pelas crescentes e 

diversificadas atividades ali implantadas, como as indústrias do Mini-Distrito Industrial Milho 

Branco, vários galpões de diversos portes, posto de combustíveis, oficinas mecânicas e outros 

prestadores de serviços, lojas de materiais de construção e de peças de automóveis, comércio 

de bairro, escolas, igrejas, moradias populares, casas de finais de semana e pequenos 

produtores rurais. 

Assim, foi desenvolvida uma proposta para a implantação de sistema binário de circulação no 

Bairro Francisco Bernardino no qual o conjunto formado pela Rua Berta Halfeld e partes das 

ruas Augusto Eckmann e Geraldo Scaldini Machado, irá operar no sentido centro /bairro, e o 

conjunto formado pelas ruas Abílio Gomes e Tomaz Gonzaga, no sentido bairro/centro. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

18.799 2.256 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

302 36 
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Sistema Binário do Bairro Francisco Bernardino (1) 
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Sistema Binário do Bairro Francisco Bernardino (2) 
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Intervenção 25 – Reestruturação Urbanoviária do Eixo Formado pela Avenida Olavo 

Bilac  

Atualmente cabe à Avenida Olavo Bilac e à Rua Bernardo Mascarenhas (trecho situado entre a 

Avenida Olavo Bilac e a Rua Eduardo Weiss) a função de absorver grande parte dos 

deslocamentos efetuados entre a região central da cidade e os bairros Cerâmica, Jardim São 

João, Monte Castelo, Carlos Chagas e vice-versa. Essas vias exercem ao mesmo tempo, as 

funções de vias arteriais e de vias coletoras. 

Como vias arteriais estruturam grande parte da região norte da cidade e como vias coletoras 

são utilizadas diariamente por um expressivo número de linhas de ônibus urbanos que 

atendem aos mencionados bairros e a vários outros situados na Zona Norte do Município 

como Francisco Bernardino, Encosta do Sol, Jardim Natal, Jóquei Clube, Milho Branco, 

Amazônia, Realeza, Fontesville, etc. 

As duas vias em pauta – Avenida Olavo Bilac e a Rua Bernardo Mascarenhas – apresentam-se 

também como uma importante alternativa de circulação entre toda a Zona Norte do Município 

e a sua Área Central, uma vez que as mesmas se interligam ao eixo formado pelas avenidas 

Andradas/Barão do Rio Branco, esta última a principal eixo estruturador de toda a malha viária 

da cidade. 

Com a implantação do sistema binário de circulação de veículos em trechos das ruas Bernardo 

Mascarenhas e Coronel Vidal (Intervenção 24), o restante da Rua Bernardo Mascarenhas e 

toda a Avenida Olavo Bilac deverão se reestruturar de forma a promover a mobilidade, dentro 

de novos padrões operacionais, oferecendo níveis adequados de segurança, conforto e fluidez, 

nos deslocamentos efetuados entre a Avenida Juscelino Kubitschek (principal eixo viário da 

Zona Norte) e a Avenida dos Andradas (situada na continuidade da Área Central de Juiz de 

Fora). 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

29.233 3.507 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

519 62 
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Reestruturação Urbanoviária do Eixo formado pela Avenida Olavo Bilac 
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Intervenção 26 – Complexo Viário São Dimas 

Em 2001 foi implantado o sistema binário do Bairro Santa Terezinha, passando a Avenida Rui 

Barbosa a operar em mão única no sentido centro/ bairro, e cabendo às ruas Santa Terezinha, 

José Eutrópio, Custódio Tristão e Josué de Queiroz a operação no sentido contrário, ou seja, 

bairro/centro. 

A implantação deste sistema binário tornou-se necessária para atender ao intenso fluxo de 

veículos naquele setor da cidade, que além do tráfego urbano recebe o tráfego de passagem 

com origem/destino à MG-353. 

Embora esta solução viária tenha proporcionado uma nova dinâmica à região, as citadas ruas 

locais passaram a receber um grande fluxo de veículos o que ocasionou uma transformação no 

cotidiano dos seus moradores. 

Para possibilitar a operação deste sistema binário no Bairro Santa Terezinha, foi implantada 

uma ponte sobre o Rio Paraibuna, na continuidade da Rua José Eutrópio (Ponte Domingos 

Alves Pereira), para operar em sentido oposto ao da antiga ponte da Avenida Rui Barbosa. Essa 

nova ponte tem como função permitir tanto o fluxo de veículos com origem nos bairros da 

região nordeste e destino ao Centro e/ou à Zona Norte, quanto os originados na MG-353 e 

destino às demais regiões da cidade e/ou às outras rodovias que interceptam o Município. 

Entretanto, passados pouco mais de dez anos, estas modificações importantes e necessárias 

tornaram-se obsoletas devido ao significativo aumento do número de veículos em circulação. 

 Os claros sinais de saturação da Ponte Domingos Alves Pereira (ponte na continuidade da Rua 

José Eutrópio), com retenções e congestionamentos frequentes, se refletem na Avenida Brasil, 

margem esquerda do Rio Paraibuna, e na Rua José Eutrópio, gerando situações de conflito e de 

risco para condutores de veículos e pedestres. 

Esta mesma situação de insegurança se reflete de forma crítica na margem direita do Rio 

Paraibuna, na complexa interseção da Avenida Brasil com as ruas Henrique Burnier e Tereza 

Cristina. Nesta interseção são permitidos, a partir do Bairro Santa Terezinha, três movimentos: 

o primeiro em direção à Avenida Brasil/Centro, o segundo em direção à Rua Tereza Cristina e o 

terceiro em direção à Avenida Brasil/Zona Norte. 

Além desses três fluxos somam-se, nesta mesma interseção, os veículos oriundos da Zona 

Norte que, utilizando a Rua Henrique Burnier, se deslocam para a Avenida Brasil em direção ao 

centro. A pouca fluidez no trânsito, principalmente nas proximidades da Ponte Domingos Alves 

Pereira, prejudica o expressivo tráfego de passagem que diariamente utiliza as vias do bairro, 

bem como a população residente e os usuários dessa região, que desponta como uma nova 

centralidade do Município. 
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Parar reverter esse quadro e atender de forma satisfatória os deslocamentos neste setor da 

cidade, dentro dos padrões de segurança e conforto, foi desenvolvida uma proposta para um 

conjunto de intervenções que deverá melhorar as condições de circulação, de forma a 

racionalizar e equilibrar a distribuição dos veículos na região, além de requalificar as ruas do 

bairro. 

O conjunto de intervenções propostas consolidará implantação do Sistema Binário da Avenida 

Brasil, principal eixo estruturador viário do Município, que passará a operar em sentido único 

de tráfego em cada via marginal do Rio Paraibuna, desde o Bairro Cerâmica até o Bairro Santa 

Tereza, numa extensão de aproximadamente 7.500 m. 

Para tal será necessária a construção de uma ponte sobre o Rio Paraibuna em frente à Rua 

Humberto de Campos que, além de absorver os veículos de passagem na cidade, será utilizada 

por todos os veículos em direção à Zona Norte. Essa nova ponte, com vão aproximado de 

75,00m, deverá operar com três faixas para a circulação de veículos e com passeios nas duas 

laterais. 

Prevê-se também o prolongamento da Avenida Brasil, via marginal esquerda do Rio Paraibuna, 

num trecho aproximado de 400,00m, entre as ruas José Eutrópio e Humberto de Campos. A 

seção transversal desse prolongamento deverá acompanhar as dimensões dos trechos já 

implantados da via, que possuem cerca de 12,00m de largura para a circulação de veículos, e 

dois passeios laterais com, no mínimo, 2,00m de largura. 

Propõe-se também uma adequação de cerca de 250,00m da Rua Humberto de Campos, no 

trecho entre a Rua José Eutrópio e a margem esquerda do Rio Paraibuna, o que permitirá uma 

ligação de forma mais direta dos veículos oriundos da MG-353 com a Avenida Brasil. 

Este conjunto de intervenções possibilitará melhores condições para a operação do trânsito na 

Ponte Domingos Alves Pereira, que receberá menor fluxo de veículos, dado que os veículos 

que fazem o percurso Centro / Zona Norte, bem como os de passagem em Juiz de Fora 

oriundos da MG-353, terão uma ligação direta entre as duas vias marginais do Rio Paraibuna 

(Avenida Brasil), sem ter que utilizar a ponte já saturada. Possibilitará também alívios 

consideráveis na interseção formada pelo encontro da Avenida Brasil com as ruas Henrique 

Burnier e Tereza Cristina, ponto crítico da cidade.   

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

118.209 14.185 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

1.409 169 



 

 
276 

Complexo Viário do Bairro São Dimas 
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Intervenção 27 – Sistema Binário do Bairro Santa Cruz 

A Avenida Doutor Simeão de Faria surgiu a partir dos loteamentos implantados junto à antiga 

estrada Juiz de Fora/Belo Horizonte, atual Avenida Juscelino Kubitschek, dentre os quais se 

destacam os bairros Santa Cruz, São Judas Tadeu, Santa Clara, São Francisco de Paula, dentre 

outros. O traçado desta avenida se desenvolve próximo à margem esquerda do córrego Santa 

Cruz, aproveitando as condições favoráveis de relevo daquela várzea. 

A região caracterizada pela predominância de loteamentos populares e ocupação unifamiliar, 

vem sofrendo, nos últimos anos, certa modificação na tipologia de suas construções, com a 

incidência de unidades multifamiliares espalhadas por todo o seu território. 

Verifica-se também, principalmente ao longo da Avenida Doutor Simeão de Faria, a 

sedimentação de atividades econômicas, sobretudo as referentes ao comércio e serviços de 

bairro, mas também as ligadas aos setores de transporte, agropecuária, metalurgia, autopeças 

e materiais de construção, além das relativas aos produtos hortifrutigranjeiros, fomentadas a 

partir da instalação dos armazéns da CEASA ao final da avenida. 

A construção da BR-040, em 1978, trouxe a interligação direta entre esta rodovia e a Avenida 

Doutor Simeão de Faria. Assim a citada avenida se tornou uma importante via para o tráfego 

de passagem entre a rodovia e a Avenida Juscelino Kubitschek, com grandes reflexos no 

número e na tipologia dos veículos que passaram a circular pela mesma. 

Esta situação, aliada ao fato de que a região de estudo pertence à denominada Zona Norte da 

cidade, que por décadas desponta como o principal vetor de crescimento do Município, 

resultou num grande aumento do número de residentes e de empreendimentos nos bairros 

mencionados, comprometendo as condições operacionais na Avenida Doutor Simeão de Faria. 

Nos últimos anos foi implantado o Loteamento Jardim dos Alfineiros, cuja via principal, 

denominada Rua Luiza Vitória Fernandes, segue quase paralela à Avenida Doutor Simeão de 

Faria e acompanha o percurso do Córrego Santa Cruz, principalmente em sua margem direita. 

Ressalta-se, entretanto, que esta rua encontra-se interrompida numa grande extensão, o que a 

impede promover os deslocamentos de veículos de modo a aliviar a Avenida Doutor Simeão de 

Faria. 

Assim, cabe à Avenida Doutor Simeão de Faria promover a estruturação viária do Bairro Santa 

Cruz e todos os situados no seu entorno como São Judas Tadeu, Santa Clara, São Francisco de 

Paula e parte do Jardim dos Alfineiros, dentre outros loteamentos implantados naquela região 

da cidade. Desta forma, a avenida promove todos os deslocamentos dos veículos, inclusive os 

do sistema de transporte coletivo urbano, tanto no sentido centro/bairro, como no sentido 

bairro/centro. 
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A falta de itinerários alternativos para estes deslocamentos sobrecarrega sobremaneira a 

Avenida Doutor Simeão de Faria, motivo pelo qual já se percebe sinais de saturação e 

situações de conflitos e de riscos, para todos que por ela circulam.  

Diante deste cenário foi desenvolvida uma proposta para implantar um sistema binário de 

circulação de veículos no qual a Avenida Doutor Simeão de Faria irá operar no sentido 

centro/bairro e a Rua Luiza Vitória Fernandes no sentido bairro/centro. Para dotar o Bairro 

Santa Cruz e os bairros situados no seu entorno de melhores condições de circulação de 

veículos e de pessoas foi desenvolvida uma proposta para a implantação de um sistema 

binário de circulação no qual a Avenida Doutor Simeão de Faria deverá operar no sentido 

centro/bairro e a Rua Luiza Vitória Fernandes no sentido bairro/centro. 

Para tal há a necessidade de promover a complementação do traçado da Rua Luiza Vitória 

Fernandes e a implantação de pontes sobre o Córrego Santa Cruz. Estas novas pontes 

garantirão a circulação entre a Avenida Doutor Simeão de Faria e a Rua Luiza Vitória 

Fernandes, fator fundamental para a mobilidade na região. 

A implantação deste sistema binário promoverá novos padrões de fluidez, segurança e 

conforto, nos deslocamentos efetuados na Avenida Doutor Simeão de Faria, desde as 

imediações da CEASA até a Avenida Juscelino Kubitschek, e vice-versa. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

18.807 2.257 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

254 30 
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Sistema Viário do Bairro Santa Cruz (1) 
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Sistema Viário do Bairro Santa Cruz (2) 
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Intervenção 28 – Reestruturação da Interseção do Trevo de Caxambu 

O denominado trevo de Caxambu constitui-se no encontro entre a Avenida Juscelino 

Kubitschek e a BR-267. 

Antiga rodovia Juiz de Fora/Belo Horizonte, a Avenida Juscelino Kubitschek se transformou, ao 

longo dos anos, no principal eixo estruturador de toda a Zona Norte do Município, região que, 

há décadas, se mantém como um dos dois principais vetores de crescimento da cidade, 

absorvendo todos os distritos industriais e um número considerável de loteamentos, 

sobretudo os populares, o que se reflete em um significativo contingente de moradores. 

A BR-267, nas proximidades do seu encontro com a Avenida Juscelino Kubitschek, apresenta 

uma declividade bastante acentuada. A associação entre a alta declividade e a expressiva 

circulação de veículos de transporte de carga resulta em um significativo número de acidentes 

no encontro das duas vias. 

Com o objetivo de oferecer melhores condições na interseção em pauta, para um horizonte de 

quinze anos, foi desenvolvido um projeto que, além da criação de faixas para aceleração e 

desaceleração, e de corrigir as declividades transversais das pistas, uma vez que as antigas 

super-elevações contribuíam para promover o descontrole dos veículos, faz uma  revisão total 

com relação às  larguras e às curvaturas de todas as pistas. A introdução de canteiros, como 

forma de separar as diversas pistas, contribuirá para a segurança do local.     

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

59.345 7.121 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

713 86 
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Reestruturação da Interseção do Trevo de Caxambu
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Intervenção 29 – Ciclovia interligando diversos bairros da Zona Norte  

As condições favoráveis de relevo da Zona Norte da cidade, aliadas à capacidade das vias ali 

implantadas, que apresentam larguras suficientes e/ou sistema de circulação em sentido 

único, confirmam que a região composta pelas entradas dos bairros Francisco Bernardino, 

Jardim Natal, Jóquei Clube, Santa Maria, Cidade do Sol, Santa Lúcia, Nova Era, Santa Cruz, 

Benfica e Distrito Industrial, tem aptidão para absorver uma ciclovia em sua malha viária. 

Foi constatada a utilização das bicicletas pela população ali residente, tanto nos 

deslocamentos casa/trabalho/casa, quanto para acessar o comércio nos diversos bairros, mas 

principalmente em Benfica. 

Verifica-se ainda, espalhados pelas ruas dos citados bairros, a existência de instalações 

comerciais para a venda de bicicletas e de um bom número de prestadores de serviços de 

conserto das mesmas. 

Com o objetivo de dotar parte da Zona Norte de Juiz de Fora de um circuito cicloviário capaz 

de proporcionar níveis adequados de segurança para os ciclistas, de forma a absorver essa 

alternativa de transporte em harmonia com os demais veículos e com os pedestres, e a 

garantir à população dos bairros mencionados, melhores condições de mobilidade e circulação 

nos seus deslocamentos internos, foi desenvolvido um projeto para a implantação de uma 

ciclovia, desde o bairro Francisco Bernardino até o Distrito Industrial, numa extensão de 

aproximadamente 8,50 km. 

 



 

 
284 

Ciclovia interligando diversos bairros da Zona Norte (1)
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Ciclovia interligando diversos bairros da Zona Norte (2)
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Ciclovia interligando diversos bairros da Zona Norte (3)
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Região Nordeste 

Intervenção 30 – Alargamento da Avenida Barão Rio Branco (Garganta do 

Dilermando) 

O trecho da Avenida Barão do Rio Branco situado no seu extremo norte, conhecido como 

Garganta do Dilermando, se caracteriza por sua alta declividade. Esta característica dificultou a 

implantação deste segmento da avenida de forma a acompanhar as suas dimensões primitivas, 

ou seja, cerca de 26,00m entre os meios-fios, resultando numa pista de rolamento com cerca 

de 10,00m de largura. Nesta pista de rolamento foram implantadas três faixas para a 

circulação de veículos, sendo que duas faixas são destinadas para os trechos de subida e uma 

faixa para os trechos de descida. 

Para manter as condições de mobilidade e segurança neste trecho da Avenida Barão do Rio 

Branco foi desenvolvida uma proposta para a implantação de quatro faixas para a circulação 

dos veículos, de forma a manter duas faixas nas subidas e duas faixas nas descidas. Para 

melhorar as condições operacionais da via propõe-se também a implantação de baias para a 

operação dos veículos do sistema de transporte coletivo urbano. Estas intervenções exigirão 

uma movimentação de terra para ampliar a seção transversal da avenida de modo a enquadrá-

la ao novo traçado e para adequar as rampas dos taludes laterais de forma a assegurar a 

estabilidade dos mesmos. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

34.840 4.181 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

564 68 

 (ver figura da Intervenção 33)
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Intervenção 31 – Reestruturação Urbanoviária da Rua Paracatu 

A Rua Paracatu apresenta-se como uma das principais e mais solicitadas entradas do 

Município, haja vista se interligar diretamente à MG-353, rodovia estadual que interliga a 

cidade ao interior da Zona da Mata Mineira, com destaque para Ubá, Visconde do Rio Branco, 

Viçosa, dentre muitas outras, além de possibilitar o acesso ao Aeroporto Regional Presidente 

Itamar Franco, cujas atividades com o transporte de passageiros tiveram início em 2011 e para 

o qual se prevê para breve o início do transporte de cargas.  

A mencionada via também se destaca na malha viária da cidade por ter se transformado no 

eixo estruturador de todo o setor nordeste do Município, abrigando ao longo de seu traçado, 

um número considerável de bairros, como Vale dos Bandeirantes, Vivendas da Serra, Parque 

Guarani, Grama, Parque independência, Vila Montanhesa, Fiigueiras, dentre outros. 

Em função desta diversidade de atribuições a Rua Paracatu apresenta um fluxo considerável 

de veículos referentes, tanto ao trânsito local, como ao tráfego de passagem. 

No intuito de dotar o segmento desta via compreendido entre a Avenida Barão do Rio Branco 

(trecho correspondente à Garganta do Dilermando – ver item nº. 02) e a entrada do Bairro 

Vale dos Bandeirantes, em condições operacionais condizentes com o seu papel relevante na 

estruturação da cidade, foi desenvolvido uma proposta para aumentar a sua capacidade viária, 

assim como para promover a segurança e o conforto para todos que por ela circulam, sejam 

pedestres, sejam condutores e/ou passageiros dos veículos. Para tal propõe-se a implantação 

de duas faixas de circulação de veículos por sentido, que deverão ser separadas por canteiro 

central, além de faixas de aceleração e desaceleração para permitir as conversões à esquerda 

e os retornos. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

60.408 7.249 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

659 79 

 (ver figura da intervenção 33)
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Intervenção 32 – Sistema Binário entre as Avenidas Rui Barbosa e Alencar Tristão 

A Avenida Alencar Tristão se destaca na malha viária do Município por ser uma das mais 

solicitadas entradas do Município e o principal eixo estruturador de parte do setor nordeste de 

Juiz de Fora, e por apresentar um fluxo considerável de veículos, referentes tanto ao trânsito 

local como ao tráfego de passagem. 

Por sua vez a Avenida Rui Barbosa apresenta diversidade na sua utilização. Seu trecho entre a 

Rua Mariano Procópio e Avenida Alencar Tristão apresenta-se como via arterial de acesso à 

cidade, ao mesmo tempo em que opera como via coletora dos vários bairros situados no setor 

nordeste da cidade. Este segmento da via, além de abrigar órgãos institucionais, concentra um 

expressivo comércio, o que vem consolidando a região como uma nova centralidade. 

O segmento da Avenida Rui Barbosa situado entre a Avenida Alencar Tristão e a interseção Rua 

Paracatu/Avenida Alencar Tristão, apresenta um comércio típico de bairro e um fluxo razoável 

de veículos. 

Como estamos tratando de uma das principais entradas da cidade, propõem-se intervenções 

de forma a introduzir uma reestruturação urbanoviária na região, harmonizando a sua 

dinâmica com os deslocamentos de pessoas e de veículos dentro dos padrões de fluidez, 

segurança e conforto. 

Assim, foi desenvolvida uma proposta para a implantação de um sistema binário de circulação 

entre as Avenidas Rui Barbosa e Alencar Tristão, de forma que a primeira opere no sentido 

bairro/centro e a segunda no sentido centro/bairro. 

Para complementar esta solução propõe-se a introdução de quatro faixas de circulação (duas 

faixas por sentido) na Rua Paracatu, no trecho situado entre a Avenida Alencar Tristão e a 

Garganta do Dilermando. 

Propõe-se também a introdução de duas novas ruas entre as Avenidas Rui Barbosa e Alencar 

Tristão, de forma a permitir as interligações entre as mesmas e os retornos. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

18.799 2.256 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

302 36 
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Intervenções 31, 32 e 33
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Região Sul 

Intervenção 33 – Sistema Binário da Avenida Darcy Vargas 

A forma de ocupação e as condições topográficas da região estruturada pela Avenida Darcy 

Vargas produziram uma malha viária acanhada, na qual há a predominância de ruas estreitas, 

íngremes e sinuosas. 

Neste cenário onde são grandes as dificuldades para se efetuar os deslocamentos, a Avenida 

Darcy Vargas foi se tornando, por suas características mais favoráveis e sua continuidade, o 

eixo de toda a região, e se destacando, tanto como via arterial, como via coletora do sistema 

de transporte coletivo urbano. 

Embora a Avenida Darcy Vargas exerça todas essas atribuições, suas limitações quanto à 

largura fazem com que seu desempenho fique muito aquém das necessidades. 

Para agravar as condições de segurança na Avenida Darcy Vargas, constata-se um grande o 

número de pedestres circulando por seus precários passeios, decorrente da farta distribuição 

dos pontos de ônibus e das várias instalações do comércio de bairro, espalhadas ao longo de 

seu traçado. Cotidianamente são verificadas situações de pequenas retenções do tráfego, o 

que compromete a operação do sistema de transporte coletivo urbano, além de promover 

constantes conflitos e riscos de acidentes. 

Considerando o crescimento da região, o aumento do número de veículos em circulação na 

cidade e proliferação de novas linhas de ônibus, em função de novas ruas, loteamentos e 

condomínios verticais, pode-se prever o agravamento destas questões ao longo dos próximos 

anos. 

O desafio que se apresenta é dotar a região estruturada pela Avenida Darcy Vargas de maior 

capacidade viária proporcionando melhores condições de acesso, dentro dos padrões 

adequados de segurança, conforto e fluidez, compatíveis com as demandas atuais e futuras.  

Para vencer este desafio foi desenvolvida uma proposta para a implantação de um sistema 

binário de circulação entre a Avenida Darcy Vargas/Rua Tereza Nogueira dos Santos e as ruas 

Cônego Lauro/Neves e Renato Pandolfi (e seu prolongamento), desde a Avenida Ibitiguaia até 

as proximidades da entrada do Bairro Previdenciários. O conjunto formado pela Avenida Darcy 

Vargas e a Rua Tereza Nogueira dos Santos irá operar no sentido centro/bairro, e o conjunto 

formado pelas ruas Cônego Lauro Neves e Renato Pandolfi, no sentido bairro/centro. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

48.848 5.862 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

496 60 
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Sistema Binário da Avenida Darcy Vargas (1) 
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Sistema Binário da Avenida Darcy Vargas (2) 
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Sistema Binário da Avenida Darcy Vargas (3) 
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Intervenção 34 – Sistema Binário da Rua Bady Geara 

Conforme se verifica em outros setores da cidade, a forma de ocupação e as condições 

topográficas da região da cidade estruturada pala Rua Bady Geara produziram uma mancha 

urbana na qual a malha viária apresenta-se acanhada, com predominância de ruas estreitas, 

íngremes e sinuosas. 

Neste cenário onde são grandes as dificuldades para se efetuar os deslocamentos a Rua Bady 

Geara foi se tornando, por sua continuidade de percurso, o eixo de toda uma região e, desta 

forma foi se destacando, tanto como via arterial, como via coletora do sistema de transporte 

coletivo urbano. 

Embora caiba à Rua Bady Geara desempenhar tantas funções, suas limitações quanto à largura 

fazem com que seu desempenho fique muito aquém das necessidades, dado que ela é 

responsável pela maioria dos deslocamentos efetuados na região, tanto no sentido Avenida 

Darcy Vargas/bairros, como bairros/Avenida Darcy Vargas. 

Vale salientar também que embora a Rua Bady Geara apresente-se deficiente quanto aos 

passeios, é grande o número de pedestres que por ela circulam, por conta da farta distribuição 

dos pontos de ônibus e as instalações comerciais, típicas de bairro, espalhadas ao longo de seu 

traçado. Cotidianamente são verificadas situações de pequenas retenções do tráfego, o que 

compromete a operação do sistema de transporte coletivo urbano, além de promover 

constantes conflitos e riscos de acidentes. 

Considerando o crescimento da região, o aumento do número de veículos em circulação na 

cidade e proliferação de novas linhas de ônibus em função de novas ruas, loteamentos e 

condomínios verticais, pode-se prever o acirramento destas questões ao longo dos próximos 

anos. 

O desafio que se apresenta é dotar a região estruturada pela Rua Bady Geara de maior 

capacidade viária proporcionando melhores condições de acesso, dentro dos padrões 

adequados de segurança, conforto e fluidez, compatíveis com as demandas atuais e futuras. 

Para sanar estas questões foi desenvolvida a proposta para a implantação de sistema binário 

de circulação, em toda a extensão da Rua Bady Geara, desde a Avenida Darcy Vargas, até 

Avenida Pedro Afonso Pinheiro, de forma a atender com qualidade as demandas de circulação 

originadas ou destinadas aos bairros Santa Efigênia, Vale Verde, Sagrado Coração, etc. 

A Rua Bady Geara irá operar no sentido bairro/centro e o conjunto formado pala Rua Salvador 

de Moura Fontes, rua a ser implantada sobre o Córrego Santa Efigênia e Rua Doutor Etiene 

Loures, no sentido centro/bairro. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

27.026 3.243 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

272 33 
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Sistema Viário da Rua Bady Geara (1) 
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Sistema Viário da Rua Bady Geara (2) 
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Intervenção 35 – Alargamento da Av. Barão do Rio Branco  

A antiga Estrada do Paraibuna, atual Avenida Barão do Rio Branco, implantada entre 1936 e 1938, foi 

um marco para o desenvolvimento do povoado que deu origem à cidade de Juiz de Fora. 

Contrariando as estradas estreitas e sinuosas existente na região, a referida estrada se destacou por 

seu traçado retilíneo e por sua largura considerável, em torno de 32,00m entre os alinhamentos dos 

muros das edificações lindeiras, sendo 26,00m para a pista de rolamento dos veículos e 3,00m para 

cada um dos dois passeios laterais.  

Entretanto, o segmento desta avenida situado no seu extremo sul, entre a Avenida Doutor Procópio 

Teixeira e a rotatória do Bairro Graminha, apresenta dois estrangulamentos, o que compromete a 

operação do trânsito, sobretudo do transporte coletivo urbano, naquele que se transformou no 

principal corredor da cidade. 

O primeiro estrangulamento da Avenida Barão do Rio Branco, situado entre as Ruas Senador Salgado 

Filho e Barão de Aquino, se deve ao desnível considerável entre esta avenida e a Rua Belmiro Braga. 

Como o traçado da Rua Belmiro Braga se aproxima do traçado da citada avenida, o desnível entre as 

mesmas obrigou a uma redução na largura da avenida, quando de sua implantação. Entretanto, 

como foi mantido o alinhamento das edificações na Avenida Barão do Rio Branco, de forma a manter 

a largura original (32,00m) e como o terreno onde se verifica o estrangulamento pertence ao 

Município, torna-se relativamente fácil sanar este problema a partir da construção de um muro de 

contenção. 

O segundo estrangulamento da seção transversal da Avenida Barão do Rio Branco se verifica entre as 

ruas Ibitiguaia e Aurora Torres. Neste trecho, até o final da década de 1990, havia uma via com 

características de estrada vicinal que interligava o final da Avenida Barão do Rio Branco ao Bairro 

Graminha, local caracterizado por seus pequenos sítios e pelas moradias de final de semana. Com a 

instalação, naquelas imediações, de um grande supermercado e de uma faculdade, a antiga estrada 

vicinal foi alargada para cerca de 20,00m de largura e passou a se denominar Avenida Barão do Rio 

Branco. A instalação dos equipamentos mencionados trouxe uma nova dinâmica para aquela região 

da cidade, razão pela qual a Prefeitura de Juiz de Fora se mobilizou para ampliar a seção transversal 

da Avenida Barão do Rio Branco, de forma a mantê-la com seus 32,00m, conforme sua largura 

original. Para tal foram negociados com os proprietários das glebas situadas no seu lado direito 

(sentido bairro/centro) os afastamentos necessários para poder alargá-la. 

A adequação total do trecho da Avenida Barão do Rio Branco situado entre as ruas Senador Salgado 

Filho e Aurora Torres se dará com a construção do muro de contenção mencionado, com a 

complementação da pavimentação para atingir os 32,00m de largura no trecho que atualmente 

apresenta 20,00m, e com a adequação dos canteiros centrais de forma a permitir os retornos nos 

locais convenientes, haja vista que os atuais canteiros não permitem tais movimentos. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

30.313 3.638 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

541 65 
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Alargamento da Avenida Barão do Rio Branco (1) 
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Alargamento da Avenida Barão do Rio Branco (2) 
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Alargamento da Avenida Barão do Rio Branco (3) 
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Intervenção 36 – Reestruturação Urbanoviária da Rua Joaquim Vicente Guedes  

A transformação urbana verificada no extremo sul da Avenida Barão do Rio Branco se deve à 

instalação, no final da década de 1990, de um grande supermercado e de uma faculdade, 

conforme mencionado no item 18. Esta mudança causada pela modificação quanto ao uso e 

ocupação do solo naquela região da cidade teve reflexos significativos no Bairro Graminha. 

Se antes havia a predominância de pequenos sítios e de casas de final de semana, atualmente 

se verifica um processo de ocupação urbana mais intenso, principalmente nas partes mais 

próximas da Avenida Barão do Rio Branco, resultando na implantação de edificações 

multifamiliares e de instalações voltadas ao comércio e aos prestadores de serviços.  

A principal e quase exclusiva entrada para o Bairro Graminha se dá pela Rua Joaquim Vicente 

Guedes, via que se desenvolve a partir da Avenida Barão do Rio Branco e penetra pelo referido 

bairro. Esta rua se caracteriza pela seção reduzida e por uma curva extremamente sinuosa 

situada a cerca de 450,00m do final da Avenida Barão do Rio Branco. Toda a operação do 

sistema de transporte coletivo urbano utiliza a Rua Joaquim Vicente Guedes nos 

deslocamentos centro/bairro/centro, que somada à circulação de pedestres e dos demais 

veículos, expõe toda à população às constantes situações de conflitos e de riscos, nos seus 

deslocamentos cotidianos.  

A solução aponta para a ampliação da seção transversal da Rua Joaquim Vicente Guedes desde 

a rotatória do Bairro Graminha até a curva acentuada. Para eliminar as situações de conflito e 

de riscos constantes, propõe-se a introdução de uma nova rotatória no local onde atualmente 

encontra-se a curva mencionada. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

1.547 186 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

28 3 

 (ver figura da Intervenção 38) 
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Intervenção 37 – Reestruturação da Interseção do Trevo do Bom Pastor 

Esta complexa interseção formada pelo encontro das avenidas Barão do Rio Branco e Doutor 

José Procópio Teixeira, e pelas ruas Dom Silvério, Moraes e Castro e Belmiro Braga, se revela 

como um ponto estratégico na cidade, uma vez que permite a circulação de veículos oriundos 

de importantes vias arteriais e/ou coletoras. 

Em função da consolidação de uma nova centralidade no entorno da referida interseção e do 

crescimento dos bairros situados ao sul do Município, tornaram-se frequentes, nas vias ali 

situadas as retenções durante todo o dia e os congestionamentos nas horas de pico, 

resultando em conflitos e em situações de risco a todos que por ali trafegam.  

Como a interseção em pauta é muito utilizada nos itinerários dos veículos do sistema de 

transporte coletivo urbano, a situação descrita compromete a operação do mesmo, causando 

prejuízos a um expressivo número de usuários do referido modal. 

No intuito de solucionar as situações descritas foi desenvolvido um projeto para que a 

interseção em pauta possa operar dento dos padrões de segurança, conforto e fluidez, 

garantindo a mobilidade para um horizonte de 15 anos. 

As alterações propostas para a interseção em pauta estão vinculadas à Implantação do Sistema 

Binário de Circulação da Rua Dom Silvério (item nº. 28).  

Na solução adotada a Rua Dom Silvério passará a operar no sentido centro/bairro e a Rua 

Belmiro Braga, no sentido bairro/centro. 

A Avenida Barão do Rio Branco terá o acréscimo de uma faixa no sentido centro/bairro na 

aproximação com a Rua Morais e Castro. No sentido bairro/centro, acresceu-se uma faixa 

exclusiva para ônibus entre o futuro entroncamento da Rua Belmiro Braga e a Avenida Doutor 

José Procópio Teixeira. 

Quanto à Avenida Doutor José Procópio Teixeira, no sentido bairro/centro projetou-se quatro 

faixas de tráfego, desde a Rua Doutor João Penido até a Avenida Barão do Rio Branco. No 

sentido centro/bairro projetou-se duas faixas de tráfego. 

Na Rua Morais e Castro, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Rua Dom Silvério, será 

acrescida uma faixa de tráfego, totalizando três faixas. 

Alargamento da Av. Barão do Rio Branco no trecho situado entre as interseções das ruas 

Senador Salgado Filho e Barão de Aquino e no trecho entre a interseção com a Av. Ibitiguaia 

até o trevo do Bairro Graminha. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

107.188 12.863 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

1.444 173 
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Reestruturação da Interseção do Trevo do Bom Pastor (1) 
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Reestruturação do Trevo do Bom Pastor (2) 



 

 
306 

Intervenção 38 – Sistema Binário da Rua Dom Silvério 

Os bairros Santa Luzia, Jardim de Alá, Ipiranga, Ipiranguinha, Bela Aurora, Santa Efigênia, 

Jardim Gaúcho, Sagrado Coração, São Geraldo, Previdenciários, Vale Verde, Arco Íris, etc. se 

caracterizam pela concentração de loteamentos populares nos quais a maioria dos lotes 

apresenta dimensões reduzidas. Inicialmente ocupados por unidades unifamiliares, ao longo 

dos anos muitos lotes passaram a ser ocupados por um número maior de moradias, tanto para 

a utilização pela própria família como para possibilitar rendimentos com aluguel. Nos últimos 

anos uma nova forma de ocupação urbana passou a ser verificada na região, haja vista que 

várias glebas de terra passaram a absorver os condomínios verticais, geralmente destinados às 

classes populares. 

A forma de ocupação e as condições topográficas da região produziram uma mancha urbana 

descontínua na qual apenas algumas vias permitem as interligações internas entre os bairros 

ali situados. 

Estas características somadas à proximidade com a região central e à tipologia de ocupação, 

produziram um território bastante ocupado e com potencial para absorver novas demandas. 

Neste cenário a Rua Dom Silvério e parte da Rua Chácara se tornaram responsáveis pela 

grande maioria dos deslocamentos efetuados nos bairros mencionados, de forma a interligá-

los ao centro da cidade. Além disso, a construção do Acesso Sul e a implantação do 

loteamento Estrela Sul, que abriga o Campus Arnaldo Jansen – CES, promoveram certa 

facilidade de acesso a este Campus, ao Shopping Independência, ao Campus da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, ao bairro Cascatinha e ainda à BR-040. 

Assim, cabe à Rua Dom Silvério e à parte da Rua Chácara a função de absorver os 

deslocamentos, tanto no sentido centro/bairro como no sentido bairro/centro, além dos 

deslocamentos para se alcançar os equipamentos citados. 

Diante desta situação, além das constantes retenções nos fluxos de veículos verificadas nas 

duas ruas mencionadas, são comuns os riscos de acidentes, sobretudo nos horários de pico, 

haja vista o grande número de deslocamentos ali produzidos. 

Para dotar esta região da cidade de maior capacidade viária, proporcionando melhores 

condições de acesso, dentro dos padrões adequados de segurança, conforto e fluidez, 

compatíveis com as demandas atuais e futuras, foi desenvolvida uma proposta para a 

implantação de um sistema binário de circulação, no qual parte da Rua Dom Silvério e parte da 

Rua Chácara deverão operar no sentido centro/bairro e a Rua Três Ilhas, novas ruas a serem 

implantadas, parte da Rua Dom Silvério e a Rua Belmiro Braga deverão operar no sentido 

bairro/centro.  

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

72.424 8.691 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

819 98 
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Sistema Binário da Rua Dom Silvério 
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Intervenção 39 – Via Carrefour 

Via Carrefour (1) 

 

Via Carrefour (2)  

 

Intervenção 40 – Ligação Sagrado Coração de Jesus – Av. Deusdedith Salgado (em 

estudo) 
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Região Sudeste 

Intervenção 41 – Reestruturação Urbanoviária da Rua Osório de Almeida e da 

Avenida Francisco Valadares 

Atualmente cabe à Rua Osório de Almeida e à Avenida Francisco Valadares a função de 

absorver grande parte dos deslocamentos efetuados entre a região central da cidade e os 

bairros Poço Rico, Santa Tereza, Vila Ozanan, Vila Furtado de Menezes, Vila Olavo Costa, Vila 

Ideal, Retiro, Jardim Esperança, Floresta, e vice-versa, exercendo, ao mesmo tempo, as 

funções de vias arteriais e de vias coletoras. 

Como vias arteriais estruturam grande parte da região sudeste da cidade e como vias coletoras 

são utilizadas diariamente por um expressivo número de linhas de ônibus urbanos que 

atendem aos mencionados bairros. 

Além destas atribuições as referidas vias recebem o tráfego de passagem relativos aos fluxos 

de veículos das cidades que se interligam à Juiz de Fora por meio das rodovias BR-267 e BR-101 

(Rio-Bahia). 

Com a implantação da Ponte e do Viaduto do Tupynambás, que promoverão a interligação 

direta entre a Avenida Brasil e Rua Osório de Almeida/Avenida Francisco Valadares, haverá 

uma nova dinâmica na região, haja vista a melhoria significativa nas condições de articulação 

entre a região central e o setor sudeste da cidade. 

Diante deste cenário faz-se necessário dotar a Rua Osório de Almeida e a Avenida Francisco 

Valadares de melhores condições operacionais, de forma que os deslocamentos ali realizados 

possam se enquadrar dentro de critérios de segurança, conforto e fluidez, tanto para os 

pedestres como para os condutores/passageiros de veículos, que por ali trafegam, 

promovendo a mobilidade naquele setor do Município. 

Uma das soluções para que a Rua Osório de Almeida e a Avenida Francisco Valadares possam 

operar em nível de eficiência passa pela introdução de uma grande rotatória envolvendo, além 

dessas duas vias, as ruas Duque de Caxias e Romeu Arcuri. Esta rotatória disciplinará a 

circulação dos veículos em direção e/ou oriundos do Viaduto Tupynambás, criando uma 

grande facilidade nos deslocamentos entre a Avenida Brasil e os bairros situados no setor 

sudeste do Município. 

Para que estes mesmos benefícios possam ser estendidos aos bairros situados no setor sul da 

cidade, o trecho da Rua Sinval Correa, entre as ruas Osório de Almeida e Major João Martins, 

deverá ter sua seção transversal ampliada de forma a comportar duas faixas por sentido, 

conectando-se ao sistema binário formado pelas ruas Carlos Palmer e Major João Martins.  

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

21.944 2.633 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

391 47 
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Reestruturação Urbanoviária da Rua Osório de Almeida e Avenida Francisco Valadares (1) 
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Reestruturação Urbanoviária da Rua Osório de Almeida e Avenida Francisco Valadares (2) 
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Reestruturação Urbanoviária da Rua Osório de Almeida e Avenida Francisco Valadares (3) 
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Intervenção 42 – Binário do Bairro de Lourdes  

O eixo viário formado pelas ruas Nossa Senhora de Lourdes, Inácio da Gama e Francisco 

Cerqueira Cruzeiro e pela Alameda Ilva Melo Reis apresenta-se como uma importante 

alternativa para os deslocamentos de veículos entre a BR-267 e a Avenida Brasil/setor central 

da cidade. 

O caminho tradicional entre setor sudeste do Município (bairros Jardim Esperança, Retiro, 

Floresta, etc.) e a região central da cidade, se desenvolve num longo percurso utilizando as 

rodovias BR-267 e União Indústria e a Avenida Francisco Valadares, até atingir a Avenida Brasil. 

Esta alternativa de itinerário é também muito utilizada pelo tráfego de passagem entre as 

rodovias BR-267 e BR-116 e Juiz de Fora, razão pela qual é intenso o fluxo de veículos 

verificado nas vias urbanas mencionadas.  

Considerando a importância deste eixo viário alternativo faz-se necessária a implantação de 

intervenções capazes de torná-lo em condições de operar dentro de níveis condizentes com a 

sua importância.  

Para tal, faz-se necessário dotar parte do Bairro de Lourdes de um sistema de circulação de 

veículos capaz de aliviar as condições de saturação de tráfego verificadas atualmente na 

região, sobretudo na Rua Nossa Senhora de Lourdes, haja vista que a referida via promove a 

interligação entre a Avenida Brasil e os bairros de Lourdes, Santo Antônio, Terras Altas, Retiro, 

Jardim Esperança, Floresta, etc., e vice versa. 

A recente Implantação do Loteamento São Carlos, em gleba de terra contígua à Rua Nossa 

Senhora de Lourdes, oportuniza a implantação de um sistema binário de circulação de veículos 

na parte mais solicitada do Bairro de Lourdes. Neste sistema binário de circulação o trecho da 

Rua Nossa Senhora de Lourdes situado entre a Avenida Brasil e a interseção com Rua “A” do 

referido loteamento, deverá operar no sentido centro/bairro. No sentido bairro/centro deverá 

operar o conjunto formado pela Rua “A”, uma nova rua de interligação entre a Rua “A” e a Rua 

Inácio da Gama, e a Rua Inácio da Gama, até atingir a Avenida Brasil. 

O restante da Rua Nossa Senhora de Lourdes e toda a extensão da Rua Francisco Cerqueira 

Cruzeiro deverão sofrer um processo de reestruturação que compreende a implantação de 

baias para a operação do sistema de transporte coletivo urbano, a introdução de passeios e a 

retificação do traçado para eliminar uma curva acentuada. Estas intervenções deverão 

promover novos padrões nas condições operacionais nas vias utilizadas pelo trajeto 

alternativo, oferecendo níveis adequados de segurança, conforto e fluidez, nos deslocamentos 

efetuados entre a BR-267 e a Avenida Brasil. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

14.651 1.758 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

307 37 
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Binário do Bairro de Lourdes (1) 
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Binário do Bairro de Lourdes (2) 
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Região Sudoeste 

Intervenção 43 – Contorno Viário ao Campus da UFJF 

Apesar da pouca articulação com outros setores do município, a Cidade Alta se mantém, há 

décadas, como um dos principais vetores de crescimento da cidade, em razão das profundas 

transformações ocorridas em seu tecido urbano a partir de investimentos diversos, tanto 

públicos como privados, efetuados na região ao longo dos anos.  

A implantação, na década de 1960, do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a 

construção da BR-040 no final da década de 1970 e, posteriormente, a implantação do 

conjunto formado pelas avenidas Presidente Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho e 

Deusdedith Salgado, interligando a Área Central à Rodovia, transformaram definitivamente a 

mancha urbana daquele setor do Município, expandindo-o para locais que até então se 

caracterizavam por uma ocupação rarefeita e pela predominância de atividades rurais, e 

fomentaram o crescimento da cidade para a sua porção oeste, local no qual se encontra 

inserido o mencionado Campus Universitário. 

Mais recentemente no final década de 1990 e no ano de 2006, respectivamente, foram 

implantadas nas terras pertencentes à UFJF, a sede da EMBRAPA/Gado de Leite e o novo 

hospital universitário – Centro de Atenção à Saúde – CAS. Atualmente verifica-se um processo 

amplo e contínuo de ampliação das instalações da UFJF, o que permite prever um aumento 

expressivo do número de alunos e conseqüente ampliação dos quadros de professores e de 

funcionários. 

Por outro lado, além de absorver loteamentos populares e núcleos de habitações subnormais, 

em suas partes mais antigas, a Cidade Alta foi se tornando a região mais atrativa do Município 

para receber os condomínios horizontais, destinados às classes sociais mais favorecidas, assim 

como um shopping center, um centro comercial de mobiliário e decoração, além de 

faculdades, hospitais e clínicas, grandes lojas de móveis e locais para eventos, restaurantes e 

casas noturnas. 

No entanto esta ocupação maciça e diversificada da Cidade Alta não foi precedida de um 

planejamento espacial adequado, o que gerou uma região mal articulada, principalmente sob 

a ótica de mobilidade urbana e estruturação viária e circulação. Neste contexto verifica-se que 

o Campus Universitário divide o território da Cidade Alta em duas porções, sendo que grande 

parte dos deslocamentos entre os dois segmentos são efetuados por meio de suas vias 

internas, que já mostram sinais de saturação. 

Diante deste cenário, além de minimizar essa extrema dependência com as vias internas do 

Campus, o desafio que se apresenta é promover uma reestruturação da Cidade Alta, dotando-

a de condições de mobilidade e circulação dentro de parâmetros capazes de possibilitar 
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melhorias nos deslocamentos de pessoas e de veículos, elevando os níveis de fluidez, 

segurança e conforto na região. 

Neste sentido foi desenvolvida uma proposta para a implantação de um contorno viário ao 

Campus Universitário, visando à reestruturação urbanoviária da Cidade Alta, de modo a 

possibilitar a interligação entre as avenidas Presidente Costa e Silva e Presidente Itamar 

Franco, sem a utilização das vias internas do mesmo. A dinâmica da Cidade Alta exige que essa 

alternativa viária, além de promover a circulação e a mobilidade, agregue confiabilidade, 

segurança e conforto nos deslocamentos de pessoas e de veículos, sobretudo os do sistema de 

transporte coletivo urbano. 

As soluções a serem adotadas, além da infra-estrutura adequada, deverão conter elementos 

urbanísticos capazes de contribuir para a qualificação do espaço urbano e dessa forma 

promover a convivência do cidadão com a cidade. 

Para a concepção desta proposta partiu-se da premissa que o percurso viário alternativo de 

contorno ao Campus Universitário, teria início junto ao seu Pórtico Norte, nas proximidades da 

Avenida Presidente Costa e Silva, no Bairro São Pedro, e seu término junto ao seu Pórtico Sul, 

na Avenida Presidente Itamar Franco, no Bairro Dom Bosco, utilizando as vias intermediárias: 

ruas José Lourenço Kelmer, Álvaro José Rodrigues e Francisco Fayer Sobrinho, e avenidas 

Presidente Costa e Silva, Waldir Pedro Monachesi e Eugênio Nascimento. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

35.961 4.315 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

556 67 
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Contorno Viário ao Campus da UFJF (1) 
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Contorno Viário ao Campus da UFJF (2) 
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Contorno Viário ao Campus da UFJF (3) 

 

 



 

 
321 

Contorno Viário ao Campus da UFJF (4) 
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Intervenção 44 – Reestruturação da interseção do Trevo do Lacet 

A rotatória conhecida como “Trevo do Lacet” situa-se no encontro das avenidas Presidente 

Itamar Franco e Paulo Japiassu Coelho, vias que se destacam por funcionarem tanto como via 

arterial como via coletora. 

Como vias arteriais as duas vias mencionadas conectam a Área Central da cidade à BR-040 e 

como vias coletoras se destacam por possibilitar a circulação de um número considerável dos 

veículos do sistema de transporte coletivo urbano.  

O processo acentuado de urbanização da região dos bairros São Mateus e Cascatinha, 

verificado nos últimos anos, assim como a manutenção da Avenida Deusdedith Salgado como 

o principal vetor de crescimento da cidade, nos revela que a região deva estar preparada para 

maiores solicitações. Os grandes pólos geradores de tráfego localizados no entorno da 

interseção em pauta, como o Campus da UFJF e o novo Hospital Universitário, o “shopping 

center”, além de um edifício de clinicas, um hospital e faculdades particulares, centro de 

compras, etc., confirmam a necessidade da busca de soluções que possam eliminar as 

precárias condições operacionais verificadas atualmente na região.     

Com o objetivo de desenvolver propostas para a interseção foi desenvolvido um projeto para a 

sua readequação, considerando um horizonte de quinze anos. A solução encontrada foi a 

introdução de conjuntos semafóricos e a ampliação do número de faixas, de forma a ampliar 

as áreas de acomodação dos veículos e criar condições seguras para a circulação e travessias 

dos pedestres. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

40.733 4.888 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

588 71 



 

 
323 

Reestruturação da Interseção do Trevo do Lacet
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Intervenção 45 – Reestruturação da interseção do Trevo do Teixeiras 

O denominado Trevo do Teixeiras se constitui na complexa interseção formada pelo encontro 

das avenidas Paulo Japiassu Coelho e Deusdedith Salgado, Ladeira Alexandre Leonel e ruas 

Oscavo Gonzaga Prata, Nair Furtado de Souza, Jesus Raimundo e Pantaleone Arcuri. 

Em função da localização estratégica desta interseção, haja vista ser utilizada tanto nos 

deslocamentos entre a cidade e a BR-040, como nos deslocamentos entre os diversos setores 

da cidade (cento/sudeste, sul/sudeste, sul/oeste), é intenso e constante o fluxo de veículos, 

inclusive os do sistema de transporte coletivo urbano.  

A consolidação do Bairro Cascatinha como uma nova centralidade, haja vista o “shopping 

center” ali instalado e outros pólos geradores de tráfego implantados nesta região e ao longo 

da Avenida Deusdedith Salgado, como hospitais, faculdades, casa de eventos, revendedoras de 

veículos, casas de decoração, restaurantes, etc. mostra que se faz necessário rever a operação 

de tráfego na interseção em pauta.  

Com o objetivo de solucionar os problemas verificados no local foi desenvolvido um projeto, 

para um horizonte de 15 anos, no qual, a partir da instalação de conjuntos semafóricos possam 

ser mantidos todos os movimentos atualmente existentes, exceto o movimento de retorno e o 

acesso direto da Avenida Paulo Japiassu Coelho em direção à Ladeira Alexandre Leonel. Para 

realizar tal movimento prevê-se a implantação de uma nova rua interligando as ruas Jesus 

Raimundo e Pantaleone Arcuri. Estas duas ruas deverão operar em sentido único de circulação 

de forma a se tornarem um binário.  

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

19.233 2.308 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

225 27 
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Reestruturação do Trevo do Teixeiras
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Projetos Gerais 

Intervenção 46 – Reestruturação da rede de pontos de paradas de ônibus nos 

principais corredores 

Em expressivos corredores viários de nossa cidade verifica-se uma precariedade nos seus 

pontos de parada dos ônibus em função de diversas causas, dentre elas, a inexistência de 

abrigos, abrigos com dimensões insuficientes para atender à demanda, condições 

insatisfatórias das calçadas, falta de iluminação, soluções urbanísticas inadequadas, falta de 

padronização, etc.  

Os pontos de parada dos ônibus são equipamentos de grande importância para a operação e 

imagem de um serviço de transporte público, haja vista que, nesses equipamentos o usuário 

estabelece o primeiro contato com a rede de transporte, sendo que os seus espaçamentos 

determinarão o desempenho operacional das linhas e influenciarão nos seus custos de 

operação. 

Assim, os pontos de parada de ônibus exigem soluções construtivas resistentes e funcionais e 

ao mesmo tempo devem renovar e enriquecer esteticamente o meio urbano, dando 

identidade visual à rede de transporte público. A estruturação da rede de pontos de ônibus 

requer, além do abrigo, iluminação própria, bancos, lixeiras, mapas e informações 

operacionais sobre a rede de transporte e o órgão gestor. 

Dados Operacionais do Transporte Coletivo Diretamente Beneficiado 

Demanda 
Dia Útil (pass) Hora Pico Dia Útil (pass) 

391.527 46.983 

Oferta 
Frequência Dia (viagens) Frequência Hora Pico (viagens) 

6.031 724 
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Intervenção 47 – Ligação Aeroporto Regional 
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