
 A questão principal que norteou este trabalho foi o 
reconhecimento de valores consideráveis no número de 
veículos individuais no município quando comparado à 
cidades do mesmo porte e a capital do estado [Figura 1] ,  e 
os crescentes problemas na área central como: 
congestionamentos, lentidão, alto índice de acidentes, 
poluição visual e sonora, fatores estes que provocam um 
desgaste na mobilidade  tornando-a ineficiente. 
 Este trabalho, portanto, visa uma melhora na 
mobilidade urbana poços caldense, remodelando seu 
sistema viário, criando espaços públicos de qualidade 
[apropriação do espaço público onde hoje é o atual 
Terminal de Linhas Urbanas] e propor diretrizes em escala 
urbana pensando num plano de mobilidade a longo prazo.

JUSTIFICATIVA 

  Apropriação do espaço público para criação do       
Largo da Passagem.

 Para atingir este objetivo, será proposto melhores 
condições de mobilidade para a população através de:

  Diretrizes urbanas [Medidas de longo prazo];

  Implantação da malha cicloviária;

  Nova proposta de logística para o Transporte      
Público Coletivo;

OBJETIVOS

  Neste contexto, este trabalho apresenta uma 
proposta de mobilidade sustentável para Poços de Caldas-
MG baseados na Lei de Mobilidade Urbana que “privilegia 
o transporte não motorizado em detrimento do 
motorizado e o público coletivo em detrimento do 
individual motorizado” (PlanMob, 2015, p. 29). 
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Buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano 
primando pela qualidade de vida da população é trabalhar 
por uma cidade sustentável. Melhorar a mobilidade urbana, 
a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos 
sólidos, eficiência energética, economia de água, entre 
outros aspectos, contribuem para tornar uma cidade 
sustentável. (Garcia, S/A)

MOBILIDADE URBANA - PERSPECTIVAS 
GERAIS

 A mobilidade sustentável é uma forma responsável de 
planejar o presente e futuro das cidades. É um fator de 
desenvolvimento que contribui com a qualidade de vida da 
população e traz benefícios à gestão pública. 

 Relembrar toda a história do homem, é relembrar as 
origens da formação de suas cidades. Os primeiros indícios 
de um possível sistema viário podem definir toda 
organização de uma cidade, pois ele indica os fluxos de 
maior influência na vivência urbana. Por tanto, é preciso 
pensar a cidade não só no presente, mas principalmente no 
seu futuro, assim teremos as desejáveis cidades 
sustentáveis.

 O deslocamento é um fenômeno inerente ao ser 
humano. É uma “pulsão migratória” (Vasconcelos da Silva, 
2007) que faz com que o homem tenha necessidade de se 
mover para conquistar novos espaços, hábitos e parceiros, 
criando uma identidade no seu meio social. Logo 
percebemos que a transitoriedade é algo inerente ao 
indivíduo, que por sua vez não deve ser impedido nem 
mesmo abreviado.

 E para pensar em cidades sustentáveis, devemos 
pensar na mobilidade sustentável. Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente, tornar as cidades sustentáveis é:

 

 Em 1872  iniciou-se o projeto do traçado da malha viária 
(Oliveira, 2014), onde na área central o sistema de vias era 
ortogonal, condição de uma topografia mais plana. Com a 
expansão demográfica gerou-se bairros em regiões de 
topografia acidentada, com uma malha viária mais orgânica.     
Essa construção urbana originou descontinuidade dos 
parcelamentos durante o crescimento da cidade, formando

 Cidade no Sudoeste de Minas Gerais, com população de 
152.435 habitantes.  (Cidades, 2018). De acordo com o IBGE, a 
cidade possuía em 2016 uma frota de 102.572 veículos.

POÇOS DE CALDAS

Figura 2 - Bairro Maria Imaculada 
[Condição de Apêndice]

Figura 3 - Bairro Jardim das Azaléias 
[Condição de Apêndice]

Figura 4 - Centro [Configuração 
adensada. Sem apêndices.]

 0,61
Poços de Caldas

Varginha
 0,57

Pouso Alegre
 0,55

Belo Horizonte 
 0,7

Figura 1 - Tabela de proporção carro/habitantes na  capital de Minas 
Gerais, na cidade de estudo e em outras duas cidades do mesmo 
porte de Poços de Caldas.

Frota de veículos aumentou mais que a 
taxa de natalidade, segundo o senso 
do IBGE 2016.

PROBLEMÁTICAS URBANAS QUE INFLUÊNCIAM EM UMA MOBILIDADE 
SISTÊMICA EM POÇOS DE CALDAS

 Podemos considerar apêndices os loteamentos que 
possuem pouca ligação com o sistema viário principal. Há 
bairros que possuem somente duas saídas, como mostra a 
Figura 2 e Figura 3, que expressa a configuração de apêndice   
nos bairros Jardim das Azaléias e Maria Imaculada. Essa 
disposição faz com que dificulte o trabalho de uma 
mobilidade sistêmica, uma vez que gera poucas ligações com 
as demais zonas urbanas. A Figura 4 é o centro de Poços de 
Caldas, nele podemos perceber que não há apêndices, pois 
todas as regiões estão interligadas pelo sistema viário.

bairros na condição de apêndices.  

Centro Cultural - Área destinada 
para diversos eventos, em especial 
as festas de final de ano que a 
cidade oferece para população e 
turístas.

Centro Histório - 
Área que possui o 
maior acervo da 
arquitetura 
histórica da cidade.

Lentidão - Trânsito lento em 
determinados horários, com 
viagens de até 20 min para 
atravessar cerca de cinco 
quadras.

Centro comercial  - 
Maior área comercial 
voltada ao varejo da 
cidade.

Ciclovia - Existência de 
um trecho de ciclovia 
na Avenida João 
Pinheiro

Conexão de vias - Os 
dois eixos viários 
principais da cidade 
passam pela área.

Transporte Público - 
Existencia de uma 
infraestrutura viária 
que comporta o 
modal rodoviário.

:área de intervenção
intervenção na infraesturura urbana para
amparar o plano de uma mobilidade sustentável
e sistêmica

Dificulta a implantação de alguns modais de mobilidade.
Topografia acentuada

Centro espraiado
Subutilização da área mais estruturada em termos de 
infraestrutura urbana.

Bairros nos morros
Região que mais necessita do transporte público [áreas 
residenciais] encontram-se nas partes mais altas da cidade. O que 
restringe alguns modais de mobilidade.

Bairros sem conexão física dificultando uma mobilidade 
sistêmica entre os núcleos urbanos.

Apêndices pela malha urbana

 A mobilidade urbana é um requisito 
social, econômico e ambiental muito 
impor tan te  no  mundo ,  po i s  e s tá 
relacionado ao desenvolvimento das 
cidades. Ela cordena o crescimento dos 
núcleos urbanos e está diretamente 
relacionado ao uso e ocupação do solo, à 
gestão dos transportes e ao acesso do 
cidadão à cidade. 

Congestionamento - Frequêntes 
congestionamentos  e acidentes. 

Entre apêndices e malha 
viária: uma proposta de 
mobilidade HUMANA
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ROTA CICLÍSTICA
 
 As Rotas Ciclísticas fazem parte das diretrizes urbanas 
que farão  com que a mobilidade de Poços de Caldas se torne 
um mecanismo sistêmico e sustentável.
 Aproveitando as áreas mais planas do centro, as 
ciclovias tratão aos usuários do transporte público mais uma 
alternativa de locomoção. As bicicletas são ótimas opções de 
transporte sustentável, prático e de baixo custo de 
implantação, quando comparado à outros meios de 
transporte.

 O mapa abaixo mostra como as ciclovias, ou ciclofaixas e 
calçadas compartilhadas serão distribuídas pelo centro. 
 Dar nome à elas trará uma proximidade do usuário com 
o transporte, além dos nome representarem o destino pelo 
qual a ciclovia passa. Por exemplo, a Rota dos Macacos que 
leva à Praça Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Praça 
dos Macacos. Ponto turístico da cidade por causa de sua 
construção paisagística, sua fonte termal e o Balneário Dr. 
Mario Mourão.

: nova logística do Transporte Público Coletivo
medidas de curto e médio prazo

 Essa nova logística contará com o bilhete único, ou seja, 
o bilhete será o mesmo para qualquer uma das linhas. Esse 
procedimento será controlado pelos Cartões de Bilhete 
Rápido.

 O organograma branco demonstra graficamente como 
funciona atualmente as linhas de ônibus em Poços de Caldas. 
Nota-se que há quatro terminais existentes, porém somente 

 O transporte público contará com uma hierarquia de 
linhas: Linha Integração, que fará ligação entre centro e 
bairros, e a Linha Inter-Bairros, que liga uma ou duas regiões 
sem passar pela área central.

 Todo esse sistema deverá, como diretriz do novo 
sistema, estar integrado ao modal cicloviário. Este funcionará 
como um complemento das linhas dentro da malha urbana, 
em especial na área central, onde terá a ampliação das 
ciclovias e sua adequação dentro do sistema viário.

COMO FUNCIONARÁ O SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO?

 Os ônibus dessa forma não ficarão parados em estações, 
ficarão apenas circulando pelo itinerário.

dois deles (Terminal Central e Terminal Zona Leste) são mais 
utilizados. Observa-se também que todas as linhas chegam e 
saem do Terminal Central e os demais terminais são como 
pontos de ônibus, o problema neste caso é a saturação das 
vias onde o Terminal Central se encontra.
 Já no outro organograma, observa-se graficamente a 
nova proposta para o transporte público em Poços de Caldas. 
O objetivo é colocar dois tipos de ponto de ônibus pela cidade, 
e não mais terminais, o Ponto Integração – recebe a demanda 
da Linha Integração – e o Ponto Inter-Bairros- pontos 
espalhados pelos bairros que podem receber tanto a demanda 
da Linha Integração como a da Linha Inter-Bairros. Entre um 
Ponto Integração ao Ponto Inter-Bairros será cobrado 
somente uma tarifa (Bilhete único).  As únicas linhas Inter-
Bairros que poderaão sair do centro, são aquelas que fazem o 
itinerário de bairros lindeiros ao centro.

:diretrizes urbanas
medidas de longo prazo

detalhamento: Mudanças na infraestrutura viária
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Figura 2 - Detalhamento Rua Junqueiras. Obstrução de uma via e inclusão da ciclovia.

Figura 2 - Detalhamento Avenida Francisco Salles.Implantação da calçada compartilhada e baia de ônibus.

  A curto e médio prazo, o centro de Poços de Caldas 
deverá passar por mudanças na sua infraestrutura viária. As 
medidas darão amparo ao plano de mobilidade proposto por 
esse projeto, buscando otimizar toda a infraestrutura 
existente nessa área contribuindo com a mobilidade da 
cidade.

  A  baixo temos dois trechos de vias no centro da cidade. 
O primeira é a Rua Junqueiras, uma via de maior influência no 
sistema viário. Ela perderá um trecho de via que será 
transformado com ciclovia. O segundo exemplo é a Avenida 
Francisco Salles que, após a demolição do monotrilho 
existente, ganhará espaço para a inclusão de uma calçada 
compartilhada e baias para os novos ônibus do transporte 
público coletivo.

Av Francisco
Salles

Calçada 
compartilhada

Edifício Bauxita

Obstrução de 
uma via

Bicicletário
Cruzamento 
rodocicloviário

Canteiro de proteção

Banco Itaú

 

 Portanto, como marco e representação de uma nova 
fase para a cidade, o Largo da Passagem será construído neste 
local.

 Talvez um dos maiores marcos de investimento em 
transporte público em Poços de Caldas, tenha sido com o 
monotrilho. Investimento este que se tornou um problema 
para a cidade. Além de obstruir calçadas, a construção se 
encontra em estado de observação, pois em alguns trechos há 
estruturas frágeis que podem ocasionar acidentes. 

Apropriação do espaço público

 Outra medida que este projeto trás como proposta, é a 
utilização da quadra do atual Terminal de Linhas Urbanas para 
a criação do Largo da Passagem. Visto que, na logística do 
novo sistema de transporte público proposto não haverá 
terminal, entende-se que, não haverá mais a necessidade de 
manter esta instituição construída. 

 Este trabalho propõe a demolição do monotrilho.  A 
proposta é retomar a paisagem perdida por esse elemento e 
gerar espaço à novas propostas, como a construção de 
calçadas compartilhadas e ciclovias. 

ANTES DO MONOTRILHO

DEPOIS DO MONOTRILHO
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: Largo da Passagem
Apropriação do espaço urbano

 A palavra «largo» dentro do urbanismo tem a 
ideia de um espaço que contribui com a 
valorização do seu entorno.
 O Largo da Passagem será o ‘respiro’ que foi 
tirado do Ribeirão da Serra quando construido o 
Terminal de Linhas Urbanas no centro de Poços 
de Caldas.
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ARQUITETURA 
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: Largo da Passagem
Apropriação do espaço urbano

E URBANISMO
ARQUITETURA 
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: Largo da Passagem
Apropriação do espaço urbano

Ponte: Concreto moldado 
in loco . cor : amarelo

Grama amendoim Ponte: Concreto moldado in 
loco . cor : vermelho

Magnólia Sibipiruna

Grama esmeralda

Piso: Bloco intertravado 
retangular paginação espinha 

de peixe

Ipê Rosa
Concreto Cinza

Calçada: Piso intertravado 
sextavado cor: cinza

Proposta de novo uso e ocupação: casa de 
shows.

Casa Carneiro

Proposta de novo uso e ocupação: biblioteca 
e café 24 hrs.

Proposta de novo uso e ocupação: 
coworking
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