
Pista exclusiva para ônibus com aproveitamento da área do 
atual eixo ferroviário do Ramal Niterói - Visconde de Itaboraí, do 
Barreto (Niterói) até Alcântara (São Gonçalo) - especificamente 
em Santa Luzia - numa extensão de cerca de 18 Km.

O leito da ferrovia e sua faixa de domínio remanescente 
deverão ser transformados em uma pista exclusiva para ônibus, 
com segregação física, que impedirá o acesso de outros 
veículos, a não ser ambulâncias e veículos especiais (polícia, 
bombeiros). 

O CORREDOR DE TRANSPORTE 

SÃO GONÇALO-NITEROI 



A pista exclusiva deverá ter uma faixa por sentido, com largura 
de 3,50 m cada uma, e pelo menos 50 cm de divisor lateral 
(grade ou canteiro onde o espaço disponível permitir), com um 
projeto urbanístico e paisagístico que revitalize o seu entorno.







No local de Estações de parada, a pista deverá alargar 
para três faixas, sendo duas no sentido da parada,
alternadamente. Este modelo foi adotado por exemplo, e 
em operação há mais de dez anos, na pista exclusiva da
Av. Visc. Rio Branco em Juiz de Fora:

PARADA

PARADA



Pista Exclusiva em Juiz de Fora



Carregamento Longitudinal Potencial da Pista Exclusiva

As viagens na hora.pico são estimadas considerando a 
demanda.pico como 12% da demanda diária. 

Trecho
Demanda

Diária

Viagens/sentido

Hora.pico

(ônibus padron)

Viagens/sentido

Hora.pico

(ônibus articulado)

Alcântara – Nova Cidade 75.000 60 36
Nova Cidade -18 do Forte 108.000 86 52
18 do Forte - Forum 160.000 128 77
Forum – Gradim 166.000 133 80
Gradim – Paiva 186.000 149 89
Paiva-Mal.Floriano 194.000 155 93
Mal.Floriano - Barreto(Dr.March) 198.000 158 95
Barreto(Dr.March) - Largo do Barradas 255.000 204 122



Custo estimado 
de implantação de 
US$ 37 milhões 
(em dólares de 
1996)

O prazo para 
implantação de 18 
(dezoito) meses.

Item Valor em 1996
(1000 US$)

Instalação do canteiro 650

Obras viárias 9.250

Obras complementares

• Drenagem

• Vias complementares

• Remanejamento serviços públicos

4.080

960

1.500

Contenções 1.850

Iluminação 1.900

Pontes no corredor 2.380

Abrigos/Paradas ônibus (27 unidades) 8.100

Projeto executivo 920

Remoções e demolições 1.900

Remanejamento Rede CEDAE 3.600

Terminais / Estações de Integração (provavelmente serão

eliminadas face a bilhetagem automatica)
2.500

TOTAL 39.590


