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Capacidade varia de 15 a 35 mil passageiros/
hora/sentido

Desempenho depende de
pista de ultrapassagem, inviável na avenida.

Velocidade comercial sem pista de 
ultrapassagem em torno de 20 a 30 km/h.

Capacidade varia de 15 a 35 mil passageiros/
hora/sentido

Desempenho depende de grau de segregação 
e capacidade de passageiros do veículo.

Velocidade comercial em torno de 20 a 30 
km/h.

Demanda atual: 16 mil 
passageiros/hora/sentido.

Demanda estimada do 
PITMUrb para 2033: 21 mil.

menor custo de implantação

implantação mais rápida

maior conhecimento da técnica utilizada e 
ampla indústria nacional

maior potencial de atração de usuário de 
veículo particular

maior integração à paisagem urbana

possibilita melhor travessia para o 
pedestre

veículos com maior vida útil, menor ruído e 
emissão de poluentes

ocupa espaço na via ligeiramente 
menor

possibilidade de uso de alimentação por rede 
elétrica

possibilidade de velocidades um pouco 
maiores

maior flexibilidade ao sistema

Proposta de implantação de novo modal de transporte

+

+

+

Alternativa escolhida: VLT

Com a análise da demanda e das vantagens 
e desvantagens dos modais, a proposta se 

desenvolve a partir de uma linha troncal de 
VLT. O estudo contempla o trecho da linha 

na avenida Bento Gonçalves, mas a proposta 
é de que siga do centro de Porto Alegre 
ao centro de Viamão, podendo se ligar 

futuramente à zona norte da cidade.

A partir disso, foram propostas 10 estações 
ao longo da via, a cerca de 1 km uma da 

outra, atendendo bem ao entorno sem haver 
um excesso de estações, que implicaria em 

diminuição do fluxo e maior custo.
As estações foram posicionadas próximo às 

instituições e comércios já existentes, e junto 
aos focos habitacionais, sobretudo de baixa 

renda.

São posicionados, aproveitando pré-
existências e de acordo com a demanda 

existente, 3 terminais de integração e uma 
estação de integração. Eles conectam a linha 

do VLT às linhas troncais de ônibus e às linhas 
de ônibus que atendem os bairros. Além disso, 

esses terminais apresentam programas que 
reforçam sua centralidade.

trajeto VLT
trajeto ônibus linha alimentadora
trajeto ônibus linha troncal

terminal de integração
estação comum
estação de integração

  raio de abrangência estação

Localização das estações e terminais propostos.

Referência BRT: plano de 2010 para linhas troncais. Perfil padrão para linha de BRT.

Referência VLT: PITMUrb, 2009, com linha 
circular estrutural em metrô leve e integrações 

com troncais em ônibus. Perfil padrão para linha de VLT.

Alternativa Bus Rapid Transit
BRT

Alternativa da linha de BRT e suas integrações com outros modais.

trajeto BRT
trajeto ônibus linha alimentadora
trajeto ônibus linha troncal

terminal de integração
estação comum

Alternativa Veículo Leve sobre Trilho
 VLT

Alternativa da linha de VLT e suas integrações com outros modais.

trajeto VLT
possibilidade de continuação da linha
trajeto ônibus linha alimentadora
trajeto ônibus linha troncal

terminal de integração
estação comum

Localização das estações tipo 2 com 
destaque à estação típica desenolvida.

Estações tipo 1

Estações de embarque lateral

Localização das estações tipo 1 com 
destaque à estação típica desenolvida.

Exemplo típico desenvolvido:
Estação Barão do AmazonasTerminal Intermodal da Azenha

Terminal Intermodal Antônio de Carvalho

Terminal Intermodal 
João Remião

Estação de Integração Terceira Perimetral

Perfil das paradas de linhas alimentadoras.

Perfil em pontos de travessia de pedestre.

Estações tipo 2

Estações de embarque central

Exemplo típico desenvolvido:
Estação PUCRS

Perfil padrão nas estações tipo 1.

Perfil padrão nas estações tipo 2


