
Como utilizar o
APP MEU

ÔNIBUS TRECTUR



Bom, antes de iniciarmos o 
aplicativo MEU ÔNIBUS 
TRECTUR, é importante que 
você  esteja com o celular 
conectado a internet, pode ser 
inclusive uma conexão 3G ou 
4G, não tem problema, vai 
funcionar também. 
Outra coisa, antes de abrir o 
aplicativo, você deve ativar a 
localização do celular, daí o 
aplicativo vai saber 
exatamente onde você está e 
mostrar os pontos que estão 
próximos a você. 
Certo? Conectado à internet e 
com a localização ativada 
vamos iniciar o app Meu 
Ônibus Trectur.
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Por padrão, o aplicativo 
sempre vai iniciar no menu 
LOCAIS, estando com a 
localização ativada ele 
reconhece onde você está 
e mostra todos os pontos 
que estão próximos.
Na tela de LOCAIS se 
você não quiser ativar o 
‘’localizador’’ do seu 
telefone não tem 
problema, basta você se 
localizar no mapa e 
pressionar a tela por 2 
segundos no local onde 
você deseja ver os 
pontos.O aplicativo mostra 
todos os pontos próximos 
ao local onde você 
pressionou. 
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Você pode aproximar o 
mapa para identificar 
melhor em qual ponto 
você está. Clique sobre o 
ponto desejado e o 
aplicativo mostrará todos 
os ônibus que passam 
nesse determinado ponto.
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O aplicativo mostra a linha 
e o tempo estimado para o 
ônibus chegar no ponto. 
Clique sobre a linha 
desejada e o aplicativo 
mostra o seu local e onde 
o Ônibus está. 
Ainda nessa tela do ponto 
de parada, você pode 
atualizar os horários 
deslizando o dedo para 
baixo.
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O aplicativo atualiza a 
cada 30 segundos, daí 
você consegue ver o 
ônibus percorrendo a 
linha. 
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Outra maneira que o 
aplicativo disponibiliza 
para consultar os pontos é 
no menu . PONTOS
Por aqui você consulta 
pelo nome do ponto caso 
você saiba, ou pelo 
endereço dele.



07

Por exemplo, o ponto do 
cinema, abrigo BH 
Supermercados ou por 
endereço. Ex.: Getúlio 
Vargas, Renato Azeredo, 
José Capistrano de 
Souza...
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Aqui segue o mesmo 
esquema que vimos agora 
pouco, o app mostra todas 
as linhas que passam 
nesse ponto e você 
seleciona a linha desejada 
que o aplicativo mostra a 
rota, onde está seu ponto 
e onde o ônibus se 
encontra. 
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Se você não souber o nome do seu ponto, você pode vir 
no menu , selecionar qual linha você deseja. LINHAS
Lembrando que algumas linhas tem trajetos diferentes 
para uma mesma partida, que é o caso da Linha 10,  
Partidas Vila Rezende e Partidas Vila Rezende [Via 
Polivalente]. 
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Selecionando essa linha você consegue ver todos os 
pontos dessa rota e clicando sobre ele você vai saber 
qual o seu nome e poderá ir no menu PONTOS e 
pesquisar por lá.
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Além disso o aplicativo conta com o QUADRO DE 
HORARIOS de todas as linhas, separado por rota. 
Ex.:  Horários da Linha 10 que são Partidas Vila 
Rezende e Partidas Vila Rezende via Polivalente. 
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No menu  também consta todo o quadro de  NOTÍCIAS
horários, inclusive com as suas particularidades. 
No menu NOTÍCIAS a Trectur vai manter um canal 
informativo com os clientes, informando todas as 
novidades, desvios de itinerários, alteração de horários, 
pontos de recarga e muito mais. 
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Pelo aplicativo você consegue fazer  RECARGA ONLINE
nos cartões Cidadão e Estudante e pagar com cartão de 
crédito. 
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O aplicativo conta também com o menu DEIXE SUA 
OPINIÃO onde o cliente pode informar via aplicativo sua 
opinião sobre a utilização do app para podermos 
aprimorá-lo. 



Sempre levando você por melhores caminhos!

www.trectur.com.br

3235-3700


