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ste sétimo Caderno Técnico coroa um conjunto de atividades desenvolvido pela ANTP com apoio do
Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social – BNDeS sob a égide de Convênio de Cooperação Técnica firmado em 2002. Nas seis edições anteriores foram abordados os temas do desenvolvimento tecnológico, com os sistemas de bilhetagem eletrônica, do transporte metroferroviário, do perfil da
mobilidade urbana no País, apresentando os dados do Sistema de informações da Mobilidade Urbana, único
com tal abrangência em âmbito nacional, também desenvolvido com apoio do BNDeS, e outros três temas
transversais: vistos sob a óptica do transporte público: acessibilidade, integração e meio ambiente.
este Caderno trata de um tema que não é novo, mas não tem recebido a devida atenção pelo setor: o
transporte cicloviário. Uma modalidade de transporte individual, não-motorizado, mas que tem um importante papel a desempenhar na matriz da mobilidade urbana, ainda potencial nas cidades brasileiras.
Bastante desenvolvido em muitas cidades européias e algumas americanas, onde é tratado com bastante atenção por gestores públicos e planejadores, no Brasil é praticamente esquecido, apesar da bicicleta
ser um meio de transporte muito utilizado em diversas cidades. Mesmo nas maiores metrópoles, onde o ambiente da circulação é extremamente agressivo ao transporte não-motorizado, observa-se cada vez mais a
presença das bicicletas nas ruas, em parte pelas suas características positivas do ponto de vista ambiental,
e muito pelo seu baixo custo de aquisição e de uso, tornando-as uma alternativa atraente, às vezes a única,
para a população de baixa renda.
Sejam quais forem os motivos, é crescente o número de pessoas pedalando pelas ruas, quase sempre
disputando o espaço viário em condições muito desfavoráveis com os meios motorizados, principalmente o
automóvel. Características históricas, culturais, de topográficas ou de clima, são condicionantes importantes para uma maior ou menor utilização da bicicleta como um meio de transporte urbano. Contudo, também
e até mais determinantes são as políticas públicas urbanísticas e de gestão da mobilidade urbana na construção e na operação da infra-estrutura viária.

Cidades que dispõem de alguma infra-estrutura cicloviária apresentam números mais expressivos da
bicicleta na sua matriz de mobilidade. Comparando dados disponíveis de pesquisas de origem/destino em
quatro regiões metropolitanas, é plausível uma primeira associação entre disponibilidade de um sistema
viário ciclável e a participação da bicicleta na divisão modal: em São Paulo e Porto Alegre, cidades com
inexpressivas redes cicloviárias, elas representam, respectivamente, apenas 0,7% e 0,6% das viagens cotidianas, enquanto Rio de Janeiro, com 3,24% e Vitória, com 3,57%, dispõem de uma extensão de ciclovias e
ciclofaixas acima dos padrões, para a realidade nacional1.
De qualquer modo, verificam-se por todo o País duas tendências: o crescimento do uso da bicicleta para
viagens cotidianas, por todos motivos e não apenas para lazer, e uma maior atenção das administrações
municipais para o problema. Para esta segunda vertente, contribuem, sem dúvida, o agravamento dos problemas ambientais e, com eles, a proliferação do debate de alternativas de circulação urbana não poluentes,
e a ação do Governo Federal, por meio da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana – SeMob, do
Ministério das Cidades, que destacou o papel do transporte cicloviário dentro de uma política de mobilidade
urbana sustentável2 e criou facilidades de financiamento e de repasse de recursos do Orçamento Geral da
União para investimentos nessas infra-estruturas.
Esta questão, como não poderia deixar de acontecer, também se manifesta na ANTP. A Associação,
sem dúvida uma das precursoras dos conceitos de mobilidade urbana sustentável no Brasil, já em 1996, no
primeiro “livrão”,3 incluiu discretamente o transporte cicloviário entre os componentes do planejamento dos
transportes e da circulação. Menos de 10 anos depois, no segundo “livrão”, 4 o tema cresceu em importância
e mereceu um capítulo inteiro da publicação. Paralelamente, na sua organização interna, o até então Grupo
de Trabalho de Bicicletas da Comissão de Circulação e Urbanismo, também cresceu, ganhou espaço e importância e se transformou na atual Comissão de Bicicletas da ANTP.
Em abril de 2007, a ANTP, em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, realizou
naquela cidade o seminário nacional “Bicicleta e a Mobilidade Urbana no Brasil”, atraindo 103 representantes de 26 cidades e nove estados, que durante dois dias discutiram as perspectivas para o uso da bicicleta
no País, os problemas de gestão e de segurança, a necessidade de ampliação da infra-estrutura e outros
assuntos.
Tudo isto apontava para a necessidade urgente de sistematizar algumas das múltiplas abordagens que
o tema merece e apresentar este balanço do “estado da arte” da reflexão sobre o transporte cicloviário.

Marcos Pimentel Bicalho
Superintendente da ANTP
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A análise da correlação entre disponibilidade de infra-estrutura viária destinada às bicicletas e a sua utilização pela população precisaria ser aprofundada pois, como já foi dito, fatores ambientais (topografia e clima) e culturais também são determinantes nessa
escolha modal; especificamente nos exemplos citados, além da disponibilidade de infra-estrutura, estas outras condicionantes
devem interferir de maneira muito expressiva.
“Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável” – Cadernos MCidades nº 6, editado pelo Ministério das Cidades em 2004.
“Transporte Humano: Cidades com Qualidade de Vida” – publicado em 1996 pela ANTP com apoio do BNDES.
“Mobilidade & Cidadania” – publicado pela ANTP em 2003, também com apoio do BNDES.

PeQUeno TeXTo Para
sérGio LUiZ BianCo
1

Arturo Alcorta
Diretor de Comunicação do Instituto Pedala Brasil e membro da Comissão de Bicicletas da ANTP

Sérgio Luiz Bianco (1947/2006), arquiteto e urbanista e precursor da luta pela valorização
da bicicleta no Brasil, era presidente do até então GT de Bicicletas da Comissão de Circulação e Urbanismo
da ANTP e foi um dos idealizadores da proposta de produção deste Caderno sobre transporte cicloviário.
O grupo, hoje uma Comissão, dá continuidade ao seu trabalho.

O

primeiro encontro foi realmente inesquecível, no Seminário Brasil 2000 promovido pela Globo lá
pelos idos de 1980. Depois de ter perguntado para o Ministro dos Transportes qual era a política
para bicicletas, Sérgio, que já trabalhava há anos em projetos de ciclovias, tomou a coisa como
um ataque pessoal e reagiu. eu nunca o havia visto antes. Na hora do intervalo tive de ser protegido por
seguranças para não apanhar dele. Um pouco antes de morrer, em nossa última viagem para Ubatuba, rimos
muito da história.
Sérgio sempre repetia uma frase de sua mãe: “brigar pode, ficar inimigo não”. Sem dúvida ele levou
este princípio ao pé da letra e com isto construiu uma rede de relações e portas abertas que foram absolutamente cruciais para colocar boa parte da questão da bicicleta onde se encontra hoje. Seu trabalho não deve
ser medido apenas pelo que está diretamente assinado por ele, mas pelas suas idéias e pela capacidade de
estabelecer articulações que as idealizassem. O resultado lhe era mais importante que o seu timbre.
Brasileiro de alma, italiano de sangue, palmeirense, levava suas articulações quase como uma discussão sobre uma final Corinthians x Palmeiras. Sabia contornar os contratempos, perceber seus erros e construir suas certezas. Sim construir certezas, algumas vezes em meio a contos de histórias da própria vida,
conversas triviais e brincadeiras quase adolescentes. era consciente que não adianta ter certeza que se está
certo, mas que é crucial saber construir a certeza no outro. e algumas dessas certezas eram genialidades,

o que normalmente as tornavam mais difícil ainda de se vender, mas ele as vendia. Vendia porque era convicto que podia brigar, mas não transformar a situação em inimizade ou porta fechada. Nunca se deu conta
que esta sua qualidade é muito pouco brasileira porque estabelecia este processo com profunda lealdade
e honestidade.
Convivi muito com ele em seus últimos dias por conta do seu projeto em Ubatuba. Fiz várias viagens
nas quais ele literalmente falou durante as cinco horas de estrada; conversa viva, mutante, divertida e em
alguns momentos melancólica.
Ubatuba foi um espanto. O que se recomenda em manuais e códigos é que a ciclovia vá pela direita,
mas ele olhou bem a situação particular daquelas quadras de Ubatuba e percebeu que o importante seria
o inverso. As ciclovias foram instaladas na esquerda das ruas evitando que o ciclista tivesse de cruzá-las
desnecessariamente para dar a volta no quarteirão. Outra típica dele: “Ubatuba é pequena e não tem força
no Ministério para pedir verbas?” Olhou para mim e Ronaldo (Diretor de Trânsito) e perguntou: “Que tal um
consórcio de cidades: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela?” Pegou o telefone e ligou para
Brasília. Uns dias depois Augusto Valeri (Ministério das Cidades) estava lá para começar os acertos.
Sérgio estava longe de primar por uma organização perfeita. Tinha um norte muito claro, um senso
absolutamente definido de responsabilidade e perspectiva histórica, mas sempre deixava uma ponta de
preocupação com sua organização. Diga-se de passagem que não era de todo sua responsabilidade. Este é
um país e uma população que se mostram incapazes de enxergar suas jóias e de dar-lhes ferramentas para
brilhar. Terminou a vida trabalhando sem as mínimas condições básicas de estrutura, equipamento e principalmente financeira. Não raro trabalhou grátis pela causa. Teve discussões pesadas com a família por conta
disto. Como o seu computador era totalmente obsoleto tinha de pedir favor para tocar seu trabalho aqui e
ali. Para quem não sabe quase perdeu o apartamento por atrasos de condomínio, uma das prováveis causas
que o levou à morte. Pesaram também desilusões com a política e com alguns que acreditava fossem amigos
e companheiros de militância que, na hora que se transformaram em governo, lhe viraram a cara.
Jóias como o “italiano” Sérgio Luiz Bianco não podem ser dispensadas, merecem respeito. É o que devemos tirar desta história.
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s condições de trânsito e, conseqüentemente, da mobilidade vêm se deteriorando a cada ano que
passa nas nossas cidades e o caos nas ruas não dá sinais de melhora. O desenvolvimento urbano da
sociedade brasileira, que tem favorecido o uso generalizado do automóvel em detrimento aos outros
meios de transporte, tem uma parcela de culpa ao ignorar os inúmeros benefícios da bicicleta.
A publicação deste Caderno Técnico busca alertar que a bicicleta é um meio de transporte alternativo e
viável e que a sociedade e as autoridades devem considerá-la como uma ferramenta eficiente para melhorar
a qualidade da vida urbana.
A bicicleta produz pouquíssimo ruído e não emite gases, ao contrário dos meios de transporte motorizados, responsáveis por 70% da poluição atmosférica. Um ciclista pode percorrer mil quilômetros usando
a quantidade de energia correspondente a um litro de gasolina e, deslocando-se a 15 quilômetros por hora,
gasta menos energia do que um automóvel apenas para manter os faróis ligados.
O uso da bicicleta possibilita a atividade física necessária para a saúde e o bem-estar geral das pessoas, transformando o estresse da vida moderna em propulsão útil ao invés de prejudicar a saúde. Pedalar
meia hora por dia aumenta o metabolismo em oito calorias por minuto e consome 11 quilos de gordura por
ano. Se mais pessoas pedalassem, regularmente, reduziríamos a suscetibilidade de males como hipertensão, obesidade, e outros relacionados com o estilo de vida moderno.
e, para isto, o transporte cicloviário demanda uma infra-estrutura simples e barata, pois exige pouco
espaço físico para permitir deslocamentos de porta a porta, sendo acessível a todos os níveis sociais e a
praticamente todas as idades.
este Caderno vem em um momento oportuno, quando a bicicleta vive no Brasil uma fase de popularidade e transição impulsionada por uma nova consciência ecológica. Porém, muitas iniciativas de incentivar
uma participação maior da bicicleta na mobilidade urbana esbarram na falta de conhecimento em como
exatamente inseri-la nas ruas. esta publicação pretende contribuir para difundir o potencial deste modo
de transporte que, apesar de individual, se apresenta como uma das possíveis soluções para a melhoria da
mobilidade urbana.
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Dois artigos introduzem o tema a partir das experiências internacionais, trazendo informações de países com farta tradição no transporte cicloviário, com particular atenção às experiências de integração com
sistemas de transporte coletivo urbano.
Com a pretensão de fornecer subsídios técnicos para a construção ou ampliação de um espaço cicloviário urbano, o Caderno apresenta diretrizes para projetos de infra-estrutura e traz orientações para a gestão
da modalidade, ainda uma novidade mesmo em cidades em que é comum o uso das bicicletas nas viagens
cotidianas. Aborda também o problema da segurança, a partir de uma análise das mortes de ciclistas em
acidentes de trânsito na Cidade de São Paulo.
Mantendo enfoque prioritário nas políticas públicas de mobilidade urbana, a abordagem do Caderno
não se limita à percepção dos órgãos públicos, incluindo considerações sobre a perspectiva do mercado
brasileiro, na visão da indústria, e na atuação das entidades não-governamentais que lutam pelo direito de
ir e vir pela cidade, pedalando.
Merece especial destaque a contribuição do cicloativismo, por diversos meios, na promoção do transporte cicloviário: da simples promoção de atividades de estímulo ao uso da bicicleta, à pressão sobre as
autoridades locais, entre elas os planejadores urbanos e os gestores de transporte, passando por contribuições na formulação de políticas e na elaboração dos projetos. Essas entidades também estão presentes na
Comissão de Bicicletas da ANTP e trazem contribuições neste Caderno.
A ANTP, por meio da sua Comissão de Bicicleta, espera que esta publicação estimule uma urgente reflexão humanista sobre a nossa qualidade de vida urbana. Eu, como presidente da Comissão e como ciclista,
desejo que, em breve, a pequena bicicleta ajude a solucionar grandes problemas de mobilidade.
Bill Presada
Presidente da Comissão de Bicicleta – ANTP
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1
o PaPeL da CoMissÃo
de BiCiCLeTas na anTP
Alexandre A. D. Guerreiro
Arquiteto do Departamento de Trânsito e Circulação da Prefeitura Municipal de Santo André
e membro da Comissão de Bicicletas da ANTP

e

ste texto tem como objetivo apresentar o papel desempenhado pela Comissão de Bicicletas no interior da ANTP, bem como apresentar os principais temas que são objetos de discussão na atualidade
das reuniões da Comissão. Para tanto, iniciamos o trabalho demonstrado a criação de uma nova
preocupação com a acessibilidade e a mobilidade urbanas, provenientes da promulgação da lei denominada
estatuto da Cidade, seguida de reflexões sobre suas possíveis influências no desenvolvimento da circulação
por meio de bicicletas. Por fim, apresentamos as razões pelas quais entendemos ser positivo o cenário para
a instauração deste modo de transporte como meio efetivo de deslocamento nas cidades.

TrANsforMAções urbANAs e o esTATuTo dA cidAde
As cidades brasileiras, em especial as capitais, passam por um período de transformações, resultado de mudanças em escala mundial nas esferas da economia, da política e do acesso e transmissão da informação. Ao
mesmo tempo em que a globalização econômica atingiu negativamente algumas formas de trabalho, criou
outras que, para se instaurarem, modificaram o modo de organização do cotidiano de um grande número
de habitantes metropolitanos. em termos políticos, a consolidação das organizações não-governamentais,
12
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e outras formas de participação popular, criando espaços para reivindicações e influência nas decisões relativas ao meio urbano, contribuíram e contribuem também para tais transformações. Tal aspecto recebeu
forte contribuição da oferta ampliada e acelerada de informações, provenientes hoje em dia de redes de
computadores interligados em rede mundial e dos serviços de telefonia móvel, entre outros.
O conjunto destas ações resultou, sobretudo, em novas formas de organização das áreas urbanas. Primeiro, como concentradoras ainda maiores de locais de moradia e oferta de serviços, já que a maior parte
da população mundial passou a habitar nas cidades. Segundo, alterando o próprio espaço intra-urbano:
novos modos de morar, consumir, circular e informar vieram se unir e, simultaneamente, disputar lugar com
os preexistentes. Junto com elas, o aumento no número dos canais possíveis de encaminhamento de reivindicações e diálogo entre as administrações municipais e os cidadãos serviu para tornar ainda mais complexa
a construção do planejamento das cidades: ao invés de decisões unilaterais, é crescente a construção de soluções compartilhadas, surgidas de negociações entre moradores e administradores do espaço urbano, com
o interesse de compatibilizar o crescimento citadino a uma condução mais harmoniosa da vida urbana.
Uma das formas pelas quais o Brasil respondeu a este novo cenário de desenvolvimento urbano, veio
através da promulgação da Lei Federal nº 10.257, em 10 de Julho de 2001, que recebeu o nome de Estatuto
da Cidade, depois de um longo período de debates, que tiveram início após a promulgação da nova Constituição Federal em 1988. Este instrumento legal estabeleceu normas de ordem pública e de interesse social
destinadas a “regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” e definiu que “na execução da política urbana de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei1.”
O texto do Estatuto da Cidade esclarece qual o objetivo desta política urbana: “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, mediante uma série de diretrizes
gerais, que tratam desde a garantia do direito a cidades sustentáveis, até a simplificação da legislação existente sobre parcelamento e uso do solo. Aqui merece destaque a diretriz que estabelece a necessidade de
“oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses
e necessidades da população e às características locais2.”
Além de uma série de novos instrumentos voltados, principalmente, ao planejamento urbano (tais
como planos setoriais e diretrizes orçamentárias), ao combate à retenção especulativa dos imóveis, e à gestão democrática da cidade, o Estatuto prevê também a execução de Planos Diretores em cidades com mais
de 20 mil habitantes, e a elaboração de planos de transporte integrados, caso a população urbana ultrapasse os 500 mil habitantes. É possível afirmar que uma das principais, senão a maior meta, que o Estatuto
procura atingir é eliminar, ou pelo menos reduzir, as grandes disparidades em termos de infra-estrutura
existente, quando se comparam as porções mais ricas e as mais pobres dos territórios abrangidos pelas
cidades brasileiras. Há o interesse, em nosso entendimento, bastante claro ao longo de todo o Estatuto, em
oferecer condições de igualar a capacidade de desenvolvimento de regiões diferentes, em termos econômicos e sociais, dentro de um só município. Porém, é importante ressaltar a novidade que esta lei apresenta,
ao tratar de desenvolvimento e construção harmônicos dos espaços urbanos, de inserir a preocupação com
a acessibilidade e a mobilidade internas das cidades como um de seus itens, a ser trabalhado de forma integrada aos demais.

1
2

Lei Federal nº 10.257, artigo 1°.
Lei Federal n. 10.257, artigo 2°.
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Acessibilidade e Mobilidade
Tal situação mostra sua relevância ao confirmar a nova importância (ampliada, é bom destacar) que o acesso e a circulação por todos os pontos da malha urbana passa a receber, como uma das conseqüências das
transformações apontadas no início deste texto. Se foram instauradas novas formas de morar, trabalhar,
consumir, divertir e se relacionar em meio urbano com uma concentração ainda maior de pessoas, é conseqüência natural que surja a demanda por conseguir atingir, senão todos, ao menos a maioria dos locais
onde estas situações ocorrem, ao mesmo tempo em que se faz necessário compatibilizá-la com as outras
já existentes. Exemplo dessa nova realidade pode ser encontrado na avaliação de uma das razões de crescimento no número de motocicletas transitando nas vias das cidades: a intensificação do volume de documentos e produtos em circulação (um dos efeitos da economia globalizada), aliada à necessidade crescente
de rapidez em suas entregas (também tributário da nova velocidade da troca de informações), resultou no
crescimento expressivo da opção por esta forma de locomoção e em todos os estudos posteriores que visam
organizar sua presença no sistema viário das cidades.
Retornando aos temas da acessibilidade e mobilidade, reafirmamos, mais uma vez a importância do
trabalho desempenhado por ambas no objetivo de construir um espaço urbano mais igualitário e disponível
a todos: são elas que definem a capacidade do acesso a qualquer ponto do território, por intermédio da
rede viária e do sistema de transporte público, refletindo diretamente a capacidade de cada habitante das
cidades em comparecer ao trabalho, dirigir-se a um local de estudos, atingir uma área de lazer ou inúmeras
outras atividades
Como afirma o arquiteto e urbanista Flávio Villaça,
“Os diferentes pontos do espaço urbano oferecem diferentes possibilidades de contato com todos
os demais pontos. Assim, o espaço urbano é intrinsecamente desigual. Entretanto – e é esse o
aspecto que desejamos destacar – o tipo de desigualdade mais freqüentemente considerado é a
disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura, e a qualidade das edificações entre o centro e
a periferia, por exemplo. Essa desigualdade existe, sem dúvida. Porém, há outra desigualdade tão
ou mais importante como força estruturadora do espaço intra-urbano, pois ela domina também
a polarização centro versus periferia, e vai além dela. É a desigualdade fruto das diferenças de
acessibilidade a todos os pontos do espaço urbano” (VILLAÇA, 1998, p. 355)
Lembramos que o tratamento que o tema da acessibilidade recebe neste trabalho é diferenciado daquele comumente associado a ela. De forma geral, o termo “acessibilidade” consagrou-se como a palavra
que reduz uma série de atividades relacionadas à criação e/ou instalação de equipamentos especiais destinados a pessoas com necessidades especiais de locomoção. Mas, a nosso ver, esta é somente uma porção
(importante, sem dúvida, porém apenas parte) de um assunto de grau de complexidade maior. Tornar um
local, ou via, ou sistema de transporte acessível, significa mais do que apenas permitir que aqueles que se
locomovem em cadeiras de rodas, ou utilizem o apoio de cães-guia e bengalas, o utilizem. Trata-se não mais
de “permitir”, e sim de respeitar um direito de qualquer cidadão ao universo urbano do qual ele faz parte,
seguindo o preconizado no já mencionado Estatuto da Cidade.
A acessibilidade somente se torna completa quando embasada por uma real mobilidade urbana. Entendemos por mobilidade urbana “a garantia do direito pleno de ir e vir por meio de toda a malha urbana, direito
este assegurado pela articulação e integração dos componentes estruturadores da mobilidade: o trânsito,
o sistema de transporte público, o sistema viário, a educação de trânsito, e ainda a integração regional”
(Prefeitura Municipal de Santo André, 2006). Para a execução de uma acessibilidade plena, se faz necessária uma completude no trato da mobilidade, que extravasa para além dos limites anteriormente definidos
14



a n t p / b n d e s  s é r i e

c a d e r n o s

t é c n i c o s  volum e

7

como do universo do trânsito e do transporte. Exemplo dessa nova postura tributária, em grande medida
da promulgação do novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), é
o tratamento definido na educação para o trânsito: além do aprendizado de normas de conduta do veículo e
significado de sinais de trânsito, outros assuntos como ética e interdisciplinaridade, também passam a fazer
parte da criação de um outro olhar sobre a circulação em meio urbano (RODRIGUES, 2003). Como resultado
final, apreende-se a importância da mobilidade também com respeito às formas diversificadas de se mover
em meio à malha urbana, seja por meio de veículos particulares, do transporte público, a pé ou utilizando
bicicletas. Em situação de uma mobilidade que classificamos como plena, não se trata mais de privilegiar
um meio de transporte em detrimento dos demais, e sim de criar e reafirmar constantemente a convivência
harmônica entre todos eles.

A ANTP e a Comissão de Bicicletas
O tema da mobilidade tem despertado a atenção de vários administradores públicos no País, inclusive aqueles não envolvidos diretamente no universo do trânsito e transporte. As dificuldades cada vez maiores de se
locomover pelas cidades têm se refletido em perdas econômicas, ambientais e, conseqüentemente, sociais
que prejudicam planos e projetos anteriormente elaborados. O transporte de cargas, o acesso a regiões
portuárias, o estímulo ao desenvolvimento ou a recuperação de certas regiões das cidades, são apenas
algumas das questões em que a discussão da mobilidade surge como elemento de forte peso decisório.
Neste cenário tão complexo é que se destaca o papel que vem sendo cumprido pela Associação Nacional do Transporte Público ANTP, da qual faz parte a Comissão de Bicicletas, por sua atividade simultaneamente agregadora dos diferentes segmentos que compõem o universo do trânsito e do transporte em nível
nacional, e de divulgação de experiências e trabalhos científicos nacionais ou estrangeiros voltados à melhoria das condições de vida nas cidades. Através de atividades tais como: instalação de comissões e grupos
de trabalho, voltados ao estudo de temas específicos, promoção de fóruns, encontros técnicos e seminários,
e a publicação de livros, boletins e revistas, a ANTP é, certamente, uma referência obrigatória ao se discutir
problemas e possíveis soluções que envolvam temas relacionados à mobilidade urbana.
Em consonância aos objetivos e forma de condução dos trabalhos na ANTP, a Comissão de Bicicletas,
tem se pautado pela presença de espaço para debates dos mais diferentes grupos da sociedade envolvidos
na discussão sobre a inclusão da bicicleta como meio efetivo de transporte. Desde sua criação, primeiro
como grupo de trabalho da Comissão de Urbanismo e, atualmente, como uma comissão, os encontros do
grupo têm como pressuposto o tratamento da circulação cicloviária em paridade com os demais meios comumente utilizados e vistos como predominantes e/ou preferenciais, na verdadeira disputa por espaço de
circulação que se tornou o trânsito nas cidades brasileiras.
Este primeiro aspecto guarda um nível de importância extremamente significativo na condução geral
dos trabalhos da Comissão de Bicicletas: ele vai de encontro a uma visão que consideramos ultrapassada,
embora ainda dominante na sociedade brasileira, de que o transporte cicloviário é somente uma modalidade voltada ao lazer, ou capaz de ser praticado apenas por pessoas que buscam um outro modo de vida,
algo de natureza “alternativa”. Essa visão errônea sobre quem conduz uma bicicleta em vias urbanas traz
de imediato duas graves conseqüências: a primeira, de tornar invisível o crescente número de pessoas que
a utilizam como modo principal de ir e voltar de suas atividades profissionais; a segunda, a de restringir o
trânsito de bicicletas na malha urbana somente nas ocasiões de eventos ou datas especiais, como os conhecidos “passeios ciclísticos” ou o “dia mundial sem o carro” (não se trata aqui de criticar tais iniciativas,
importantes ao menos como deflagradoras de um pensamento sobre a possibilidade de locomover-se mais
freqüentemente utilizando a bicicleta).
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Retornando ao aspecto da invisibilidade, um olhar mais cuidadoso sobre o trânsito urbano dos dias
atuais desvela uma situação que rapidamente desfaz o equívoco. Devido aos custos crescentes para utilização dos meios de transporte públicos, dificuldades de acesso a estes mesmos meios, o tempo despendido
nos deslocamentos em vias cada vez mais congestionadas, e ainda à própria dinâmica do mercado imobiliário (que distancia cada vez mais o local de trabalho da moradia, em especial nas classes de renda mais
baixa), a presença da bicicleta tem sido cada vez mais observada no trânsito. Seja por razões de ordem
econômica, por menor perda de tempo no deslocamento, ou razões de saúde (a bicicleta como exercício),
há uma demanda crescente para a adequação dos ciclodeslocamentos e cicloparadas na malha viária urbana. Podemos encontrar a comprovação do fato observando regiões de cidades onde já estão instalados
sistemas próprios destinados a ciclistas, como a ciclovia de Santos, no litoral de São Paulo, ou o entorno de
locais onde se faz possível a conexão da bicicleta e outros modos de transporte, tais como a malha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (PAIVA, 2006). Apenas nestes dois exemplos fica constatada que
a oferta de espaço para a circulação e/ou guarda deste veículo, se realizadas de forma adequada, resultam
em grande afluxo de pessoas que trocam ou complementam sua forma de locomoção inserindo diariamente
a bicicleta como meio de transporte.
Cabe aqui um comentário, voltado à elaboração de soluções técnicas envolvendo o trânsito cicloviário.
Talvez pelo relativo ineditismo do tema, por dificuldades de acesso a novas informações, ou por questões de
natureza econômica próprias de cada região ou município, ainda são recorrentes as soluções técnicas elaboradas pelos órgãos de trânsito, com vistas a resolver problemas com a circulação cicloviária, baseados somente
na implantação de ciclovias. É importante lembrar que a inserção da bicicleta no sistema de mobilidade urbana
deve se pautar por ir além de sua presença, sem descartá-la em certas situações. Criação de bicicletários;
implantação de sinalização voltada ao ciclista e indicativa de sua presença para os outros motoristas e para
o pedestre, campanhas educativas dedicadas ao ciclista sobre a forma correta de condução e equipamentos
necessários à sua segurança, são algumas das atividades que podem ser pensadas e devem estar presentes
durante a criação de um plano cicloviário destinado a uma porção ou a toda cidade ou região.
Uma seqüência de fatos, interações e aspectos técnicos foram apresentados no presente texto até o
momento. E é a partir destas reflexões, com vistas a colaborar de forma efetiva na solução dos problemas já
existentes, bem como no planejamento de ações futuras que envolvam a circulação por meio de bicicletas,
que são apresentados a seguir os principais objetivos da Comissão de Bicicletas da ANTP.
O primeiro deles é o de estimular pesquisas sobre a participação da bicicleta como um dos meios de
transporte a serem utilizados em cidades brasileiras. Há ainda uma ausência na construção de dados que
demonstrem qual é a porção ocupada pelo transporte cicloviário no universo das formas de circulação em
meio urbano. Portanto, conhecer, de maneira aprofundada, quem se movimenta através dela, como realiza
esta atividade e por onde segue, é atividade fundamental para a formação de um quadro de abrangência
nacional capaz de embasar novas direções que se pretenda fornecer para o trânsito cicloviário.
Outro objetivo é o de criar condições para a troca de experiências e discussões entre os diferentes segmentos da sociedade que tratam do tema. De órgãos públicos de trânsito e transporte a organizações não
governamentais, passando por sindicatos da área da indústria de bicicletas ou instituições educacionais,
é importante promover o encontro destes vários grupos, de forma a possibilitar o entendimento e o balan
ceamento dos interesses e necessidades de cada um, colaborando assim para a criação de um conhecimento repartido e, simultaneamente, conjunto.
Mais um objetivo é o de colaborar na realização de estudos que visem conhecer e transmitir novas
abordagens do entendimento da bicicleta, como meio efetivo de transporte, participando de maneira ativa
na construção do conhecimento sobre o deslocamento por meio de bicicletas. Mediante esta ação, pretende-se que a Comissão compartilhe tanto do conhecimento construído quanto das dificuldades encontradas
durante sua construção, evitando o surgimento de idéias e posturas distanciadas do cotidiano.
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Temas em Debate
Aos objetivos descritos acima, outros poderão ser incorporados, provenientes da seqüência de encontros
e interações que a Comissão de Bicicletas vem promovendo. Alguns deles poderão partir dos temas mais
freqüentes que têm sido discutidos na atualidade: a educação para o trânsito cicloviário, a integração da
bicicleta com outros meios de transporte, o licenciamento e fiscalização de bicicletas ou as possíveis ações
para alterar a imagem do ciclista.
a) Educação para o trânsito
A ausência de políticas e programas continuados em educação para o trânsito pode, certamente, ser apontada como uma das causas do número expressivo de acidentes de trânsito que ocorrem a cada ano no País.
De colisões a atropelamentos, diariamente o trânsito brasileiro produz novas vítimas, num crescendo em que
se caminha para sua classificação como um problema de saúde pública. Há ainda um agravante, quando se
constata que os acidentes têm atingido, na maioria dos casos, a parcela mais jovem da população habilitada
para a condução de veículos automotores. O estado de manutenção em que se encontra a maior parte das vias
brasileiras, a falta de manutenção periódica das frotas pública e privada e a desatenção, entre outros fatores,
aliados ou não entre si, são as razões apontadas com maior freqüência para sua ocorrência; a falta de educação sobre o trânsito, por sua vez, raramente é lembrada como um dos aspectos causadores do problema.
É importante esclarecer que a expressão “educação para o trânsito” aqui é utilizada como a capacidade de entendimento da mobilidade urbana como o direito de todos ao respeito pela circulação de todos,
ultrapassando o conceito do “bem conduzir”, ou do “conduzir de maneira segura”. Educar para o trânsito
significa criar a capacidade do indivíduo entender e apreender as situações de mobilidade na forma mais
abrangente possível, seja como condutor, como passageiro ou pedestre.
Para tanto, faz-se necessário que ele conheça e compreenda não somente o funcionamento do aparelho
que ele conduz (o carro, a motocicleta, o ônibus, enfim), ou os procedimentos corretos ao utilizar um veículo
participante do transporte público, ou ainda no momento de atravessar uma via. Prestar atenção e entender
quais as mensagens que a sinalização a ele pertinente está transmitindo, ter presente a importância da
segurança como fator fundamental já seriam avanços de monta para a melhoria do trânsito brasileiro. A
instrução final seria o entendimento do respeito à circulação de todos.
No caso da circulação cicloviária, estamos em início de caminho, tanto da parte de quem conduz a bicicleta, como da parte de quem compartilha seu espaço no trânsito com ela. Os problemas já mencionados
de despreparo dos motoristas e más condições do equipamento viário atingem também aqueles que se
dispõem a circular com a bicicleta, traduzindo-se em desrespeito à sua presença: geralmente eles não são
vistos pelos outros motoristas também como condutores, mas somente como mais um dos percalços que
eles têm de enfrentar durante a circulação.
Por parte dos ciclistas, entendemos que falta um apuro na instrução de como conduzir seu meio de
transporte: trafegando em sentido contrário ao permitido na via, sobre o passeio – pondo em risco a segurança dos pedestres –, desrespeitando a sinalização semafórica, e, o mais grave, às vezes sem portar o equipamento mínimo para sua segurança, ele demonstra que o conhecimento ou a consciência sobre a maneira
correta de interagir com os outros membros da mobilidade não o sensibilizou ainda.
Dessa forma, defendemos que está ainda por se fazer um trabalho de educação direcionado a inserir o
transporte cicloviário de maneira efetiva no universo da mobilidade. No que se refere ao papel da Comissão
de Bicicletas neste processo, reunir e possibilitar a troca de experiências, e convidar profissionais envolvidos com ele para debates e discussões são atividades a que se pretende dar continuidade, a fim de oferecer
insumos às instâncias decisórias para reflexão e posicionamento frente a este tema tão caro à mobilidade
urbana que é a educação.
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b) Integração com outros meios de transporte
No que diz respeito à integração da bicicleta com outros meios de transporte, o que se apresenta para discussão não é sua efetividade, mas sim a melhor maneira de proceder à sua instauração. Há os que defendem
a presença da bicicleta no interior de vagões de trens e do metrô e também nos ônibus, e os que acreditam
que a melhor solução seja a de criar estacionamentos nas estações e terminais para guarda do veículo.
De qualquer forma, há muito ainda por ser feito: a partir do momento em que as autoridades de trânsito
começarem a aplicar dinheiro e esforços no planejamento e engenharia para atender as necessidades dos
pedestres no interior das estações de transporte, em muitos casos pouca atenção foi dada à infra-estrutura
para pedestres e ciclistas nos entornos das estações. Passo importante nessa trajetória foi a decisão recente do governo paulista em permitir a presença de bicicletas em determinados dias e horários nos sistemas
da CPTM e do Metrô, ainda que em caráter experimental.
Uma grande dificuldade que esta questão tem a resolver é a falta de interação, e conseqüentemente de cooperação, entre as esferas de decisão. Por divergências ou interesses diferentes em termos políticos, ações que facilitariam a integração da bicicleta a outros meios de transporte não são
finalizadas, ou sequer recebem atenção por parte das administrações. Porém, a não ser que se construam formas de cooperação nos aspectos relativos ao planejamento e acesso ao transporte de forma
não-motorizada, os principais empecilhos aos ciclistas permanecerão e, devido à crescente demanda,
crescerão em gravidade. Entendemos que governos municipais e estaduais, com autoridade de gerenciamento, manutenção e construção de infra-estrutura para pedestres, ciclistas e vias, devem cooperar
entre si e com outras agências de transporte para estimular os cidadãos a cobrar o desenvolvimento de
ações e programas que tenham por objetivo reduzir as barreiras de acesso ao transporte público por
parte dos ciclistas.
Resolvidos os problemas da esfera política-administrativa, abre-se um grande leque de opções projetuais sobre como proceder. Instalação de racks de bicicleta em ônibus; reserva de áreas de bicicletas nos
sistemas ferroviário e metroviário, criação de estacionamento de bicicletas em estações de transporte ou
em seu entorno, implantação de faixas para bicicletas nas vias, construção de acostamentos mais largos
em rodovias etc., são soluções que, sozinhas ou combinadas entre si, estimularão o trânsito cicloviário
nas cidades. Em estágios mais avançados de implantação de um sistema integrado, poderiam também ser
oferecidos descontos nos preços das passagens ou naqueles cobrados pelos bicicletários, à semelhança do
que já ocorre nas integrações entre metrô e ônibus.
Os benefícios esperados com essa nova conexão entre a bicicleta e outros meios de transporte são
vários, tais como um potencial de novas viagens para os dois modos, oferecendo um número maior de vantagens que os modos de forma independente não possuem. Ela também permitirá ao ciclista viajar maiores
distâncias, além de ultrapassar possíveis barreiras topográficas ao longo do trajeto até o seu destino. Se
o destino for recreacional, este poderá apresentar um aumento no número de seus freqüentadores, devido
a novas facilidades de acesso. Por fim, bicicletas inseridas no sistema de trânsito (através de ciclovias ou
ciclofaixas) aumentam a área de abrangência do transporte, tornando possível seu acesso para os viajantes
que se encontram além de uma distância caminhável.
Porém, é importante destacar que algumas ações são fundamentais para que haja sucesso nos programas voltados à integração. Uma delas é a execução de projetos-piloto, começando com uma demonstração em uma área limitada, que possa depois ser expandida para todo o sistema. Os projetos-piloto
tendem a focar e solucionar pontos específicos, técnicos e operacionais, do serviço, para que possam ser
resolvidos e planejados antes de sua instauração em todo o sistema. Outra é a criação de um grupo de
acompanhamento constante dos trabalhos, tanto para concepção de novas formas de integração quanto
para alertar e corrigir desvios encontrados na sua implantação. O marketing e a promoção do programa
de bicicletas no transporte público é mais uma ação importante: ele deve ser vigorosamente promovido
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e publicitado mediante a distribuição de folhetos descrevendo o programa e apresentando os meios de
comunicação pelos quais o usuário poderá conseguir esclarecimentos sobre a operação e os procedimentos que deve seguir.
c) Licenciamento e fiscalização
Outro tema que tem se tornado freqüente nos encontros da Comissão de Bicicletas é o do licenciamento e da
fiscalização do transporte cicloviário.
Vários municípios, em diferentes regiões do País, vêm enfrentando a necessidade de regularizar, de
alguma forma, a circulação cicloviária. Seja pelo aumento já existente de demanda por esta modalidade de
deslocamento, por interesse em estimular o deslocamento de bicicletas ou, ainda, por enxergar no licenciamento uma possível nova fonte de receita para o município, as prefeituras têm aventado várias hipóteses e
proposto alguns modelos de organização desta questão.
Porém, permanece a polêmica. Aqueles que defendem seu licenciamento alegam que a medida é importante por inserir, de maneira legal, a circulação cicloviária no universo do trânsito nas cidades. A partir
desta ação, seus defensores acreditam que as medidas destinadas a planejar, organizar e fiscalizar deverão,
obrigatoriamente, equacionar a presença da bicicleta. O resultado final previsto é a criação de uma condução mais realista de todo o universo da mobilidade nos municípios em que tal medida for formalizada. Outro
aspecto positivo que poderia vir da adoção do licenciamento é um possível aumento nas receitas municipais
pela criação de uma nova fonte de recursos proveniente das penalidades aplicadas aos condutores de bicicletas. Há ainda a defesa do licenciamento baseada em questões de segurança: licenciada, seria mais fácil
proceder à sua busca em caso de roubo, o que coibiria a ação.
Os que criticam a medida defendem que o resultado final da medida iria causar prejuízo ao município.
Segundo eles, o valor total da autuação, por conta de seus custos operacionais (ação do agente de trânsito,
processo da multa, comunicação ao proprietário, apreensão e guarda em pátio para recolhimento) supera
em alto grau o valor médio das bicicletas comercializadas no País. Este aspecto induzirá a grande maioria
dos proprietários a preferir perder a bicicleta do que arcar com os custos de sua liberação; os órgãos governamentais ficariam então com a responsabilidade pela guarda, durante período indeterminado de tempo, de
um veículo que dificilmente retornará às ruas. Rebatem também o argumento da segurança afirmando que a
medida não colaboraria para evitar o roubo de bicicletas já que estas recebem, durante sua fabricação, um
número de chassis, e não é a existência desse controle que impede o roubo.
Pelo rápido painel apresentado acima, é possível perceber o quanto este tema necessita de debates amplos e contínuos, até que se chegue à melhor forma de equacioná-lo. Defendemos, porém, que antes de se
optar por sua implantação ou abandono da idéia, o município se proponha a discutir o tema ou já possua ou
esteja em vias de elaborar um plano cicloviário, embasado no conhecimento detalhado dos vários aspectos
relativos à presença e à demanda (atual e futura) para este meio de transporte. De qualquer modo, a Comissão
de Bicicletas permanece um espaço aberto para a discussão do licenciamento, e pretende convidar representantes dos municípios onde a atividade já está instaurada para o relato de suas experiências.
d) Imagem do ciclista
Mais um tema discutido continuamente durante as reuniões da Comissão de Bicicletas refere-se à imagem do ciclista. Como já relatado anteriormente, a bicicleta ainda é associada primeiramente ao lazer. O
ciclista que circula nas ruas e avenidas em dias e horários consagrados ao trabalho não é compreendido
como alguém que se desloca exercendo uma atividade profissional. O desafio, neste caso, é desenvolver
a compreensão, no restante da população, de respeito a este condutor. Algumas tentativas têm sido feitas
de associar o ato de pedalar com benefícios à saúde, mas sem resultados que possam ser considerados
como expressivos.
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Boa parte desta situação pode ser creditada à maneira pela qual se deu o desenvolvimento da malha
viária em todo o País: baseada no princípio da superioridade do automóvel (principalmente o particular)
sobre o transporte coletivo; a grande maioria de ruas e avenidas encontra-se incapaz de receber, de forma
segura, o ciclista que pretenda circular por elas. Criou-se então, um círculo vicioso: a não ser em casos em
que a bicicleta se torna o único meio disponível para percorrer ao menos parte do trajeto que se quer realizar, ela não se configura ainda em opção porque não há espaço ou segurança adequados para conduzi-la.
A conseqüente subutilização da bicicleta inibe as pressões para que se torne efetivamente obrigatória a
criação de condições melhores para sua circulação.
Não cabe aqui repetir o que já foi dito com relação à educação de trânsito para o ciclista, ou os problemas relativos à falta de estruturas integradoras da bicicleta à rede de transportes, a não ser para constatar
que estas situações agravam ainda mais a dificuldade de se construir uma imagem positiva da mobilidade
por bicicletas.
A nosso ver, há formas que podem ser efetivas para transformar este estado de coisas. A primeira seria
propagandear, da forma mais intensa possível, suas qualidades superiores frente aos outros modos de locomoção em meio urbano. Bicicletas são equipamentos que cumprem com maior rapidez distâncias curtas,
superando outros veículos; este argumento é bastante significativo quando se reflete sobre a importância
que o tempo despendido em deslocamentos ocupa hoje no cotidiano dos habitantes das grandes cidades.
Elas oferecem ainda uma facilidade de estacionamento que não se encontra quando se conduz um automóvel ou mesmo uma motocicleta, tanto em virtude do espaço que ocupam quanto por estarem isentas (pelo
menos por enquanto) das regulamentações dos órgãos de trânsito. Há ainda uma vantagem de natureza
mais intuitiva, mas que pode ser explorada também: a capacidade de se acompanhar a paisagem urbana
com um olhar diferenciado, descobrindo outros caminhos e perspectivas que ficam obstruídos na circulação
mototizada. Com estas ações, o ciclista talvez começasse a ser visto como um indivíduo que conhece e é
atento às dificuldades de se mover no espaço urbano e, por isso, escolhe a melhor opção.
O segundo método de estimular a utilização da bicicleta seria o apelo aos temas relacionados à preservação do meio ambiente. A preocupação com os efeitos da poluição em escala global é assunto que é
apresentado e discutido em várias formas de mídia; empresas de universos distintos têm afirmado sua
preocupação em produzir de forma a respeitar a natureza e vêm inserido mensagens de cunho ecológico em
seus anúncios e embalagens. Expressões como “Protocolo de Kyoto” e “crédito de carbono” ultrapassam os
limites dos campos de conhecimento em que foram cunhadas e podem ser lidas e ouvidas à exaustão nos
dias de hoje. Nessa situação, defender a bicicleta como o meio de transporte que mais se aproxima de uma
preocupação com a natureza pode ter seu caminho facilitado, capaz de agregar novos defensores. Porém,
esta alternativa corre o risco de estigmatizar ainda mais o ciclista: ao invés de passar a ser visto como o indivíduo com preocupações reais sobre o destino do planeta, ele poderá ser ainda mais associado a um estilo
de vida rotulado como alternativo, com a carga pejorativa que esta definição também contém.
Outro caminho a seguir poderia ser o de divulgar o número (ainda que aproximado) de pessoas que
utilizam a bicicleta tanto para ir e voltar de suas atividades profissionais, quanto como instrumento do próprio trabalho. O conceito trabalho possui alto valor na sociedade contemporânea, e apresentá-lo associado
a quem é predominantemente ciclista certamente produziria bons efeitos na imagem alterada que se busca
criar para o usuário cotidiano da bicicleta. Acompanhando a divulgação de dados estatísticos, poderiam ser
mostrados profissionais de diferentes áreas, evitando assim associações, por parte de quem fosse atingido
por esta forma de divulgação, do uso da bicicleta em determinadas classes sociais da população.
Lembramos ainda que qualquer direção estabelecida para criar uma nova imagem para o ciclista só
apresentará bons resultados se houver continuidade nessa tarefa. Assim como no caso da educação para o
trânsito, somente com estímulos freqüentes será possível sensibilizar os habitantes das cidades para essa
outra forma de se mobilizar no espaço urbano.
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Conclusão
Pelo apresentado ao longo deste texto, fica evidenciado que encontramos um cenário ainda com várias dificuldades por sanar mas que é, em seu conjunto, favorável ao desenvolvimento da circulação cicloviária e,
conseqüentemente, estimulante para a Comissão de Bicicletas.
O primeiro aspecto a demonstrá-lo diz respeito à transformação do Grupo de Trabalho em Comissão:
esta alteração aponta que a ação e as discussões durante suas reuniões têm sido significativas a ponto de
atingir um grau de importância equivalente a outros grupos da ANTP. O segundo ponto demonstra a importância crescente da atenção sobre a mobilidade por meio de bicicletas e se referencia nos temas atualmente
em debate: podemos afirmar que houve uma superação do aspecto somente de militância, que havia no
início dos trabalhos, para um novo estágio em que permanece o desejo e a iniciativa de se criar situações
de sensibilização da população, mas apoiadas em tratamento técnico e político dos assuntos relacionados
ao universo cicloviário. O terceiro, seria o surgimento de novas preocupações com a acessibilidade e a mobilidade colaborando para que a bicicleta ganhe papel realçado no conjunto de soluções já estabelecidas e
aquelas que estão por ser criadas para melhorar o acesso e a movimentação em centros urbanos: por várias
de suas características, este tipo de veículo permite que se projetem formas de utilizá-lo e integrá-lo à malha
viária preexistente de maneira mais rápida e a custos mais baixos que outros meios de transporte. Por fim
o quarto aspecto a consolidar um futuro melhor para a bicicleta é a constatação de sua utilização cada vez
maior nas ruas e avenidas das cidades: se com todas as deficiências e problemas, os habitantes das cidades insistem em utilizá-las, seja por que motivo for, isto significa que a presença da bicicleta como meio de
transporte no ambiente urbano já se tornou uma realidade definitiva. Torna-se necessário então, equacionála da melhor forma possível, tarefa esta em que a Comissão de Bicicletas estará sempre presente.
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2
UM PanoraMa
da BiCiCLeTa no séCULo XXi
José Lobo1
Fundador e Presidente da Associação Transporte Ativo, integrante do Grupo de Planejamento Cicloviário
da Cidade do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Bicicletas da ANTP

João Guilherme Lacerda
Diretor da Associação Transporte Ativo

C

idades saturadas, engarrafamentos constantes, poluição atmosférica, acidentes de trânsito aumento do estresse, queda da qualidade de vida e a bicicleta retorna como elemento renovador, uma
esperança na reumanização das cidades. A bicicleta já ocupou vários degraus na pirâmide social.
No início era uma diversão para os nobres, em seguida se tornou o principal veículo das classes operárias,
sendo compreendida de diferentes formas ao redor do mundo durante o século XX.
Atualmente a bicicleta tem um importante papel dentre as soluções para os problemas urbanos. Como
meio de transporte ela é um conceito difícil de ser introduzido, mas que aos poucos vai ganhando força ao
redor do mundo.
“A bicicleta tem sido compreendida de diferentes formas ao redor do mundo. Em países desenvolvidos da Europa, a bicicleta vem ganhando força como meio sustentável de transporte desde a
crise do petróleo na década de 1970. Para os asiáticos é o meio de transporte daqueles com menor
renda, que tão logo puderem migrarão para uma motocicleta. Na África, uma vez que todo o continente é muito pobre, ela se tornou um veículo que permite melhor acesso ao trabalho, escola,
alimentação etc., sendo de grande valor para a população de baixa e média renda. Na América
Latina ela é vista mais como um veículo recreativo, mas estamos mudando isto rapidamente.”
carlos F. pardo (GTZ – Projeto de Transporte Urbano Sustentável (SUTP, SUTP-LAC))

1
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Europa
Muitas das principais capitais européias cada vez mais priorizam o caminhar e o pedalar integrados ao
transporte público. Decisões e medidas têm inspirado diversos países, em todos os continentes, com resultados que merecem atenção.
A Europa é líder no uso da bicicleta como meio de transporte. Em Amsterdã e Copenhagem um terço das
viagens urbanas são feitas em bicicletas. Diversas cidades européias têm implementado medidas que facilitam e promovem o seu uso no dia-a-dia: ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, serviços de apoio,
estacionamento e integração com transporte público. A moderação do tráfego (traffic calming) e áreas compartilhadas têm sido adotadas em muitas cidades da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia e Inglaterra,
juntamente com constantes campanhas educativas e legislação específica, melhorando a segurança viária
e aumentando o número de viagens por bicicleta.
A restrição ao uso de automóveis que algumas cidades estão adotando, como pedágios urbanos, altas
taxas para gasolina, estacionamentos e novas licenças, também tem encorajado os europeus a usarem mais
as bicicletas.
Recentemente mais um passo foi anunciado pela Federação Européia de Ciclistas: o Parlamento Europeu votou a favor dos direitos mínimos para passageiros ferroviários, dentre os quais está o de transportar
bicicletas em trens por toda a União Européia. Precisa apenas que a medida entre oficialmente em vigor
para que a bicicleta possa circular livremente nos vagões. A viagem intermodal bicicleta-trem-bicicleta tem
crescido na Europa. Em algumas cidades chega a ser o modo predominante de acesso às estações; nas dinamarquesas, por exemplo, 25% a 39% dos passageiros chegam de bicicletas.
Copenhagem2 nos últimos 40 anos vem sendo direcionada às pessoas. Aos poucos a cidade foi sendo
fechada aos automóveis e a infra-estrutura de apoio aos ciclistas foi ampliada. Um terço dos deslocamentos
diários, o que equivale a 100 mil viagens/dia, são feitos em bicicleta uma vez que é possível chegar a muitos
lugares pedalando. Um milhão de quilômetros aproximadamente são percorridos por dia em bicicletas. Na
maioria dos trens e metrô, como em muitas cidades européias e até em táxis, as bicicletas são aceitas. Existem bicicletários nas estações além do que, desde 1995, há uma frota pública, hoje com três mil bicicletas,
para uso gratuito pela cidade. A bicicleta em Copenhagem representa a soma da vontade política a uma
cultura ciclística centenária. Três milhões de euros são investidos em infra-estrutura cicloviária a cada ano,
o que representa de 20% a 25% do investimento em infra-estrutura viária. Nos últimos 6 anos o tráfego de
bicicletas aumentou em 21% e o número de acidentes caiu em 50%. Em 10 anos as autoridades acreditam
que o número de viagens por bicicleta chegará a 40% do total, para isso são sempre realizadas pesquisas
com os usuários sobre a eficiência do sistema cicloviário existente e quais as suas necessidades. Há anos a
administração local cria possibilidades e encoraja as pessoas a se deslocarem assim.
Em Amsterdã,3 na década de 1970, iniciou-se uma tentativa de solucionar problemas de trânsito por
meio do uso das bicicletas. Metade da população usa a bicicleta todos os dias através da rede cicloviária
que cobre toda a cidade e proporciona um deslocamento seguro. Desde cedo as crianças recebem orientação para o trânsito e para o uso correto da bicicleta. As leis são rígidas e a circulação a noite é proibida sem
iluminação adequada.
A Holanda hoje é o país no qual mais se usa a bicicleta no mundo. Além da infra-estrutura, existe uma
forte cultura voltada para a bicicleta. É impensável não pedalar por lá.

2
3

Copenhagen – http://tinyurl.com/2ymamd
Amsterdã – Michael Replogle and Harriet Parcells, Linking Bicycle/ Pedestrian Facilities with Transit, prepared for U.S. Federal
Highway Administration, Sept. 1992, p. 3.
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Em todas as estações de trem holandesas existem bicicletários com mais vagas do que as disponíveis
para carros e as bicicletas são aceitas nos trens. Existem também serviços de aluguel e manutenção, assim
como armários para guardar equipamentos, o que encoraja a viagem bicicleta-trem-bicicleta. De acordo com
o Dutch National Railway, mesmo caríssimas garagens subterrâneas para bicicletas custam um décimo das
garagens para automóveis, além de economizarem espaço.
Londres conta com vários programas dedicados às bicicletas e a sua promoção como meio efetivo de
transporte. Desde 2003, na área central da cidade, cobra-se pedágio urbano. O tráfego de bicicletas aumentou em 15%. Os acidentes envolvendo ciclistas diminuíram em 8% e o comércio de triciclos de carga a pedal
triplicou. No verão de 2005, em virtude dos atentados terroristas também houve um significante aumento
do uso de bicicleta.
“A bicicleta tem um papel importante a desempenhar para tornar Londres uma cidade mais sustentável. É uma forma de transporte rápida, saudável, acessível que não polui e tem o potencial
de aumentar a capacidade da infra-estrutura saturada da cidade. Quanto mais bicicletas nas vias
menos carros. O prefeito Ken Livingstone se comprometeu a aumentar o uso da bicicleta na cidade
em 80% até 2010 e em 200% até 2020, tendo como ano base 2000. A Transport for London (TfL)
tem inúmeros projetos, alguns já em andamento, para que este incremento no número de ciclistas
possa ser alcançado. Estes projetos variam desde a introdução de bicicletários em estações de
trens, escolas e universidades, até a realização de uma extensa malha cicloviária, a LCN+ (London
Cycle Network Plus).
		
A LCN+ representa um grande investimento por parte do TfL para criar uma rede de ciclovias
de alta qualidade com 900 km de extensão em 2009/2010. O trajeto da LCN+ é baseado em rotas nas
quais já existe alta utilização da bicicleta. Quando terminada, a rede irá oferecer aos ciclistas melhores condições de segurança assim como reduzir o tempo total das viagens por bicicleta. O TfL está
também trabalhando em parceria com as subprefeituras para oferecer cursos de treinamento para
potenciais ciclistas que, com o tempo, perderam a prática e por isto não pedalam mais.”
Paulo Câmara (Merton Civic Center, London Borough of Merton)
Em Paris, 4 a legislação também é severa e um ciclista sem luzes, buzina ou freios em boas condições
pode ser multado. A cidade conta com ciclovias e as faixas seletivas para ônibus são para uso compartilhado
com bicicletas. Aos domingos e feriados, muitas ruas ao longo do Rio Sena ficam destinadas ao uso exclusivo de pedestres, ciclistas e patinadores.
A bicicleta já faz parte do turismo em Paris. Enormes grupos de turistas podem ser vistos pedalando
pela cidade e durante a primavera a oferta deste serviço é enorme. Existe um plano ambicioso em estudo
que deve ser posto em prática, brevemente, chamado Plan Climat pour Paris. A idéia é banir veículos mais
poluentes das área centrais e criar soluções que facilitem os espaços para pedestres e veículos à propulsão
humana.
Em Estocolmo,5 Suécia, o uso da bicicleta cresceu 300% nos últimos cinco anos, resultado da implantação de vias específicas acompanhadas de campanhas de conscientização sobre os benefícios individuais,
coletivos e para o meio ambiente. Recentemente o pedágio urbano foi testado e aprovado em referendo
popular diminuindo o número de carros no centro em 25%.
Medidas assim também aparecem no sul da Europa. Madri6 acaba de lançar o novo Plano Diretor da Mobilidade do Ciclista na Cidade. É um modelo de gestão bem traçado e abrangente concebido para solucionar dife-

4

Paris - http://tinyurl.com/2fcjac
	Estocolmo - http://tinyurl.com/yosko5
6
Madri - http://tinyurl.com/yr4l3e
5
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rentes casos com melhorias físicas, mudanças na legislação e programas de promoção. Está prevista também
a integração com o transporte público, além de bicicletas públicas para aluguel ou gratuitas nas estações de
trem e metrô. O empréstimo de bicicletas ganha força em toda Espanha. Após o sucesso da experiência na cidade de Vitória, já estão consolidadas em Gijon e Córdoba, e várias outras cidades seguem o mesmo caminho.
Muitas universidades estão implantando sistemas de empréstimo de bicicletas incentivando o uso em seus
campus enquanto hotéis também oferecem o serviço para seus hóspedes conhecerem as cidades.
Em localidades européias como Berlim, Lion e outras, o aluguel conta com modernos sistemas. As bicicletas ficam em pontos específicos pelas ruas e são desbloqueadas via satélite após contato por telefone
celular.

Ásia
Por necessidade o Japão7 adotou a bicicleta como componente essencial de transporte. Limitações geográficas, alta densidade demográfica e ausência de petróleo formam um ambiente propício para as pequenas e
eficientes bicicletas. De acordo com pesquisa realizada pelo Japan Guide, trens são o mais popular meio de
transporte no país. Para os estudantes a bicicleta fica com a segunda colocação com 18% das viagens, com
os trabalhadores elas caem para terceira colocação com 9%, perdendo também para os carros particulares
que têm seu uso, apesar de crescente, desencorajado por um planejamento urbano que adota medidas de
moderação do tráfego, além de custos e taxas elevados.
Assim como na Europa, o uso da bicicleta como alimentador do transporte público é muito importante.
Acesso fácil, estacionamentos e serviços nas estações contribuem muito para o sucesso deste tipo de viagem
multimodal. Aproximadamente 3 milhões de bicicletas estacionam diariamente nas estações de trens japonesas e, desde os anos 70, essas infra-estruturas vêm sendo implantadas e modernizadas. Existem desde simples paraciclos gratuitos até garagens subterrâneas pagas, totalmente automatizadas. Em algumas estações
mais de 50% dos passageiros chegam pedalando. O Ministério dos Transportes desenvolveu um sistema de
locação de bicicletas coordenado e operado pelas companhias de trens, onde o passageiro compra um cartão
mensal com direito a ilimitadas viagens facilitando o deslocamento no entorno das estações.
A China8 historicamente é a potência das bicicletas, com um terço da frota mundial, aproximadamente
650 milhões de bicicletas. Com a atual abertura econômica a população está migrando cada vez mais para
os automóveis. O número de ciclistas tem diminuído no país inteiro e as bicicletas começaram a ser vistas
como um problema para o trânsito. Tanto que em janeiro de 2004 foram banidas das principais avenidas de
Shangai em uma tentativa de melhorar o tráfego. Apenas dois anos depois, em junho de 2006, as cidades
chinesas, que destruíram vias cicláveis para oferecer mais espaço para os carros, foram orientadas a voltar
ao estágio anterior, como esforço para conter a severa poluição que vem tomando conta das cidades chinesas devido ao excessivo uso de automóveis.
A agência oficial de notícias do governo noticiou ser importante que a China mantenha seu título de
“Reino das Bicicletas”. Limpar o meio ambiente e economizar energia serão prioridades para os próximos
cinco anos.
A produção mundial de bicicletas é dominada pela China, saltou de 34 milhões de unidades em 1998
para 73 milhões em 2003, equivalentes a 65% da produção mundial – 60% delas são exportadas, sendo um
terço para os Estados Unidos, maior mercado importador do mundo que consome 19 milhões de bicicletas
ao ano.
7
8

Japão - http://www.japan-guide.com/topic/0011.html; http://tinyurl.com/27w76g
China - Earth Policy Institute http://www.earth-policy.org/Indicators/Bike/2005.htm
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Américas
Carros são de longe o meio de transporte mais comum nos Estados Unidos: 71% dos trabalhadores e metade
dos estudantes se locomovem em automóveis, apenas 1% das viagens é feita em bicicletas e o número de
crianças indo à escola pedalando tem caído drasticamente. Mais de cem milhões de americanos possuem
uma bicicleta. Com tantas delas circulando e um enorme consumo anual, o potencial para crescimento de
seu uso como meio de transporte diário é bem grande.
Durante a crise do petróleo na década de 1970 a venda de bicicletas cresceu de forma extraordinária.
Recentemente registrou-se um índice de crescimento similar, aproximadamente 30%.
A promoção e o uso de bicicletas entre os norte-americanos está muito abaixo dos níveis europeus. No
entanto, em 2006, a Liga de Ciclistas da América nomeou 58 cidades como Comunidades Amigas da Bicicleta, com alguns exemplos surpreendentes como Portland e Berkeley, que mostram um início de mudança nos
costumes do país que mais depende do carro no mundo.
Em Portland,9 a bicicleta é pensada em todas as esferas, desde o Gabinete do Prefeito até as equipes
nas ruas, com uma crescente malha cicloviária composta de mais de 250km de ciclovias e 90km de rotas
sinalizadas. Há policiamento bem treinado nas vias ciclísticas, manutenção freqüente, possibilidade de
transporte nos trens, mapa detalhado do sistema cicloviário e um intensivo programa de promoção e encorajamento ao uso de bicicletas em parceria com organizações de usuários locais, impulsionando esta
modalidade aos níveis atuais.
Nos últimos 10 anos o tráfego de bicicletas aumentou em 275% e o uso do transporte público 65%.
Estas medidas resultaram na redução das emissões de poluentes aos níveis dos anos 90, mediante a eliminação de 60 milhões de viagens de carro ao ano.
Em Berkeley,10 uma rede de rotas cicloviárias ou ciclo redes11 corta toda cidade com o nome de bike
boulevards. São ruas extremamente bem sinalizadas nas quais a preferência é do ciclista, com medidas
para moderação do tráfego como quebra-molas, áreas de 30km/h, rotatórias nos cruzamentos, barreiras
que só permitem a passagem de bicicletas e pedestres, além de sinalização horizontal em destaque. Esta
rede possibilita que a bicicleta seja usada para ir a todos os locais sem a necessidade de se usar o carro.
Nas bike boulevard as placas indicativas são em cor diferente das normalmente utilizadas para o trânsito
podendo ser facilmente identificadas por ciclistas e motoristas, indicam onde você está e para onde ir dando
preferência às pessoas, deixando os carros em segundo lugar.
Segurança era o primeiro argumento usado pela população para não usar a bicicleta mas as bike boulevards proporcionam um ambiente que convida ao uso deste modo. A sinalização horizontal que mede 2m x
4m representa a importância da bicicleta naquela via e faz com que o ciclista se sinta mais seguro. Tudo foi
feito para criar um ambiente convidativo para o ciclista e melhorar o conforto e a conveniência de se pedalar
na cidade, diminuindo a necessidade do uso do carro.
Na Cidade do México,12 o governador do Distrito Federal anunciou recentemente que um impulso ao uso
de bicicletas será prioridade em seu governo. Foi anunciada uma série de projetos e programas para incentivar seu uso. Está sendo traçado o Plano para Mobilidade por Bicicletas, cuja meta é que 0,7% de viagens
saltem para 2% em três anos e para 5% até 2012.
Para promover uma mudança de hábitos o exemplo partirá do próprio governo. A partir de abril de 2007,
em toda primeira segunda-feira do mês, todos os funcionários do governo deverão chegar ao trabalho peda9
10
11
12
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Portland - http://tinyurl.com/2x7tww
Berkeley - http://tinyurl.com/2y42tx
Ciclo Rede - http://www.escoladebicicleta.com.br/transporte.html#rede
México -http://tinyurl.com/ys3a8k e http://tinyurl.com/ywvq39
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lando a fim de demonstrar a importância do uso de bicicletas. Incentivos fiscais estão sendo estudados para
as empresas que estimularem seus funcionários a pedalarem para o trabalho.
Reuniões com o metrô têm o objetivo de ampliar o horário em que as bicicletas são aceitas nos trens,
bem como a oferta de bicicletários nas estações. Esta mudança de comportamento e hábitos por um transporte alternativo é necessária e conta com a participação de grupos da sociedade civil como o bicitekas. Não
há como prosseguir na mesma trajetória dos últimos anos, com um acréscimo anual de 200 mil veículos por
ano às ruas, o que aumenta cada vez mais o tempo dos deslocamentos.
Em Bogotá,13 grandes mudanças foram implantadas no panorama da cidade no início deste século pelo
então prefeito Enrique Peñalosa. Onde havia avenidas foram construídas ciclovias, calçadões, espaços públicos e corredores de ônibus integrados às ciclovias por bicicletários. Com uma malha cicloviária de mais de
330km, utilizadas em 300 mil viagens ao dia. Nos dias de semana 40% dos carros são proibidos de circular
e uma vez por ano são totalmente proibidos durante o horário comercial. Estas medidas transformaram Bogotá em um símbolo de que soluções deste tipo podem ser adotadas por países em desenvolvimento com
sucesso. Para Peñalosa 20% a 30% da importância de uma ciclovia está na segurança que ela oferece ao
ciclista e 70% a 80% pela igualdade social e respeito pela dignidade humana que ela representa.
O Brasil14 segue o caminho mundial. Várias cidades já pensam a bicicleta como veículo de transporte,
Aracajú15, Rio de Janeiro16 e Florianópolis17 são alguns importantes exemplos nacionais da mobilidade por
bicicleta. Possuem infra-estrutura cicloviária planejada e mostram ao resto do País resultados positivos. No
dia 22 de setembro de 2004, foi lançado o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta (Bicicleta Brasil),
para promover um planejamento cicloviário que garanta acessibilidade universal e minimize conflitos. Brasília18 conta desde 2006 com o Programa Cicloviário do Distrito Federal. São metas ambiciosas para promoção
da bicicleta na Capital Federal, lendariamente conhecida como “projetada para carros”. Recentemente foi
oficializada a criação do “Plano Cicloviário da Cidade de São Paulo” e as bicicletas já estão sendo aceitas
nos trens e metrôs aos sábados, domingos e feriados. Diversas cidades brasileiras estão seguindo por este
caminho e nos últimos anos a realização de seminários sobre o assunto tem despertado grande interesse
reunindo experiências de todo o País e fazendo crescer a compreensão do que a bicicleta representa. Consultores internacionais e a sociedade civil têm participado ativamente desta fase de crescimento e conscientização ciclística.

África e Oriente Médio
Em um continente pobre, a bicicleta tem sua importância devido ao auxílio na busca por alimentos, medicação, água, trabalho etc. Em Uganda a bicicleta muito tem auxiliado a atendimentos médicos. Certos países
do leste contam com programas sendo desenvolvidos pelas Nações Unidas. A cidade de Accra em Ghana
está estudando a instalação de bicicletários em áreas públicas e estações. No próspero Qatar19 existe uma
política de valorização da bicicleta como solução para melhorar a saúde do povo. (A iniciativa conta com
ajuda do Vélo Mondial.) Para fazer da bicicleta algo bastante atrativo, planejam implantar uma ciclovia com
30km de extensão totalmente climatizada. A idéia é que se possa pedalar tranqüilamente mesmo no clima
13

Bogotá - Ciclyng Friendly Cities I-Ce http://tinyurl.com/yua8f6
Brasil - http://tinyurl.com/bg2fb e http://www.udesc.br/ciclo/workshop.guarulhos
15
Aracajú - http://tinyurl.com/yuhz5v
16
	Rio de Janeiro - http://tinyurl.com/2hadk8
17
Florianópolis - http://tinyurl.com/yv2pwb
18
Brasília - http://tinyurl.com/yrwlto e http://tinyurl.com/2fc48t
19
Qatar -http://tinyurl.com/2zxltw
14
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extremamente quente da capital Doha. Parece loucura, mas o custo de implementação é de apenas 30% do
de uma rodovia.
A África do Sul,20 que sediará a Copa do Mundo de Futebol em 2010, terá forte investimento em infraestrutura viária e conta com a participação da organização holandesa I-Ce no desenvolvimento de seu planejamento cicloviário.
Em março de 2006, aconteceu na Cidade do Cabo o encontro Velo Mondial, Conferência Internacional
de Planejamento Cicloviário. Com o tema “Em direção à Prosperidade”, participaram mais de 40 países com
o objetivo de concentrar conhecimento, experiências e visão de como promover em todos os continentes o
uso de bicicletas e a implementação de políticas favoráveis.

A cooperação internacional
Organizações internacionais e governos têm feito esforços conjuntos no sentido de promover e difundir o
uso da bicicleta como meio efetivo de transporte. Para tal, eventos e seminários sobre planejamento cicloviário e promoção de bicicletas tem sido realizados ao redor do mundo. Nestes intercâmbios são apresentadas experiências e resultados, além de soluções de infra-estrutura e conscientização. Os exemplos são
trazidos por grupos como GTZ, I-Ce, ITDP, Rede URBAL nº 8, governos locais e organizações da sociedade
civil que em muito têm ajudado a difundir esta mudança de paradigma.

A participação da sociedade civil
Um dos elementos fundamentais para a melhora da saúde da bicicleta no mundo tem sido os grupos cicloativistas.21 São basicamente duas esferas de ação, pelos protestos e por meio de grupos institucionais de
incentivo e pressão.
Na cidade de São Francisco, em 25 de setembro de 1992, se iniciou um movimento que hoje acontece em
várias cidades. Às 18 horas da última sexta-feira de cada mês, milhares de ciclistas se reúnem ao redor do mundo
numa Massa Crítica. O termo tem origem na física e define um fenômeno que após ganhar momentum torna-se
auto-suficiente e passa a expandir-se continuamente. Todos pedalam com um mesmo objetivo, de compartilhar
as ruas com os veículos motorizados e enviar uma mensagem clara: “nós somos parte do trânsito”.
Para quem participa, o movimento não passa de uma “coincidência organizada” o que se traduz na
ausência de líderes e de trajetos planejados. O movimento é foco de controvérsia. O episódio mais famoso
traz implicações até os dias de hoje. Na cidade de Nova Iorque, em agosto do ano de 2004, a Massa Crítica
daquele mês coincidiu com a convenção nacional do Partido Republicano. Um grande grupo de ciclistas se
formou e acabaram sendo alvo da repressão policial. Desde então, a Massa Crítica de Nova Iorque se viu
envolta em um nó jurídico. A medida mais grave foi a necessidade de se obter uma permissão para que grupos de ciclistas e pedestres pudessem se reunir. Dado o seu caráter horizontal, sem líderes ou entidades
responsáveis pela organização, a Massa Crítica de Nova Iorque não tem a capacidade de dialogar e se reunir
com a prefeitura que pretende somente extinguir o movimento.
Nos mesmos moldes da Massa Crítica de São Francisco, existe um exemplo europeu que pode ser apontado como o que reúne o maior número de ciclistas. Na cidade de Budapeste, Hungria, um grupo de aproxi-

20
21
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Africa do Sul - http://tinyurl.com/27s3q4
Grupos cicloatiivstas : http://www.fiab-onlus.it/ ; http://www.furiosos.cl/ ; http://www.bicitekas.org/ ; http://www.criticalmass.hu/
; http://www.times-up.org/ ; http://www.bta4bikes.org/ ; http://www.uniaodeciclistas.org.br
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madamente 30 mil ciclistas se reúne de duas a três vezes por ano sempre com um objetivo claro: fazer com
que cada vez mais pessoas optem pela bicicleta como meio de transporte. Em março de 2006 a massa de
ciclistas se uniu para o que foi chamado de “tour dos votos”. As eleições parlamentares estavam próximas e
cada um dos comitês dos partidos foi visitado e convidado a apresentar propostas para a mobilidade sobre
bicicleta no país. Todos responderam ao chamado elaborando diferentes planos que têm sido cobrados dos
vencedores. O Dia da Terra, de 2006, em Budapeste contou com a presença de aproximadamente 32 mil
ciclistas, inclusive o presidente da Hungria.
Inspiradas nos moldes de protesto dos norte-americanos, os húngaros por trás da Massa Crítica local,
acabaram por estabelecer um diálogo direto com o restante da sociedade e os líderes nacionais. O resultado
dessa iniciativa se traduziu justamente no que esperavam os organizadores. Durante os últimos dois anos
seguidos o número de ciclistas que usam a bicicleta diariamente em Budapeste dobrou.
Sensação de segurança das massas de ciclistas que tomam ruas não são a única forma de se promover
a bicicleta como meio de transporte efetivo nas cidades. O cicloativismo pode e deve também ter uma face
ligada à pressão institucional a órgãos de governo nas suas diversas esferas. Na mesma Nova Iorque que
tem problemas para realizar a Massa Crítica de ciclistas, existe uma organização chamada Transportation
Alternatives, unidos desde 1973 na busca de reconquistar as ruas da cidade tomadas pelo automóvel, além
de defender a bicicleta, a caminhada e o uso do transporte público como as melhores alternativas de deslocamento. A ONG não visa somente construir uma cidade para se pedalar, o foco é mais amplo. Por trás de
todo o diálogo com a administração municipal e através de ações diretas nas ruas, a Transportation Alternatives busca também sensibilizar todos para a necessidade de ruas mais seguras e transporte público de
qualidade. Tudo se resume à “hierarquia verde dos transportes”, que coloca em escala de importância os
diversos componentes do trânsito.
Além de sensibilizar a população em geral, grupos ativistas, por vezes, procuram também criar facilidades para os ciclistas. A maneira mais utilizada para isso é por meio da informação. Manuais, guias e mapas
são modos comuns de transmitir aos usuários, possíveis e atuais, a viabilidade da bicicleta nas cidades.
Iniciativas como o prêmio “Comunidades Amigas da Bicicleta” dado pela Liga de Ciclistas da América,
ou o “Guia de Sobrevivência” da Federação Italiana de Amantes da Bicicleta, o que todos os grupos de ativistas buscam é que aumente o número de viagens de bicicleta nas cidades, isto impulsiona por si só um
círculo virtuoso capaz de colocar no rumo da sustentabilidade todas as aglomerações urbanas do planeta.
A maneira mais eficiente para se alcançar essa meta, passa pela diversidade de abordagens ao se tratar o
tema da mobilidade.
Baseada na diversidade de experiências e abordagens, nasce no Brasil a UCB. A idéia é consolidar os
diversos grupos cicloativistas brasileiros em uma voz difundindo nacionalmente os bons resultados alcançados na esfera local.

Pedalando rumo ao futuro
Políticas e programas que envolvem a bicicleta variam enormemente ao redor do mundo e existe bastante
espaço para a expansão de seu uso. Preocupação com meio ambiente e altos preços do petróleo podem
encorajar as pessoas a pedalar. A bicicleta tem se mostrado um elemento importante na humanização do
planejamento das cidades.
Para que sejam aceitas como um meio eficiente de transporte, é preciso criar uma atmosfera apropriada. Hoje o mundo conta com aproximadamente 2 bilhões de bicicletas e estima-se que um terço delas esteja
em uso. A produção mundial em unidades é 2,5 vezes maior que a de carros. No caso brasileiro a frota nacional é três vezes maior. Somos o terceiro maior fabricante de bicicletas do mundo (5 milhões ao ano) e o
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quinto maior consumidor (5 milhões ao ano), o que nos torna auto-suficientes também em bicicletas.22 Com
maior investimento em infraestrutura cicloviária este mercado será ainda maior.
As bicicletas proporcionam transporte econômico de infra-estrutura de baixo custo e menos invasiva
que a dos carros. Como todos sabemos, não contribui para poluição atmosférica e sonora, diminui o trânsito, ocupa pouco espaço para trafegar e estacionar, além de melhorar a saúde do cidadão. Tudo isso sem
necessidade de abastecer.
O planejamento para bicicletas hoje é um diferencial nas cidades que buscam qualidade de vida. Tratase do veículo ideal para viagens curtas. O aumento de seu uso é uma mudança cultural que está em curso.
Uma produção global estável e o crescimento do número de cidades objetivando a mobilidade por bicicleta,
demonstram que, apesar das adversidades, este veículo tão antigo está resistindo e aos poucos vai se mostrando como um econômico, saudável e ecológico meio de transporte urbano.

Depoimentos
Bicicleta e sustentabilidade
“Se me perguntassem sobre as condições das bicicletas e sua promoção ao redor do Globo eu diria
que estamos tendo excelente suporte de várias fontes para realmente transformá-la em um modo de transporte sustentável que se integre com outros modos como o caminhar e o transporte público. Entretanto, a
pressão da “todo poderosa” indústria de carros e motos nos dificulta o projeto de conscientizar as pessoas
que meios de transporte são apenas ferramentas e não símbolos de status ou poder, como é percebido por
alguns cidadãos.
Quando a bicicleta “surgiu para a vida” em meados do século XIX, ela experimentou a imagem que o
carro tem hoje: veículo moderno, veloz e confiável para os poderosos. Será o carro destronado por outro
veículo? Será que a bicicleta destronará o carro? É possível, mas para tal devemos promovê-la como um
modo de acesso igualitário comparando-a a uma borboleta: o saudável símbolo da cidade humana.
Uma vez conscientizados os cidadãos quanto a importância da igualdade para todos, será mais fácil
a decisão sobre um meio de transporte não baseado em potência e força, mas como um símbolo real de
satisfação.”
Carlos F. Pardo
Coordenador do Projeto GTZ – Projeto de Transporte Urbano Sustentável (SUTP, SUTP-LAC)
Um novo paradigma de transporte
A saúde atual da bicicleta como meio de transporte no mundo é ao mesmo tempo boa e ruim. Ao redor
do mundo o ciclismo tem sofrido e continua sofrendo com o crescimento do tráfego motorizado. Motocicletas têm rapidamente substituído as bicicletas em muitos países asiáticos – Vietnã, Índia etc. – e, de forma
menos intensa, na América Latina. Na China, Índia, sudoeste da Ásia e na América Latina, a propriedade de
carros e seu uso estão crescendo, demandando quantidades desiguais de espaço nas vias.
A notícia boa é que muitos países e cidades da Europa estão encarando a bicicleta como um sério meio
de transporte. Políticas amigas das bicicletas, implementadas ou a implementar, já estão revertendo o
declínio no uso deste modal.
No início de 2007 muitos países e cidades na América Latina, Ásia e África pela primeira vez direcionaram o foco para o planejamento do uso de bicicletas. Para a maioria dos ciclistas nesses países, pedalar é
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uma necessidade econômica, mas atualmente as partes interessadas e políticos têm vislumbrado o valor
dos usuários da bicicleta na contribuição para uma mobilidade sustentável nas cidades.
Diversos países terão dificuldades em manter o uso da bicicleta como um importante meio de transporte urbano, mas o paradigma centrado no automóvel, que tem regido a maior parte das políticas públicas
mundiais, está sendo progressivamente substituído por uma visão mais sustentável e racional no que concerne ao transporte urbano, incluindo meios de transporte à propulsão humana.”
Jeroen Buis
Consultor, I-ce, Interface for Cycling Expertise, Holanda
A solução mais simples
“O aquecimento global e suas conseqüências cada vez mais entram para a agenda dos líderes mundiais, no entanto, eles têm perdido a oportunidade de encarar a bicicleta como um elemento-chave para a
sobrevivência da espécie humana no planeta.
Muito se fala sobre combustíveis mais limpos, mas não se pode esquecer que o automóvel não é desejável num ambiente de sustentabilidade. O impacto do transporte individual motorizado se dá também no
uso ineficiente dos recursos naturais. Relatórios recentes têm defendido um melhor uso do espaço urbano
e um aumento no uso de meios de transporte sustentáveis. Os líderes mundiais, no entanto, não estão tomando as decisões firmes que são necessárias para a estabilização da atmosfera do planeta.
Para atingir essa meta, a estratégia mais eficiente seria limitar o uso do automóvel e promover a bicicleta, a caminhada e o uso do transporte público como as formas de transporte mais eficientes disponíveis
hoje. Infelizmente, os líderes mundiais não parecem dispostos a abrir mão de seus carros e não têm a coragem de pedir a seus compatriotas que façam o mesmo.
A bicicleta deveria, portanto, estar presente no discursos político mundial como uma parte crucial
para a solução do apocalipse climático. No entanto, segue à sombra num mundo repleto de quatro rodas
motorizadas usadas para o transporte individual. É necessária uma real mudança de paradigma onde os
líderes mundiais estejam dispostos a mudar seus estilos de vida, inclusive abrindo mão de seus carros e
optando pela bicicleta. Ao mesmo tempo devem pedir as pessoas ao redor do mundo que os sigam. Dessa maneira, as iniciativas para a resolução do caos climático deixarão de ser apenas um discurso vazio
no ar quente.”
Jonas Hagen
Consultor de transporte urbano sustentável, baseado na cidade de Nova Iorque
Uma nova trilha urbana
“Hoje, as pessoas começam a perceber como uma mudança de atitude, no dia-a-dia, afeta a sua qualidade de vida, a de seu vizinho, a de seu bairro, a da sua cidade e a de seu planeta. Começam a perceber
que pequenas atitudes podem provocar grandes mudanças, desde o modo de utilização da água, passando
pelo tipo de produto que consome até a opção de deslocamento utilizada nos transportes. Foi preciso se
dar conta da catástrofe ambiental anunciada para que as pessoas começassem a perceber o erro da adoção pelo Brasil da opção rodoviarista nos anos 60. Ainda assim temos muito chão para percorrer. As ações
educativas, sobretudo com a juventude, são fundamentais, e devem ser comunicadas de forma holística,
relacionando todo o sistema da ecologia urbana e dentro dela a questão dos transportes. Só assim, teremos uma pista segura para pedalarmos em frente, sem derrapagens.”
Arq. Roberto Ainbinder
Coordenador de planejamento cicloviário da cidade do Rio de Janeiro
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3
inTeGraÇÃo enTre
BiCiCLeTas e
TransPorTe PÚBLiCo
Eleonora Pazos
Coordenadora do Escritório da Divisão América Latina da UITP

A

s recomendações aqui apresentadas para a definição de políticas públicas de integração intermodal
entre a bicicleta e o transporte público são resultado de alguns estudos realizados pela Comissão de
Transporte e Vida Urbana da União internacional de Transporte Público – UiTP.
A integração da bicicleta com o sistema de transporte público é um dos pontos principais para estabelecer a mobilidade sustentável nas cidades. Transporte público e bicicleta são modos que se caracterizam
como uma combinação amigável para o desenvolvimento sustentável.
O uso destas modalidades, separadas ou combinadas, contribui significativamente para a melhoria da
qualidade de vida nas cidades, porém, a bicicleta, utilizada como único meio de transporte, semelhante à
utilização do transporte público ou do carro, não traz tantos ganhos para a mobilidade urbana como quando
combinada com outro modo.
A concorrência, ou competição entre o transporte público e a bicicleta não é produtiva, mas em alguns
momentos é inevitável. Apesar desta concorrência, existe uma atração mútua de usuários desses dois modos, na qual se observa que a integração dos sistemas pode gerar uma maior demanda de infra-estrutura
para ambos.
As políticas públicas, portanto, não devem ser focada na concorrência entre os modos, mas sim em
como combiná-los de forma adequada, criando sinergia.
Na tabela a seguir podemos observar como esta tendência vem se consolidando nas cidades européias.
Os números se referem ao percurso médio em bicicleta do usuário de transporte coletivo e a porcentagem
das viagens feitas de forma intermodal, transporte público e bicicleta, na União européia.
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Média de km percorridos/

% das viagens bicicleta/

dia/passageiros transporte público

transporte público

Holanda

2.3

27

País

Dinamarca

2.6

18

Suécia

0.7

12.6

Alemanha

0.8

10

Bélgica

0.9

10

Finlândia

0.7

7.4

Irlanda

0.5

5

Áustria

0.4

5

Itália

0.4

4

França

0.2

3

Reino Unido

0.2

2

Luxemburgo

0.1

1.5

Grécia

0.2

1

Portugal

0.1

1

Espanha

0.1

0.7

Fonte: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook, 2002.
EU Transport in Figures Statistical Pocketbook, 2000.

Formas de integração entre bicicletas
e transporte público em áreas urbanas
Há formas distintas de estabelecer a relação bicicletas/transporte público nas áreas urbanas. Basicamente
são consideradas três:
• O uso da bicicleta no início ou no fim da viagem principal, conectando aos locais de embarque dos
sistemas de transporte público.
• O uso da bicicleta para a microacessibilidade, através de sistema de aluguel, servindo de apoio aos
sistemas de transporte público em áreas adensadas.
• O uso da bicicleta no percurso total, utilizando-a de forma embarcada nos sistemas de transporte
público.
A seguir são detalhadas formas de integração modal e apresentadas algumas experiências de políticas
públicas.
• Bicicleta como início de viagem
Esta é a alternativa em que se utiliza a bicicleta para uma viagem de longa e média distância, ou seja, acima
de 5km, até um ponto de embarque do sistema de transporte público, qualquer tipo: ônibus, trêm, metrô
e outros. Desta forma, a viagem se inicia em bicicleta e é completada no sistema de transporte público; ao
retornar, se utiliza o transporte público e novamente a bicicleta ao final.
Esta opção necessita de uma infra-estrutura adequada para o estacionamento das bicicletas, que garanta a sua segurança tanto contra vandalismo quanto contra intempéries.
As vantagens desta forma de combinação são diretas para o aumento do número de passageiros, não
só nas viagens do tipo trabalho ou escola mas também, e principalmente, nas viagens com motivo lazer.
t r a n s p o r t e
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Deve-se observar sempre que viagens para distâncias curtas não devem utilizar esta solução, pois haverá uma tendência por realizar a viagem de forma total em bicicleta.
A opção favorece as viagens iniciadas em subúrbios ou regiões intermunicipais, onde o uso do solo
favorece e facilita a implantação de áreas de estacionamento para as bicicletas, pois não há problema de
espaço para implantação dos estacionamentos, o que ocorre em áreas mais adensadas.
Na Holanda, em 1995, quando houve a privatização do sistema de trens, as autoridades nacionais
tomaram o cuidado de manter consigo a responsabilidade dos equipamentos para estacionamento de
bicicletas nas estações, com o objetivo de estimular a intermodalidade. Foram definidos standards para os
equipamentos, estabelecendo distâncias máximas entre as entradas das estações e os equipamentos, não
superiores a 50m, para estacionamentos não pagos, e 250m, para estacionamentos pagos e com segurança.
Estabeleceu-se também um subsídio para o sistema de estacionamento, proveniente dos operadores de
trens, no valor de € 211 milhões para os primeiros cinco anos.
Hoje, as principais estações e terminais de transporte estão esquipados com infra-estrutura para
bicicletas, além de oferecer alguns serviços adicionais como manutenção, lavagem e armários. Aproximadamente 30% dos usuários do sistema de transporte público utilizam a bicicleta para complementar sua
viagem no país. Também deve-se observar que este tipo de serviços adicionais oferecidos aos usuários do
sistema podem ser um grande negócio. Por exemplo, em Amsterdã, o montante proveniente de estacionamentos para bicicletas e serviços adicionais giram em torno € 100 milhões anuais.

Foto 1 e foto 2. Em Amsterdã, um edifício-garagem com três andares, só para bicicletas, e as áreas próximas da
Estação Central formam a maior área de estacionamento de bicicletas do mundo

Na Alemanha, há muitos exemplos de estacionamento de bicicletas em pontos de ônibus e estações.
Estes variam desde espaços pequenos totalmente fechados, como caixas com controle eletrônico, até locais
com serviços de manutenção.
Uma avaliação realizada pelas autoridades alemãs apresentou as vantagens de investir no sistema de
estacionamento para bicicletas em estações, ao invés de estacionamentos para veículos. Na Alemanha, 60%
dos motoristas que estacionam os veículos nas estações de trem fazem uma viagem inferior a 4km, que é
uma distância transferível para a bicicleta, o custo de construção de uma vaga de estacionamento para veículos é de € 9.900,00, e para bicicleta é de € 750,00, além da economia de espaço, 25m2 para carro contra
2m2 para bicicleta.
No Reino Unido, a bicicleta combinada com o transporte público, está relacionada principalmente ao
sistema de VLT, isto foi introduzido nos anos 90 nas cidades de Manchester, Sheffield, Croydon, Nottingham
e em West Midlands.
34
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Primeiro foram necessárias adequações na infra-estrutura, principalmente em estacionamentos nos
pontos de parada; um segundo desafio a ser enfrentado foi o temor dos ciclistas de ficarem com as rodas de
suas bicicletas presas nos trilhos, ambos os problemas foram alvo de políticas públicas para promover a utilização das bicicletas. A construção de infra-estrutura adequada e campanhas de marketing consolidaram a
utilização da bicicleta em conjunto ao sistema de transporte público.
Estas experiências são uma comprovação que viagens curtas, geralmente realizadas em carros particulares e táxis, podem ser facilmente substituídas por viagens em bicicletas, reduzindo o congestionamento e
a demanda por estacionamento de veículos.
Os projetos destacam também a necessidade de cooperação entre as autoridades locais e os operadores dos sistemas para, em conjunto, criarem soluções adequadas e com pequenos investimentos.

Foto 3. Estacionamento de bicicletas em estação de trem na
Região Metropolitana de Toulouse

• Bicicleta para a microacessibilidade
Outra alternativa, muito semelhante à anterior mas utilizada em outro contexto de usos do solo, é a complementação da viagem. Ocorre em regiões adensadas, com uso de uma bicicleta alugada.
O usuário, ao chegar a uma estação de transporte público em uma região central, dispõe de bicicletas para aluguel que podem ser utilizadas para o deslocamento interno na região, complementando
desta forma trechos da viagem que só poderiam ser feitos em carro particular, táxi ou a pé. Há duas
formas de devolução da bicicleta: em alguns pontos da região ou novamente no mesmo local de início
da viagem.
É importante ressaltar que esta modalidade só é adequada para áreas com alta densidade, onde haja
grande concentração de serviços, comércios ou centro de negócios. Há diversos exemplos desta modalidade em cidades européias.
Há cinco anos atrás, a Holanda iniciou este serviço em 80 terminais que oferecem o aluguel da bicicleta.
O cliente se registra via internet e o terminal garante que, em 60 segundos, haverá uma bicicleta disponível
por € 2,75 o dia. Na Alemanha, o sistema de trens nas cidades de Berlin, Frankfurt, Köln e München, oferecem um serviço similar, em que se faz a reserva da bicicleta por telefone.
Na França, em Lyon, um sistema de aluguel de bicicletas começou a ser operado em 2005. A rede possui
atualmente 200 pontos de aluguel e devolução; estima-se que estas bicicletas são destinadas para viagens
em torno de 3 km, principalmente nas horas de pico do sistema de transporte.
Esta política também foi implantada em diversas outras cidades do país, como Toulouse, que iniciou os
primeiros estudos nos anos 80 e hoje possui 325km de rotas para bicicletas, além da integração em todo o
sistema de transporte. O aluguel de bicicletas pode ser feito na estação central, há uma frota de 600 bicicletas e o serviço funciona das 7:00 h às 20:00 horas.
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Foto 4. Aluguel de bicicletas na estação Central de Toulouse

A Suíça possui mais de quatro mil bicicletas para aluguel em 200 estações. É um dos sistemas mais
caros, apenas tendo uma tarifa vantajosa para famílias. A tarifa é de € 3,50 por 12:00h e permite que a bicicleta seja entregue em um ponto distinto do retirado para os aluguéis superiores a um dia.
Na Inglaterra, no ano de 2004, o sistema de metrô e trens de subúrbio da cidade de Londres instalou um
projeto-piloto de smart bicycle, aluguel de bicicletas com auto-serviço. Os locais de aluguel foram implantados nas estações-chave de origem de viagens e nas principais zonas de destino, por exemplo: estações
de metrô, prédios públicos e estacionamentos de veículos. Na primeira etapa do projeto-piloto foram 25 pon
tos de aluguel. Todas as bicicletas foram equipadas com cestas, para permitir o transporte de pertences de
forma confortável, e foram padronizadas na cor amarelo refletivo.
Estabeleceu-se uma taxa de cadastro de US$ 17,00 para utilizar o sistema e os valores de utilização são
por tempo: no mínimo 15 minutos (US$ 0,50) e no máximo 24:00h (US $ 13.60). A tarifa se torna vantajosa
para períodos de curta duração, entre 30 minutos e três horas.
Após um ano, o projeto foi avaliado e concluiu-se que a principal utilização do sistema nos primeiros
meses foi por motivo lazer, mas este motivo, apesar de permanecer como principal, apresenta tendência de
migrar para o motivo trabalho. O usuário inicia o uso do sistema testando com motivo lazer e tende a utilizálo depois em outras situações.

Foto 5. e Foto 6. Aluguel de bicicletas em
Londres (Projeto smart bike)

Na Áustria 300 bicicletas de vários modelos estão disponíveis para aluguel em várias estações, com
custo que varia entre € 7.50 e € 20,00 por dia, ou entre € 50,00 e € 87,00, por semana, dependendo do
modelo.
Outro país que vem investindo intensamente em projetos de integração com bicicleta é a Bélgica. Em
2006, na capital Bruxelas, foi implantado um projeto de aluguel de bicicletas, com um sistema eletrônico,
que possibilita a retirada e a entrega da bicicleta em diversos pontos da região central.
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Foto 7 e Foto 8. Aluguel de bicicletas com controle eletrônico em Bruxelas

Ainda na Bélgica, na cidade de Ghent, a universidade local promove um sistema de bicicletas de livre utilização para os estudantes. As bicicletas estão disponíveis em diversos locais da cidade, como por
exemplo, a estação central de trem, e podem ser utilizadas livremente pelos estudantes, que as deixam nos
lugares de destino, por exemplo a universidade, onde ficam à disposição de novos usuários. As bicicletas
são padronizadas na cor amarela o que facilita o reconhecimento.

Foto 9 e Foto 10. Programa
StudentENmobiliteit em Ghent

Mais uma vez, deve-se recordar que este tipo de ação deve ser adotado somente em regiões adensadas, com uso de solo misto, garantindo a utilização da bicicleta no perímetro próximo ao local de coleta da
bicicleta.
• Bicicleta embarcada
A última forma de combinação entre bicicletas e transporte público é quando o ciclista embarca com sua
bicicleta no veículo ou vagão de transporte coletivo. Isto envolve alguns aspectos complicados do ponto de
vista do ciclista, como, por exemplo, a falta de espaço para acomodar a bicicleta internamente nos veículos
ou a falta de comodidade para executar o desembarque devido a ausência de pisos baixos. A questão da
tarifa é outro ponto relevante.
Do ponto de vista do operador do sistema, as bicicletas não são objetos desejáveis dentro dos vagões
ou dos ônibus. Elas ocupam espaço que seriam utilizados por outros passageiros – uma bicicleta na vertical
corresponde ao espaço de dois passageiros e, na horizontal, equivale a cinco passageiros, ou uma cadeira
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de rodas. Um ciclista também demora mais para embarcar e desembarcar, causando atrasos nas viagens.
Desta forma a bicicleta embarcada traz conflitos com os demais usuários e causa algumas perdas econômicas, principalmente nas horas de pico, problemas que podem ser gerenciados mediante uma tarifa especial
ou a proibição de utilização nos horários de maior movimento.
Na Holanda, em Amsterdã, são permitidas no máximo duas bicicletas por vagão, no metrô, enquanto
que, em Rotterdam, só é permitido embarcar a bicicleta no metrô nos dias úteis após às 19:00h e até 7:00 h;
nos finais de semana, em todos os horários.
Quando se adota uma política deste gênero, deve-se pensar exatamente qual é o tipo de viagens que
se quer atrair, antes de iniciar a operação. Comprovadamente, a estratégia de utilização da bicicleta nos
períodos entre picos aumenta o número de usuários no sistema com viagens por motivo lazer, constituindo um atrativo a mais para o sistema de transporte público, podendo ser uma medida adequada para os
horários e dias mais ociosos do sistema.
Na Dinamarca, o planejamento de transporte considera a bicicleta como elemento-chave para tornar o
sistema de transporte mais eficaz, considerando-a, inclusive, como um substituto das linhas alimentadoras
de ônibus, permitindo a localização de pontos de paradas de ônibus e de trens mais distantes.
Um dos exemplos mais significativos é o da Região Metropolitana de Copenhagen, onde a bicicleta é
combinada com outro modo em inúmeras viagens; uma entre 10 viagens realizadas em ônibus e quatro entre
10 viagens realizadas em trem possuem integração com bicicleta, o que significa 50 milhões de viagens por
ano. O número de usuários do sistema de transporte público aumentou em 16% a partir da integração com
as bicicletas, produto da flexibilidade gerada pela bicicleta em facilitar a viagem porta a porta, realizada
anteriormente por carro.
Esta intermodalidade, atende as novas necessidades de mobilidade em Copenhagen. Desde os anos
80, a viagem média passou de 25km para 35km por dia, sem acréscimo do tempo médio de viagem, que
permaneceu em uma hora, provando que o atual sistema de transporte é mais eficiente do que era no
passado.

Foto 11. Vagão reservado para transporte de bicicletas
em Copenhagen (The Danish Road Directorate)
Foto 12. Embarque de bicicleta em Copenhagen (The
Danish Road Directorate)

Na Alemanha, calcula-se que 100 mil viagens, entre cerca de um bilhão de viagens realizadas, no transporte público, na região de Rhein-Ruhr, são acompanhadas por bicicleta. Em Berlin, nos domingos de verão,
a utilização da bicicleta embarcada corresponde a 11% dos usuários, número que se repete em cidades como
Stuttgart, Freiburg e Karlsruhe.
Na cidade de Dresden, onde é permitido embarcar a bicicleta nos ônibus e no sistema de VLT, há 115
veículos equipados com racks especiais. Em um dia útil, seis mil passageiros embarcam com suas bicicletas,
isto corresponde a 1,4% dos usuários.
Münster, utilizando um fundo proveniente da autoridade de planejamento urbano, iniciou um projeto
de turismo que se tornou um sucesso comercial. Nas linhas que conectam a cidade à Munsterland, uma vez
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ao dia, na sexta-feira, e seis vezes ao dia, nos finais de semana; as bicicletas podem ser embarcadas em 22
pontos, com custo de € 1,50 por bicicleta.
Em Bochum/Celsenkirchen as empresas operadoras iniciaram um projeto semelhante com objetivo de
atrair usuários nos sábados e domingos à tarde, especialmente no período de férias escolares, autorizando
o embarque de bicicletas nos ônibus, limitando a quatro por veículo, com custo de € 0,50. Em seguida, as
cidades vizinhas de Essen e Dortmund seguiram a iniciativa. Estas experiências datam dos anos 80.
Em Bremen, uma cooperação entre a associação de ciclistas e os operadores de transporte permitiu
estabelecer um sistema com baixo custo. Foram adaptados alguns ônibus com capacidade para 25 bicicletas
com um custo de € 2.500,00.
Nem todas as experiências foram bem-sucedidas. Na cidade de Bonn, o operador local adaptou cinco
ônibus, dos quais retirou três assentos para acomodar bicicletas aos domingos, porém a iniciativa não foi
bem recebida e foi abandonada pelo operador.
A França também possui exemplos de utilização de bicicletas embarcadas nos veículos de transporte
coletivo. Em Strasbourg se pode utilizar as bicicletas embarcadas e também há estacionamentos cobertos.

Foto 13. Integração bicicleta – ônibus na região do Loire Foto 14. Integração bicicleta – ônibus na Suiça

A cidade da Toulouse é outro bom exemplo, diariamente na região são 1.100.000 viagens, sendo que
7% dos deslocamentos, na área central, e 4%, na região periférica, são feitos em bicicleta. As porcentagens
das viagens complementadas por bicicletas, embarcadas e não-embarcadas, são muito significativas: 62%
no sistema de trens; 3% no sistema de ônibus; 14% no sistema de metrô; e 19% com veículos particulares.

Foto 15. Bicicleta no metrô de

Foto 16. Ganchos para transporte

Foto 17. Cadeiras retráteis em vagão

Toulouse			

de bicicleta embarcada no metrô

no metrô de Toulouse destinado

de Toulouse

para transporte de bicicleta
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A operação de bicicletas embarcadas em trens, é também utilizada no Japão. Os vagões apresentam
um layout próprio, com racks especiais que permitem que as bicicletas fiquem acomodadas de forma a não
serem danificadas. Os racks são retráteis, não interferindo na capacidade do vagão nas horas de pico, o que
possibilita uma capacidade variável do vagão. Na região Hokkaido, por exemplo, há uma passagem de trembicicleta, destinada ao turismo por € 2,00.
Além do layout dos vagões, também deve ser observada organização interna das estações, que devem
possuir acomodações adequadas para os ciclistas. O sistema automático de cobrança de passagens do metrô na cidade de Helsinki, na Finlândia, pode ser utilizado de forma confortável pelos ciclistas.

Foto 18. Usuário de Bicicleta no metrô de Helsinki

Recomendações finais
Um dos principais pontos para garantir a integração da bicicleta com o sistema de transporte é o desenvolvimento de políticas cicloviárias nacionais, podendo ser uma medida isolada ou um elemento de um plano
integrado de transporte. Essa é uma ferramenta poderosa para os governos estimularem o uso da bicicleta
em áreas urbanas.
Respeitando as especificidades de cada região, uma política nacional é uma diretriz comum que congrega os distintos setores e hierarquias de poder. Ela prevê um objetivo e uma base para o desenvolvimento e
implantação a longo prazo de medidas adequadas para a integração da bicicleta no transporte público nas
cidades.
A política também deve estabelecer objetivos articuladores, que possibilitem ações coordenadas de
governos locais e estaduais, incluindo parcerias com a indústria do setor e os próprios usuários.
São cruciais, para o sucesso e implementação desse tipo de política, a coerência e a complementação
com outras políticas públicas, principalmente com as de saúde, uso do solo e meio ambiente. Deve-se
pensar a inserção da bicicleta como uma ação não só para o sistema de transporte, mas o uso combinado
da bicicleta e do transporte público reduz comprovadamente os custos das externalidades do transporte,
principalmente o congestionamento, a emissão de poluentes e os gastos com saúde. Na tabela a seguir,
podemos observar os benefícios que a bicicleta oferece ao substituir outra forma de transporte.
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Tabela 2 – Comparação do impacto dos meios de transporte nos custos externos

Consumo de espaço
Consumo de energia
Poluição atmosférica
Riscos de doenças coronarianas*
Risco de acidentes

Auto
Base = 100
(carros)
100
100
100
100
100

Auto com catalizador
Base = 100 (carros)

Ônibus

Bicicleta

Trem

100
100
15
100
100

10
30
9
80
9

1
0
0
50
2

6
34
3
80
3

Note: Comparison with a private car based on identical journey with the same number of people/km.
Fonte: UPI Report, Heidelberg, 1989, quoted by the German Ministry of Transport.
* U.S. Department of Transportation

Medidas para promover a bicicleta também devem estar sintonizadas com as políticas de promoção de
outros meios de transporte público, de forma a melhorar a mobilidade urbana.
Para iniciar uma proposta de intermodalidade, deve-se avaliar os motivos das viagens para definir o
tipo de infra-estrutura necessária. Algumas cidades terão como motivo principal da viagem os destinos de
trabalho e escola, outras simplesmente o motivo lazer.
Os fatores que ajudam a desmitificar as barreiras que os usuários atribuem ao ciclismo, também devem
ser observados, algumas barreiras são reais e outras são percebidas.
De forma geral, independente da realidade local, os usuários atribuem os seguintes pontos negativos à
prática do uso da bicicleta, mesmo para curtas distâncias:
•	Risco de acidentes.
• Segurança pessoal.
• Ausência de infra-estrutura adequada.
• Status social.
• Clima.
• Topografia.
Como comentado anteriormente, alguns desses fatores são impedimentos reais, como ausência de
infra-estrutura adequada que, por exemplo, inclua uma sinalização clara auxiliando na circulação ou parada; outros são apenas percebidos, como risco de acidentes. Na tabela a seguir é possível consultar alguns
dados da Comissão Européia que comprovam que há maior risco em ser condutor de um carro que de uma
bicicleta.
Tabela 3 – Risco de acidentes por milhão de kilômetro percorrido
Faixa etária
12 – 14
15 – 17
18 – 24
25 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
> 64
Total

Motoristas
–
–
33,5
17,0
9,7
9,7
5,9
10,4
39,9
20,8

Ciclistas
16,8
18,2
7,7
8,2
7,0
9,2
17,2
32,1
79,1
21,0

Fonte: EU Transport in Figures Statistical Pocketbook, 2000.
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Também deve-se prever uma base para o monitoramento dos efeitos da implantação da integração,
a fim de avaliá-los, principalmente no que se refere ao impacto ambiental, com diminuição de emissão de
poluentes.
Outro fator importante, que contribui diretamente para a promoção da integração, é a bicicleta como
um transporte mais veloz para distâncias curtas, inferiores a 5km em áreas urbanas, como é possível observar no gráfico a seguir.
Gráfico 1 – Comparativo de velocidades das viagens, por meio de transporte em áreas urbanas

Fonte: Cycling: the way ahead for towns and cities, 2000, EC, Directorate-General for the Environment.

Todas estas medidas mudam, a longo prazo, a imagem que a sociedade tem da bicicleta como meio de
transporte, saindo da marginalidade para se tornar um meio de transporte sustentável.
A utilização da bicicleta envolve muitas vezes questões culturais, o que conseqüentemente depende
de mudança de hábitos sociais. Portanto, não se deve estabelecer, inicialmente, metas demasiadamente
pretensiosas, há que iniciar com projetos-pilotos, que introduzem aos poucos o hábito na sociedade.
Isto garantirá as mudanças de forma gradual, não requerendo grandes recursos iniciais. Medidas
simples, como a utilizada na Alemanha, de consulta pela internet ao mapeamento de percursos, pontos de
parada e grade horária do sistema integrado, e boas campanhas de marketing, mudam o comportamento do
usuário, podendo ser muito mais eficiente que grandes investimentos em infra-estrutura.
Combinar a flexibilidade da bicicleta com o transporte público traz ganhos a todos: as autoridades
encontram uma medida simples e barata para aumentar a capacidade e eficiência do transporte público,
incluindo a diminuição na necessidade de investimento em algumas áreas, como por exemplo de saúde
pública. O operador, além de adquirir novos usuários, em alguns casos deixa de ser obrigado a operar linhas alimentadoras pouco rentáveis. Na Europa, 60% dos usuários das estações de transporte estão a no
máximo 15 minutos de distância em bicicleta do destino final. E os usuários ganham em qualidade de vida,
diminuindo suas horas perdidas em congestionamentos, e com um custo de viagem menor. A bicicleta é uma
alternativa para a viagem porta a porta, competindo diretamente com o carro.
Um grande desafio para os atores do sistema – as autoridades, os operadores e os usuários – é atender
as demandas latentes de utilização da bicicleta em conjunto com os sistemas de transporte público. Uma política pública adequada, que administre as diferentes necessidades, torna essa integração uma realidade.
Devemos todos atuar para promover uma mobilidade sustentável e inteligente, beneficiando-se do que
cada meio de transporte tem de melhor, possibilitando que um complemente e contribua com o outro.
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4
os desaFios inTerModais e
a ConsTrUÇÃo de UM noVo
ParadiGMa de LoCoMoÇÃo
UrBana no séCULo XXi
Thiago Benicchio
Jornalista e membro da Comissão de Bicicletas da ANTP

e

m agosto de 2006, a associação carioca de Transporte Ativo realizou uma atividade empírica de comparação entre os diversos meios de transporte, chamada de Desafio intermodal, que gerou grande
repercussão na mídia, inspirou setores preocupados com a mobilidade urbana e foi reproduzida, com
pequenas variações, em outras três cidades do País: Santo André, Brasília e São Paulo.
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma síntese analítica das quatro experiências, abordando não apenas os resultados obtidos, como também as diferenças entre os processos de construção das
atividades, os resultados educativos e a mobilização em torno da discussão sobre mobilidade no País.
O Desafio intermodal consiste em uma simulação do desempenho de diversos meios de transporte utilizados nas cidades. Para tal, são determinados pontos de origem e destino que devem ser cumpridos pelos
participantes, geralmente na chamada “hora do rush”. Os critérios para avaliação englobam quesitos qualitativos e quantitativos. Além de medir tempo e custo dos deslocamentos (que inclui o estacionamento dos
veículos em local adequado), a comissão organizadora pode optar por critérios de avaliação da qualidade
dos deslocamentos, poluição emitida, gasto de energia ou combustível e outras variáveis. Para realizar os
Desafios intermodais, todos os participantes devem obedecer as leis de trânsito e efetuar o deslocamento
de maneira segura.
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Contexto global – campanhas pela redução do uso do automóvel
A invenção do automóvel no final do século XIX e sua popularização ao longo do século XX representaram
mudanças significativas na relação do homem com o espaço habitado. Progressivamente o veículo se tornou
paradigma de locomoção ao oferecer velocidade e praticidade para os deslocamentos no território. Nenhum
dispositivo de locomoção permitia ao homem viajar distâncias longas em tão curto espaço de tempo, com
total flexibilidade de itinerário quanto o automóvel. Ao longo do século XX o automóvel ocupou papel central
na modernização das cidades: a construção de estruturas viárias para abrigar o fluxo, o espalhamento das
manchas urbanas, o alargamento de vias e a criação de áreas de estacionamento foram algumas novidades
implantadas de norte a sul do planeta para abrigar o crescente fluxo dos motorizados. As ruas, que eram
espaços compartilhados entre pedestres, ciclistas, bondes e carroças, servindo também para o lazer e a
convivência de crianças e adultos, tornaram-se espaços perigosos e destinados exclusivamente ao fluxo de
veículos, obrigando ainda a criação de regras de circulação, órgãos fiscalizadores e uma série de estruturas
conexas que possibilitassem a organização do trânsito.
Não é preciso ser técnico ou especialista para concluir que o uso em larga escala do automóvel é insustentável: simplesmente não há espaço para que a maioria da população realize seus deslocamentos
cotidianos de carro. Além disso, os impactos ambientais gerados pelo automóvel são significativos: além
da poluição atmosférica e do barulho dos motores, o automóvel exige grandes investimentos públicos em
infra-estrutura (ruas, avenidas, pontes, viadutos e locais para estacionamento) e seus “efeitos colaterais”
representam perdas econômicas e humanas comparáveis às guerras. Recente pesquisa realizada pela ANTP
revela que o custo dos acidentes de trânsito, apenas na região da Grande São Paulo, chega a R$ 1,4 bilhão
ao ano, montante suficiente para construir 803 escolas de ensino fundamental e 1.600 creches bem equipadas. O impacto do uso excessivo de automóveis nas cidades também se reflete na vida de seus habitantes:
além dos altos índices de congestionamento e das horas perdidas, “no trânsito”, os bairros e ruas com grande fluxo de automóveis têm significativa redução da qualidade de vida provocada pelo risco de acidentes,
barulho, poluição e degradação dos espaços de convivência.
Todos concordam que automóvel é uma bela invenção por possibilitar ao homem deslocamentos nunca
antes imaginados, porém o século XXI começa a apresentar um novo consenso: seu uso excessivo deve ser
evitado. Existem diversos movimentos internacionais de cidadãos e organizações que propõem a redução
do uso do automóvel e sua substituição por alternativas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e
mais racionais no que diz respeito ao uso do território e dos recursos naturais. Nestes movimentos existe
grande enfoque na produção de materiais educativos, ações diretas, contato com o poder público, utilização
e criação de ferramentas de mídia, produção de conhecimentos técnicos e artigos acadêmicos, promoção de
atividades e organização de fóruns para estimular o uso dos outros meios de transporte. É neste contexto,
de criação de novos paradigmas para os deslocamentos urbanos, que estão inseridos os Desafios Intermodais: analisar o desempenho dos diversos meios de transporte existentes para resgatar a pluralidade
de opções à disposição dos habitantes das cidades, ressaltando a impossibilidade de mantermos a ilusão
ainda corrente de que o automóvel é a melhor opção para os deslocamentos urbanos.
A iniciativa brasileira teve como inspiração a realização de desafios semelhantes na cidade de Londres (Reino Unido), promovido pelo Departament for Transport daquela cidade, e de outra iniciativa informal realizada no
Rio de Janeiro em 2003 pelo ITC (Instituto de Tecnologia para o Cidadão). Naquela ocasião, não houve contagem
de tempo, medição de poluição, consumo de energia e outros aspectos qualitativos ou quantitativos.

Rio de Janeiro
O Desafio Intermodal do Rio de Janeiro foi promovido pela Associação Transporte Ativo, cuja atuação é voltada para a promoção dos meios não-motorizados de transporte (o que inclui a bicicleta). Realizado em 31 de
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agosto de 2006, o DI carioca teve como trajeto o deslocamento entre o centro da cidade (Central do Brasil)
e a Zona Sul (Praça Antero de Quental, no Leblon). Na cidade, o fluxo de pessoas centro-bairro tem grande
importância no conjunto de deslocamentos realizados na volta do trabalho para casa, importância esta que
se traduz em quilométricas filas de congestionamento, em muitas horas perdidas pelos cidadãos a cada dia
e em níveis de poluição atmosférica cada vez mais altos.
Os participantes utilizaram os seguintes veículos: bicicleta, bicicleta reclinada, bicicleta utilizando
apenas ciclovias, integração bicicleta-metrô, integração metrô-patins, integração metrô-ônibus, ônibus,
automóvel e motocicleta. Com o intuito de balancear a disputa, foi estabelecido também um ponto intermediário (metrô Siqueira Campos, em Copacabana) por onde todos os participantes deveriam passar. Na tabela
1 estão os resultados objetivos do desafio, que verificou tempo do percurso, custo, energia consumida e
poluição atmosférica.
Tabela 1 – Resultados objetivos do Desafio Intermodal no Rio de Janeiro
Tempos (parcial/total)

Despesa

Energia consumida

Poluição atmosférica

(megajoule) *

(CO – HC -Nox) **

Moto

26’ / 41’33”

R$ 1,33

14,8

88 – 19,2 – 4,8

Bicicleta

35’ / 48’20”

R$ 0,00

0,96

0

Bicicleta reclinada

35 / 48’20”

R$ 0,00

0,96

0

Bicicleta ciclovia

45’ / 61’52”

R$ 0,00

0,96

0

Metrô / bicicleta

31’ / 50’52”

R$ 2,30

3,67 / 0,33 = 4,0

0

Metrô / patins

31’ / 59’11”

R$ 2,30

3,67 / 0,44 = 4,11

0

Metrô / ônibus

31’ / 61’54”

R$ 2,60

3,67 / 2,14 = 5,81

21 – 3,7 – 27,5

Carro

43’ / 73’45”

R$ 5,32

74,4

33 – 4,95 – 4,2

Ônibus

49’ / 79’40”

R$ 2,00

6,24

60 – 10,5 – 80

* fonte: Commission for the European Communities (1992). The Impact of Transport on the Environment. Os índices de energia
primária consumida foram calculados pela razão de um passageiro por 16km, considerando-se uma ocupação de 75% para metrô
e ônibus, 50% para moto, 25% para carro e 100% para bicicletas e patins.
** Os índices de poluição são nominais, medidos pelo IBAMA/PROCONVE. Vale lembrar que os poluentes emitidos são do veículo (e
não per capita). Ou seja, enquanto cada ônibus transporta mais de 50 passageiros, carros e motos geralmente levam apenas uma
ou duas pessoas. O metrô é movido a energia elétrica, não emitindo poluentes durante a circulação. Seu impacto ambiental está
na geração de energia (usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares etc.).

Na atividade carioca, a avaliação dos resultados contou com um questionário aplicado aos participantes no ponto de chegada. Cada participante deu uma nota de zero a 10 nos quesitos praticidade, segurança,
conforto, conflitos no trânsito e aspectos gerais. Na tabela 2, os resultados desta avaliação subjetiva.
Tabela 2 – Avaliação subjetiva do trajeto – Rio de Janeiro
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Colocação

Veículo

Praticidade

Segurança

Conforto

Conflitos

Aspectos gerais

Soma

Média

1º

bicicleta ciclovia

9,0

9,0

10,0

10,0

10,0

48,0

9,6

2º

bicicleta

10,0

9,0

10,0

9,0

9,5

47,5

9,5

3º

metrô/patins

8,0

10,0

10,0

10,0

9,0

47,0

9,4

4º

metrô/ônibus

8,0

9,0

7,0

9,0

9,0

42,0

8,4

5º

bicicleta reclinada

10,0

6,0

10,0

5,0

8,0

39,0

7,8

6º

metrô/bicicleta

7,0

7,0

6,0

8,0

7,0

35,0

7,0

7º

ônibus

4,0

7,0

10,0

7,0

5,0

33,0

6,6

7º

moto

10,0

5,0

8,0

3,0

7,0

33,0

6,6

9º

carro

2,0

5,0

10,0

9,0

4,0

30,0

6,0
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O Desafio Intermodal realizado no Rio de Janeiro consolidou os resultados subjetivos e objetivos em um
ranking (Tabela 3). Na avaliação geral, a bicicleta ocupou as três primeiras posições. O automóvel ficou em
último lugar, logo atrás do ônibus.
Tabela 3 – Resultados consolidados em ranking – Rio de Janeiro
Subjetivo

Média geral

Colocação geral

Bicicleta

Veículo
1º

Objetivo
8,5

2º

8,0

8,25

1º

Bicicleta ciclovia

3º

7,0

1º

9,0

8,00

2º

Bicicleta reclinada

1º

8,5

5º

5,0

6,75

3º

Metrô/patins

5º

5,0

3º

7,0

6,00

4º

Metrô/bicicleta

4º

6,0

6º

4,0

5,00

5º

Metrô/ônibus

7º

3,0

4º

6,0

4,50

6º

Moto

6º

4,0

7º

3,0

3,50

7º

Ônibus

8º

2,0

7º

3,0

2,50

8º

Carro

9º

1,0

9º

1,0

1,00

9º

O Rio de Janeiro conta com mais de 140km de ciclovias, paraciclos em vários pontos da cidade e um grupo de trabalho da Prefeitura dedicado ao tema, o Rio também desfruta do título de cartão-postal do Brasil.
No DI carioca, os ciclistas participantes tiveram a oportunidade de demonstrar também a versatilidade de
modelos e as múltiplas possibilidades de uso de seus veículos. Além da utilização de uma bicicleta reclinada
(a terceira colocada no quesito “tempo”), os organizadores determinaram dois trajetos possíveis para as
outras duas bicicletas: um que utilizasse as ciclovias existentes na orla e outro pelas ruas convencionais.
Se o trajeto pelas ruas convencionais economizou tempo, em razão da distância mais curta, o ciclista que
utilizou as ciclovias percorreu um trajeto mais seguro em termos de acidentes e ainda pôde contemplar as
belezas naturais da orla carioca.
O relatório final do DI carioca foi encaminhado pela Associação Transporte Ativo aos órgãos de trânsito
e meio ambiente, a fim de ajudar no planejamento dos deslocamentos urbanos. A atividade foi amplamente
noticiada pela mídia local e nacional, tendo destaque nos principais jornais impressos e na televisão.

Brasília
O Desafio Intermodal de Brasília foi promovido pelo jornal Correio Brasiliense, no início de setembro, tendo
sido relatado na edição do dia 22 daquele mês como parte da cobertura do jornal das atividades do Dia Mundial sem Carro (atividade que acontece sempre no dia 22 de setembro). A distância de aproximadamente
9km foi percorrida por um ciclista, um usuário de ônibus e um motorista. O ciclista foi o primeiro a chegar,
em apenas 15 minutos. Em segundo lugar ficou o motorista, com uma diferença de cinco minutos em relação
ao primeiro colocado. O usuário de ônibus, último colocado, levou 45 minutos para chegar ao destino. Não
houve medição da emissão de poluentes e a análise qualitativa foi realizada a partir dos depoimentos coletados pelos repórteres e da avaliação de especialistas.
O jornal ressaltou a importância da valorização de meios alternativos e do transporte coletivo. “É
preciso buscar alternativas. Nenhuma cidade do mundo suporta todos os seus moradores nas ruas em
carros particulares. Ninguém sairia do lugar”, declarou o professor de engenharia de tráfego da UnB, Paulo
César Marques, entrevistado na matéria. A frota de automóveis de Brasília cresce 5,5% ao ano. Dos 862 mil
veículos em circulação na cidade, 77% são carros particulares que, geralmente, transitam com apenas uma
t r a n s p o r t e
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pessoa dentro. Mesmo as largas avenidas projetadas por Oscar Niemeyer têm um limite de saturação. Em
Brasília, o DI foi realizado no período da manhã e seguiu a lógica centro-bairro (de uma superquadra na
zona sudoeste até a Esplanada dos Ministérios). Na Tabela 4, os tempos e distâncias percorridas pelos três
participantes.
Tabela 4 – Resultados do Desafio Intermodal em Brasília
Tempo (min)

Distância (km)

Bicicleta

15’

8,4

Carro

20’

8,6

Ônibus

45’

10,1

A diferença de tempo entre o automóvel e o transporte público foi a maior encontrada nos quatro desafios realizados em 2006. O passageiro de ônibus gastou mais que o dobro do segundo colocado (automóvel)
e três vezes o tempo gasto pelo ciclista. O jornal apontou como deficiências do sistema de ônibus de Brasília
a demora entre um coletivo e outro, o mau estado de conservação dos veículos, o excesso de passageiros e
a grande distância entre algumas paradas de ônibus e as áreas residenciais.

São Paulo
Em São Paulo, o Desafio Intermodal surgiu como iniciativa da sociedade civil, especialmente de grupos e
indivíduos ligados ao cicloativismo, e contou com o apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da
cidade. O DI aconteceu em 20 de setembro e teve como objetivo amplificar as discussões sobre mobilidade
e divulgar as atividades previstas para o Dia Mundial sem Carro, que aconteceria dois dias depois. O evento
teve grande cobertura da mídia impressa, televisiva e radiofônica. O DI paulistano contou com duas ciclistas, um motociclista, uma motorista e três usuários de transporte público (ônibus-ônibus, ônibus-metrô,
trem-metrô). O percurso escolhido foi o da Praça General Gentil Falcão (zona sul) até a sede da Prefeitura
(centro). Na Tabela 5 o tempo de chegada e a distância percorrida por cada participante. A escolha de duas
mulheres para pedalar no trânsito também buscou demonstrar que, se o uso da bicicleta não é exclusividade de atletas tampouco é dos homens.
Tabela 5 – Resultados do Desafio Intermodal em São Paulo
tempo

distância

Moto

44’32”

15km

Bicicleta

48’20”

13km

Bicicleta

52’15”

18km

Ônibus

1h06’00”

10,9km

Carro

1h16”00

11km

Trem/Metrô

1h23’50”

29km

Ônibus/Metrô

1h39’23”

12km

Durante o processo de planejamento da atividade houve grande discussão a respeito do trajeto. A
idéia do Desafio Intermodal é simular e analisar deslocamentos reais, ou seja, que acompanhem o fluxo de
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pessoas na cidade. Geralmente o trajeto estabelecido pelas comissões organizadoras contempla o fluxo
bairro-centro ou centro-bairro, sendo que o primeiro acontece prioritariamente na ida para o trabalho e o
segundo na volta para casa. Ainda que São Paulo possua esta configuração básica de fluxo de pessoas em
relação ao território, é no chamado “centro expandido” (área delimitada pelas marginais dos rios Pinheiros
e Tietê) que se encontram o maior entrave para a mobilidade, os maiores índices de congestionamento, o
maior tempo perdido pela maioria dos habitantes com o deslocamento e também boa parte dos postos de
trabalho da capital. O “centro expandido” contém, simultaneamente, dezenas de bairros residenciais, áreas
comerciais e até pequenas indústrias, sendo local de passagem diária para a maioria absoluta dos paulistanos e para habitantes das cidades vizinhas. Moradores da zona oeste, por exemplo, atravessam a cidade
para trabalhar na zona sul, habitantes da zona sul trabalham na zona leste e assim por diante, constituindo
um fluxo disperso dentro de uma grande área geográfica.
Assim como nos desafios realizados no Rio de Janeiro e em Santo André, a motocicleta foi o veículo mais
rápido, seguida de perto pelas duas bicicletas. O resultado era previsível, afinal a moto conta com a agilidade semelhante a da bicicleta e a velocidade dos motorizados. No entanto, segundo dados do Proconve, a
moto é o veículo mais poluente em circulação, além de ser um dos mais perigosos em termos de acidentes.
Houve grande preocupação dos organizadores em destacar estas duas características nos relatos e entrevistas à mídia, afinal era sabido que na capital nacional dos congestionamentos a “grande notícia” seria
o veículo mais eficiente para “escapar do trânsito”. A preocupação surtiu efeito e as matérias de jornais,
rádios e emissoras de TV mantiveram o tom moderado ao comentar a “vitória” da moto. A cobertura da mídia deu grande destaque às bicicletas, mostrando até certa ironia em títulos como “Até bicicleta anda mais
rápido que carro em São Paulo” (jornal Diário de S. Paulo, 21 de setembro de 2006).
No DI paulistano foram utilizadas duas bicicletas. Uma seguiu pelo caminho das grandes avenidas e a
outra procurou rotas alternativas em vias com tráfego menos intenso, passando inclusive por dentro de um
parque (o Ibirapuera). A escolha dos dois trajetos demonstra duas opções de políticas públicas que poderiam ser adotadas para beneficiar o usuário de bicicletas. Em avenidas e vias de fluxo intenso, a adoção de
ciclovias poderia auxiliar o deslocamento de ciclistas em rotas estruturais. O risco de acidentes envolvendo
ciclistas nestas vias é maior e a disputa por espaço torna-se mais acirrada. No entanto, algumas vias de
alto tráfego poderiam ser adotadas como rotas estruturais por razões de traçado urbano, alta demanda ou
questões topográficas. A avenida Rebouças, por exemplo, utilizada pela ciclista que seguiu pelas avenidas
intenso, é a via que apresenta menor declividade na subida da zona sudoeste até o espigão da Paulista.
Além da excelente performance das bicicletas, vale destacar as diferenças de resultado entre as diversas opções de transporte coletivo utilizadas e a sua relação com o planejamento urbano e com políticas
públicas que contemplem a mobilidade democrática dos cidadãos. No DI paulistano, o ônibus, ainda visto
como meio inferior por uma parcela significativa da sociedade, teve desempenho superior ao automóvel
no quesito “tempo de deslocamento”. O resultado, visto por alguns como surpreendente, está diretamente
relacionado à adoção de políticas públicas que valorizam o transporte coletivo: exceto por um pequeno
trecho inicial, o ônibus que chegou antes do automóvel circulou em corredores exclusivos, não enfrentando
o congestionamento causado pelos veículos individuais. A contraprova desta tese pode ser percebida no
péssimo resultado obtido pela associação metrô-ônibus (último colocado). Neste caso, apesar da sabida
eficiência dos trens subterrâneos, a participante teve o desempenho prejudicado pois a linha de ônibus
que a levou até a estação de metrô só utilizou corredor exclusivo em um pequeno trecho, ficando sujeito ao
congestionamento de veículos na maior parte do trajeto. Até o participante que utilizou a integração tremmetrô, cujo percurso é bem mais extenso do que todos os outros, chegou antes de quem utilizou o ônibus
fora dos corredores.
Por conta do reduzido número de organizadores, o cálculo da emissão de poluentes e a análise qualitativa dos diversos meios de transporte, prevista no projeto inicial, não foi realizada.
t r a n s p o r t e
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Santo André
O Desafio Intermodal realizado em Santo André teve como diferenciais o trajeto escolhido, que foi realizado
entre duas cidades, a inclusão de um participante com mobilidade reduzida (usuário de cadeira de rodas)
e a avaliação do potencial de migração de um meio de transporte para outro. Santo André está situada na
Região Metropolitana de São Paulo, o que leva uma parcela significativa de seus habitantes a ter como
destino diário a capital. Promovido pelo Departamento de Trânsito e Circulação de Santo André, o Desafio
Intermodal Metropolitano teve como objetivo a análise da eficiência dos diversos meios de transporte nos
quesitos velocidade média, conforto, segurança, custo, emissão de poluentes e energia consumida. A finalidade do estudo era apontar a possibilidade de migração entre os diversos modais e buscar ajustes no plano
de mobilidade da cidade.
O DIM foi realizado na manhã do dia 16 de outubro de 2006, entre a Praça IV Centenário, em Santo
André, e a estação Vila Mariana do metrô de São Paulo, um trajeto que reflete também um dos fluxos reais
entre as duas cidades. Na Tabela 6, o tempo de viagem de cada um dos participantes, a distância percorrida
e a emissão de poluentes no trajeto. Repetindo os resultados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a motocicleta
foi o veículo mais rápido e a bicicleta novamente ficou em segundo lugar. Os três usuários de transporte público (trem-ônibus, trolebus-metrô e trem-metrô) chegaram em último lugar. Ainda que o percurso desempenhado por estes meios seja mais extenso, a diferença de tempo e a avaliação subjetiva do deslocamento
ressaltam a importância do investimento em meios que possibilitem a circulação de pessoas nas áreas
conurbadas.
Tabela 6 – Resultados objetivos do Desafio Intermodal em Santo André
Tempo

Distância (Km)

Poluição Atmosférica CO – HC – Nox (g/km/pes) ****

Moto 1

40’

22,1

121,5 – 26,5 – 6,6

Bicicleta

46’

18,3

0–0–0

Moto 2*

49’

22,1

121,5 – 26,5 – 6,6

Automóvel

58’

17,1

34,2 – 5,1 – 4,3

Bicicleta**

1h23’

16,4

0–0–0

Trem/ônibus

1h28’

17,0

12,5 – 2,2 – 16,8

Trolebus/metrô

1h35’

28,4

0–0–0

Trem/metrô***

1h50’

27,0

0–0–0

* a Moto 2 só realizou ultrapassagens entre os veículos (“corredor”) quando o trânsito estava parado.
** O ciclista teve o selim de sua bicicleta quebrado durante a viagem.
*** O passageiro que utilizou a integração trem / metrô é deficiente físico e fez o percurso em cadeira de rodas.
**** Considerou-se o limite máximo de emissão de poluentes definido pelo IBAMA/PROCONVE. Considerou-se o valor de 1,70 para o
IPK (Índice de Passageiros por Km).

A avaliação subjetiva do trajeto (exceto no quesito “custo”) foi realizada pelos participantes. Na Tabela
7 as notas atribuídas a cada um dos quesitos. Além desta avaliação, o Departamento de Trânsito aplicou um
índice de correção à média final, fruto de uma pesquisa realizada com munícipes sobre os itens mais importantes na escolha do meio de transporte. Na Tabela 8, o resultado desta pesquisa e na Tabela 9 o resultado
final do DIM com o fator de correção aplicado.
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Tabela 7 – Avaliação da viagem em Santo André
Conforto *

Segurança *

Custo da viagem

Bicicleta

1,3

1,0

R$ 0,33

Bicicleta

1,8

1,7

R$ 0,36

Automóvel

5,0

5,0

R$ 8,04

Moto

1,6

5,0

R$ 5,30

Trolebus/metrô

2,0

1,2

R$ 4,10

Trem/metrô

1,0

1,4

R$ 2,10

Trem/ônibus

1,2

1,2

R$ 4,10

Moto

1,4

1,4

R$ 5,30

* Os valores dos quesitos “conforto” e “segurança” são notas de zero a cinco atribuídas pelos participantes

Tabela 8 – Pesquisa para estabelecimento do fator de correção em Santo André

Qual destes itens você considera mais importante no modo de transporte?
Item

Quantidade de respostas

% de respostas

Fator de correção

Segurança

93

27%

2,0

Rapidez

89

26%

2,0

Custo

66

19%

1,7

Conforto

61

18%

1,6

Saúde

19

6%

1,1

Emissão de poluentes

11

4%

1,0

Tabela 9 – Notas com fator de correção aplicado e média final de cada modo em Santo André
Modo utilizado
Bicicleta

Emissão de

Energia

poluentes

consumida

2,0

5,0

6,3

Tempo

Custo

Conforto

Segurança

9,4

8,5

2,1

Média final
5,54

Automóvel

8,0

1,7

8,0

10,0

3,8

1,3

5,46

Motocicleta

10,0

4,1

2,6

10,0

1,0

5,0

5,44

Bicicleta

5,0

8,5

2,9

3,4

5,0

6,3

5,17

Trolebus/metrô

3,8

5,1

3,2

2,4

5,0

5,6

4,19

Motocicleta

9,0

4,1

2,2

2,8

1,0

5,0

4,02

Trem/metrô

2,0

7,0

1,6

2,8

5,0

5,6

4,00

Trem/ônibus

4,6

5,1

1,9

2,4

3,0

5,9

3,82

Motocicleta – velocidade, risco e poluição
A moto sagrou-se vitoriosa no quesito tempo em todos os desafios em que foi incluída (Rio, São Paulo e San
to André). No ambiente urbano, a motocicleta tem ótimo desempenho na economia de tempo por apresentar
maior agilidade do que o automóvel e um motor que lhe permite alcançar velocidades superiores a da bicicleta. No entanto, esta modalidade de transporte individual apresenta duas características que devem ser consideradas na adoção de políticas públicas para a mobilidade e, se possível, na escolha individual do meio de
transporte a ser adotado: a alta emissão de poluentes e o alto risco de acidentes (muitas vezes fatais).
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Pode parecer surpreendente, mas uma motocicleta fabricada no Brasil polui mais do que um ônibus por
quilômetro rodado. Os coletivos, veículos pesados à diesel, emitem mais óxidos de hidrogênio. No entanto,
as motocicletas superam os coletivos na emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos (Tabela 10).
Vale lembrar que as motos fabricadas no Brasil não possuem catalisador (exceto por dois modelos topo de
linha), ou seja, a queima do combustível resulta inteiramente em emissões de poluentes sólidos e gasosos
na atmosfera. Se analisarmos a emissão de poluentes per capita nos dois modos (moto e ônibus), temos
uma diferença ainda mais gritante, afinal uma moto leva, no máximo, duas pessoas, enquanto um ônibus
pode transportar mais de 50 cidadãos.
Tabela 10. Comparação entre emissão de poluentes entre moto e ônibus *.
CO (g/km)

HC (g/km)

Nox (g/km)

Moto**

5,50

1,00

0,30

Ônibus

5,45

0,78

5,00

* dados do Proconve/Promot – IBAMA.
** veículo de 150cc fabricado a partir de 2005.

Se a alta emissão de poluentes pode não representar uma razão significativa para a escolha individual
do meio de transporte, já que poucas pessoas se sentem diretamente responsáveis por problemas globais
e as razões econômicas tendem a suplantar a preocupação ambiental, o risco de acidentes graves pode
representar alguns pontos a menos para a moto na escolha do meio de transporte. Em São Paulo, a cada dia
um motociclista perde a vida no trânsito.
No entanto, andar sobre duas rodas não significa necessariamente colocar a vida em risco. O desafio
intermodal realizado em Santo André propôs uma reflexão interessante sobre o assunto. O motociclista que
chegou em primeiro lugar fez o trajeto realizando o chamado “corredor” sempre que achava necessário. A
prática, comum entre os motociclistas, consiste em realizar ultrapassagens entre dois automóveis. O outro
motociclista só andou no “corredor” quando o trânsito estava parado ou na aproximação de semáforos. A
prudência adotada pelo segundo motociclista, além de reduzir significativamente o risco de acidentes, não
representou grande diferença no tempo total da viagem: enquanto o motociclista que andou ultrapassou
veículos em movimento realizou o percurso em 40 minutos, o que evitou choques laterais entre dois veículos
com velocidades elevadas fez o trajeto em 49 minutos.

Automóvel derrota o automóvel
Tido como sinônimo de agilidade e liberdade, o automóvel particular ainda é visto por amplos setores da
população como a melhor saída para os deslocamentos urbanos. No Brasil, quem tem um carro não abre
mão de usá-lo diariamente e quem não possui um, sonha com o dia de estar sobre quatro rodas e um motor
particular. O sonho de consumo da população, aliado aos consecutivos planos de incentivo público ao transporte individual motorizado, que deixaram de lado o investimento massivo em transporte público coletivo,
acabaram por sobrevalorizar esta modalidade de transporte, que hoje se apresenta como causadora direta
e indireta de graves transtornos urbanos.
Os Desafios Intermodais realizados nas quatro cidades brasileiras, em 2006, colocaram em xeque
o automóvel, não apenas nos “problemas conhecidos” dos carros (a emissão de poluentes, os riscos de
acidentes e as alterações comportamentais decorrentes do uso), mas também e principalmente na característica mais valiosa do automóvel: a realização deslocamentos com rapidez. O automóvel ocupou as últimas
colocações em todos os desafios. A ironia é que a implosão do principal valor inato dos automóveis (a ve52
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locidade) acontece exatamente quando boa parte da população passa a utilizá-lo como meio de transporte
prioritário, gerando os infindáveis congestionamentos que marcam a vida nas grandes cidades. A cidade de
São Paulo, cujo traçado urbano foi reconstruído a partir da década de 1930 do século passado para abrigar
os deslocamentos motorizados individuais, é prova maior de que o investimento público em infra-estrutura para abrigar os deslocamentos por automóvel não necessariamente se traduz em possibilidade real de
realização destes deslocamentos de forma eficiente. Mesmo com 17 mil km de ruas pavimentadas, pontes,
viadutos, túneis e uma engenharia de tráfego bastante competente, a cada dia os índices de congestionamento atingem patamares mais altos.
Em todos os Desafios Intermodais realizados, o automóvel levou mais tempo do que a moto e a bicicleta
para cumprir o percurso estipulado. A razão é simples: por ocupar ao menos 12m2 de espaço viário, o carro
não possui a mesma agilidade no trânsito do que os veículos sobre duas rodas. O quadro fica amplamente
desfavorável ao automóvel quando realizamos uma comparação em termos de potencial de velocidade e
velocidade média. Quase todos os carros em circulação no País chegam facilmente a velocidades superiores
aos 120km/h estabelecidos como o máximo permitido pela lei. A motocicleta também atinge velocidades
semelhantes, embora a maior parte da frota em circulação seja composta por veículos de baixa potência. A
bicicleta, veículo de propulsão humana, não atinge as mesmas velocidades, mas qualquer ciclista habituado
ao seu uso cotidiano consegue obter médias próximas aos 20km/h. E esta é a diferença básica que conta
pontos a favor da “magrela”: enquanto o automóvel, devido aos congestionamentos, tem grande oscilação
de velocidade, o ciclista segue em ritmo constante durante quase todo o percurso (exceto nas paradas em
cruzamentos e semáforos). O mesmo acontece com o transporte público sobre trilhos e com os veículos
coletivos que trafegam em corredores exclusivos.

Transporte coletivo – quando valorizado, uma ótima opção
O transporte público coletivo apresentou algumas variações interessantes em termos de desempenho nos
Desafios Intermodais, especialmente no que diz respeito ao tempo do percurso realizado. A variação aferida
pode ser sintetizada na seguinte afirmação: quando o transporte coletivo dividiu espaço com os automóveis, teve o desempenho sensivelmente prejudicado. A assertiva não inclui o desempenho dos meios coletivos que realizaram percursos significativamente mais extensos do que os demais (como é o caso do trem
em São Paulo ou das integrações trem-metrô e trolebus-metrô em Santo André).
Os meios de transporte coletivos por superfície são os maiores prejudicados pelo atual quadro de
imobilidade gerado pelo excesso de veículos particulares em circulação nas cidades. No Rio de Janeiro e em
Brasília, o participante que utilizou apenas ônibus chegou em último lugar, realizando o percurso em tempo
assustadoramente maior do que os demais. No Rio, a usuária de ônibus levou 1:20h no percurso que foi
realizado em 50 minutos pelo usuário de bicicleta ou o dobro do tempo que levou o motociclista. Em Brasília
o quadro foi ainda pior: o usuário de ônibus levou 45 minutos, três vezes mais do que o tempo gasto pelo
ciclista.
A educadora ambiental carioca Carolina C. de Souza, que fez o trajeto do Desafio Intermodal do Rio
de Janeiro em um ônibus, aponta em sua avaliação uma das razões para o péssimo desempenho: “deveria
haver uma melhor distribuição das linhas e corredores exclusivos”. A falta de estrutura e planejamento que
visem a valorização do transporte coletivo de superfície resulta não apenas no tempo excessivo de viagem
de seus passageiros, como também na alta emissão de poluentes na atmosfera. Um ônibus que passa boa
parte do tempo em velocidades baixas ou até parado em congestionamentos, além de representar desperdício de dinheiro público com combustível e manutenção, emite uma quantidade bem maior de poluentes do
que os coletivos que circulam em corredores ou faixas exclusivas.
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Em São Paulo, o transporte coletivo de superfície apresentou variações bastante ilustrativas que demonstram a importância da criação de infra-estrutura urbana de valorização de sua eficiência. A grande
“surpresa” do desafio foi a quarta colocação obtida pelo usuário de ônibus, que chegou atrás apenas do
usuário de motocicleta e das duas ciclistas participantes. Com 1:06h, o participante que utilizou apenas o
ônibus ainda chegou 10 minutos antes do que a usuária de automóvel. A explicação para o excelente desempenho do ônibus está no trajeto adotado pelo coletivo, que circulou praticamente todo o percurso em
corredores exclusivos (exceto por um pequeno trecho inicial). Por outro lado, a integração entre ônibus e
metrô foi desastrosa para o trem subterrâneo, considerado o meio de transporte coletivo mais rápido e eficiente. O participante que utilizou a integração ônibus-metrô chegou em último lugar, pois teve de enfrentar
congestionamentos em 1/3 do percurso até finalmente chegar à estação de metrô.
A adoção de corredores exclusivos em vias estruturais apresenta-se como ótima solução para reduzir
os tempos de viagem e também a poluição emitida pelos coletivos, que passam a realizar seus trajetos contando com melhor eficiência energética e, conseqüentemente, reduzem a emissão de poluentes e o custo
de manutenção (que reduzirá também o custo geral do sistema). No entanto, a adoção de outras medidas
válidas também para os trens e o metrô são fundamentais para que os cidadãos passem a enxergar o transporte coletivo com melhores olhos, representando um potencial real de migração do transporte individual
para o coletivo. A boa conservação dos veículos, o planejamento das rotas e linhas, a frota suficiente para
evitar superlotação, o intervalo regular entre partidas, a tarifa acessível e, também, a integração com outros
modos de transporte disponíveis.
Neste último quesito, vale destacar a importância da associação dos meios de transporte coletivo com
a bicicleta. Ideal para distâncias curtas, a bicicleta poderia ter seu uso potencializado se a integração com
os meios de transporte de massa fosse mais eficaz. A construção de bicicletários em terminais de ônibus e
estações de metrô e trem representa mais um potencial atrativo para que o cidadão deixe o carro (ou a moto)
em casa e passe a utilizar meios de transporte menos agressivos ao ambiente e que consomem menos espaço urbano. Atravessar a cidade para ir ao trabalho de bicicleta não é tarefa fácil nem deve ser a obrigação
de ninguém. No entanto, pedalar alguns quilômetros até um terminal de ônibus ou estação de trem, além de
ser absolutamente possível para a grande maioria das pessoas, representa momentos de prazer e integração com a cidade, exercitando o corpo, a mente e a cidadania. O espaço ocupado para o estacionamento de
bicicletas é ínfimo se comparado àquele despendido para o estacionamentos de automóveis. Além disso,
se a construção de estruturas para armazenar veículos motorizados pode representar a atração de tráfego
para a região, a construção de bicicletários ajuda a diminuir os congestionamentos e a propagar alternativas
saudáveis e sustentáveis de transporte.
A valorização do transporte coletivo apresenta benefícios incontestáveis ao conjunto de deslocamentos urbanos de uma cidade, não apenas para seus usuários como para todo o conjunto da população. “Mais
habitantes utilizando transporte coletivo” pode ser traduzido como “menos habitantes utilizando transporte individual”, ou seja, menos espaço ocupado para os deslocamentos, menos poluição e menos congestionamentos. Por fim, mas não menos importante, uma cidade que oferece transporte público coletivo eficiente
é uma cidade realmente democrática, que oferece possibilidade de acesso dos habitantes ao território e aos
equipamentos de cultura, saúde, educação, lazer, serviços e comércio.

Bicicleta – a vitória da sustentabilidade
No relatório final do Desafio Intermodal de Santo André, o Departamento de Tânsito e Circulação destaca
que “a boa avaliação da bicicleta como meio de transporte é algo notável, considerando que a aplicação de
investimentos no interesse da melhoria dos modos de transporte motorizados sempre prevaleceu histori54
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camente sobre aqueles destinados a atender este modo
de transporte”. De fato, o desempenho da bicicleta foi
notável: em todos os Desafios Intermodais promovidos
em 2006, a bicicleta ocupou as primeiras posições. Se
no quesito “tempo” seu desempenho é um pouco inferior
à motocicleta, quando somados outros fatores como o
custo, a poluição atmosférica e o risco de acidentes, além
de características que ficaram de fora da avaliação (como
os benefícios à saúde física e mental), a bicicleta sagra-se
vencedora absoluta.
Este resultado aparentemente surpreendente não é
novidade para usuários de bicicletas, cicloativistas e demais cidadãos engajados nas discussões sobre mobilidade e sustentabilidade do planeta. Quem anda de bicicleta
nas cidades sabe que está em um veículo que não deixa
nada a dever aos outros. Em São Paulo, por exemplo, não
é difícil ultrapassar a velocidade média dos automóveis,
que é de 22,8km/h (sendo que nos horários de pico a velocidade é ainda mais reduzida). O resultado também segue
a tendência observada em iniciativas internacionais. Nos
desafios realizados em Londres e no Canadá, a bicicleta
também ocupou as primeiras posições, deixando o automóvel na lanterna, bem atrás ainda dos meios de
transporte público coletivo.
Se os resultados são incontestáveis, as argumentações contrárias ao uso da bicicleta como meio de
transporte também não podem ser desprezadas, ainda que mereçam reflexões mais aprofundadas. A primeira e talvez mais importante crítica à bicicleta diz respeito ao risco de acidentes. É notório que a chance de
ferimentos graves em uma colisão entre uma bicicleta e um veículo motorizado é bem maior para o ocupante
do primeiro do que para o que está no segundo. No entanto, o risco de ferimentos não é uma característica
da bicicleta, mas sim um fator externo ao uso do automóvel.
Culpar a bicicleta ou reduzir seu potencial de transporte por causa da ameaça externa representada pelos automóveis (ou demais veículos motorizados em circulação) significa aceitar a lógica da violência, onde
os mais fracos devem se proteger dos mais fortes. O bom senso, os princípios de sociabilidade modernos e
o Código Brasileiro de Trânsito dizem exatamente o contrário: quem deve zelar pela integridade do ente mais
fraco no trânsito é aquele que está no veículo mais forte. O perigo inato aos veículos é bem maior nos motorizados do que naqueles movidos à propulsão humana e isso vale também para a moto: por desempenhar
velocidades bem mais altas e possuir uma massa bem maior do que a bicicleta, a moto apresenta mais riscos
ao seu condutor do que a bicicleta, que permite ao ciclista um tempo de reação bem maior aos imprevistos.
No caso do automóvel, o risco implicado aos condutores é tão alto que foram necessárias décadas de
pesquisa e uma quantidade significativa de dinheiro para a criação de dispositivos que minimizem os danos
causados aos ocupantes vítimas de um acidente. Air-bags, cintos de segurança, vidros que não se quebram
em estilhaços e freios ABS são instrumentos que visam proteger motorista e passageiros da grande ameaça
representada por colisões em altas velocidades envolvendo massas superiores a duas toneladas. Infelizmente a preocupação da indústria automobilística ainda não alcançou a segurança das vítimas externas, ou
seja, de quem é “alvo” de um automóvel.
Ainda no aspecto “risco de acidentes”, uma série de medidas pode ser adotada pelos ciclistas e pelos
órgãos de trânsito para reduzir a exposição a acidentes. O uso da bicicleta como meio de transporte é bem
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diferente do seu uso recreativo ou esportivo. No trânsito, o condutor da bicicleta deve tratar seu veículo
como tal, e não confundi-lo com um brinquedo. A sinalização de conversões, a utilização de instrumentos de
visibilidade (roupas claras e refletores), a comunicação visual com motoristas e o respeito aos demais entes
do trânsito fazem com que a bicicleta se torne bastante segura. Campanhas educativas com a finalidade de
habilitar o ciclista a ocupar as ruas com segurança devem ser realizadas tanto para quem usa a bicicleta,
quanto para quem usa outros meios de transporte, promovendo a convivência e a tolerância como forma
de superação da violência e da agressividade que tristemente marcam o trânsito em boa parte das cidades
brasileiras.
Outra crítica à utilização da bicicleta como meio de transporte se refere à dificuldade apresentada pelo
relevo de algumas cidades. São Paulo, por exemplo, é uma cidade repleta de montanhas e vales, fazendo
com que algumas subidas pareçam intransponíveis para os meios não motorizados. Ainda que o mínimo de
condicionamento físico seja necessário para o uso da bicicleta, não é necessário ser nenhum atleta para
usá-la. Pelo contrário: qualquer pessoa em condições mínimas de saúde é capaz de utilizar a bicicleta ao
menos para pequenos deslocamentos e, com o uso cotidiano, irá notar rápidas melhoras no seu rendimento, tornando-se capaz de percorrer distâncias ainda maiores. Além disso, o planejamento das rotas pode
facilitar bastante o deslocamento em regiões montanhosas: sempre existe um caminho com relevo menos
acentuado que outros. Às vezes, duas ruas paralelas possuem diferenças significativas de relevo. Neste aspecto, outra ação do poder público poderia ser adotada para potencializar o uso da bicicleta: o mapeamento
e a criação e divulgação de ciclorrotas, ou seja, de caminhos mais adequadas aos ciclistas. Nestas vias, a
adoção de ciclovias, ciclofaixas ou da simples sinalização viária poderia favorecer a utilização das bicicletas,
ajudando a reverter o atual quadro de imobilidade das grandes cidades. Por fim, em alguns casos novamente implica-se à bicicleta um “defeito” que não lhe pertence: existe uma grande diferença em subir uma rua
rodeado por fumaça de escapamentos e pressionado por veículos motorizados impacientes e subir uma rua
em ritmo mais lento, sem ter de ouvir uma buzina ou um xingamento por estar “atrapalhando o trânsito”.
Se a bicicleta é uma ótima opção individual para os deslocamentos urbanos, é notório que seu uso não
deve ser imposto nem desejado para a totalidade da população nem para todos os deslocamentos realizados pelos cidadãos. Não é esperado que todos os habitantes de uma cidade utilizem a bicicleta para ir e voltar do trabalho todos os dias, especialmente se o percurso for longo e não houver estrutura complementar
adequada (além do estacionamento das bicicletas, é desejável a existência de vestiários e chuveiros ao final
dos trajetos).
Sendo o veículo ideal para deslocamentos curtos, a bicicleta pode servir também como meio auxiliar
para alguns deslocamentos realizados pelos cidadãos no interior dos bairros. Ir à padaria, ao mercado ou
para a escola do bairro é algo possível para quase todos os cidadãos. Além disso, como já foi dito, a criação
de infra-estrutura que permita a integração com o transporte coletivo permitiria aumentar significativamente o número de usuários de bicicleta nas cidades, reduzindo os congestionamentos, a poluição atmosférica e
os altos custos implicados na adoção do modelo que privilegia o automóvel. O uso da bicicleta é uma opção
individual que agrega aos deslocamentos algo que todos anseiam neste início de século: qualidade de vida.
Andar de bicicleta é agradável, faz bem à saúde, permite integração com o ambiente e com os cidadãos,
reduz a ansiedade e colabora com a construção de cidades mais democráticas e humanas. Desperdiçar
todos estes valores e manter políticas que privilegiem os meios motorizados, em especial o automóvel, é
optar pela manutenção do quadro de desperdício econômico, agressão ambiental, agressividade humana
no espaço habitado e perda desnecessária de vidas. A bicicleta traduz com perfeição os ideais de sustentabilidade e convivência pacífica que passam gradualmente a nortear a espécie humana neste início de século
XXI, ainda que boa parte dos esforços e investimentos siga na direção contrária, gerando uma sensação de
final dos tempos nos olhares e mentes mais críticas ou sensíveis.
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Conclusão
A realização dos Desafios Intermodais nas quatro cidades brasileiras, em 2006, colaborou com as reflexões
e discussões em curso nos mais diversos setores da sociedade sobre a mobilidade urbana, servindo tanto
para a reflexão a partir dos resultados obtidos quanto para a propagação de informações a respeito da necessidade de se discutir os deslocamentos humanos nas cidades e para a articulação de setores e indivíduos
preocupados com o assunto. Ainda que a atividade não tenha contado com alto rigor científico para abordar
a questão da mobilidade em toda a sua amplitude, o objetivo de fornecer subsídios para a análise e reflexão
foi atingido. Conforme destacou o Departamento de Tânsito e Circulação de Santo André, no relatório sobre
o DIM, “esta pesquisa pretende iniciar uma discussão acerca da mudança de concepção de soluções para
o trânsito urbano, considerando além do tratamento da oferta de sistema viário, o tratamento da demanda
por esse sistema, ponto comum no pensamento de diversos técnicos do setor, que carece de dados mais
precisos para subsidiar projetos, planos e investimentos”.
Se os Desafios Intermodais compõem apenas uma pequena parte de todos os estudos, avaliações
e ações para elevar a qualidade dos deslocamentos urbanos, sua realização teve grande importância no
contexto das campanhas pela redução do uso do automóvel e pela ampliação de oferta de meios sustentáveis. O destaque na mídia foi grande e, certamente, um público bastante amplo tomou conhecimento da
impossibilidade de manutenção do modelo vigente na maior parte das cidades que privilegia o transporte
individual motorizado em detrimento das outras alternativas. A qualificação da mobilidade dos cidadãos
passa por mudanças culturais e estruturais, sendo que uma não acontece sem a outra. Se a notícia no jornal
pode ter significado apenas “mais uma” lida por um determinado cidadão durante o café-da-manhã, é a
partir da constituição de uma massa crítica de conhecimentos e experiências sobre o assunto que as ações
são multiplicadas e conseguem chegar a um número cada vez maior de pessoas, incluídos aí os técnicos e
políticos responsáveis pelas mudanças estruturais, alterando comportamentos e decisões a respeito de
uma característica intrínseca à vida humana: o deslocamento no território em que vive.
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5
MorTes eM aCidenTes
CoM BiCiCLeTas
no MUniCÍPio de sÃo PaULo
Flavio Murilo Bueno Torres
Engenheiro Civil e Assistente Técnico da CET/SP

1. iNTrodução
Desde sua invenção, a bicicleta tem sido um meio de transporte útil e vantajoso, por preço relativamente
baixo e por não consumir combustível, ocupando pouco espaço e sendo fácil sua manutenção. Além de tudo
isso, a bicicleta é leve para carregar, pois pesa cerca de 10 quilos, mas pode suportar cargas de até 10 vezes
seu peso.
Com a bicicleta, uma pessoa pode locomover-se normalmente à velocidade de 16 a 20 km/h, o que nunca conseguiria andando a pé. esse é um veículo que também serve para a prática esportiva, o divertimento,
e o transporte rural e urbano.
Na europa, a bicicleta é o veículo mais difundido. Nos países como inglaterra, França, Alemanha, Holanda, itália, Bélgica e escandinávia o uso da bicicleta como meio de transporte é comumente preferível pelos
habitantes.
Mas afinal, de onde vem a bicicleta descrita nos dicionários como sendo um pequeno veículo de duas
rodas iguais, sendo a traseira motriz? Conta a história, sem registros e talvez folclórica, que grandes monarcas as utilizavam como requintes de luxo e nobreza, desde que o homem inventou a roda. Comenta-se que
requintadas donzelas desfilavam nos grandes jardins dos castelos em busca de aventuras. era preciso ser
muito rico para ter um veículo artesanal para uso exclusivo.
Já a história real, registrada no Museu de Madri, po meio de desenhos e escritos de Leonardo Da Vinci,
mostra que, por volta do ano 1480, ele foi o criador da bicicleta com transmissão por corrente. Sua invenção
está relacionada diretamente com o estudo do teorema das composições de forças que permitiu a solução
para o equilíbrio de um corpo em planos inclinados. entretanto, esse protótipo só foi industrializado em
1855, após o surgimento do velocípede impulsionado pelos pés do ciclista, sem o uso de pedais.

Colaboraram na elaboração deste artigo os integrantes da equipe de Coleta e Processamento de Dados de Acidentes de Trânsito da
Gerência de Segurança no Trânsito da CeT/SP.
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A invenção e o inventor são cercados de discussões, pois, em um museu da Alemanha há um modelo chamado “Bicicleta de Kassler”, que data de 1761, mas os franceses afirmam que ela foi produzida na França.
Somente em 1870 apareceram as primeiras engenhocas de metal com pneus de borracha, mas eram
bem diferentes das de hoje: os pedais eram ligados à roda da frente, que era enorme! Aos poucos as bicicletas foram mudando, até chegarem à forma que conhecemos hoje – isso se elas não mudarem mais...
Independentemente de sua história, hoje a bicicleta se consolidou como meio de transporte, um exemplo disso é que o Estado de São Paulo tem aproximadamente 15 milhões de bicicletas, sendo estas distribuídas em oito milhões na Grande São Paulo e sete milhões nas demais regiões do Estado (antes da divulgação
recente do crescimento da frota de 26% nos últimos 4 anos – jornal FSP 14/03/2007).
Não há números oficiais, mas é tido como certo que, pelo menos 35% dessa frota seja usada diariamente como meio de transporte. Dependendo da região ou da cidade, este número sobe muito.
A grande maioria dos usuários diários da bicicleta é a população de baixa renda. Essa é, na maioria dos
casos, a sua única opção de transporte, seja por questões econômicas ou deficiências do transporte público.
Outro fator importante é que a bicicleta dá ao usuário cidadania, tanto no que diz respeito a acessibilidade às oportunidades de trabalho, quanto no que diz respeito ao lazer. Ela dá a uma larga faixa da população a liberdade de locomover-se com baixo custo.
A razão desse percentual baixo de usuários permanentes da bicicleta como modo de transporte, devese a um ponto básico: ausência de facilidades para o seu uso.
Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o Estado de São Paulo tem aproximadamente
15% de deficientes físicos, muitos deles usuários de cadeiras de rodas, que teriam grande melhora em sua
qualidade de vida com a implantação de várias facilidades para ciclistas e ciclovias urbanas.
É desnecessário lembrar que todo cidadão tem direito à mobilidade, ao compartilhamento do espaço
destinado ao trânsito, à saúde pública, à redução de acidentes, à manutenção da saúde, à preservação do
meio ambiente. O uso da bicicleta implementa com custos muito baixos todos esses direitos da população.
É necessário desenvolver uma nova política para transporte que inclua e integre todos os modos de
transporte, para que o cidadão ciclista não fique abandonado, com os problemas gerados por políticas de
transporte excludentes. Há que se registrar com louvor a recente liberação do metrô de São Paulo para uso
e transporte de bicicletas nos finais de semana.
É condição básica para a segurança do ciclista que o sistema de trânsito esteja integrado com a realidade do veículo bicicleta, assim como para o convívio com o cidadão ciclista. A forma técnica mais eficiente
para diminuir o alto índice de acidentes envolvendo ciclistas, principalmente em esquinas, é po meio de
sinalização semafórica, vertical, horizontal e de pequenas canalizações para bicicletas.
É por tudo isso que apresentaremos nossa contribuição sobre acidentes com bicicletas que resultaram
em mortes. Este trabalho visa conhecer o perfil da vítima e, se possível, entender em que circunstâncias
ocorreu o acidente identificando a necessidade de intervenções.
Antes, porém, será preciso esclarecer que o Banco de Acidentes de Trânsito da CET, existente desde a
década de 1970, teve sua coleta interrompida em 2000 e, ao ser retomada em 2005, iniciamos uma coleta
mais rica em termos de informações qualitativas, que permitiu subsidiar o presente trabalho.

2. Objetivos
O objetivo deste estudo é quantificar as mortes provenientes de acidentes de trânsito envolvendo bicicletas,
bem como qualificar segundo os itens que mais interessam à sua análise. Além disto, pretendemos identificar os motivos causadores dessa ocorrência, visando a subsidiar intervenções no viário que venham a
reduzir tal tipo de acidente.
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3. Metodologia
Os dados que serão apresentados são resultado de um trabalho composto de duas etapas: primeiramente, a
cada início de mês, nossa equipe extrai dos prontuários do IML – Instituto Médico Legal de São Paulo, todos
os dados existentes sobre mortes; depois disso, com esses dados, nossa equipe dirige-se à sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, por meio de consulta ao sistema Infocrim – Informações
Criminais, complementa os registros com informações extraídas dos Boletins de Ocorrências da Polícia Civil,
que registra todos os acidentes de trânsito com vítimas. Na realização desse procedimento, os dados das duas
fontes são cruzados, evitando, assim, duplicidade ou incorreções nas informações ora apresentadas. Como
também coletamos dados referentes a todos os acidentes com vítimas (não fatais) e, ainda, com outros tipos
de veículos, a referida coleta desses dados é realizada diariamente, de segunda-feira a sexta-feira ininterruptamente. Os dados extraídos dos BOs – Infocrim – são transportados para uma planilha e digitados no sistema
SAT (sistema de processamento de dados desenvolvido pela CET). Os dados extraídos do IML são processados
em planilha excel. Depois de codificados e inseridos nos sistemas, os dados são revisados.
Os desfechos são apresentados pelas prevalências e seus respectivos intervalos de confiança. Análises
bivariadas entre as exposições e desfechos foram realizadas.

4. Quantificação das mortes em acidentes
de trânsito no Município de São Paulo – 2006
4.1. Total de mortes por tipo de usuários da via
19,4%

pedestre = 734
ciclista = 84

25,6%

motociclista/passageiro = 380
49,4%

condutor/passageiro de auto,
ônibus e caminhão = 289
TOTAL = 1.487

5,6%

Se compararmos dados relativos a morte de ciclistas por acidente de trânsito com bicicletas, entre os anos
de 2005 e 2006, notamos uma redução na casa de 11%, ou seja, em 2005 foram 93 ciclistas mortos motivados por acidentes de trânsito com bicicletas e, em 2006, conforme figura acima, foram apurados 84 ciclistas
mortos por acidentes de trânsito com esse tipo de veículo. Convém esclarecer que o veículo bicicleta esteve
presente em outras 13 mortes em que a vítima não foi o ciclista condutor (10 pedestres; dois motociclistas;
um garupa de bicicleta).
4.2. Ciclistas mortos por tipo de veículo envolvido
6,0%
9,5%

23,8%

bicicleta = 20
bicicleta + ônibus = 28
bicicleta + automóvel = 23

27,4%

bicicleta + caminhão = 8
33,3%

bicicleta + motocicleta = 5
TOTAL = 84
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A maioria das mortes de ciclistas motivadas por acidente de trânsito envolvendo bicicletas ocorreu entre
esses veículos e os ônibus. Por motivos de atendimento de demanda populacional, os itinerários dos ônibus
que compõem a rede de transporte coletivo municipal têm grande parte de seu percurso em vias arteriais,
fato que pode estar identificando o grande número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo esses
dois tipos de veículos.
Ao compararmos as mortes de ciclistas em acidentes envolvendo outro veículo com a frota cadastrada
no município (dez./2006), concluímos que o ônibus é o veículo que mais oferece risco de morte em acidente
com bicicletas, com índice de 4,52 mortes/10 mil veículos, seguido dos caminhões, com 0,59 mortes/10 mil
veículos, e dos automóveis, com 0,05 mortes/10 mil veículos.

5. Perfil dos ciclistas mortos em acidentes de trânsito
5.1. Distribuição por faixa etária
1,1%
4,8% 2,4%

14,3%

0 – 9 anos = 2
10 – 12 anos = 5

6,0%

13 – 17 anos = 16

19,0%

18 – 29 anos = 24
30 – 44 anos = 20

23,8%

45 – 59 anos = 12
28,6%

60 – 75 anos = 4
S/I = 1

5.2. Distribuição por sexo
100

95

80
Masculino = 80
Feminino = 4

60
40
20
5

0
%

5.3. Distribuição por estado civil
80
70

74

60
50
Solteiros = 62

40

Casados = 14

30
20

17

10

Outros = 5
6

3

S/I = 3

0
%
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5.4. Distribuição por naturalidade
60
54

50
40

São Paulo = 45

30

Nordeste = 32

26

20

16

10

Outros = 17

0
%

5.5. Distribuição por ocupação
50

45

40
30

26
25

Ajudantes e Auxiliares = 22

20

Estudantes = 21

10

Inativo/Menor = 3
Diversos = 38

4

0
%

Os ciclistas mortos em acidentes de trânsito em São Paulo no ano de 2006 foram, na quase totalidade,
pessoas do sexo masculino: 80 homens e quatro mulheres. Com idades distribuídas de 5 a 72 anos, a concentração dos mortos encontra-se nas faixas de 18 a 29 anos, com 24 mortos, e de 30 a 44 anos, com 20
mortos, que os identifica como indivíduos maiores de idade em faixa de produtividade profissional ativa,
coincidindo com a distribuição proporcional por faixa etária do total de 716 condutores mortos em acidentes
de trânsito em 2006. A esmagadora maioria foi composta por indivíduos solteiros, com 62 mortos contra
outros 14 que eram casados, praticamente o dobro da participação de solteiros entre condutores e ocupante
de veículos solteiros mortos em 2006 (36%). Também identificamos a maioria de indivíduos provenientes do
Estado de São Paulo, com 45 mortos, seguido de indivíduos oriundos do Nordeste, 32 mortos, e dos demais
estados, com contribuição de 17 mortos, praticamente a mesma distribuição do total de mortes em 2006. Ao
analisarmos a ocupação, constatamos concentração de ajudantes e auxiliares pouco acima de estudantes:
22 indivíduos mortos eram ajudantes e auxiliares e 21 indivíduos mortos eram estudantes, demonstrando
uma concentração em ocupações transitórias, também próxima a distribuição das mortes totais de condutores e passageiros de veículos.

62



a n t p / b n d e s  s é r i e

c a d e r n o s

t é c n i c o s  volum e

7

6. Perfil dos acidentes de trânsito causadores de mortes de ciclistas
6.1. Distribuição dos acidentes por dia de semana
Dia
Número
%

Segunda
13
15,5

Terça
16
19,0

Quarta
15
17,9

Quinta
06
7,1

Sexta
14
16,7

Sábado
09
10,7

Domingo
10
11,9

Sem inf.
01
1,2

Total
84
100

20 %
15 %
10 %
5.%
0%

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Sem inf.

Analisando a distribuição por dia da semana dos acidentes de trânsito causadores de mortes de ciclistas, verificamos concentração às terças e quartas-feiras (16 e 15 ocorrências respectivamente), seguidos
com pouca variação de sextas e segundas-feiras (14 e 13 ocorrências respectivamente), números que retiram dos finais de semana o título de dias com maior ocorrência de mortes de ciclistas por acidentes de
trânsito.

6.2. Distribuição dos acidentes por hora do dia
0h –1h

1h – 2h

2h – 3h

3h –4h

4h –5h

5h – 6h

6h – 7h

7h – 7h

8h – 9h

9h – 10h

3

0

1

2

0

2

4

3

4

1

13h – 14h

14h – 15h

15h – 16h

2

3

8

10h – 11h 11h – 12h

0

1

16h – 17h 17h – 18h 18h – 19h 19h – 20h 20h – 21h 21h – 22h 22h – 23h 23h – 24h

6

7

6

6

4

2

5

3

12h – 13h

4
S/i

Total

7

84

6.3. Distribuição dos acidentes por período do dia
Intervalos
Número
%

00:01h -06:00h
8
8,3

06:01h -12:00h
13
16,7

12:01h - 18:00h
30
38,1

18:01h -24:00h
26
28,6

Sem Informação
7
8,3

Total
84
100
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A faixa horária que mais registrou a ocorrência de mortes por Acidentes de Trânsito é das 15:00h às
16:00h (8 das ocorrências) seguida pela faixa das 17:00h às 18:00h (sete das ocorrências), salientando que
das 15:00h às 21:00h atingiu-se quase 50% das ocorrências das quais temos informação (37 ocorrências
das 77 com informação de hora). Com relação ao período do dia, a faixa das 12:00h às 18:00h registrou
38,1 % das ocorrências. Esses números contrariam a distribuição de mortes de condutores e passageiros de
veículos que têm concentração na faixa das 05:00h às 07:00h e no período das 00:00 às 06:00h.

6.4. Distribuição dos acidentes por região da cidade
Regiões
NA
%

Sul
30
35,7

Leste
27
32,1

Norte
14
16,7

Oeste
7
8,3

Centro
4
4,8

Sem inf.
2
2,4

40
30

30

27

20

14
7

10

4

2

0
Sul

Leste

Norte

Oeste

Centro

S/I

6.5. Distribuição dos acidentes em relação ao centro do município
Centro
4
4,8%

Interno minianel
11
13,1%

70

Externo minianel
69
82,1%

69

60
50
40
30
20
10
0
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Externo minianel

Total
84
100

6.6. Distribuição dos acidentes por tipo de via
Tipo de vias
Arteriais
Coletoras
Rodovias
Total

Número
53
28
3
84

60

%
63,1
33,3
3,6
100,0

53

50

Arteriais

40
30

Coletoras

28

20

Rodovias

10

3

0

Fonte para tabulação e codificação: Diário Oficial do Município de 21/05/02, sobre Classificação Viária

As regiões com maior área física e, por conta disso, com maiores distâncias a serem percorridas, são as
que apresentam maior contribuição de mortes de ciclistas por acidentes de trânsito: Sul, com 30 ocorrências
(35,7%), e Leste, com 27 ocorrências (31,2%). Essas regiões possuem também os maiores números de viagens por bicicleta. Com relação ao maior interesse de tráfego, a região externa ao minianel viário é a maior
contribuição. Os acidentes de trânsito que causam a morte de ciclistas contribuem com 69 ocorrências que
correspondem a 82,1%. Por fim, a ocorrência de acidentes de trânsito causadores da morte de ciclista em
vias arteriais contribui com 53 ocorrências (63,1%).

6.7. Distribuição dos acidentes por sua natureza
A distribuição dos acidentes por sua natureza revela a ocorrência de colisões com outros veículos como o
tipo de acidente que mais vitimou ciclistas, com 56 ocorrências (67% das mortes), o segundo tipo, bem abaixo do primeiro, é a queda sem envolvimento de outro veículo, com nove ocorrências (11% das mortes).

3,0%
3,0%
11,0%

5,0%

10%

Colisão (outros veículos) = 56
Queda = 9
Colisão e atropelamento = 3
67,0%

Choque = 3
Queda e atropelamento = 4
S/I = 8
TOTAL = 84
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7. Dias entre a ocorrência do acidente e a morte
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Esse gráfico traz a informação de que 85,5% dos ciclistas morreram em até cinco dias após a ocorrência do
acidente, índice este superior ao de pedestres mortos e inferior ao número de ocupantes de veículos mortos
no transcorrer dos mesmos dias. O tempo médio de sobrevida de 5,2 dias ficou dentro da média histórica de
vítimas de acidentes de trânsito.

8. Considerações finais
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 96, classifica os veículos e enquadra a bicicleta como veículo
de transporte de passageiros de propulsão humana.
Nosso entendimento é que depois da entrada em vigor do CTB (Lei nº 9.503, de setembro de 1997), o
registro de acidentes de trânsito que envolve o veículo bicicleta com outro tipo de veículo – que erroneamente eram registrados como atropelamento –, passaram a engrossar os índices de acidentes de trânsito
entre veículos.
Aliado a isso e, com base na pesquisa OD/87, a aferição para o ano de 2002 apontou um crescimento
de 100% na participação de viagens por esse tipo de veículo, passando em números absolutos de 54.370
viagens, em 1997, para 138.431, em 2002.
Analisando tais informações e o salto no número de ciclistas mortos em acidentes de trânsito entre
2004 e 2005 (mesmo considerando que o banco de mortes de 2004 ainda possa computar significativo
número de ciclistas mortos como vítimas de atropelamentos), concluímos que ações do poder público de
todas as esferas voltadas à redução de acidentes de trânsito com bicicletas devem ser desenvolvidas e implantadas imediatamente, sem maiores questionamentos. Entre tais ações, algumas de baixo custo e investimento, facilitando a utilização da bicicleta como meio de transporte, podem ser implantadas sem maiores
transtornos, como a adotada recentemente pelo Metrô e a CPTM.
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6
se TiVesse QUe ensinar
a ProJeTar CiCLoVias
Antonio Carlos M. Miranda
Consultor em planejamento cicloviário

PriMeirAs coNsiderAções – que TexTo é esTe?
em algum momento dos anos 70 do século passado o Arquiteto Lúcio Costa escreveu um artigo com o título
“Se tivesse que ensinar Arquitetura”. Parafraseando o velho mestre, apresento agora o documento “Se
tivesse que ensinar a Projetar Ciclovias”.
Não é minha pretensão copiar o mestre, transmudando apenas o tema para outro voltado à infra-estrutura cicloviária, mas sim transmitir opiniões e procedimentos que julgo acertados quando do desenvolvimento de projetos e na construção de vias cicláveis em nosso País.
Apresento o termo vias cicláveis porque entendo que estejamos precisando de ações que vão além da
construção de ciclovias para montarmos a mobilidade por bicicleta no Brasil. Ou seja, é necessário ter ciclovias, ciclofaixas, passeios compartilhados, passeios separados e muitos outros dispositivos capazes de
garantir circulação segura às bicicletas e aos seus condutores.
Neste documento faço abordagens sobre alguns itens importantes à montagem de ações essenciais à
organização do planejamento e à realização de projetos para a bicicleta. O texto não pretende esgotar o assunto, nem tampouco é minha intenção perpassar todos os itens que um projeto de engenharia/arquitetura
requer. é importante dizer que o tema é relativamente novo na literatura técnica brasileira. São poucos os
documentos técnicos existentes e eles ainda não conseguiram configurar um acervo capaz de consolidar
teses aceitas e uma prática de discussões continuada nos meios técnicos e acadêmicos nacional.
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Este texto pode apresentar algumas abordagens parcialmente repetidas ou recorrentes em todo o documento. Esta condição poderá se dar em face à interdependência com o assunto que estiver sendo abordado, ou porque seja importante reforçar algum aspecto do tema .
O documento está dividido em oito capítulos, sendo feita, no primeiro, uma abordagem geral sobre a
mobilidade da bicicleta no Brasil, abrangendo questões sobre a condição geral do seu uso no mundo, sua
importância como item voltado à redução da emissão de poluentes e na diminuição do Efeito Estufa do Planeta Terra.
No segundo capítulo, o planejamento cicloviário é ressaltado sendo, entretanto, um panorama apenas
parcial, uma vez que o objetivo principal é tratar a questão dos projetos. A sua inclusão aqui visa à definição
de procedimentos que favoreçam a realização de projetos mais acertados possíveis.
No terceiro capítulo são apresentadas diferentes formas de organização dos espaços cicloviários. Mais
do que isto, é demonstrado como por meio de algumas variações e combinações é possível estabelecer novos conceitos como as rotas cicloviárias e os espaços compartilhados.
Do quarto ao sétimo capítulo são apresentados os diversos elementos do projeto. Sendo no quarto
destacados os diferentes aspectos da geometria viária. No quinto são feitas abordagens sobre a sinalização
nos projetos. No sexto são evidenciados os principais elementos e arranjos a serem considerados nos projetos de interseções. No sétimo ocorrem as considerações gerais sobre outros aspectos das infra-estruturas
cicloviárias, como: drenagem, pavimentos, contenções de terrenos, paisagismo e os estacionamentos.
No oitavo e último capítulo são apresentadas uma visão geral de futuro e à bicicleta e considerações
gerais sobre a sobrevivência do planeta e a necessidade de ações para ampliação das oportunidades para
a bicicleta.

1. A MOBILIDADE POR BICICLETA
1.1. A extensão das infra-estruturas
A colocação do título do presente documento no condicional e não na forma positiva resulta do fato de que
até hoje esta matéria não foi incluída de forma regular nos ensinos de graduação da engenharia e da arquitetura, nem está presente nos muitos cursos de pós-graduação nas duas áreas do conhecimento humano
das instituições de ensino brasileiras.
Vale lembrar que a demanda para tanto não é pequena, uma vez que em 2001, por ocasião do lançamento do documento “Planejamento Cicloviário – Diagnóstico Nacional sobre o Uso da Bicicleta no Brasil”,1
a quantidade de infra-estrutura implantada no País era de apenas 350km. A pesquisa que revelou este dado
foi realizada junto a 60 cidades, entre aquelas com maiores referências quanto à intensidade do uso da bicicleta no seu território.
Passados apenas 5 anos desde a publicação daquele documento, outra pesquisa em 2005, patrocinada
pelo Ministério das Cidades, revelou que o País tinha, em 277 cidades, cerca de 2.500km de infra-estrutura
exclusiva à circulação de bicicletas.2
O País aumentou em mais de 700% sua infra-estrutura cicloviária entre 2001 e 2006. Mesmo considerando a discrepância entre os dois universos pesquisados – 60 para quase 280 cidades – houve de fato
um salto no provimento de facilidades para a bicicleta. No entanto, ele ainda é tímido, comparado a outros

1

2

GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Planejamento Cicloviário – Diagnóstico Nacional, Brasília (DF), 2001,
147 p.
MINISTÉRIO DAS CIDADES – Dados apresentados pela SEMOB durante o 1° Seminário Nacional – Bicicleta e a mobilidade urbana no
Brasil, organizado pela ANTP e a Companhia de Engenharia de Santos (CET). Santos, abril/2007.
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avanços mundiais e à urgência das questões ambientais associadas aos problemas gerados pelo modelo de
mobilidade urbana de nossas principais cidades e regiões metropolitanas.
É preciso ter em conta que hoje o País com maior quantidade de infra-estrutura, comparativamente
ao seu tamanho populacional, é a Holanda. A relação infra-estrutura/habitante mostra a importância que
a bicicleta possui em todo o território e não apenas em uma região ou cidade. Bogotá, na Colômbia, por
exemplo, é a cidade da América Latina que tem a maior infra-estrutura cicloviária implantada, seguida do Rio
de Janeiro.3 Na primeira, há mais de 300km de ciclovias em operação, enquanto o Rio alcançou ao total de
160 km em sua rede. Porém, como a cidade carioca é mais populosa, a importância da mobilidade por bicicleta em Bogotá é muitas vezes maior.
Em um seminário ocorrido em Santos, no mês de abril de 2007, 4 apresentei um novo conceito para
medir o grau de facilidade ofertado aos ciclistas pelas nossas cidades. O importante não é saber apenas
a extensão da rede cicloviária, mas conhecer que quantidade de infra-estrutura existe por habitante. Para
ilustrar como este dado muda a avaliação das cidades, apresento no quadro a seguir como deve ser a comparação entre áreas urbanas: o Rio de Janeiro passa da primeira para a quarta posição, enquanto que, Praia
Grande, no litoral paulista, surge como a cidade mais bem-sucedida em termos do provimento de infra-estrutura a sua população.
Tabela 1 – Comparativo da infra-estrutura brasileira
População (IBGE

Centímetros de

Ordem

Municípios

1°

Rio de Janeiro RJ

6.136.652

160.000

2,61

4°

2°

Curitiba – PR

1.788.559

119.000

6,65

2°

3°

Praia Grande SP

245.386

77.000(*)

31,38

1°

4°

Teresina - PI

801.971

50.000 (*)

6,23

3°

Infra-Estrutura (m)

– 2006)

infra-estrut./habitante

Ordem

Fonte: Oficina Consultores e Engenheiros Associados e Antonio Miranda,
”Diagnóstico sobre o Uso da Bicicleta em Teresina” – Abril, 2007.
(*) Estão incluídos os trechos em obra, com previsão de término no segundo semestre de 2007.

Fazendo uso deste mesmo indicador, pode ser observado que a Holanda, com 16,5 milhões de habitantes e 19 mil km de ciclovias junto às rodovias, teria 1,16m ou 116cm de infra-estrutura por habitante. E isto
sem considerar a quilometragem existente nas áreas urbanas do País, o que elevaria em alguns metros esta
medida.
Do ponto de vista de cidade, Hamburgo e Munique na Alemanha são as cidades mundiais com maiores
infra-estruturas por habitantes. Em Munique, a rede cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e usos compartilhados) tem cerca de 1.400km (http://www.velo-city2007.com/#cycling), para uma população de 1.331.445
habitantes (fev. 2007), e em Hamburgo existem 1.280km de ciclovia, 30km de ciclofaixas e 530km de uso
compartilhado (dados de 2003), para 1.754.317 habitantes (nov. 2006).5
As nações mundiais que apresentam os maiores usos são a China e a Índia, porém, não se tem dados
estatísticos deste uso. Esta afirmativa está mais baseada no tamanho das frotas de bicicletas desses países
3

4

5
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LOBO, José. Dados presentes em palestra proferida no 1° Seminário Nacional – Bicicleta e a mobilidade urbana no Brasil, organizado
pela ANTP e a Companhia de Engenharia de Santos (CET). Santos, abril/2007.
MIRANDA, Antonio. Dados presentes em palestra proferida no 1° Seminário Nacional – Bicicleta e a mobilidade urbana no Brasil,
organizado pela ANTP e a Companhia de Engenharia de Santos (CET). Santos, abril/2007.
Velo-city 2007. Munique (München), 12 a 15 Junho de 2007, http://www.velo-city2007.com/#cycling. Prefeitura do Município de
Hamburgo, 2003.
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do que em pesquisas específicas. Os dados apresentados por revistas do setor de vendas de bicicletas e
de associações de empresas montadoras de bicicletas informam que a China teria cerca de 300 milhões de
bicicletas e a Índia pouco mais de 200 milhões. São dados muito imprecisos, mas mesmo assim capazes de
colocar as duas nações no topo do cenário internacional.
O Brasil, segundo dados do setor produtivo da bicicleta, é o terceiro produtor mundial e o quinto maior
consumidor do veículo.6 A frota nacional, segundo relatório da ABRADIBI/ABRACICLO de dezembro de 2005,
tem cerca de 60 milhões desses veículos. No entanto, algumas associações de ciclistas, baseadas no número de componentes vendidos – em especial coroas – e na durabilidade das bicicletas, estimam uma frota
com cerca de 75 milhões de unidades. Com um ou outro dado, este número nos coloca como tendo a 5ª frota
mundial, atrás da China, Índia, EUA e Japão.
Porém ainda são grandes as carências de dados estatísticos sobre a mobilidade por bicicleta no Brasil.
A exceção de poucas cidades, como Rio de Janeiro, Vitória, Teresina e Porto Alegre, que realizaram pesquisas nos últimos anos para conhecer a repartição modal dos transportes urbanos, a maioria não tem dados
sobre a participação da bicicleta no conjunto das viagens diárias. Pesquisa conduzida pela Oficina Consultores no ano de 2003 para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro,7 revela que a bicicleta representa 1,9%
do conjunto de viagens realizadas na capital e 3,2% na Região Metropolitana, enquanto em São Paulo este
índice é menor do que 0,6%. Isto indica que ampliações da infra-estrutura produzem imediata alteração na
mobilidade por bicicleta.
O fenômeno do crescimento da demanda a partir da ampliação da oferta não ocorre somente com a bicicleta, mas com a maioria dos modos de transporte. No entanto, como é pequena a oferta de infra-estrutura
à circulação exclusiva da bicicleta e muitos são os riscos advindos do tráfego compartilhado para ciclistas
inexperientes, o uso da bicicleta experimenta um grande salto quando é construída uma nova ciclovia ou
ciclofaixa e suas diretrizes são capazes de atender de forma direta a demanda.
1.2. A questão ambiental
A partir de 2006 o mundo capitalista calou-se diante das evidências das mudanças climáticas do nosso planeta. Aquilo que ambientalistas vinham alertando já há pelo menos duas décadas, teve nas imagens da seca
do Rio Amazonas e no derretimento das geleiras e dos picos nevados amostras contundentes da quebra
da harmonia da vida na única pátria real da humanidade. Mesmo os mais céticos industriais e empresários
renderam-se a tamanha prova de que a Terra está em processo de degeneração acelerada.
O Protocolo de Kyoto, de 1997, obteve forte reação de alguns países industrializados. Um dos grandes
vilões ambientais apresentados pelo documento foi o automóvel. A emissão de gases emanados pelos escapamentos dos veículos constitui forte contribuinte para a formação do efeito estufa e a acumulação de
CO2 na atmosfera. Alternativas vêm sendo buscadas para a circulação motorizada com a geração de menor
número de poluentes. O processo é lento, diante dos cartéis de empresas que exploram e distribuem derivados do petróleo e daquelas que fazem uso de equipamentos/acessórios com base em combustíveis fósseis.
Montadoras de veículos automotores também resistem às mudanças em razão de altos custos para adaptar
suas plantas industriais e seus meios de produção.
É neste cenário de transformação lenta, mas com crescentes exigências ambientais, que a bicicleta
aparece mais uma vez como panacéia salvadora. A primeira vez que a bicicleta surgiu como redentora das
crises ocorreu nas duas crises do petróleo, nos anos 70, diante do cartel dos países produtores, que elevaram substancialmente o preço do barril.
6

7

ABRADIBI – Associação Brasileira dos Fabricantes e Distribuidores e Importadores de Bicicletas, Peças e Acessórios. O Mercado
Brasileiro de Bicicletas no Brasil – Informações básicas conjunturais de ordem geral. São Paulo, dezembro/2005.
OFICINA Engenheiros Consultores Associados. Pesquisa Origem/Destino da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ, 2003.
Atualização da O/D do Metrô de São Paulo. São Paulo, 2002.
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Para aqueles que já fazem uso dela como veículo regular para seus deslocamentos habituais, as mudanças que advirão a partir de agora podem melhorar muito o desempenho a ser obtido nas suas viagens,
reforçando a sua preferência. No entanto, para aqueles que nunca olharam a bicicleta como veículo de
transporte, as exigências são muito maiores. Para convencê-los ao uso, há necessidade de bons e eficazes
projetos, capazes de conceder segurança e conforto na circulação.
É pretensão deste texto colocar na ampulheta do tempo ao salvamento do planeta um pequeno grão de
areia à construção de instrumentos técnicos capazes de auxiliar na montagem de projetos cicloviários. Este
artigo espera contribuir para o aumento do uso deste notável e singelo meio de transporte, cujas características são eminentemente urbanas.

2. O PLANEJAMENTO PARA BICICLETA
2.1. A importância do planejamento de redes
É preciso dizer, como primeira consideração, que a construção de infra-estruturas cicloviárias não representa a única forma à garantia da mobilidade por bicicleta. De forma ideal, todos gostariam de residir em uma
cidade na qual se pudesse ir sobre duas rodas fazendo uso do sistema viário implantado. Assim, teríamos
não apenas alguns espaços para circular, mas a totalidade das vias e todos os destinos seriam possíveis de
ser atingidos pela bicicleta.
O superlativo problema, entretanto, é que o automóvel tomou conta da maior parte das vias urbanas.
Além dos espaços de circulação, ocupa até mesmo as calçadas em busca de espaços para estacionar. Esta
voracidade de áreas para circular e parar consome quase metade do espaço urbano. O sistema viário representa de 20% a 30% do consumo de um território urbano, dependendo do arranjo do projeto ou da ocupação, porém, se incorporarmos as áreas de parqueamento e acessos, este percentual poderá ascender a
quase 40% do espaço das grandes cidades.
Quanto ao tráfego, é crucial que a circulação da bicicleta tenha garantia de espaços segregados, seja
em razão da velocidade ou devido à intensa presença dos veículos motorizados. Estudos na Holanda e na
Inglaterra indicam os momentos limites à tomada de decisão sobre a construção de infra-estrutura exclusiva
à circulação das duas rodas leves. Eric Ferreira, em artigo intitulado Integração com Transporte Não-motorizado,8 mostra em dois gráficos os momentos adequados para se adotar ou não uma via segregada para o
trânsito de ciclistas. Segundo explicação de Eric Ferreira “o gráfico proposto pelo Dutch Institute for Road
Safety Research – SWOV está baseado na relação entre volume de tráfego e velocidade”, assim, quanto
maiores as velociades e os volumes de tráfego em uma via, maiores serão os riscos aos ciclistas. Também,
está claro que situações de congestionamento de veículos motorizados não oferecem riscos aos ciclistas,
mas igualmente dificultam a mobilidade da circulação das bicicletas.
Tem sido comum no Brasil a construção de ciclovias isoladas, como se uma determinada extensão de
espaço exclusivo à circulação de ciclistas pudesse atender às necessidades de viagens dos ciclistas. Esta
prática deve ser definitivamente descartada pelas administrações municipais. As cidades que apresentaram
melhores resultados quanto à reintrodução da bicicleta como veículo de transporte mostram a importância
da construção de redes cicloviárias. Bogotá, na Colômbia; e Praia Grande, no Brasil, são dois desses bons
exemplos.
A elaboração do planejamento de redes ou da montagem de um “Masterplan” deve estar associada
à análise de diferentes aspectos da organização urbana. Ou seja, a obtenção e observação de mapas con8
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tendo a plotagem das características do uso do solo atual ou do uso do solo futuro definido por um Plano
Diretor, caso ele exista na cidade. Além destes instrumentos de análise, deve ser obtido mapa detalhado do
sistema viário, incluindo futuras vias a serem abertas no município.
Muitos são os aspectos a serem considerados na montagem de uma rede cicloviária, como os projetos
previstos para a ampliação de redes de serviços de infra-estrutura diversas (água, luz, gás, telefonia, água
pluvial, cabos de fibra óptica etc.). Também devem ser observadas as restrições à ocupação das margens de
rios, das áreas de mananciais e outros espaços especiais destinados a atividades específicas.
Uma vez observados e mapeados todos os aspectos limitantes à construção de infra-estrutura cicloviária, deve-se buscar a obtenção de dados sobre a mobilidade dos ciclistas. Neste sentido, é necessário
programar pesquisas específicas, incluindo, por exemplo, entrevistas com ciclistas e comerciantes quando
se tratar de projetar uma ciclovia em uma via comercial. Contagens volumétricas devem ser realizadas
em vários pontos da área urbana, assim como contagens especiais em interseções, para saber quantas
bicicletas entram e saem dos diversos braços de um cruzamento. Também é importante realizar cadastro
fotográfico das áreas com potencial para intervenção, anotando aspectos relevantes a serem considerados
em futuros projetos.

Figura 1. Rua Bahia – Blumenau – SC. 			

Figura 2. Rua Bahia – Blumenau – SC.

Local: na frente da Loja Dagnoni – nº 136			

Local: defronte ao abrigo da baia de ônibus

Como observado na Figura 1, da rua Bahia, em Blumenau, a informação fotográfica, acompanhada de
breve cadastro da seção transversal, permite analisar o potencial para o lançamento de infra-estrutura cicloviária na via. É importante revelar que para a rua Bahia, com 9km de extensão, foram realizadas 18 seções
transversais. A Figura 2 mostra a primeira seção levantada na divisa de Blumenau com o Município vizinho
de Indaial.9
Os dados da Figura 3 mostram levantamentos em uma determinada via, o exemplo tem o propósito de
mostrar quão importante é a consideração dos fluxos, não somente das bicicletas mas de todos os veículos
que fazem uso de uma via ou interseção.

9

GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Planejamento Cicloviário – Diagnóstico Nacional, Brasília – DF, 2001,
147 p.
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Figura 3. Contagem classificada direcional

Ao se pretender constituir uma rede cicloviária a
principal pesquisa a ser realizada é uma pesquisa de
origem/destino. Esta pesquisa pode ser realizada nos
domicílios das pessoas, em um bairro com grande
concentração de postos de trabalho de cidadãos potencialmente usuários da bicicleta, ou ainda por meio
de pesquisa direta na via junto aos ciclistas. As informações obtidas, em uma amostra podem ser expandidas tomando como referência dados de contagens
volumétricas em uma ou mais vias de determinada
área da cidade.
Para a montagem de uma rede cicloviária é importante realizar o zoneamento do espaço de intervenção. Muitas áreas urbanas já têm seus planos diretores de transportes e de uso do solo, contando com um zoneamento com o qual se pode trabalhar. Estas
áreas homogêneas, segundo características do uso do solo e do tamanho populacional, agregadas ou não
por setores censitários do IBGE, permitem que se tenha razoável noção do comportamento das viagens dos
ciclistas.
Em alguns casos, os planos diretores já identificam a distribuição das viagens segundo os diferentes
modos de transportes. Neste caso, os dados sobre viagens de bicicletas precisam apenas de atualização.
Este procedimento pode ser realizado através de pesquisa com amostra reduzida em poucos domicílios das
diferentes zonas da cidade. Também, por meio de pesquisa direta na via, quando é possível expandir as
viagens observadas em uma certa zona, adotando-a como comportamento-padrão para outras áreas da cidade. No entanto, quando nenhum desses dados estiver disponível, há necessidade de se realizar uma pesquisa ampliada, para identificar o padrão das viagens. Para tanto, deve-se fazer uso dos modelos clássicos
de planejamento – geração de viagens, distribuição de viagens, repartição modal das viagens e alocação de
tráfego. No caso das viagens por bicicleta, é possível queimar as etapas da repartição modal e da alocação
de tráfego, esta última podendo ser substituída por contagens de tráfego nas vias com maior presença de
bicicletas. Assim, pode-se afirmar que, para pesquisas voltadas ao conhecimento da mobilidade dos ciclistas em uma área urbana, é suficiente realizar os seguintes passos:
•
•
•
•
•
•
•
•

definição do zoneamento de tráfego;
realização de pesquisa O/D nos domicílios ou nos locais de trabalho;
expansão da amostra pelo uso de um modelo de geração de viagens;
uso de um modelo de distribuição de viagens;
contagens de tráfego na via pública, nos principais eixos de tráfego da cidade;
simulação da expansão das viagens para um horizonte futuro;
simulação dos carregamentos prováveis nos principais eixos da cidade;
caracterização da rede cicloviária futura.

Para mostrar um exemplo de pesquisa e dados que possibilitam a montagem do planejamento para a
bicicleta, com a conseqüente montagem de uma rede cicloviária, tomarei emprestado alguns dados e resultados obtidos na elaboração do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre.
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Segundo a pesquisa domiciliar (EDOM), realizada em 2003, são produzidas diariamente 15.921 viagens
pelo modo bicicleta em Porto Alegre. Isto representa apenas 0,6% do total de viagens diárias da população
(Tabela 2), um número ainda inexpressivo, mas que tem potencial para ser ampliado até 27% se forem
consideradas viagens realizadas por outros modos que poderiam ser feitas por bicicleta, isto é, viagens
motorizadas individuais com duração até 10 minutos e viagens a pé ou por transporte coletivo com duração
até 20 minutos (Tabela 3).
Tabela 2. Divisão modal das viagens geradas em Porto Alegre
Divisão Modal em Porto Alegre
Modo

Viagens

%

Ônibus

1.019.723

41,2%

Carro

526.912

21,3%

Passageiro Carro

155.867

6,3%

Bicicleta

15.291

0,6%

Trem

19.820

0,8%

Fretado

15.395

0,6%

Lotação

29.849

1,2%

Escolar

33.763

1,4%

Moto

21.355

0,9%

Táxi

13.791

0,6%

Caminhão

2.359

0,1%

A pé

623.676

25,2%

Total

2.477.801

100,0%

Fonte: Oficina Engenheiros Consultores, LOGIT, Logit Mercosul, Plano Diretor de Porto Alegre, Abril, 2007.

Tabela 3. Número de viagens geradas em Porto Alegre com distância viável em bicicleta
Viagens Geradas em Porto Alegre
Modo

Tempo

Viagens

%

Ônibus

até 20 min

101.061

4%

Carro

até 10 min

97.828

4%

Moto

até 10 min

5.663

0%

A pé

até 20 min

473.859

19%

Todos

Qualquer

2.477.802

100%

Fonte: Oficina Engenheiros Consultores, LOGIT, Logit Mercosul, Plano Diretor de Porto Alegre, Abril, 2007.

Os dados da EDOM permitiram montar a matriz de viagens por bicicleta, definindo quais zonas de tráfego apresentavam os maiores números de viagens por bicicleta, o que pode ser observado na Figura 4.
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Os dados da Geração de Viagens, obtidos a partir da EDOM
(Pesquisa Domiciliar), revelam que são as zonas de tráfego (áreas)
localizadas nos extremos norte e sul do município aquelas que
apresentam os maiores volumes de viagens diárias por bicicleta.
Este passo do planejamento de bicicletas é fundamental
para a tomada de decisão quanto à rede cicloviária a ser montada
no município. Ela é importante para se definir quais são as áreas
prioritárias para iniciar a elaboração de projetos de ciclovias ou
ciclofaixas. Podendo, ainda, servir como dado de entrada para a
montagem de microrredes preliminares, antes da adoção de uma
rede ampla em todo o território do município.
As microrredes correspondem à organização de parte do
território de um município ou região. Elas têm por objetivo garantir
espaços privilegiados e seguros às viagens de curtíssima duração,
inferior a 10 minutos.

Figura 4. Geração de viagens por
bicicleta em Porto Alegre – 2.004

Além dos dados de viagens geradas pelos ciclistas, devem ser obtidas outras informações que permitam o lançamento da rede cicloviária. Ainda fazendo uso do Plano Diretor de Porto Alegre é mostrado na
Figura 5 o carregamento de viagens de bicicletas numa possível alocação no sistema viário de uma das áreas
dentre muitas que o município foi dividido.
Figura 5. Carregamento de viagens de bicicleta da rede em Porto Alegre

Fonte: Oficina Engenheiros Consultores, LOGIT, Logit Mercosul,
Plano Diretor de Porto Alegre, Abril, 2007
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Para ilustrar como o carregamento de viagens é importante nos planos cicloviários, a
Figura 6 mostra o carregamento de viagens
motorizadas e não-motorizadas na cidade de
Eindhoven, Holanda, identificando os fluxos
coincidentes e os independentes das viagens
por bicicleta e das viagens de automóveis, caminhões e ônibus, que permitam adotar propostas
diferenciadas de projeto.

Figura 6 . Carregamento de viagens de bicicleta e
de modos motorizados em Eidhoven, 2006.10

Este procedimento deve ser observado
porque existem casos em que a presença
de fluxos intensos de veículos motorizados,
com velocidades acima de 50km/h, exige a
separação da circulação das bicicletas e dos
autos. Para isto devem ser observados gráficos
da Holanda (Figura 7) e da Inglaterra, onde é
mostrada a necessidade do emprego de ciclovia (pista inteiramente segregada), ciclofaixa
Fonte: Goudappel Coffeng, Plano Diretor de Mobilidade de
Eindhoven, Holanda
(faixa parcialmente segregada) ou tráfego
compartilhado entre motorizados e bicicletas,
segundo percentual de veículos em cada caso, combinado com a velocidade do tráfego motorizado.
O engenheiro Jeroen Buis11 alerta para três pontos a serem considerados pelos planejadores, quais
sejam:
•

Quanto mais alta a velocidade veicular, mais necessária se faz a separação entre os fluxos de bicicletas e de veículos motorizados (mais de 85% dos veículos praticando velocidades > 50km/h),
sendo necessária a construção de ciclovia.

•

Quanto mais alta a presença de motorizados (volume de tráfego) mais separados devem ser os
fluxos de bicicletas e dos autos, também quando existem duas ou mais faixas de tráfego, sendo
necessário igualmente construir uma ciclovia.

•

Quando a via tem mais de 10% do fluxo de veículos motorizados composto por caminhões, é necessário também a construção de ciclovia.

Figura 7. Quando adotar infra-estrutura na via
pública, de acordo com a velocidade e o volume do
tráfego motorizado

Outro instrumento auxiliar para a montagem de redes cicloviárias é a análise do mapa
de acidentes com bicicletas. Neste particular é
importante observar especificamente os locais
onde se concentram as mortes de ciclistas. Por
vezes uma região de um município pode ter
grande freqüência de acidentes ao longo de um
período determinado, mas sem que apresentem

10

11

Goudappel Coffeng. Plano Diretor de Mobilidade de Eindhoven. Working with transport models – OmniTRANS provides a new way.
Holanda, 2006.
BUIS, Jeroen. Trecho de palestra proferida no Workshop de Guarulhos – SP. Interface for Cycling Expertise – I-ce. Ago/2006.
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gravidade. Os dois casos, quantidade e periculosidade, devem ter tratamento diferenciado ao se montar uma
rede ou projeto específico: no primeiro, deve-se estudar formas da separação integral do fluxo de bicicletas do
tráfego geral; no segundo, os estudos devem ser voltados à construção de microrredes cicloviárias, além da
realização de pesquisas sistemáticas para observar as causas geradoras de tantos acidentes.
Figura 8. Mapa de acidentes com ciclistas em Porto
Alegre

Fonte: Oficina Engenheiros Consultores, LOGIT, Logit Mercosul,
Plano Diretor de Porto Alegre, Abril, 2007.

2.2. Outras formas na organização de redes
Além destes instrumentos de planejamento devem ser observados outros aspectos para a definição de
redes cicloviárias.
No caso de se pretender criar uma ciclorrede deve-se montar cadastro das vias situadas à margem
das principais linhas de desejadas de uma região ou da totalidade do território de uma cidade. A partir dele
deve-se criar ficha de pesquisa, ir a campo e observar as condições das vias lindeiras aos eixos das principais vias do tráfego urbano. O objetivo deste trabalho é identificar quais são as potencialidades para se criar
rotas alternativas para a circulação de bicicletas no meio urbano.
No Brasil experiência desse tipo foi realizada na cidade de São Paulo, na Região do Vale do Rio Pinheiros, em 1998, conduzida pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. No entanto, ela não obteve o sucesso
esperado, não passando da produção de um mapa contendo informações sobre os melhores trajetos, ou
vias mais acalmadas, a serem usadas na região pelos ciclistas. Neste caso faltaram alguns elementos para
que a experiência pudesse ser considerada vitoriosa. Identifico a seguir algumas ausências:
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•

Tratamento dos cruzamentos com sinalização adequada, em especial a horizontal, para orientar
motoristas quanto à presença de ciclistas.

•

Sinalização vertical ao longo das vias voltada aos ciclistas, orientando sobre a rota a ser seguida e
os cruzamentos a realizar ao longo dela.

•

Faixas laterais pintadas ao longo das vias selecionadas para compor a ciclorrede, para indicar aos
motoristas que aquelas vias têm espaços especiais à circulação de ciclistas.

•

Tratamento da pavimentação das faixas especiais dedicadas aos ciclistas para aumentar o conforto da sua circulação e escolha daquelas rotas.
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Caberia mencionar também, quanto ao planejamento de redes, a importância do conceito das rotas
cicláveis ou rotas cicloviárias.
O conceito surgiu em 2002, quando, prestando consultoria ao Município de Florianópolis, pude perceber que nem sempre era possível construir infra-estrutura totalmente segregada para a circulação das
bicicletas. A formação da capital catarinense, com fortes traços do urbanismo defensivo português, gerou
um sistema viário com vias estreitas e sinuosas, que existem até mesmo em localidades mais afastadas do
seu centro urbano.
Nestes casos, o importante passou a ser a garantia de uma rota mais ou menos segura para os ciclistas sem, entretanto, ser totalmente segregada. Assim, na ligação entre uma origem e um destino determinado, em trecho linear, ao longo de diversas vias, uma rota passou a apresentar trechos segregados
e trechos compartilhados. Trechos com ciclovias e com ciclofaixas, associados com passeios compartilhados e ainda compartilhamentos de bicicletas na via diretamente com o tráfego motorizado, acabaram
formando uma rota cicloviária, todos com tratamento de projeto, principalmente mediante sinalizações
vertical e horizontal.
Figura 9. Via sem calçada no interior da ilha de
Florianópolis12

Por fim, deve ser aprofundado conceito de
microrredes. Trata-se da configuração de uma
rede reduzida, nascida ao redor de uma única e
marcante interseção ou a partir de um único bairro, cujo objetivo é garantir uma acessibilidade segura às viagens de curta duração, com extensões
inferiores a 5km. A sua aplicação pela primeira
vez ocorreu quando desenvolvi, junto com a Empresa A&T de Brasília, estudos para a conformação de um plano cicloviário no Distrito Federal, a pedido do
Departamento de Estradas de Rodagem – DER-DF.
O conceito é interessante e se presta muito bem a grandes metrópoles, grandes áreas metropolitanas
ou mesmo a redes regionais de ciclovias. Isto porque, ao configurar espaços organizados para a circulação
de pequenas parcelas do território urbano, permite realizar investimentos com resultados imediatos em
uma parcela do espaço das cidades.
Assim, ao se estudar e construir uma microrrede em um determinado local, ela pode servir de exemplo
para estudos em outras localidades ou no restante do município. Também, permite consolidar demandas
antes de se fazer grandes ligações em uma rede mais ampla para todo o município.
Outro fator favorável à montagem de microrredes trata-se do custo dos investimentos. Tendo caráter mais local, por vezes regional, apresentam soluções menos onerosas aos cofres públicos. Isto porque
nestas áreas, de uma maneira geral os fluxos de veículos motorizados é mais reduzido e sempre é possível
ocorrer algum compartilhamento de tráfego ou dos passeios, o que barateia as intervenções a realizar ou
construir.
12

Projeto Pedalafloripa – Programa Rotas Seguras para a Escola. Estudo de melhorias de rotas junto a oito escolas municipais no
interior da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. UDESC. 1º. Semestre 2004.
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Figura 10. Exemplo de micro-rede na Cidade Satélite do
Gama, no Distrito Federal13

3. OS ESPAÇOS CICLOVIÁRIOS
3.1. Caracterizações gerais
Podemos separar os espaços cicloviários em três categorias: a) os compartilhados; b) os parcialmente segregados; e c) os que são totalmente segregados. No primeiro caso se enquadram a via pública e o passeio
compartilhado; no segundo, encontramos a ciclofaixa e o passeio separado e, ainda, a ciclofaixa sobre a
calçada; e apenas no último caso citado se situa a ciclovia.
Embora possamos fazer esta distinção, é preciso ficar claro que muitas vezes os limites entre uma e outra condição são muito tênues. Em muitas situações será possível, diante de características específicas da
organização do uso do solo ou mesmo do viário, encontrar uma ou outra situação para qual a sustentação
desta classificação seja demolida.
Esta é a situação, por exemplo, de ciclofaixas construídas sobre calçadas, tendo como elementos separadores linhas de floreiras dispostas em vasos com grandes dimensões. Neste caso, a ciclofaixa é ou não é
uma ciclovia? Pode ou não ser considerada um espaço segregado?

Figura 11. Exemplo de ciclofaixa na calçada operando como
ciclovia14

Afirmamos anteriormente que para caracterizar uma
ciclovia o espaço deve ser totalmente segregado, porém,
a educação e o costume de uma população diante da
infra-estrutura implantada pode conduzir a respeitar o
uso de um espaço não destinado a outras modalidades
de deslocamentos e, neste caso, a ciclofaixa passa a ter
a condição de uso efetivo de uma ciclovia.

13

14
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GDF – DER-DF – Departamento de Estradas de Rodagem. Consultoria em Planejamento e Projetos Cicloviários. Estudo de Microrredes Cicloviárias no Distrito Federal. Brasília, 2006.
Velocity München (Munique). Foto tirada em Munique, por ocasião do Congresso Velocity, realizado em Junho de 2007.
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3.2. Os Espaços compartilhados
De maneira geral, admite-se o espaço compartilhado na via pública apenas nas ruas e avenidas que apresentem menores volumes de tráfego e onde a velocidade dos motorizados é controlada, situando-se abaixo
de 60km/h. O limite máximo a ser aplicado em vias com uso compartilhado deveria ser de 30km/h. Esta tem
sido a velocidade praticada na maioria dos países europeus com tradição no uso da bicicleta.
No entanto, no Brasil, País com forte apelo ao uso do automóvel e onde a velocidade é símbolo de poder
e status social, os órgãos de trânsito se recusam a reduzir a velocidade máxima das vias em nome da fluidez
do tráfego. Ocorre que estudos de tráfego europeus revelam que acidentes com pedestres e bicicletas com
velocidades acima de 45km/h são invariavelmente mortais. Enquanto uma criança atropelada por um veículo com velocidade inferior a esta tem grandes chances de sobrevivência, em patamares superiores a 45km/h
os danos a membros do corpo podem ser definitivos e a morte é a mais comum das conseqüências. Esta é a
razão para que soluções de “tráfego compartilhado” devam ser vistas com moderação. Sua adoção é mais
conveniente em pequenas e médias cidades ou em bairros residenciais e condomínios das grandes áreas
urbanas. Por outro lado, o compartilhamento do tráfego nas calçadas pode ser uma forte alternativa para
implantação de infra-estrutura nas grandes metrópoles.
O Código de Trânsito Brasileiro – CTB,15 em seu art. 59, cita “Desde que autorizado e devidamente
sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas
nos passeios.” Estão colocadas, do ponto de vista legal, as condições para operar mudanças efetivas na
mobilidade das bicicletas em algumas cidades brasileiras.
É preciso dizer, entretanto, que em muitas cidades as condições das calçadas e passeios são precárias,
com baixos cuidados construtivos. A maioria desses espaços é descontínua, com ausência de padrão nos
pisos, quando ele existe, tendo ainda muitos degraus. Outras vezes as calçadas são tão estreitas que mal
abrigam os pedestres, o que dizer de espaço para circulação de bicicletas.
antonio miranda

Figura 12. Exemplo de passeio compartilhado

Figura 13. Exemplo de passeio

em Curitiba – PR

compartilhado em Munique/2007

3.3. Espaços parcialmente segregados (ciclofaixas)
Ainda que seja a forma mais barata de ser implementada a organização de espaços cicloviários, a ciclofaixa não
é normalmente utilizada em nosso País, mas tem larga utilização nos países com tradição no uso da bicicleta. A
ciclofaixa representa a forma mais rápida de implantação de infra-estrutura cicloviária em uma cidade.
Feita esta consideração, em muitas cidades brasileiras vem sendo largamente difundido aquilo que
chamamos de “Ciclofaixa Blumenau”, ou seja, uma ciclofaixa ao lado de uma via operando como ciclovia. A
nominação decorre do fato do município citado ter empregado largamente esta solução, contando hoje com
mais de 25km deste tipo de infra-estrutura.
15

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – Imprensa Nacional. Código Brasileiro de Trânsito. Lei nº 9.503, de 23.09.1997, alterada pela Lei nº 9.602,
de 21.01.1998. Brasília, 1998, 310 p.
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Por definição, a ciclofaixa não poderia ser bidirecional, pois colocaria os ciclistas trafegando do lado
oposto do meio-fio em uma posição frontal com o tráfego motorizado. No entanto, Resolução do CONTRAN,
através do novíssimo Manual de Sinalização Horizontal, normatizou esta prática em todo território nacional.
Em viagem recente que fiz a Holanda pude perceber que os holandeses estão inclinados a adotar esta medida como prática habitual em seus projetos, mas apenas em vias onde o tráfego local tenha a velocidade
máxima fixada em 30km/h.

Figura 14. Ciclofaixa operando como ciclovia

Figura 15. Ciclofaixa em via com velocidade

em Blumenau
máxima de 30 km/h em Utrecht, Holanda

Figura 16. Ciclofaixa – dimensões ideais16		

Figura 17. Principais posições de uma ciclofaixa na via

As cidades brasileiras, em especial as de grande porte, não possuem áreas disponíveis para receber
acréscimos laterais ao viário construído. A maioria dos seus territórios foi ocupada há mais de 100 ou 300
anos e a inclusão de novos espaços somente é possível com a retirada de espaços já utilizados por outros
modos. Neste sentido, não sobra outra alternativa senão retomar o espaço usado hoje pelos automóveis.
São nestes novos ambientes que devem ser implementadas as ciclofaixas, principalmente em vias
onde o tráfego motorizado vier a ser acalmado e as velocidades máximas diminuídas. É importante dizer
que a ciclofaixa pode ser a maior aliada quando se pretende reincluir a mobilidade por bicicleta nas médias
e grandes cidades do Brasil.
16
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MINISTÉRIO DAS CIDADES, Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. Caderno de Bicicletas documento no prelo.
Abril, 2007. Brasília, Setembro de 2007.
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3.4. Espaços totalmente segregados (ciclovias)
A ciclovia constitui a infra-estrutura mais privilegiada à circulação das bicicletas. No entanto, na maioria dos
casos, para que seja implantada ela depende da existência de espaço lateral nas vias existentes, de espaços
nas faixas de domínio de rodovias, de áreas generosas nas calçadas ou, ainda, de canteiros centrais com
razoável largura nas avenidas.
Basicamente as ciclovias podem apresentar duas características quanto à circulação: a) unidirecionais;
b) bidirecionais. No Brasil é mais comum a adoção de ciclovias bidirecionais. Isto porque, uma vez que os
espaços cicloviários são tão escassos, quando se implanta qualquer infra-estrutura, os ciclistas logo dela se
apropriam e fazem uso generalizado, realizando viagens nas duas direções.
Está claro que esta situação decorre tanto da baixa atuação das autoridades públicas, quanto da
ausência de planejamento mais sistemático que inclua controles, processos educativos e campanhas permanentes junto à população usuária da bicicleta. É necessário dizer que as ciclovias unidirecionais são
amplamente empregadas na Holanda e Alemanha, dois dos países com maiores infra-estruturas exclusivas
para a bicicleta.
Por não ser esta prática comum entre nós, e diante da sua baixa aceitação junto aos administradores
públicos, concentraremos a atenção neste texto nos arranjos das ciclovias bidirecionais. Devo esclarecer,
entretanto, que este tipo de solução, a exemplo das ciclofaixas e das rotas cicloviárias, é de grande importância para o planejamento da mobilidade por bicicleta, requerendo estudos e considerações mais detalhadas em um outro texto específico.
a) Ciclovias bidirecionais (algumas considerações)
A largura mínima de uma ciclovia bidirecional definida pelo Manual de Planejamento do GEIPOT17 é de
2,50 m. Este valor toma por base a largura de dois guidãos de bicicletas emparelhados (0,60m), somada à
projeção dos braços e pernas dos ciclistas em movimento (0,20m em cada lado), mais a projeção nas laterais da via. No entanto, considerando que as projeções laterais externas podem ser suprimidas diante da
presença de terraplenos e pequenas ilhas, não se consideram as distâncias 0,25m apresentadas na figura
a seguir.
Figura 18. Dimensões que definem o espaço de uma ciclovia

0,25

1,50 m

0,25 0,20 0,60 0,20 0,25 m
2,25 m

Cabe observar que as bicicletas mountain bike atuais têm
largura do guidão em torno de 0,50m, resultando na condução dos
ciclistas com os braços praticamente estendidos. Este fato exigiria
menor espaço nas ciclovias. No entanto, não é possível tomar esta
condição como padrão pois, embora na classe média esta seja a predominância, no mercado brasileiro predomina a venda de veículos
mais simples, como os tipos “barra forte” e “barras circulares”, que
apresentam guidãos arqueados e projetam os braços de seus condutores para além dos seus próprios corpos.
Após estas considerações, é importante apresentar alguns exemplos de ciclovias brasileiras e estrangeiras. Ressalto que os exemplos mais bem-sucedidos no Brasil ocorrem ou na beira-mar, das cidades

17

GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Manual de Planejamento Cicloviário. Brasília, Dezembro de 2001.
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costeiras, ou nos canteiros centrais de algumas capitais nordestinas. É possível afirmar de que estes fatos
estejam associados à disponibilidade de espaços, à possibilidade em ofertar continuidade aos trajetos e à
natureza do perfil plano dos terrenos.

Figura 19. Ciclovia na beira-mar em Santos (SP)

Figura 20. Transição de ciclovia do canteiro central
para a orla, em Santos

Figura 21. Ciclovia na orla de Praia Grande (SP)		

Figura 22. Ciclovia na orla de Copacabana, Rio de

							Janeiro (RJ)
Figura 23. Ciclovia no canteiro central da Av. R. Leite,
Fortaleza (CE)

As ciclovias na orla das regiões costeiras em geral
requerem a obtenção de sub-base (camada de terra +
suporte em rachão, solo laterítico ou outro mineral) de
áreas afastadas do litoral. Sobre esta camada deve-se
aplicar pequena camada de brita preparando o subleito
para o recebimento posterior de asfalto ou concreto
magro.
A passagem de veículos motorizados sobre ciclovias construídas à beira-mar é incomum, sendo por vezes impossível de ocorrer, como no arranjo da Ciclovia de Praia Grande (Figura 21). Neste caso, recomendase adotar suporte mais leve no pavimento. Para tal deve-se prever apenas a colocação de terra compactada
84
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e camada de brita, sobre a qual deve ser realizada a imprimação e a posterior aplicação do asfalto, ou a
colocação de concreto magro.
Caso exista estacionamento de veículos motorizados além da ciclovia, recomenda-se aumentar o suporte do espaço de travessia na ciclovia. Também, sugere-se a aplicação de malha de ferro com espaçamento de 10cm. Esta sugestão foi exemplificada no Manual Cicloviário do GEIPOT.
Figura 24. Ciclovia no bordo de via em Campo
Grande, Rio de Janeiro (RJ)

Nas ciclovias nos canteiros centrais, quando o tráfego na avenida é muito intenso, há dificuldade de
acesso para os ciclistas. Por outro lado, ela permite viagens mais seguras e com menores interrupções do
que aquelas ao lado da via, pois não há acesso às construções lindeiras. Também permite manutenção mais
freqüente pela baixa interferência com o tráfego geral da via. De uma maneira geral, poderia ser dito que
este tipo de solução apresenta mais prós do que contras.
Figura 25. Ciclovia no canteiro central
da Av. D. Caxias, Teresina (PI)18

4. A GEOMETRIA VIÁRIA DOS ESPAÇOS CICLOVIÁRIOS
4.1. Conceitos preliminares
Normalmente é mais fácil expor como não se deve fazer um projeto do que ensinar como realizá-lo. Isto
porque os bons ou maus exemplos são concretos e passíveis de serem registrados por meio de fotografias.
No entanto, a experiência no desenvolvimento de muitos projetos permite aos profissionais começarem a
adquirir confiança nas soluções adotadas, assim como corrigir propostas que não surtiram os resultados
esperados.

18

Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. Diagnóstico sobre o Uso e Infra-estrutura para a Bicicleta. Teresina. Maio, 2007.
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Uma primeira tarefa antes da realização do projeto de uma ciclovia constitui o lançamento da sua diretriz. Este procedimento deve ser realizado fazendo uso de mapas e plantas do sistema viário onde estejam
identificados os novos projetos e as alterações pretendidas pela Administração Municipal.
Importante considerar as redes existentes (água, energia primária e secundária, gás, telefonia, TV a
cabo, fibra óptica etc.). Também as mudanças de uso do solo previstas ou as previsões quanto a fortes
mudanças no uso do solo ou a instalação de grandes pólos geradores de tráfego, tais como: “shopping centers”, hipermercados, lojas de departamentos, condomínios fechados, ginásios de esportes etc.
Após lançada a diretriz preliminar, deve ser feita visita a campo, percorrendo todo o trajeto, primeiramente em veículo e depois a pé. Em seguida, deve-se programar nova visita a pé, para realizar o cadastro
fotográfico. Estima-se que sejam necessários um mínimo de 25 fotos para cada 100m, número que poderá
ser ultrapassado. O importante é obter o máximo de informações que serão de grande valia quando da elaboração do projeto. Quanto maior a quantidade de dados e informações, menor a necessidade de retorno ao
campo durante a fase de elaboração do projeto. Este procedimento também concederá maior velocidade na
execução do projeto, assim como serão menores os custos para o seu desenvolvimento.
Em seguida à realização do cadastro fotográfico e à definição final da diretriz, deve-se proceder à
realização do cadastro físico. Caso o município tenha uma base cartográfica com sistema de coordenadas
bem definidas e a área do projeto já possua plantas cadastrais de boa qualidade, o levantamento poderá
ser feito apenas com trena. Sua execução deverá ocorrer pela equipe de estagiários monitorada por técnico
com alguma experiência em levantamentos de campo. Neste caso, é importante obter informações sobre
os elementos que podem gerar alguma interferência no projeto, porque deverão ser removidos ou preservados. Assim, mobiliários urbanos, tais como orelhões, bancos de praça, quiosques e elementos das redes
de serviços como postes de luz, postes com placas de sinalização sobre a calçada, abrigos em paradas de
ônibus, devem ser cadastrados e amarrados no levantamento. Também devem ser levantados os elementos vegetais, introduzidos ou naturais da paisagem, como: arbustos, árvores, canteiros, áreas gramadas,
floreiras etc.
Caso as plantas cadastrais preexistentes não ofereçam uma base razoável para efetuar o levantamento
físico planimétrico ou o terreno apresente declividades acentuadas, deve ser contratado serviço topográfico
especializado e o cadastro deverá ser planialtimétrico. É importante que as amarrações sejam feitas por
coordenadas, pelo menos para um primeiro ponto notável no início da diretriz do projeto, para que a “estaca
zero ou inicial” possa a ele ser amarrada.
Dependendo do tipo de serviço a realizar e do nível de ocupação territorial da área onde o projeto deverá ser implantado, o cadastro poderá ser simples, realizado por trena e com amarração à linha de meio-fio
existente. Este caso se aplica às áreas com baixo nível de declividade e com ocupação quase total do solo
urbano.
4.2. Algumas considerações sobre trechos em tangente próximo às vias do tráfego rápido
Como exposto anteriormente, um bom projeto de ciclovia depende muito de três pontos cruciais:
a) do lançamento de sua diretriz;
b) de um bom cadastro fotográfico;
c) de um excelente cadastro altimétrico ou planialtimétrico.
Neste momento julgo interessante fazer algumas observações sobre a geometria dos trechos lineares
(em tangente). Vale ressaltar que elas não devem ser entendidas como regras a serem rigorosamente seguidas, como se fora um glossário de procedimentos; são apenas aspectos julgados por mim importantes que
refletem um pouco daquilo que já pude observar em projetos realizados no passado.
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•	É sempre melhor ter uma ilha separadora do tráfego geral do que apenas um meio-fio. De preferência esta ilha deve ter largura mínima de 30cm e, de forma ideal, mais do que 50cm. Para o
plantio de árvores é desejável que ela tenha largura de pelo menos 70cm. Muitos administradores
do tráfego urbano são contrários ao plantio de árvores junto à via porque elas podem servir como
obstáculo aos automóveis, no caso de colisões, colocando em risco os motoristas. Mas, até nisto
a arborização cumpre um formidável papel que, ao contrário, recomenda a sua adoção, porque ela
protegerá os pedestres de eventuais veículos motorizados desgovernados. A sua adoção somente
não se justifica em rodovias, nas quais a velocidade dos motorizados é muito elevada.
•	É necessário garantir acessibilidade dos veículos motorizados às propriedades lindeiras nas vias, sendo importante, na fase de cadastro, levantar os rebaixos das guias, para considerá-los no projeto.
•	Em algumas situações pode-se prever o uso de parte da via e parte do canteiro central, ou parte da
calçada.
Figura 26. Ciclovia com acréscimo do canteiro central
sobre a pista lateral19

•

Quando nos trechos lineares a diretriz se deparar com objetos fixos, tais como postes e árvores de
médio e grande portes, cuja remoção ou deslocamento poderá se transformar em um problema,
é melhor dividir a ciclovia em duas pistas unidirecionais de curta extensão, retornando logo após
ultrapassar o obstáculo à condição de ciclovia bidirecional. Esta situação é comumente encontrada em ciclovias construídas em canteiros centrais, em que é comum a presença de redes elétricas
primárias e arborização com grande apelo ambiental.
Figura 27. Ciclovia no canteiro central em Bogotá – Colômbia20

19
20

•

Quando a ciclovia for construída no canteiro central, existem
dois tipos de arranjos possíveis: o primeiro trata a ciclovia co
mo única pista bidirecional, já demonstrado na Figura 23, o
segundo é a construção de duas ciclovias unidirecionais, conforme o exemplo da Figura 25.

•

Nos trechos lineares é preciso levar em consideração algumas máximas sobre o comportamento
dos ciclistas. É conhecido que os ciclistas sempre optam pelos caminhos mais diretos, menos desimpedidos e que ofereçam mais segurança. Neste sentido, devem ser evitadas curvas acentuadas
ao longo do trajeto, sendo interessante seguir de forma paralela o traçado das vias e rodovias que
estiverem ladeando.

Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. Projeto da Ciclovia da Av. Itavuvu. Sorocaba, 1º Semestre de 2006.
	I-ce – Interface Cycling Expertise and Fundación por el País que Queremos. Vídeo: Cycling. Friendly. Cities – Sistema Cicloviário de
Bogotá. Utrecht – Holanda, 2000.
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•	É sempre preferível construir a ciclovia em nível superior à cota da via, com declividade do seu leito
entre 1% e 2%, permitindo que o escoamento da água pluvial seja direcionado à sua lateral, onde já
se encontra estruturada a drenagem da via, ou para um terrapleno (faixa de grama ou área contendo plantações). O confinamento da caixa da ciclovia entre meios-fios costuma gerar problemas de
drenagem, pelo empoçamento de águas pluviais. Isto pode acontecer como decorrência de alguma
deformidade do pavimento provocada por acomodação natural ou, ainda, por força do trabalho do
subleito, caso haja algum esforço inesperado em área lateral onde o projeto foi implantado.
•

Na aproximação dos cruzamentos mais perigosos, visando à garantia de maior atenção e a diminuição da velocidade dos ciclistas, recomenda-se que a diretriz da ciclovia tenha curvas acentuadas.
Com este procedimento, o condutor da bicicleta praticamente terá de parar para fazer a travessia
na interseção, aumentando assim sua segurança. O mais importante, nesses casos, é posicionar
os ciclistas na posição mais ortogonal possível antes da realização da travessia, induzindo-o a
cruzar a via em posição normal ao cruzamento.
Figura 28. Projeto de travessia de ciclovia na Av. Edvaldo P.
Paiva – Porto Alegre21

•

Com relação aos trechos em curva, em especial naqueles localizados muito próximos às vias de
trânsito rápido ou rodovias, sugere-se a elevação da ciclovia, com a construção de pequeno muro
de arrimo ou, ainda, a colocação de guard-rail (defensa) para proporcionar maior segurança aos
ciclistas.

•

Na transposição de níveis muito acentuados em que não existe a possibilidade da construção de
rampa, sugere-se a construção de escada ladeada por calha ou canaleta que permita aos ciclistas
empurrarem para o nível superior a sua bicicleta. Esta situação pode ser observada em muitos
países europeus, em especial entre o nível da estação do transporte coletivo e a rede cicloviária
acima da estação. No entanto, em algumas situações muito especiais da rede cicloviária é possível
duas ciclovias estarem posicionadas em níveis diferentes.

4.3. Preliminares sobre interseções
Entre todos os pontos que envolvem os projetos cicloviários, ou seja, definição e escolha da diretriz, dimensão (largura da ciclovia), sinalização, composição do pavimento, drenagem, paisagismo, iluminação etc.; o
aspecto que deve representar a principal preocupação do projetista é a interseção.
21
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Oficina Engenheiros Consultores Associados, LOGIT, Logit Mercosul. Plano Cicloviário do Projeto Funcional do Sistema Integrado do
Plano de Implantação, do Programa de Gestão e do Projeto Executivo de no mínimo 15km de ciclovias, no âmbito do Município de
Porto Alegre. Abril, 2007.
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Neste documento serão analisadas em capítulo específico apenas as interseções de vias cruzando com
ciclovias e estas com uma única rua, avenida ou estrada no mesmo nível. Isto porque as interseções em
desnível, muito comum em países europeus, somente costumam ser empregadas em redes cicloviárias complexas, quando ocorre o cruzamento de ciclovias com vias de grande porte ou com sistemas de transporte
de grande capacidade, como trens e metrôs.
No entanto, existe um caso único de projeto brasileiro, no Município de Praia Grande, na nova configuração da SP-62. Nesta rodovia, o projeto concebeu duas ciclovias ladeando a rodovia com pista dupla. No
novo arranjo foi prevista a elevação da rodovia a cada 800m, quando uma rua secundária passaria sob a
rodovia, permitindo a interconexão entre as duas ciclovias (Figuras 29 e 30). Com este procedimento ficou
garantida a segurança dos ciclistas e a rodovia não se tornou como barreira intransponível para todos os
modos, motorizados ou não, vindo a se constituir em forte exemplo de boa atitude governamental. Porém,
esta é uma medida de custo elevado, difícil de ser seguida pelos municípios brasileiros sem o apoio de recursos estaduais ou do governo federal.
Figuras 29 e 30. Via de ligação entre marginais com
cruzamento sob a SP-62 em Praia Grande (SP)

Em outros países, como na Colômbia, mas precisamente em Bogotá, existe um arranjo de interseção que garante segurança e continuidade de
trajeto a todos os ciclistas e veículos motorizados.
Trata-se de uma rotatória sobreposta a um conjunto de túneis cicloviários e a uma via com alto volume de tráfego (Figura 31).

Figura 31 . Interseção em desnível em Bogotá22

22

HOOK, Walter (ITDP) and GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH. Preserving and Expanding the Role of
Non-motorised Transport. Bogotá – Colômbia, 2003.
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5. A SINALIZAÇÃO NOS ESPAÇOS CICLOVIÁRIOS
5.1. Primeiras considerações
No Brasil, as normas da sinalização destinadas exclusivamente à circulação da bicicleta são extremamente
precárias. Até 1998, data da entrada em operação do novo CTB, existia apenas uma placa de trânsito – “Proibido Trafegar com Bicicleta”.
As mudanças introduzidas pelo CTB deram cidadania aos ciclistas e de fato reintroduziram a bicicleta
como veículo de transporte, porém os seus códigos e novos atributos ainda são insuficientes. É verdade
que marcas rodocicloviárias constam do novo instrumento legal, assim como algumas placas indicativas da
presença da bicicleta. Lembro ainda que nem mesmo a recente publicação do “Manual de Sinalização Horizontal” pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN conseguiu atender as necessidades dos projetos.
Alguns técnicos legalistas, assentados na restrição constitucional que atribui o direito de legislar sobre
matéria ligada ao trânsito como uma prerrogativa exclusiva da União, têm me questionado o porquê das placas existentes não suprirem todas as necessidades do trânsito de bicicletas. Já pude afirmar para eles que
as placas vigentes voltam-se preferencial e quase que exclusivamente para os motoristas, não para os ciclistas. Ocorre que as necessidades de projeto devem produzir sinais de alerta aos motoristas e aos ciclistas. E
isto se encontra fragilizado tanto no CTB, como nas recentes normas produzidas por meio de resoluções das
Câmaras Temáticas do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
Para suprir estas necessidades, tenho produzido, para projetos em diversos municípios, um conjunto
de normas específicas quanto à sinalização. Para que não acabe sendo gerado um amontoado díspar de novas normas, com formatos e atributos diferentes, tenho procurado aproximar essas normas nas cidades em
que tenho atuado. Assim é o caso dos sinais produzidos para Florianópolis, São Paulo, Sorocaba, Pomerode,
Brasília, Blumenau e recentemente em Porto Alegre.
É importante esclarecer que não me julgo detentor de autoridade ou poder para criar isoladamente normas para o setor. Porém, ao detalhar diferentes projetos, sinto a necessidade de sinais que visem aumentar
a segurança dos ciclistas. Lembro aqui o caso da placa de “Pista Exclusiva de Ônibus” e outras mais vinculadas a espaços especiais à circulação de coletivos, que permaneceram na “ilegalidade” por quase vinte
anos. Foram criadas no início dos anos 70, quando os transportes coletivos receberam recursos massivos
à produção de corredores nos grandes centros urbanos do País, sem que o Código de Trânsito vigente ou
Resoluções Complementares as incorporassem.
Em minha compreensão, a sociedade e a vida são extremamente dinâmicas, assim como a linguagem.
O povo cria ao sabor do tempo e de suas necessidades novos termos, que vão se consolidando no dia-a-dia.
Passado um tempo, ocorre uma revisão da norma e aqueles termos são incorporados, passando então a
fazer parte do acervo dos filólogos e são incorporados nos novos dicionários, revisados e atualizados. Pois
com o trânsito também deverá ocorrer o mesmo, ou seja, a incorporação de novos símbolos e sinais, para
atender novas exigências.
Por fim, deve ser dito que esta prática nos projetos cicloviários nada tem de modismo e não pretendo
aqui fazer apologia à desregulamentação das placas consagradas ou existentes, mas apenas incorporar nos
projetos o que está ausente.
5.2. Exigências para a sinalização horizontal
Além das marcas rodocicloviárias existem outros atributos de sinalização importantes nos projetos cicloviários. Citamos aqui a separação dos fluxos contrários; a pintura de bordo; a marca da bicicleta no piso, identificadora da presença de pista ciclável; além das marcas tradicionais do sinal PARE, da faixa de retenção
diante de travessia à frente e das marcas identificadoras de travessia de pedestres.
Julgo importante a adoção de dois novos itens nos novos projetos: a) a faixa vermelha na área de cru90
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zamento sobre vias do tráfego motorizado; e b) as marcas permanentes. A faixa vermelha vem sendo empregada largamente na Holanda e na Alemanha, com função precípua de chamar a atenção dos motoristas
para a presença de cruzamento de ciclistas à frente. Quando adotado costuma ter mais visibilidade do que
as marcas ciclorodoviárias, que passam a cumprir o papel de balizadores da travessia dos ciclistas na via.
Figuras 32 e 33. Cruzamento de via em Munique
– Alemanha23

O segundo item, marcas permanentes podem ser
observadas em vias de cidades de médio e grande
porte na Holanda. Já tive a oportunidade de adotá-las
em projetos em Sorocaba e estou incluindo sua adoção
no projeto de ciclovia em Porto Alegre. A sua aplicação
pode ocorrer tanto como linha de bordo, quanto na condição de linha separadora de fluxos contrários de ciclistas. A sua vantagem é a economia a ser obtida ao longo
do tempo na manutenção da sinalização. Ao fazer uso da pedra como elemento da sinalização é possível
obter ganho de durabilidade e em beleza do pavimento.

Figura 34 . Marcas em pedra no pavimento em interseção
de via com acesso compartilhado em Utrecht, Holanda

24

Figura 35 . Detalhe de lombada sobre calha de
drenagem – projeto de ciclovia em Sorocaba (SP)25

No projeto de Sorocaba, as marcas no pavimento foram concebidas para alertar os ciclistas da presença
de lombada à frente, necessárias para garantir sob elas, na forma de calha, o escoamento das águas pluviais
da via marginal, situada em nível superior ao da ciclovia.
No desenho constante na Figura 36, por sua vez, as marcas de pavimento são propostas tanto na
lateral, como linha guia da ciclovia, quanto no seu centro, como elemento separador de fluxos contrários.
Vale ressaltar que, no projeto de Porto Alegre, o trecho onde este dispositivo deverá ser implantado será

23

	Exemplos obtidos na cidade de Munique, por ocasião da minha participação no Congresso Velo-city – 12 a 15 de junho/2007.
Foto obtida na cidade de Utrecht, durante visita técnica a diversas cidades da Holanda – 12 a 14 de outubro/2006.
25
Detalhe de ponte de concreto que deverá operar como lombada no Projeto da Ciclovia da Av. Marginal, na cidade de Sorocaba.
Projeto em implantação – agosto/2007.
24
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construído com pavimento intertravado. Esta condição permite que seja feito uso de colorações diferentes
reforçando a sinalização pretendida.

Figura 36. Detalhe de pavimento intertravado a ser adotado
na ciclovia da Av. Ipiranga, em Porto Alegre26
Figura 37. Detalhe de marcas
rodocicloviárias implantadas sobre via
para orientar a travessia de ciclistas
e alertar motoristas27

Mesmo no caso das marcas rodocicloviárias é interessante adotar o uso da pedra como forma de diminuição da manutenção ao longo dos anos. Também porque este procedimento reforça a importância do
respeito naquela travessia, por muito tempo, dado que não ocorre o desaparecimento da mensagem por
desgaste da pintura.
5.3. Exigências para a sinalização vertical
Como já dito anteriormente, esta constitui a principal lacuna da sinalização oficial no apoio à circulação dos
ciclistas. Passo a descrever algumas das placas que tenho utilizado nos projetos que permitem melhorar a
segurança para os condutores da bicicleta.
Na aproximação de um cruzamento é preciso avisar aos ciclistas de que existe travessia de via à frente
e qual a distância a ser percorrida até o local de travessia. Outra placa deve ser colocada alertando aos ciclistas que estiverem na ciclovia sobre locais onde pode ocorrer entrada de outros condutores de bicicletas
à frente, ou ainda em quais locais ele poderá sair da ciclovia.
Para solicitar que o ciclista se mantenha à sua direita na ciclovia o CONTRAN já editou Resolução e criou
uma placa específica. No entanto, ainda não produziu placa para informar das situações em que os ciclistas
estão dividindo a calçada com outros usuários, ou seja, para passeio compartilhado com pedestres e para
passeio separado na calçada.
Quanto à sinalização indicativa, é importante informar aos ciclistas sobre a presença de abrigos, bicicletários e outros equipamentos de apoio à frente, indicando também as suas distâncias.
26

27
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Detalhe da aplicação de sinalização no pavimento, com o uso de blocos intertravados. Projeto Cicloviário da Av. Ipiranga, como
parte do Plano Diretor de Porto Alegre, 2007.
Detalhes de desenhos de travessias com a presença de marcas rodocicloviárias pintadas ou implantadas com pedra sobre o pavimento asfáltico de uma via. Detalhes presentes no Manual Cicloviário do GEIPOT e no Manual de Sinalização do GDF. Brasília, 2001
e 2006.
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Nos projetos tenho feito uso de placas de solo e de placas aéreas, por vezes, fazendo uso de pórticos.
O uso das placas de solo, a exemplo de muitas placas adotadas em Curitiba, conforme placa constante na
Figura 12 deste documento, não confunde os motoristas sobre informações que são exclusivas para os ciclistas. No entanto, por sua proximidade ao solo, estão mais sujeitas ao vandalismo e a algum acidente com
pedestres e com os próprios ciclistas.
A seguir são apresentadas algumas das placas adotadas nos projetos realizados por mim em muitas
cidades brasileiras.
Figuras 38 e 39. Exemplos de placas desenvolvidas para o Parque Ibirapuera, em São Paulo28

Assim como as placas “Início de Ciclovia”, “Ceda aos Pedestres” e “Proibido Pedestres na Ciclovia”, do
Projeto do Ibirapuera, nos projetos de Florianópolis, Sorocaba e outros, constaram também “Fim de Ciclovia”, “Acesso ao Bicicletário”, “Travessia de Via à Frente”, com objetivo de auxiliar os ciclistas a trafegarem
em segurança nas ciclovias.
Julgo importante, no caso da sinalização cicloviária, prestar primeiramente informações aos ciclistas.
Para os motoristas, as marcas de pavimento, mais o sinal de advertência de bicicleta na via (A-30), assim
como a presença da placa R-34 – “Circulação Exclusiva de Bicicletas”, satisfazem plenamente o objetivo da
segurança de tráfego pretendida.
Parece importante, ao menos para os que têm realizado projetos para a bicicleta, que as placas exclusivas da rede cicloviária sejam claramente caracterizadas com a marca da bicicleta. Com isto os motoristas
e motociclistas circulando próximos ou ao lado de infra-estruturas cicloviárias saberão que a informação
passada na via dirige-se a outro usuário que não eles.
As placas a serem dirigidas aos motoristas, mesmo que sejam sobre condições da operação das bicicletas, deverão ter a dimensão-padrão das placas de trânsito tradicionais, cujas dimensões estão relacionadas
à velocidade dos veículos. Esta é a razão porque as placas rodoviárias são maiores do que aquelas utilizadas nas vias do tráfego urbano.

28

Dimensões básicas das placas adotadas e algumas placas utilizadas no Projeto de Sinalização da Ciclovia da Família e da Ciclovia
Interbosques, no Parque do Iberapuera, em trabalho encomendado pela CALOI para ser doado a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 2003.
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Figura 40. Placas com fixação próximas ao solo adotadas
no Município de Florianópolis

29

Figura 41 . Placas do Manual Cicloviário do GDF
– Brasília30

A placa RC-3 tem por objetivo informar ao ciclista que ele não poderá circular montado na bicicleta em
algumas situações. Ela se aplica em calçadões, áreas com intenso tráfego de pedestres, em passarelas e
túneis onde a sua circulação deverá se dar de forma compartilhada com pedestres.

6. OS PROJETOS DE INTERSEÇÕES
6.1. Cruzamentos em desnível e no mesmo plano da via – Preliminares
O alto custo das interseções em desnível ainda constitui forte empecilho a sua adoção em muitos cruzamentos. O emprego deste tipo de solução está limitado à travessia dos sistemas cicloviários sobre vias de
grande capacidade e onde ocorrem altas velocidades do tráfego motorizado. Os arranjos mais comuns são
passarelas para travessia de pedestres e ciclistas ou túneis.
O problema é que a excessiva motorização dos espaços urbanos do País, assim como a acelerada concentração humana, está fazendo com que mais e mais vias estejam sendo utilizadas para o tráfego de passagem, onde a maioria dos motoristas não tem qualquer interesse no uso do solo lindeiro. No afã de buscar
rotas livres para escapar dos congestionamentos, os automobilistas nos horários de pico fazem uso de ruas
locais e seguem engolindo os espaços da cidade dia após dia.
Esta constatação torna os cruzamentos das ciclovias com as vias com tráfego intenso de difícil solução
no mesmo plano. Isto porque em um País no qual a cultura do automóvel prepondera sobre qualquer outra,
o ciclista é visto como um cidadão de segunda ou terceira categoria. Neste sentido, para que haja respeito
ao tempo de travessia dos ciclistas é necessário que o automóvel seja confrontado com outros automóveis.
É assim que as melhores oportunidades para o desenvolvimento de projetos ocorrem quando existem cruzamentos já sinalizados, em que a inclusão da circulação da bicicleta soma-se a movimentos de motorizados,
sendo difícil produzir uma fase específica para a travessia dos ciclistas, como até hoje ainda é para o próprio
pedestre.
Em geral, o pedestre somente é respeitado quando sua presença é numerosa e há acumulação significativa em pontos especiais de travessia. A exceção ocorre em Brasília. Mesmo assim, em locais muito
específicos, onde o tráfego já está até certo ponto acalmado, seja pela presença de dispositivos de controle
da velocidade, seja pela intensidade do cruzamento dos não-motorizados na via.

29

Placa de solo adotada em muitos projetos na cidade de Florianópolis e constante do Manual de Sinalização Cicloviária do Município,
transformado em lei em 2003.
30
	Exemplos de placas suplementares ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB constante do Manual Cicloviário do GDF. Brasília, 2006.
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6.2. Algumas regras para produzir uma interseção com segurança para os ciclistas
Este e os próximos itens não irão esgotar o tema “interseções cicloviárias”. Até porque este é o ponto crucial em
um projeto cicloviário. Há quem diga que qualquer técnico projeta uma ciclovia em trecho linear, mas desenvolver
projetos especiais para os cruzamentos exige técnicas, experiências e conhecimentos de engenharia de tráfego.
Um fato curioso pode ser observado em muitas cidades do Brasil: a ausência de tratamento dos cruzamentos na chegada de ciclovias. É comum verificar que onde a bicicleta mais precisa de proteção e segurança (a área de uma interseção) as autoridades públicas e os técnicos municipais interrompem as ciclovias,
deixando que o ciclista “escolha” seu próprio caminho para fazer a travessia.
Da mesma forma que em outras vezes neste texto, apresento alguns procedimentos adequados para o
desenvolvimento de projetos de interseções entre ciclovia e via no mesmo plano.
a)

Quando a ciclovia se encontrar em nível superior ao da via a ser cruzada, é importante que a rampa
de descida dos ciclistas para o nível da via tenha ao menos dois metros de afastamento do bordo
do meio-fio para que eles estejam no mesmo plano da via antes de fazer a travessia.

b)

O cruzamento da ciclovia sobre a via deverá ser o mais direto e com menor distância possível.

c)	É desejável que os fluxos de ciclistas sejam separados por uma ilha ou ao menos por um ciclolito
(dispositivo vertical separador colocado no centro da ciclovia que no Rio de Janeiro é chamado de
“frade”), antes do cruzamento. No caso da adoção de ilha separadora ela poderá estar posicionada antes ou na rampa de descida, não sendo recomendável que ela esteja na área plana de parada
de ciclistas antes da travessia.
d)	Em situações onde é grande o fluxo de veículos motorizados e não existe presença de pedestres ou
travessia destinada a eles, recomenda-se a criação de cerca balizadora na ciclovia.
e)

Nos cruzamentos é preciso tratar as aproximações (“pernas” – uma de cada lado) da ciclovia como
mais um componente a ser considerado na organização do projeto. Ou seja, é preciso rever todo
o projeto da interseção, organizando todas as vias e fluxos que entram e saem na área de conflito
(motorizados e não-motorizados). Este tratamento deve ser realizado tanto na geometria quanto
na sinalização, inclusive semafórica.

f)

Dependendo do volume de bicicletas no cruzamento é desejável prever tempo de semáforo exclusivo à travessia dos fluxos de ciclistas provenientes das duas aproximações da ciclovia.

g)

Quando houver cruzamento de ciclovias com mudança de diretriz, recomenda-se que ele seja tratado antes ou depois do local de cruzamento da ciclovia principal com a via de tráfego geral.

h)

No encontro de diretrizes de duas ciclovias, sempre que possível, deve ser criada uma minirrotatória como forma de induzir o ciclista a um posicionamento mais direcionado na sua trajetória,
evitando-se acidentes.

i)	Em vias de tráfego local, onde o fluxo de autos é relativamente baixo (com a via operando com
nível de serviço próximo da melhor condição), recomenda-se produzir sistemas para abrandar a
velocidade dos automóveis. Soluções do tipo traffic calming são bem-vindas e ajudam a diminuir
os riscos de acidentes.
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j)

Quando houver duas ciclovias unidirecionais no canteiro central de uma avenida, é conveniente
juntá-las antes da realização do cruzamento em uma pista bidirecional, para diminuir a área de
conflito com os motorizados, diminuindo os riscos de acidentes dos ciclistas.

Os itens listados anteriormente não esgotam o elenco de procedimentos comumente utilizados em projetos cicloviários, mas são referências significativas cujos exemplos de aplicação faço a seguir.

Figura 42. Exemplo explicativo dos itens “A”, “B” e “C” e “J” 31

Figura 43. Exemplo explicativo dos itens “B” e “C” 32

Os exemplos acima mostram soluções adotadas em projetos para o Bairro de Jurerê Internacional, em
Florianópolis, e para a cidade de Piracicaba. No primeiro caso, as ciclovias unidirecionais propostas deverão
se situar junto ao canteiro central da avenida, vindo a configurar uma ciclovia bidirecional momentos antes
da realização de travessia de via à frente. No segundo, a ciclovia foi proposta para uma das laterais do canteiro central, vindo a ocupar o eixo da via momentos antes da realização da travessia.

						

Figuras 45 e 46. Exemplos do item “D” – uso de cercas

						

como proteção aos não motorizados em Sorocaba 34

Figura 44. Exemplo explicativo do item “D” 33

31

32
33

34
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AH-8 e Habitasul Empreendimentos Imobiliários – Projeto de Ciclovia na Av. dos Búzios. Jurerê Internacional, Florianópolis – Santa
Catarina, 2006/2007.
AH-8 – Projeto de Anel Cicloviário, com 8,1km. Detalhe de cruzamento na Avenida Paulista, Piracicaba (SP), 2004.
Oficina Engenheiros Consultores Associados e AH-8. Perspectiva de travessia de Ciclovia na Av. Itavuvu. URBS - Prefeitura de Sorocaba, 2º semestre de 2006.
URBS. Detalhes de tratamento concedido às áreas de travessia em pontes e outros espaços de risco para ciclistas e pedestres pela
Prefeitura de Sorocaba.
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O tratamento de todas “pernas” de uma interseção com a inclusão de espaço para a ciclovia por vezes
gera diminuição do espaço para o tráfego geral. No entanto, este procedimento pode conceder oportunidade para organizar o espaço de travessia dos pedestres junto com as bicicletas. Na Figura 47 é possível observar como um semáforo simples, com duas fases, e mudanças na geometria da interseção possibilitaram
melhorar a segurança de todos os veículos e pessoas no cruzamento da rua Bahia com o acesso à Ponte do
Salto em Blumenau – SC.

Figura 47. Exemplo explicativo do item “E” 35		

Figura 48. Exemplos dos itens “G” e “H” 36

Figuras 49 e 50. Exemplo explicativo do item “I” 37

Este não é um exemplo de ação a adotar numa interseção com ciclovia, mas sim com ciclofaixa na lateral
da via. No entanto, em redes cicloviárias esta pode ser uma opção para acalmar o tráfego quando a rua vai
ser cruzada por uma ciclovia à frente. O destaque no caso das Figuras 49 e 50, na cidade de Almelo, Holanda,
é que a via opera com mão e direção para os autos e mesmo assim é implantado o dispositivo de redução de
velocidade, obrigando os veículos motorizados a parar para dar passagem ao fluxo de um sentido por vez.

35

36

37

AH-8 e ABC – Associação Blumenauense Pró-ciclovias. Projeto da Ciclovia da Rua Bahia. No detalhe tratamento concedido à interseção da rua Bahia com a Cabeceira da Ponte do Salto. Blumenau, 2006.
Oficina Engenheiros Consultores Associados e AH-8. Esquema geral da interseção das avenidas Adhemar de Barros e General Osório. Prefeitura de Sorocaba, 2º semestre de 2006.
Visita Técnica ao sistema cicloviário de Almelo. Nas fotos, detalhes de dispositivos voltados a acalmar o tráfego motorizado junto a
trechos na via com ciclofaixas. Almelo, Holanda, 2007.
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Outro ponto importante a se considerar é fazer a travessia da ciclovia da forma mais ortogonal possível
em relação à via do tráfego geral, como mostra o exemplo da Figura 48.
No caso da ciclovia ocupar o canteiro central e ter de atravessar uma interseção com forte presença de
veículos motorizados em todos os seus fluxos, recomenda-se o esquema da Figura 51, ou seja, a diretriz da
ciclovia deverá sempre cruzar à frente dos autos que estiverem fazendo conversões. Na mesma figura, o
desenho menor mostra que a diretriz da ciclovia, que estava à esquerda de quem olha, ao se aproximar do
cruzamento inflete para a direita. Após cruzar o fluxo dos autos ela torna a infletir à esquerda para cruzar
novamente à frente dos autos no outro lado da interseção, permanecendo depois no lado esquerdo do canteiro central. Procedendo assim, os ciclistas sempre estarão realizando cruzamentos à frente dos autos, o
que aumenta muito sua segurança.
Figura 51. Cruzamento de interseção em dois pontos,
adotado no Projeto da Av. Itavuvu, em Sorocaba (SP)

6.3. Como proceder em rotatórias?
É mais comum encontrarmos rotatórias em vias de setores especializados dos espaços urbanos, tais como
áreas residenciais, zonas de comércio de bairro, distritos industriais, do que nas grandes vias. Mesmo assim
é possível encontrá-las em algumas cidades, como na avenida de acesso ao aeroporto de Brasília.
O nome “rotatória”, mais comum em São Paulo e cidades do sul, tem, também outras nominações: em
Brasília e outras cidades do centro-oeste é chamada de “balão”, em Salvador e cidades da Bahia é conhecida como “girador”, no norte do País, algumas cidades denominam-na como “rótula”.
Em geral, os ciclistas no tráfego compartilhado, quando vão atravessar um cruzamento na qual existe
uma rotatória, devem fazê-lo pelo lado externo da pista que circunda o centro da interseção.
Figuras 52 e 53. Trechos de ciclovias no lado externo de rotatórias
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Segundo John P. Boender, da CROW (Information and Technology Centre for Transport and Infrastructure), já foram construídas mais de 1.000 rotatórias na Holanda. Em um texto com muitas explicações,
soluções e informações técnicas sobre a sua construção, John alerta “desenhos podem reforçar, de forma
inconfundível para todos os usuários da via e de forma notavelmente clara, padronizada e identificável, o
uso dos equipamentos adotados na rotatória”.38
Por considerar este o melhor texto que conheço sobre este assunto, tive a autorização de John em fazer
uso de algumas de suas partes neste documento, desde que citada a fonte. O que passo a fazer agora na
forma de fragmentos compilados e traduzidos do texto original de John – The Safety of Roundabouts in the
Netherlands (A Segurança das Rotatórias na Holanda).
•

“Sinais de tráfego podem apontar de forma clara qual a prioridade de passagem na rotatória.”

•

“O tráfego motorizado na interseção tem prioridade de passagem sobre o trafego convergindo na
rotatória, mesmo que este venha de uma aproximação rodoviária ou de tráfego mais intenso. Isto
se aplica quando no interior de áreas residenciais.”

•

“Ciclistas não têm prioridade de tráfego em áreas externas às áreas residenciais... Em áreas rurais
a presença dos ciclistas é freqüentemente tida como um elemento de tráfego inesperado.”

•

“São três os princípios básicos a serem seguidos quanto às normas dos desenhos de rotatórias:
• não prever infra-estrutura indesejada que comprometa a funcionalidade de rodovias;
• prever os conflitos gerados pelo uso de altas velocidades, devendo-se buscar homogeneidade do tráfego quanto aos seus diferentes volumes e a organização das suas direções;
• prever as incertezas ou erros comportamentais na condução de veículos da parte dos diversos usuários, ou seja, simular a previsibilidade do comportamento do tráfego.”

•

“...a rotatória é uma forma relativamente segura de interseção que, em média, apresenta menos
acidentes que outras tipologias de cruzamentos, pelo menos os graves acidentes. Quando uma
forma convencional de interseção é convertida em rotatória o resultado pode se apresentar sur
preendente. O número de acidentes graves pode ser reduzido em cerca de 75%.”

Lembro aqui texto do engenheiro Sérgio Barnabé, da CET de São Paulo que nos diz que em um cruzamento de duas vias com tráfego permitido nos dois sentidos são 32 o total de conflitos possíveis. Em uma
rotatória este número cai para 4.
Figura 54 . Redução de conflitos com a adoção de rotatória39

38

39

BOENDER, J. P. CROW – Information and Technology Centre for Transport and Infrastructure. The Safety of Roundabouts in the Netherlands. Holanda, 2006.
BARNABÉ, S. A. CET – Cia de Engenharia de Tráfego. Assess. de Seg. de Trânsito – AST. Minirrotatória – um projeto simples e eficiente
para redução de acidentes. S. Paulo, 2004.
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Tabela 4 – Redução de acidentes em interseções selecionadas na cidade de São Paulo após implantação de
minirrotatórias
Tipo de acidente

1996

1998

Variação

Com vítimas não pedestres

44

9

35 (-) (80%)

Atropelamentos de pedestres e ciclistas

5

0

5 (-) (100%)

Sem vítimas

312

71

241 (-) (77%)

Todos

361

80

281 (-) (78%)

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego – Antônio Sérgio Barnabé – www.cetsp.com.br, São Paulo (SP), 2004.

Os dados observados pelo engenheiro Sérgio Barnabé revelam que a segurança das minirrotatórias
para os ciclistas e pedestres é quase total. Mais importante do que isto, elas propiciam segurança geral
para todo o cruzamento, permitindo maior comodidade aos ciclistas na travessia de áreas onde elas estejam
implantadas.
Após estas observações sobre as minirrotatórias paulistanas, retorno ao texto de John Boender com
novas inserções.
•

“A rotatória é o tipo de interseção que melhor acomoda os princípios da política de tráfego seguro
e sustentável.”

•

“As rotatórias têm sido construídas com ciclovias segregadas, onde aos ciclistas na rotatória é
dada prioridade de conversão sobre o tráfego motorizado em aproximação a ela.”

A foto a seguir ressalta o desenho adotado na rotatória, quando é mostrado a todos os usuários quem
tem prioridade de tráfego e os locais onde, de forma específica, os ciclistas são mais desprotegidos. Também mostra onde os condutores de bicicletas têm efetiva prioridade no uso da rotatória.

Figura 55. Ciclista cruzando rotatória por seu lado externo – Holanda

Não querendo incluir todo o artigo de John Boender neste texto, vou pontuar apenas alguns aspectos
do desenho das rotatórias do documento holandês:
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•

“A distância entre a ciclovia e a rotatória deve ser de apenas 5m – tal característica faz com que a
ciclovia, do ponto de vista legal, seja interpretada como um componente da rotatória.”

•

“O raio externo deve ser considerado como o limite do espaço destinado à circulação do tráfego
motorizado. Dentro das áreas residenciais o raio externo deve ser de 16m e fora dessas áreas deverá ser de 18 metros.”
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•

“O raio interno é a distância do centro da rotatória até a borda externa da ilha central, incluindo a
área inclinada do meio-fio, logo após o espaço aumentado, correspondente a extensa sarjeta onde
os veículos mais longos podem cruzar eventualmente. Um raio interno de 10,50m tem sido adotado
nas áreas residenciais e 12,75m é o raio utilizado fora dessas áreas.”

Nas implantações de minirrotatórias em São Paulo, os raios internos adotados não ultrapassaram
4m. Em projeto realizado para a Empresa Habitasul, no empreendimento Jurerê Internacional, várias minirrotatórias foram projetadas para a principal via do bairro. Nas menores rotatórias foi adotado o raio mínimo
interno de 4,50 m e o raio interno estendido de 5,70m. Vale dizer que esta última área, diferente do caso
holandês que pretende operar como sarjeta, ele deverá operar como fuga para giro do transporte coletivo
e dos caminhões.
Estas variações devem ficar ao sabor do desenvolvimento do projeto e da habilidade dos projetistas,
que podem imprimir variações no detalhamento de cada caso específico.
Figura 56. Minirrotatória adotada no Projeto de
Jurerê Internacional em Florianópolis (SC)

•

“A largura da pista dentro de áreas residenciais é de 5,50m e fora dessas de 5,25m. Através da
combinação do raio interno e do raio externo, o desenho obtido limita a velocidade dos veículos
motorizados ao intervalo de 30 a 35km/h.”
		
Valem também para este caso as observações feitas anteriormente quanto à liberdade do projetista
em definir dimensões segundo características de seus projetos. No entanto, recomendo que esta dimensão
jamais tenha largura inferior a 4,50m, isto porque, além da dimensão mínima para passagem de um veículo
de carga (de 2,50 a 3,00m), deve ser previsto espaço adicional para uma eventual pane de um veículo, permitindo uma ultrapassagem forçada.
•

“Tráfego com baixa velocidade, como o realizado por ciclistas e pedestres, pode cruzar e/ou entrar
e sair das vias de aproximações à rotatória em dois estágios, isto é, se uma ilha de apoio for construída, esta deverá ter largura mínima de 2,50m dentro das áreas residenciais e 3m fora delas. Com
isto, será criado um espaço seguro aos ciclistas e pedestres que estiverem à espera de uma brecha
na corrente de tráfego para cruzar a via.”

•

“As entradas e saídas de uma rotatória devem se conectar a ela tão radial quanto possível. Desse
modo as velocidades de aproximação devem ser limitadas para garantir a correta prioridade operacional da rotatória. Além do limite da velocidade, é necessário limitar a largura das entradas das
t r a n s p o r t e
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vias a 4m, enquanto os tramos de saída não devem ter mais do que 4,50m de largura. Nas rotatórias com duas faixas de tráfego a pista de aproximação em geral é construída com duas faixas sem
considerar a capacidade da via. Na saída da via, entretanto, é construída uma única saída, devido
ao interesse em garantir a segurança dos ciclistas, os quais têm prioridade de circulação, assim
como os pedestres têm prioridade de cruzamento.”
6.4. As rotatórias no interior das ciclovias. Quando usá-las?
A rotatória no interior de ciclovias tem estado cada vez mais presente nos projetos cicloviários. A rotatória
cicloviária é semelhante às interseções de mesma natureza do tráfego geral, apresentando menor dimensão
e certas características especiais. Existem algumas razões para esta inclusão nos desenhos das ciclovias
mais recentes, merecendo destaque especial o aumento da segurança proporcionado aos ciclistas com a
sua adoção antes dos pontos de travessia de vias com tráfego motorizado.

Figura 57. Rotatória pintada no solo,
com elevação na ilha central, na junção
de dois tramos cicloviários, França
Figura 58 . Rotatória pintada no solo no Projeto do
Parque Ibirapuera40

Entre as razões para seu uso destaco as seguintes:
•

Promoção da educação dos ciclistas.

•

Orientação aos ciclistas quanto ao correto posicionamento, antes da realização de cruzamento
sobre via com intenso número de veículos automotores.

•

Organização dos diferentes tramos cicloviários no interior de uma rede cicloviária.

•

Marcação dos locais de mudança de rotas cicloviárias de uma rede exclusiva de bicicletas.

•

Aumento da segurança dos ciclistas nos cruzamentos de tramos cicloviários.

É importante destacar que este último aspecto não deve ser desprezado pelos administradores e técnicos que vierem a fazer uso deste documento. Isto porque são muitos os registros de casos de acidentes
fatais decorrentes do choque entre ciclistas trafegando em sentidos contrários. Estatísticas de órgãos de
trânsito podem atestar estas ocorrências nas cidades de Teresina e Santos.
40
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AH-8 – CALOI Norte S/A. Projeto de duas ciclovias no Parque do Ibirapuera. Detalhe de uma das conexões entre as duas ciclovias.
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – SVMA da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 2004.
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6.5. As rotatórias no interior das ciclovias. Dimensões básicas
Ainda que não tenha sido feito estudo mais sistemático do desenho das rotatórias cicloviárias, alguns projetos realizados no exterior e no Brasil adotaram este tipo de interseção, sendo a seguir apresentadas algumas
de suas características.
Raio interno
Os projetos de rotatórias cicloviárias no Brasil têm adotado 1m como raio interno. Esta dimensão é definida
como a metade do espaço útil de uma bicicleta-padrão em nosso País. Embora as dimensões básicas do veículo sejam 1,70m de extensão por 0,60m de largura, são adotadas as dimensões de um retângulo com 2,00m
x 1,00m como o espaço do veículo quando em movimento em velocidade mais reduzida.
Está claro que em uma rotatória com tais dimensões ocorre drástica redução da velocidade de circulação dos ciclistas. No entanto, a sua adoção ocorre em situações muito especiais que, à semelhança das
rotatórias adotadas na via pública para o tráfego geral, visa aumentar a segurança dos ciclistas.
Em alguns casos é possível adotar raio menor do que 1m. No entanto, é conveniente adotar como raio
interno mínimo a dimensão de 1m, sob pena de não ser possível manter o ciclista em pé sobre a bicicleta.
Figura 59. No fragmento de desenho – observar
a rotatória no encontro de três tramos da rede
cicloviária41

Também adianto que a legislação brasileira
permite aos papeleiros (carroceiros, catadores de
papel etc.) fazerem uso de calçadas e de ciclovias.
Neste caso, rotatórias com raios muito reduzidos,
podem gerar dificuldade ao trânsito desses usuários na ciclovia.
Raio externo
O raio externo mínimo que vem sendo adotado em projetos brasileiros tem 2m. Com esta dimensão, os
ciclistas fazendo o contorno da rotatória têm, em relação ao bordo externo da ilha, um espaço com largura
de 1m. Mesmo para uma bicicleta com reboque, o espaço livre de 1m é suficiente para realizar a manobra,
considerando que a ilha formadora da rotatória não tem no seu bordo meio-fio ou outro anteparo que impeça
a passagem sobre a mesma.
Altura do centro da rotatória cicloviária
A adoção de altura diferente para a ilha da rotatória, daquela utilizada no greide das ciclovias é medida desejável. Este procedimento opera como inibidor dos trajetos tipo “corta caminho” muito utilizado entre os
ciclistas. Um dos propósitos da colocação de rotatória no interior das ciclovias é a promoção da educação
dos ciclistas, conforme já mencionado. A elevação da ilha vai operar como inibidor da má prática da circulação sempre em tangente. No entanto, deve ser evitada a colocação de um obstáculo perigoso aos usuários
da bicicleta.
41

AH-8 e Riffel Peças e Acessórios para Bicicletas. Projeto de Ciclovia em Pomerode. Detalhe de rotatória entre dois tramos cicloviários. Pomerode, 2005.
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Recomenda-se que a altura das ilhas nas rotatórias cicloviárias guarde relação de 10% com o seu raio
interno, limitada à altura máxima a 0,30m. Para raio de 2m a ilha deverá ter no seu centro a altura de 0,20m.
Esta corresponderá sempre à altura máxima, que deverá diminuir em direção ao bordo externo da ilha,
nivelando-a com a altura da ciclovia. Com este procedimento as rotatórias terão, na maioria dos casos, a
configuração de uma calota.
A limitação da altura do centro da rotatória visa à geração de limites também na sua construção, pois
se numa interseção dessa natureza houver um raio acima de 6m, o limite da elevação do seu centro será de
0,60m. Alturas superiores a esta acabarão por gerar obstrução visual aos ciclistas.
Elementos especiais e sinalização
É recomendada a colocação de ciclolito pintado nas cores vermelha e branca no centro da rotatória, sempre
que for preciso construir uma ilha com altura reduzida. Também, recomenda-se a adoção de bordo chanfrado na calota formadora da ilha sempre que ela tiver a área do seu centro plana. No entanto, este bordo não
deverá ter inclinação superior à 30 0.
Quando a rotatória tiver ilha central com raio superior a 1,5m recomenda-se a criação de ilhas direcionais na sua aproximação. Estas ilhas tanto podem ser ilhas físicas como pinturas sobre o pavimento.
É importante que tais ilhas canalizadoras sejam criadas fisicamente apenas quando suas dimensões
possibilitarem raios de bordo superiores a 0,50m, porque o processo construtivo de meios-fios com raios
reduzidos é muito difícil, quase artesanal. A construção de raios menores exige trabalho adicional, dado
que chapas de madeira plana e madeira comum não permitem moldagem (ou serem vergadas) com raios tão
diminutos. Nessas situações, recomendo implantar ilhas direcionais com pinturas no pavimento, além da
colocação de tachas demarcando o espaço da circulação – com ou sem elementos refletivos.
Figuras 60 e 61. Ilhas separadoras de fluxos contrários de ciclistas, com ciclolito no centro das ciclovias – Houten,
Holanda

Ainda quanto à sinalização de rotatórias, sugiro, para as ilhas que não contenham ciclolitos, a implantação de pintura zebrada na cor amarela. No entanto, para este caso, recomendo que as dimensões das faixas
tenham a metade da largura da sinalização aplicada nas vias do tráfego automotor. Enquanto nas pinturas
zebradas voltadas à canalização dos fluxos de motorizados a largura da linha lateral é 0,10m e das linhas
transversais, no mínimo, 0,30m, nas ilhas direcionais cicloviárias devem ser utilizados, respectivamente,
0,05m e 0,15m.
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Figura 62. Desenho esquemático de rotatória com a presença
de ciclolito e ilhas separadoras de fluxos pintadas no solo

É importante considerar que, mais importante do
que a sinalização horizontal nas rotatórias, é a adoção
das placas verticais. Elas devem ser utilizadas para alertar os ciclistas da presença de interseção à frente e da
obrigatoriedade de seguir a trajetória indicada pelas setas no chão.
6.6. Processos construtivos das rotatórias no interior das ciclovias
A construção da ilha das rotatórias cicloviárias pode ser realizada de diversas formas. Por medida de economia sugiro a adoção de material semelhante àquele que estiver sendo utilizado na ciclovia. Assim, se
na ciclovia for aplicado asfalto, a ilha deverá ser executada com massa asfáltica, a exemplo das lombadas
redutoras de velocidade implantadas em muitas vias urbanas.
Por outro lado, se a ciclovia for construída com blocos pré-moldados de concreto, este também deverá
ser o material da ilha. No entanto, neste caso deverá ser adotada uma forma diferente da calota, procurando
dar à ilha forma mais achatada para aplicação dos blocos. Procedendo assim pode-se evitar a movimentação das peças diante de variações na estabilidade do terreno ou de mudanças da temperatura do solo.
Não recomendo a adoção de meio-fio nos bordos da ilha do canteiro central da rotatória, tanto para
diminuir os custos construtivos, quanto para evitar a criação de riscos de acidentes aos ciclistas, pois a instalação deste anteparo pode gerar a batida do pedal ou do pneu da bicicleta no bordo da ilha.
Outro processo interessante e de baixo custo é a criação de calota com saibro misturado a pó de pedra
(qualquer tipo de pedra ou mesmo brita), sobre a qual deverão ser aplicadas duas camadas de nata de cimento. Além do reduzido custo, é possível aplicar pintura texturizada ou lisa sobre a nova área cimentada.
6.7. Exemplos de tratamento de cruzamentos em desnível – Quais os casos especiais?
Basicamente há dois tipos de cruzamentos em desnível: túneis e passarelas; mas são muitas as formas da
sua organização. Apresentaremos neste texto algumas poucas regras e alguns exemplos de sua aplicação.
Regras para túneis
• As embocaduras da obra-de-arte devem ser suficientemente largas para que seja possível enxergar de um lado ao outro do túnel, para um ciclista situado ao menos a 50m do início do túnel.
•	Eles devem ter diretrizes mais retas possíveis (em tangente), para que possam satisfazer a exigência descrita acima.
•

Devem possuir iluminação artificial embutida e indireta para evitar depredações ou roubos.

•

Devem ter sistema de drenagem superficial, admitindo-se grelhas de coleta de águas pluviais apenas nas suas “bocas” de entrada.

•

Deve ser evitada a colocação de qualquer dispositivo aparente no seu espaço interno, mesmo que
sejam placas de sinalização, para evitar vandalismo ou uso indevido de algum dos materiais de
equipamentos colocados no seu interior.
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Figuras 63 e 64. Túnel sob rodovia na ciclovia de acesso ao campus
universitário da cidade de Utrechet – Holanda

Figura 65. Túnel com parede em ladrilho e pintura infantil na cidade de
Utrechet – Holanda

• Para se evitar pichações, as paredes dos túneis devem ser pintadas com cores claras, sendo trabalhadas previamente com material
que as deixem com a superfície corrugada ou com o uso de ladrilhos
que permitam serem limpos com maior facilidade (Figura 65).

Figura 66. Exemplo de acesso a nível superior com uso de escada com
rampa lateral para apoio da roda das bicicletas

• No caso do uso de escadas, fazer previsão de calha lateral à linha
dos degraus para garantir que os ciclistas possam empurrar suas
bicicletas (Figura 66).

•

A superfície de rolamento deve ter material antiderrapante. Deve-se evitar o uso de pedras com
fixação apenas assentadas com areia para evitar que se soltem e causem problemas de trafegabilidade por ausência de manutenção.

•

Sempre que forem projetados, deve-se elaborar como parte integrante a elaboração de projeto de
rampa ou escada para garantir acesso dos ciclistas ao nível da via que estiver sendo transposta.
Isto é, no caso dela constituir uma via com possibilidade de receber a circulação de bicicletas e/ou
pedestres.

Quanto às passarelas, devido ao seu largo emprego como espaço de travessia de pedestres em várias
cidades brasileiras, tenho pouco a acrescentar.
6.8. Projetos de interseções – Considerações finais
Além de todas as informações mencionadas, julgo ser preciso ter clareza de que cada projeto tem suas próprias características e, portanto, exige estudos específicos e soluções particulares. Também não é exagero
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afirmar, como tenho dito por muitas vezes, que para o desenvolvimento de projetos cicloviários é necessário
nos preocuparmos com os detalhes. Não é por acaso que tenho apresentado os projetos na escala 1:250,
com detalhes especiais na escala 1:100. Para equipamentos de apoio, os detalhes podem chegar a escala de
1:10, como sói acontece em projetos arquitetônicos.
No caso dos estudos de interseções, a realização de pesquisas ou obtenção de dados sobre a movimentação do tráfego geral pode auxiliar muito à convergência para uma melhor solução. Aproximar o espaço de
travessia de pedestres e ciclistas pode criar uma corrente mais forte que conduza a um maior respeito dos
motoristas e a menores riscos de acidentes. Criar sinalização específica para os ciclistas pode aumentar o
grau de alerta para instantes antes da realização de um cruzamento. Estes e outros aspectos podem minorar
problemas e aumentar a segurança das interseções.
Julgo que aqueles que projetam precisam se adequar também à cultura de cada cidade ou região.
Vários são os exemplos de ações que esta situação se ajusta, assim como aquelas referentes à característica de cada projeto. Afirmo que não existe uma única solução para cada caso, mas certamente uma mais
próxima da melhor condição de segurança. Para exemplificar, cito o caso do projeto da rotatória que tive a
oportunidade de orientar destinado à circulação da bicicleta na cidade de Samambaia, no Distrito Federal.
Para ela segui criteriosamente os preceitos utilizados nos projetos adotados na Holanda e em outros países
europeus, quando a circulação, em havendo espaço (como existe naquela cidade) deverá seguir adjacente
ao raio externo da rotatória.
Figura 67. Exemplo de projeto com tramos cicloviários adjacentes
ao raio externo em rotatória de Samambaia (DF) 42

Situação semelhante pode ser observada em rotatória
existente nos subúrbios de Paris, em área com grande presença de tráfego de carga. A Figura 68 a seguir mostra os arranjos
dos tramos cicloviários ao redor da interseção.

Figura 68. Exemplo de projeto com tramos cicloviários adjacentes à
interseção no subúrbio de Paris

42

Miranda, A C M e A&t. Consultoria para projetos cicloviários selecionados no Distrito Federal. Projeto da Ciclovia da Cidade de
Samambaia. Brasília, 2005.
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Situação diversa teve de ser desenvolvida no Projeto de Jurerê Internacional, uma vez que constituiu
exigência da Administração Pública de Florianópolis a construção da ciclovia junto ao canteiro central da
principal avenida daquele bairro.
Diante deste fato, o projeto do cruzamento da ciclovia na rotatória de acesso a uma das laterais da praia
teve de ser realizado pelo seu centro, pois seria muito mais perigoso e extenso fazer com que os ciclistas
cruzassem a via para se posicionar no raio externo da rotatória para, após cruzar duas “pernas” de entrada
da rotatória, retornassem ao centro da avenida secundária. Assim, na situação proposta pelo projeto os
ciclistas cruzarão as vias que compõem o cruzamento duas vezes, ao invés de três.
Figura 69. Projeto com cruzamento cicloviário
pelo centro de rotatória em Jurerê Internacional
– Florianópolis

Como foi possível observar, cada situação é única, merecendo uma resposta adequada. Apenas lamentamos quando nada é proposto para os cruzamentos, o que ocorre em várias cidades brasileiras, implicando
em muitos acidentes com ciclistas, alguns deles com máxima gravidade.

7. OUTROS ASPECTOS DA INFRA-ESTRUTURA:
DRENAGEM, PAVIMENTOS, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTOS
7.1. Apenas algumas considerações
Tratar todos os itens de projetos cicloviários em um único documento é tarefa similar a participar de uma
maratona para qualquer atleta. Certamente alguns estarão preparados para tal empreitada, mas boa parte
estará preparada para participar apenas da sua modalidade específica. Como já se diz há muito tempo “A
César o que é de César”. Portanto, me propus à elaboração de um texto que abordasse aspectos gerais e
específicos da elaboração de projetos. No entanto, confesso, ao meio do caminho, que esta tarefa necessita
de maior fôlego. Acho que sou um bom fundista, mas apenas para corrida de até 10km, uma maratona com
42km exigiria maior tempo e disponibilidade considerando o que me propus no início desta tarefa.
Diante de tais considerações, quero eu próprio me desafiar desde logo. Desafio-me em ofertar um
segundo texto muito em breve, para que possa voltar aos temas que agora aqui neste capítulo apenas irei
pontuar com algumas poucas considerações.
Drenagem
A melhor solução para a drenagem de ciclovias construídas em nível mais elevado do que a pista de rolamento é a construção de pavimento com declividade variando de 1% a 2% em direção ao terrapleno lateral.
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Essa porção de área gramada ou com vegetação lateral à ciclovia deve ser capaz de receber a drenagem da
água da chuva em toda sua extensão.
Quando o regime de chuvas for intenso e houver um passeio com largura superior a 1,50m junto à
superfície da ciclovia, é recomendável a construção de pequena vala longitudinal ao longo da ciclovia para
captação das águas pluviais. Caso a ciclovia seja a única construção no terreno é possível prescindir desta
estrutura adicional porque a percolação das águas no terreno lindeiro ocorrerá sem a necessidade de qualquer outra linha de dreno. O importante, entretanto, é garantir uma superfície regular na ciclovia, visando a
evitar a formação de pontos de depressão que favoreçam a acumulação de águas.
Por sua vez, quando a ciclovia for executada no nível da pista de rolamento dos veículos motorizados,
mas separada do tráfego geral por qualquer dispositivo, a solução é aproveitar a drenagem preexistente.
Mesmo que esta separação não seja feita por blocos pré-moldados ou tachões, considera-se que as ilhas
de concreto produzidas para caracterizar a ciclovia devam ser descontínuas ao longo da trajetória das duas
vias, possibilitando, com isto, que o dreno da água pluvial siga a trajetória natural da via em busca dos
bueiros e bocas-de-lobo.
Pavimentos
Os pavimentos asfálticos são os melhores, seja em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) ou outros tipos de polímeros derivados do petróleo, com mistura de corantes que apresentem coloração destacada para a superfície de rolamento.
O concreto intertravado bem construído também é um bom pavimento à circulação da bicicleta. Por sua
leveza, rápida implantação, variedade na coloração e custo um pouco mais reduzido do que os pavimentos
asfálticos, vem se tornando opção preferencial para os países que não tem petróleo ou para regiões que não
estão próximas de refinarias. As variações desse pavimento tanto podem ser de ordem construtiva (altura,
peso por kg, cor etc.), como na sua forma, propiciando desenhos muito agradáveis e certo embelezamento
à área urbana.
Outro tipo de estrutura é o concreto moldado no local. Teresina concede preferência a esta técnica,
como mostra a Figura 70. Uma das vantagens é a obra se apresentar com bom acabamento ao seu final e o
uso de material independente da disponibilidade de asfalto em usinas da região. O maior problema são as
infiltrações de água provenientes de rachaduras, tanto pelo emprego de superfícies muito amplas, quanto
pelo desgaste das juntas de dilatação que, por serem feitas de madeira, acabam apodrecendo e criando
espaços para o surgimento de buracos.
Figura 70. Ciclovia com estrutura em concreto com
armação moldado in loco, em Teresina

Caberia ainda falar dos pavimentos que podem ser construídos em saibro, com aplicação
de pó de pedra e água, formando uma superfície
resistente e com certo grau de durabilidade. Este
pavimento exige apenas que haja uma manutenção mais freqüente e um coroamento da ciclovia,
com declividade do centro para as laterais com 4% de inclinação. Tal procedimento visa o escoamento mais
rápido. Também, é conveniente a implantação de uma área lateral gramada ou, na ausência desta, de calha
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que conduza a água pluvial a caixas de acumulação específicas. O seu emprego é mais comum em parques
urbanos, onde a idéia de rusticidade e do uso de elementos naturais é mais marcante.
Paisagismo
Este item ainda recebe pouca atenção dos técnicos nos projetos cicloviários brasileiros – aliás, ele não é
priorizado nem mesmo junto às rodovias e vias urbanas. Na Europa e no Japão é comum o uso da vegetação
como fator de proteção dos usuários da via ou rodovia. E isto tanto é realizado como elemento de proteção à
insolação, quanto como auxílio ao reforço da sinalização. O uso de vegetação pode contribuir para proteção
do ofuscamento dos faróis dos autos e para impedir pedestres de fazer cruzamentos sobre vias de tráfego
intenso, além de representarem um fator de embelezamento.
Recentemente vi em Palhoça – SC, como já havia visto em Gramado – RS, vasos de flores pendurados
em postes. Também tive oportunidade de ver isto em Munique, na Alemanha, e Daventer, na Holanda. A
vegetação urbana, mesmo sem desempenhar um papel específico na circulação, como acontece com os
arbustos e cercas colocadas nas calçadas para orientar pontos de travessia, causa um bem-estar incrível
nas pessoas que circulam a pé, de bicicleta ou em autos. São conhecidas as rotatórias de Brasília, com seus
jardins floridos; assim como é conhecida a Rua das Flores em Curitiba.
Projetar ciclovias pode ser uma ótima oportunidade para operar mudanças. Mudança para embelezar
os caminhos, mudança para orientar os transeuntes ou mudança para aumentar a segurança do trânsito, pela diminuição da velocidade dos motoristas que seguem mais lentos para apreciar as belezas da
paisagem. As ciclovias não precisam seguir a aridez dos caminhos dos automóveis, elas podem ser mais
aprazíveis. Cuidar dos terraplenos, dos canteiros próximos das interseções e gerar elevações laterais, pode
constituir mais do que beleza, pode representar um atributo adicional à proteção dos ciclistas. Além disto,
um caminho apenas gramado, mas que apresente uma palmeira na interseção mais perigosa, serve de alerta à distância para que o ciclista possa calcular sua velocidade e o momento de reduzi-la para enfrentar o
cruzamento adiante.
Estacionamento
Este texto trata especificamente de ciclovias e não de estacionamentos de bicicletas, mas uma não existe,
de forma completa, sem a presença do outro. Por isto a importância de mencionar o tema neste artigo, apesar dele necessitar não de um, mas de vários capítulos.
A provisão de espaços seguros para estacionar as bicicletas é fundamental para a promoção do transporte cicloviário. Pode não parecer àqueles que não são usuários, mas para o ciclista esta é uma das principais demandas junto às administrações públicas dos municípios brasileiros. Quem quer ir a algum lugar com
seu veículo, espera encontrar no local de destino um espaço que possa guardar em segurança o seu meio de
transporte. É preciso lembrar a fragilidade e a portabilidade da bicicleta. Estes aspectos fazem com que ela
seja o veículo mais roubado no mundo.
Portanto, o planejamento do transporte cicloviário precisa viabilizar uma oferta de bicicletários e paraciclos não apenas nas extremidades das ciclovias, mas também junto aos principais pólos geradores de
viagens e, no limite, em todos os locais que possam ser demandados por ciclistas.
Neste ponto quero apenas apresentar uma proposta de correção de um problema gerado anos atrás,
quando da elaboração do Manual Cicloviário do GEIPOT. Naquela época, eu e mais uma dúzia de técnicos
convidados de alguns municípios brasileiros, definimos em seminário técnico naquele órgão que paraciclo
seria o estacionamento para curta duração, que as pessoas poderiam deixar por alguns instantes a sua bicicleta, e bicicletário seria o estacionamento com controle de acesso, coberto ou não, pago ou não, público
ou privado. Passados oito anos desde aquele encontro percebo, alertado por outros planejadores da atualidade, que este conceito está equivocado. Convenci-me de que paraciclo é mesmo o dispositivo que mantém
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a bicicleta na posição horizontal sobre as duas rodas. E, como bicicletário, tanto podem ser chamados os
estacionamentos de 2 ou 3 vagas à frente das lojas, como aqueles que têm 100, 200 ou 1.000 vagas em área
fechada.
Esta polêmica sobre a correta denominação das infra-estruturas de estacionamento de bicicletas ainda
está longe de acabar. Vale ressaltar que os holandeses têm nove nomes para caracterizar os seus diversos
estacionamentos, enquanto nós utilizamos apenas dois. Não importa, o fato é que as ciclovias precisam ter
paraciclos e bicicletários junto aos abrigos projetados e nas suas extremidades, para que os ciclistas possam realmente fazer um uso mais regular deste modo nas suas viagens habituais e mesmo eventuais.
Além disso, nos projetos de ciclovias é importante provê-las de abrigos com bancos para os ciclistas e
paraciclos para as bicicletas, mormente naquelas que têm tangentes muito extensas, para que o ciclista, em
caso de chuva forte repentina, ou de rápida insolação ao longo da pedalada, possa encontrar um local para
refúgio onde possa sentar e dispor ao seu lado a sua bicicleta.

8. A BICICLETA E O FUTURO
Coloquei este título no capítulo conclusivo deste texto porque é preciso pensar a bicicleta não mais como
modo redentor dos problemas da mobilidade urbana ou como panacéia dos transportes, mas sim como redenção dos nossos próprios hábitos.
A Holanda, a Alemanha e a Dinamarca, agora contando com o apoio de grandes cidades como Londres,
Paris e Nova York, não estão preocupadas mais com soluções grandiosas de tráfego. Ao adotar a bicicleta
como opção de transporte e estimular o seu uso, os gestores públicos estão se preocupando com a saúde
geral das suas populações, em reduzir as emissões dos veículos nos diversos ambientes de trabalho e de
vivência e querem refletir sobre qual deve ser o limite do bem-estar humano, quando se pensa de forma
coletiva.
Infelizmente, como diz o dito popular no Brasil “há muita fumaça e pouco fogo”. O discurso já vem de
longe e muito pouco se tem realizado. No entanto, parece que este quadro, por força das evidências dos
malefícios gerados pelas altas taxas da motorização, conduzirá a um rápido crescimento da nossa rede cicloviária, hoje situada em pouco mais de 3.000km, ou seja, pouco mais de uma vez e meia do que existe em
Hamburgo (1.850km) ou o dobro da observada em Munique (1.450km).
Estes números não devem servir para assustar, ao contrário, são um alerta para que as autoridades
públicas percebam que bicicleta não é apenas um modo para locomoção de pobres e que pode ser usado
por muitos cidadãos urbanos. Mas, para que isso aconteça, serão necessárias políticas claras de incentivo
ao transporte cicloviário e de limitação dos espaços de circulação do automóvel, não só em favor das bicicletas, mas cedendo espaço também para o transporte coletivo, para os pedestres e outros modos que tenham
maiores alcances sociais. Considero que muitos motoristas são inocentes e incapazes de perceber que não
haverá salvação para parcelas reduzidas da humanidade se nosso telhado de ar e oxigênio começar a ruir
sobre nossas cabeças e atingir nossos pulmões.
Este texto é um chamado, em especial aos jovens. Projetar ciclovias será uma tarefa das mais promissoras no meio urbano nos próximos 10 anos. Com este texto espero ter contribuído para animá-los e ter
produzido um certo encantamento, pelo menos nos que o leram até o final. E espero que muitos técnicos
municipais possam ter o planejamento cicloviário como rotina cotidiana em suas vidas e nas suas ações
profissionais.
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1. iNTrodução

A

pesar da ausência de informações mais abrangentes sobre a utilização das bicicletas como meio de
transporte urbano no Brasil, os dados disponíveis indicam uma tendência de crescimento da modalidade no País.
Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares – ABrACiCLO, a produção de bicicletas dobrou nos últimos 15 anos, se estabilizando
na faixa de 5 milhões de unidades por ano, o que coloca o Brasil na condição de terceiro maior produtor mundial, com 4,2% do mercado, atrás apenas da China (80 milhões de unidades e 66,7% do mercado) e da índia
(10 milhões de unidades e 8,3% do mercado). A Associação Nacional estima ainda que 53% dessa produção
são destinadas ao transporte de pessoas, 29% para uso infantil, 17% para lazer e 1% para esporte. Assim,
a venda anual de bicicletas destinadas a transporte é de cerca de 2,5 milhões de unidades, superior à soma
da venda anual de carros (1 milhão) e de motos (0,9 milhão) para essa finalidade. A frota brasileira estava
estimada, em 2004, em 40 milhões de bicicletas, o que representaria 61% dos veículos individuais utilizados
no País para transporte, contra 30% de automóveis e 9% de motocicletas.2
O uso da bicicleta no Brasil como meio de transporte de cargas e de passageiros é mais comum do que
se poderia imaginar, considerando a pouca atenção que esta modalidade costuma receber no planejamento
e na gestão da mobilidade urbana. Segundo os dados do Sistema de informações da Mobilidade Urbana da
ANTP, o transporte cicloviário responde por 9,71% e 6,23% das viagens diárias, respectivamente nas cidades com população entre 60 mil e 100 mil e entre 100 mil e 250 mil habitantes. Mesmo nas grandes cidades,
com mais de 1 milhão de habitantes, onde a sua participação relativa é de apenas 0,74%, os ciclistas, em
números absolutos, representam um contingente expressivo de pessoas.

1
2
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Texto desenvolvido a partir de relatório elaborado para o Plano Diretor Cicloviário integrado do Município de Porto Alegre.
Consulta ao site da ABrACiCLO (www.abraciclo.com.br) em maio de 2007.
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Gráfico 1 – Participação do transporte cicloviário na divisão modal por porte de cidade
Divisão modal por porte de cidade (2005)
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Fatores positivos e negativos contribuem para explicar este crescimento: no primeiro caso podem ser
citadas as virtudes do ciclismo do ponto de vista ambiental (baixo consumo de energia e emissão zero de
poluentes), a sua adequação para viagens de curta distância, a pequena demanda por espaço e por infra-estrutura e o baixo custo de aquisição e de manutenção das bicicletas. Como aspecto negativo, o crescimento
do uso da bicicleta, mesmo para viagens relativamente longas, reflete a exclusão econômica de parte expressiva da população do acesso aos meios de transporte motorizados, em função da elevação das tarifas.
Por todos esses motivos, o transporte cicloviário ganha importância crescente nas cidades brasileiras,
conquista espaço na agenda dos planejadores de transporte e também desperta novas preocupações.
Por um lado, os ciclistas são muito vulneráveis em caso de acidentes. Um estudo recente da Companhia
de Engenharia de Tráfego de São Paulo mostra que o número de ciclistas mortos em acidentes de trânsito na
Cidade de São Paulo cresceu 65% entre 2004 e 2006.3 As bicicletas estão geralmente associadas a acidentes
complexos, com vítima e, conseqüentemente, com alto custo para a sociedade. Segundo trabalho realizado
pela ANTP para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, 15,7% dos acidentes envolvendo este tipo
de veículo foram fatais, e o custo médio para os 3.226 acidentes ocorridos em um ano nas estradas federais
envolvendo bicicletas foi de R$ 103 mil, praticamente o dobro do custo médio de todos os acidentes registrados. (IPEA, 2006, p. 57)
O problema da segurança é o principal aspecto desfavorável da modalidade, tanto para a decisão individual na escolha modal, quanto na formulação das políticas de mobilidade urbana, que devem ter na preservação da vida um de seus elementos fundamentais. Para isto, o transporte cicloviário precisa contar com
uma infra-estrutura adequada, que leve em conta as características deste meio de transporte e as condições
ambientais em que ele for inserido e que facilite a administração dos conflitos entre a bicicleta e os demais
veículos e entre a bicicleta e os pedestres. Este espaço cicloviário não precisa ser constituído apenas por
ciclovias segregadas. Mais importante do que a segregação absoluta, “é necessário retomar o conceito de
compartilhamento, ...devolver a velocidade aos níveis compatíveis com a segurança e com a acomodação de
todos os interesses” para construção de um “espaço humano para a circulação” o que pode ser obtido pela
combinação de investimentos em infra-estrutura com ações de engenharia e operação para moderação do
tráfego e restrições ao uso e à velocidade dos veículos motorizados. (ANTP, 2003, p. 197)

3

Segundo dados apresentados pela CET São Paulo no Seminário Nacional Bicicleta e Mobilidade Urbana no Brasil, organizado pela
Associação Nacional de Transportes Públicos ANTP e pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos em abril de 2007, o número de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito na Cidade de São Paulo nos anos de 2004, 2005 e 2006 foi, respectivamente,
51, 93 e 84.
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Por outro lado, na medida em que são melhoradas as condições para a circulação de bicicletas, o seu
uso tende a aumentar, potencializando conflitos e exigindo dos órgãos gestores da circulação urbana políticas específicas de gestão. Relatos aleatoriamente obtidos de autoridades de trânsito de diversos municípios paulistas onde o uso da bicicleta é expressivo apontam para alguns destes problemas: uso indevido
das ciclovias e ciclofaixas, atropelamento de pedestres por bicicletas nas ciclovias e nas calçadas, uso das
calçadas para estacionamento de bicicletas, tráfego de ciclistas na contramão, desrespeito da sinalização
semafórica pelos ciclistas, circulação de ciclistas em alta velocidade (principalmente de praticantes de ciclismo de competição), entre outros.
O tratamento adequado destas questões vem, na prática, colocando a gestão do transporte cicloviário
como um novo tema da mobilidade urbana.

2. Gestão do Transporte Cicloviário
2.1. O Transporte cicloviário no Código de Trânsito Brasileiro
As bicicletas são tratadas no Código de Trânsito Brasileiro4 como um veículo de transporte de passageiros
de propulsão humana (art. 96); seu uso para transporte de carga, apesar de bastante usual, não é considerado. O Código, complementado por Resoluções do CONTRAN, estabelece algumas orientações gerais para
a gestão do transporte cicloviário, determina poucas normas de circulação e faz especificações mínimas
para as bicicletas.
Genericamente, cabe aos órgãos e entidades executivos de trânsito “planejar, projetar, regulamentar e
operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas” (arts. 21 e 24). Explicitamente, o Código delega aos municípios apenas as competências
de registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e a autorização para conduzi-los (arts. 129 e
141), portanto, a princípio, o comportamento das bicicletas no trânsito deveria ser regido pelas disposições específicas contidas no CTB ou, na sua ausência, pelas determinações válidas para os demais tipos de veículos.
Como um veículo, as bicicletas devem trafegar pelas pistas, exceto em vias onde, para segurança dos
próprios ciclistas, isto for expressamente proibido, como em vias expressas ou semi-expressas destinadas
a trânsito rápido ou vias com grande presença de veículos pesados, pelo sistema viário destinado especialmente para elas (ciclovias e ciclofaixas) e, pelas calçadas, apenas quando “autorizado e devidamente
sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via” (art. 59) ou com o ciclista desmontado e
empurrando a bicicleta (art. 68, § 1º).
Do mesmo modo que a limitação da circulação de bicicletas nas áreas destinadas aos pedestres denota
a preocupação com a segurança destes, o Código também orienta os demais motoristas com objetivo de
proteger os ciclistas dos meios de transporte motorizados, como a exigência de “guardar a distância lateral
de 1m50cm ao passar ou ultrapassar bicicleta” (art. 201).
Especificamente quanto ao comportamento dos ciclistas no trânsito, o Código define poucas infrações:
•

4
5
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Conduzir ciclos5 “fazendo malabarismos ou equilibrando-se em apenas uma roda”, “sem segurar
o guidom com ambas as mãos...”, “transportando carga incompatível com suas especificações”,
“conduzir passageiro fora da garupa ou de assento especial a ele destinado”, “transitar em vias de
trânsito rápido ou rodovias...” e “transportar crianças que não tenham condições de cuidar de sua
própria segurança” (art. 244, § 1º).

Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
O CTB define como “ciclos” os veículos de pelo menos duas rodas a propulsão humana.
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•

“Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de ...propulsão
humana..., sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinada” (art. 247).

•

“Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva...” (art. 255).

As três infrações acima são classificadas como médias e sujeitam o infrator a uma multa de 80 UFIRs,
além de, no terceiro caso, prever a medida administrativa de remoção da bicicleta. Porém, há questionamentos sobre a aplicabilidade do Código para a realidade do transporte cicloviário no País, como é o caso
da seguinte avaliação do art. 244:
“Merece crítica severa a equiparação dos ciclos feita pelo § 1º no que diz respeito às penalidades,
especialmente quanto ao inciso III, pois para os ciclos não existe documento de habilitação que
assegure o direito de dirigir. Além disso, a realidade brasileira não dá condições para autuação,
imposição e execução da penalidade...” (Pinheiro & Ribeiro, 2001, p. 441)
A primeira contestação se refere à ausência de sistemas obrigatórios de habilitação e de registro de
veículos que, como já foi dito, são de competência municipal, o que limita a eficácia da gestão e cria uma série de dificuldades operacionais e de controle. Enquanto os veículos automotores se inserem em complexos
sistemas nacionais de registro de condutores (RENACH) e de veículos (RENAVAM), são identificados individualmente desde a sua fabricação mediante “caracteres gravados no chassis, ou no monobloco e reproduzidos em outras partes” (art. 114, § 1º) e estão submetidos a rigorosos controles de produção, propriedade
e comercialização, além de uma enorme rede de relações desenvolvida ao longo de praticamente um século
em torno da propriedade dos automóveis (envolvendo seguradoras, polícia, sistemas de financiamento,
auto-escolas etc.), a regulamentação das bicicletas no âmbito municipal pode ser insuficiente para administrar os problemas decorrentes de um significativo aumento de sua utilização.
O segundo aspecto comentado, é que há um evidente desequilíbrio entre os valores das multas estabelecidos no CTB e a realidade socioeconômica dos ciclistas. Pesquisas realizadas em diversas cidades com o
objetivo de traçar o perfil desses usuários mostram uma importante participação de pessoas de baixa renda
que optam por este tipo de transporte por dificuldade ou impossibilidade econômica. Para essas pessoas,
mesmo o valor da menor penalidade de multa de trânsito (R$ 53,20) tem um impacto desproporcional, representando quase o preço de uma outra bicicleta.
Frente a estas situações, muitos municípios têm desenvolvido políticas de gestão do transporte cicloviário baseadas em leis e decretos municipais, às vezes complementares à lei federal, às vezes totalmente
independentes.
2.2. O Transporte cicloviário nas legislações municipais
Diversos municípios possuem legislações locais direcionadas para o transporte cicloviário, algumas fundamentadas no desenvolvimento de uma política de transporte, outras apenas pontuais, por vezes traduzindo
iniciativas isoladas que nem sempre guardam relação com a realidade local.
Para identificar os assuntos que estão sendo tratados no âmbito municipal, foi realizado um levantamento em sites de prefeituras de diversas cidades onde o uso da bicicleta é intenso. Os resultados não
podem ser considerados como um retrato fiel da realidade de todo o País, afinal a pesquisa não obedeceu
a critérios estatísticos de amostragem, muitos municípios ainda não divulgam sua base legal na rede de
computadores e é possível que, mesmo nas cidades pesquisadas, alguma documentação relevante em vigor
não tenha sido localizada. Por outro lado, em muitas cidades conhecidas por sua estrutura cicloviária não
t r a n s p o r t e
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foi encontrada legislação a esse respeito, o que não significa que não haja nenhum tipo de gestão pública
sobre a modalidade.
A maioria das leis encontradas é recente, demonstrando que o transporte cicloviário é um tema do
século XXI e que apresenta tendência de crescimento. A sua regulamentação parece obedecer a um padrão:
as primeiras regulações se dirigem à construção ou à ampliação de espaço cicloviário, obrigando o poder
público e os agentes privados a investirem em sistema viário e equipamentos de estacionamento, com objetivo de estimular o uso da bicicleta e garantir condições mais seguras de circulação para os ciclistas. Com
o crescimento do transporte cicloviário, uma segunda preocupação ganha relevância: a necessidade de
organização da circulação das próprias bicicletas, presente nas regulamentações de cidades onde o seu uso
já é relevante.
Contudo, feitas estas ressalvas, a quantidade e a representatividade dos documentos obtidos permitem traçar um panorama relativamente abrangente de como esta modalidade está sendo regulamentada e
identificar os principais temas que estão sendo objeto destes instrumentos legais:6
a) Formulação de uma política cicloviária
Muitas das leis encontradas são pontuais, provavelmente fruto de iniciativas isoladas de vereadores; outras,
mesmo de iniciativa do Poder Executivo, não denotam preocupação de inserir a bicicleta dentro de uma política
de mobilidade urbana e estão focadas diretamente em um ou outro aspecto operacional, como o emplacamento, em Lorena, ou a regulamentação do trânsito de bicicletas, em Blumenau e Praia Grande. Contudo, alguns
exemplos sugerem uma preocupação em formular uma política mais abrangente para a modalidade.
As leis do Rio de Janeiro (Lei nº 2.392/1995) e de Florianópolis (Lei Complementar nº 078/2001), por sinal muito parecidas, com redações de artigos inteiros exatamente iguais, apresentam objetivos gerais para
um sistema cicloviário e definem os conceitos de ciclovia, ciclofaixa, faixa compartilhada, bicicletário e outros, antes de entrar em orientações específicas para construção e uso da infra-estrutura e regulamentação
da circulação dos ciclistas. Cuidados deste tipo, aparentemente supérfluos, podem ser bastante relevantes
na construção de um sólido referencial de obrigações e direitos para todos os entes envolvidos, públicos
ou privados; por exemplo, exigir na aprovação de um empreendimento a provisão de um bicicletário pode
significar atribuir a este empreendedor a responsabilidade de operar a estrutura de controle de acesso e
retirada das bicicletas, enquanto a implantação de um paraciclo se limitaria a oferecer um espaço adequado
para os ciclistas estacionarem suas bicicletas, sem responsabilidade pela sua guarda.
b) Determinações para construção de infra-estrutura viária para bicicletas
Algumas legislações procuram orientar a expansão do espaço de circulação cicloviária associado aos novos
investimentos viários, vinculados a um plano ou, pelo menos, a estudos localizados de viabilidade, como
a lei de Florianópolis que determina a implantação de sistema cicloviário “conforme estudo prévio de viabilidade física e socioeconômica” na abertura de novas vias públicas ou em projetos de reformulação do
sistema viário.
Entretanto, diversas outras leis formulam esta exigência de forma tão genérica que parecem não ter
compromisso com a viabilidade do que estabelecem, como a Lei nº 3.639/2005 do Distrito Federal que,
em praticamente um único artigo, determina que “deverão ser previstas ciclovias em todos os projetos
rodoviários, bem como nas estradas em fase de construção”, a Lei nº 10.095/1998 do Estado de São Paulo
segundo a qual “Todos os projetos de estradas estaduais deverão incluir a criação de ciclovias” ou ainda a

6
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Foram analisados leis e regulamentos encontrados nas seguintes cidades: Belém, Blumenau, Curitiba, Florianópolis, Lorena, Porto
Alegre, Praia Grande, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, Ubatuba e Vitória; no nível estadual foram analisadas legislações do
Estado de São Paulo e do Distrito Federal.
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Lei nº 7.719/1994 de Belém que singelamente determina, também em um único artigo, que a Prefeitura
Municipal determinará “a criação de faixa apropriada exclusivamente para ciclistas, com total segurança ao
tráfego de bicicletas”.
Existem também iniciativas, ainda genéricas, que procuram estabelecer regras menos pretensiosas
como a obrigatoriedade de demarcação de ciclofaixas nas avenidas de acesso aos parques públicos no Município de São Paulo nos sábados e domingos (Lei nº 10.907/1990).
Com ou sem compromisso com viabilidade técnica ou com existência de demanda, todas estas leis têm
em comum a intenção de obrigar os órgãos públicos a incluir a bicicleta nos seus projetos viários e, de certa
forma, refletem um crescimento difuso na sociedade de uma preocupação com a modalidade.
c) Determinação de parâmetros construtivos
Entre as cidades pesquisadas, apenas em Vitória foram encontradas especificações de parâmetros construtivos para a infra-estrutura cicloviária. O Plano Diretor Urbano define padrões mínimos de projeto para
traçado, características funcionais, geométricas, infra-estruturais e paisagísticas da rede viária, também
determina larguras mínimas para ciclovias e ciclofaixas, rampas e inclinação lateral máximas, raios mínimos
e parâmetros para a pavimentação.
d) Determinações para construção de infra-estrutura para parada e estacionamento
A exemplo do sistema viário, diversas leis estabelecem a obrigatoriedade ou “autorizam” a prefeitura ou
empreendimentos privados a construirem infra-estrutura para estacionamento de bicicletas em via pública
(Lei nº 1.108/1991 de Ubatuba), em locais de grande afluxo de público, como órgãos públicos, parques, shopping centers, hipermercados, hospitais e outros (Lei nº 13.995/2005 de São Paulo e Lei nº 8.277/2001 de
Santo André), ou ainda acoplados a equipamentos dos serviços de transporte público (Leis Complementares
nº 078/2001 e 155/2005 de Florianópolis).
Em Vitória, o Plano Diretor Urbano obriga empreendimentos comerciais, supermercados e shopping
centers, estabelecimentos de ensino e hospitais, e outros pólos geradores de tráfego a proverem vagas para
guarda e estacionamento de bicicletas, em função da sua área construída.
Figura 1. Bicicletário em escola particular em Vitória onde o Plano
Diretor determina a oferta de vagas para bicicletas em pólos
geradores de tráfego

O obrigatoriedade de oferta de vagas, em algumas cidades, é acompanhada de especificações relativas à tarifação,
como a Lei nº 078/2001 de Florianópolis que limita o valor da
tarifa diária em bicicletários à metade da tarifa do transporte coletivo, podendo ser diferenciada se o estabelecimento
oferecer seguro contra roubo; outro exemplo, a Lei nº 8.277/2001 de Santo André permite a cobrança nos
bicicletários construídos em pólos geradores em que os usuários tiverem direito à seguro.
e) Diretrizes para integração com os serviços de transporte coletivo
A possibilidade de integração do transporte cicloviário com os serviços de transporte coletivo também é
objeto de leis municipais. Além de determinações para construção de bicicletários nos terminais e estações
existentes em Florianópolis e no Rio de Janeiro, foram encontradas diretrizes mais genéricas, como um projeto de lei destinado a disciplinar o transporte cicloviário em Curitiba que recomenda “articular as políticas
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públicas de transportes e de trânsito com a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de promover
o desenvolvimento sustentável e a redução das necessidades de deslocamento”.
Nos municípios pesquisados, a única referência explícita à integração tarifária entre esses dois modos
foi encontrada na Lei nº 2.392/1995, do Rio de Janeiro, que autorizou a cobrança de tarifa de estacionamento
e guarda em bicicletários situados em estações ferroviárias, hidroviárias, metroviárias, rodoviárias e pontos
de ônibus, limitando este pagamento à metade do valor da tarifa-base do transporte coletivo.
f) Regulamentação do uso do espaço cicloviário
Na medida em que as cidades constroem sua infra-estrutura cicloviária, dois tipos de regulamentação de
uso desse espaço podem ser implementadas por meio de legislações e regulamentos municipais: de um
lado, restrições e instrumentos de controle da utilização indevida de ciclovias e ciclofaixas, de outro, proibição dos ciclistas trafegarem fora do seu espaço.
As leis do Rio de Janeiro e de Florianópolis são bons exemplos do primeiro tipo de medida. Ambas
proíbem o estacionamento e o tráfego de veículos motorizados nas ciclovias e ciclofaixas, exceto ambulâncias, viaturas policiais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e similares, em situações de emergência; também
é proibida a circulação de veículos de vendedores ambulantes ou qualquer outro de tração humana ou
animal. A utilização das pistas por pedestres, corredores, patinadores e skatistas é proibida, com alguma
flexibilidade: para patinadores, em Florianópolis, e para corredores e patinadores, no Rio de Janeiro, desde
que se mantenham ao passo, na mão, alinhados à direita e sem obstruir a ultrapassagem, sendo permitido
circular por elas em cadeiras de rodas e vedado caminhar acompanhado por animais.
Vale lembrar que qualquer vedação estabelecida na regulamentação deverá ser devidamente sinalizada, para que se possa fazer valer as determinações e aplicar penalidades, se for o caso.
Na outra ponta, uma vez construída a infra-estrutura, a Prefeitura pode determinar que a circulação dos
ciclistas se limite às áreas reservadas, proibindo a circulação ou a parada de bicicletas, nas pistas destinadas aos veículos motorizados ou nas calçadas, como é o caso de Praia Grande.
O uso de bicicletas em espaços públicos fechados ao tráfego de automóveis, como parques, praças
públicas e outras áreas, também pode ser objeto de regulamentação, mas se configura como um problema
de natureza distinta da circulação em via pública. Normalmente a gestão deste tipo de espaço não está vinculada ao órgão de trânsito e a definição da necessidade de adoção de regras deve ser avaliada dentro da
política de manejo específica de cada local, de acordo com o perfil dos seus freqüentadores e com a função
pretendida para cada espaço. Entre as leis pesquisadas, apenas em Belém (Lei nº 7.831/1997) é proibido o
uso de bicicletas por maiores de 12 anos em praças públicas, entre 6:00h e 9:00h e entre 16:00h e 20:00L,
provavelmente os horários de maior visitação das pessoas.
g) Registro e emplacamento
No universo pesquisado, apenas em Lorena é obrigatório o registro e o emplacamento das bicicletas. O
município, com população de pouco mais de 80 mil habitantes, possui uma frota oficial de 23 mil veículos
motorizados e cerca de 70 mil bicicletas. Conseqüentemente, ali o transporte cicloviário apresenta conflitos
que não se manifestam em outras cidades.
Para tratar destes problemas, a Prefeitura decidiu implementar o emplacamento obrigatório de todas
as bicicletas do município (lei nº 3.050/2005 e Decreto nº 5.421/2006), sob pena de apreensão do veículo.
A obrigatoriedade se estende até aos menores que, nesse caso, devem ser representados por seus pais ou
responsáveis.
A medida é polêmica e foi questionada por cicloativistas quando apresentada no seminário promovido
pela ANTP em Santos, por entenderem que ela teria efeito inibidor da utilização da bicicleta como meio de
transporte.
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Figura 2. Emplacamento de bicicleta por funcionário do
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Lorena

Além de resistência dos ciclistas, técnicos e gestores
questionam a exigência do emplacamento pela sua efetividade e por dificuldades operacionais na sua implementação para valer. A experiência de Lorena ainda é recente
para afirmar conclusões, mas permite prever problemas,
principalmente em regiões conurbadas. Sem um cadastro
nacional, os ciclistas podem ficar sujeitos a uma duplicidade de legislações, não necessariamente compatíveis.
Por exemplo, em uma situação limite, ciclistas que circulam habitualmente por dois municípios que possuam
regulamentos próprios e que sejam rigorosos na sua aplicação, podem ser obrigados, em uma hipótese logicamente absurda mas não impossível, a registrar e emplacar sua bicicleta em ambas as cidades.
h) Determinação de normas para circulação cicloviária
A absoluta autonomia regulatória municipal pode causar outros problemas. Não é por acaso que a Constituição Federal atribui como competência exclusiva da União legislar sobre as normas de trânsito, para que
os motoristas estejam submetidos a normas únicas de conduta em todo o território nacional. Ao tratar de
maneira distinta o transporte cicloviário, por mais que os municípios desenvolvam suas legislações a partir
de problemas comuns, corre-se o risco de que as particularidades e as expectativas dos agentes locais
produzam textos legais distintos e até conflitantes. Com isto, os ciclistas podem ter que conviver com regras
diferentes para situações semelhantes, passar impunes ante suas infrações em uma cidade e ser penalizados por elas em outra, ou ainda ser submetido a processos administrativos em duplicidade.
Leis municipais também podem afetar usuários eventuais, principalmente em cidades que, por suas
características, recebem uma expressiva população flutuante em determinados períodos do ano. No final
do ano passado, um jornal de grande circulação da Cidade de São Paulo publicou uma reportagem alertando aos turistas que pretendiam se dirigir para a temporada de verão nas cidades do litoral paulista. Sob o
sugestivo título de “Litoral de SP guarda armadilhas para turistas”, a matéria incluía, entre elas, as normas
para circulação de bicicletas adotadas na Cidade de Ubatuba:
“Em Ubatuba, uma lei que entrou em vigor neste mês dá poder à Guarda Municipal de apreender
bicicletas de ciclistas que desrespeitem as leis de trânsito. Segundo a Prefeitura, serão punidos os
ciclistas que cometerem infrações como desrespeitar sinal vermelho e trafegar na contramão, no
trecho de 3km de uma ciclovia localizada no centro.” 7
É emblemático que o jornalista, ao comentar medidas que visam organizar o tráfego e garantir a segurança dos próprios ciclistas, trate a medida de forma depreciativa, apenas como uma “armadilha”. Provavelmente a sua posição é compartilhada por muitas pessoas que não vêem as bicicletas como um meio de
transporte, um veículo que, como os demais, precisa estar sujeito a regras de utilização em vias públicas, e
sim apenas como um objeto de lazer.

7

Jornal Folha de São Paulo, edição de 26 de dezembro de 2006, p. C7.
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É de se esperar que, com o crescimento do transporte cicloviário, e conseqüentemente com a disseminação de regulamentações semelhantes por outras cidades, os ciclistas não estranhem mais estas medidas
e passem a aceitá-las com naturalidade.
A tendência de regulamentação municipal parece inevitável. Possivelmente pressionados pelo
agravamento dos conflitos, os gestores locais tendem a implementar novos regulamentos que disciplinem o uso de bicicletas nos espaços públicos, principalmente no sistema viário, apesar de terem
sido encontradas referências também ao uso de bicicletas em parques públicos e áreas verdes destinadas ao lazer. A primeira preocupação está afeta diretamente ao uso da bicicleta como meio de
transporte e, portanto, sob responsabilidade direta dos gestores de trânsito, enquanto a segunda,
decorrente do uso dos veículos para lazer, pode ser administrada pelos responsáveis por cada instalação.
Especificamente no que se refere à circulação de bicicletas em vias públicas, as regulamentações passam a definir normas de conduta para os ciclistas, no sistema viário aberto e nos espaços cicloviários, determinar obrigações, tipificar infrações e penalidades, delegar responsabilidades pelas atividades de gestão,
definir procedimentos administrativos e outras providências correlatas. Pela sua amplitude e importância,
este tema será tratado adiante de forma mais detalhada.
i) Exigências para o veículo e para o condutor
Apesar da delegação no CTB para a regulamentação municipal, não foram encontradas exigências nas
legislações municipais a respeito de exigências mínimas para os veículos ou para a habilitação dos
ciclistas.
A Resolução nº 46/1998 do CONTRAN determina que todas as bicicletas com aro superior a 20 sejam
obrigatoriamente dotadas de espelho retrovisor no lado esquerdo, campainha e refletores, na dianteira, na
traseira, nas laterais e nos pedais, que favoreçam a sua visibilidade noturna. Não há, contudo, rebatimento
nas legislações municipais de medidas direcionadas para o cumprimento dessa obrigação. Uma única referência foi encontrada em Ubatuba (Lei nº 1.108/1991) com a exigência genérica de “manter a bicicleta em
boas condições de funcionamento e segurança”.
Mesmo medidas em defesa da segurança dos ciclistas, como a obrigatoriedade do uso de capacete,
já assimilada pelos motociclistas, parecem muito distantes das preocupações dos usuários de bicicletas.
Novamente relatando os debates ocorridos no Seminário realizado pela ANTP em Santos, esta exigência
também foi combatida pelos cicloativistas como um fator que inibiria o uso das bicicletas pelas camadas de
baixa renda, impossibilitadas de adquirir equipamentos de proteção individual.
Tampouco foram encontradas nas leis municipais orientações ou normas para habilitação dos ciclistas,
o que indica um sentimento predominante que dirigir uma bicicleta seja uma atividade simples que não demanda treinamento ou autorização prévia, afinal é um meio de locomoção que pode ser facilmente utilizado
por qualquer criança. Esta visão é coerente com a noção comum de habilitação dos condutores motorizados,
limitada ao adestramento do motorista ao manuseio do veículo e não aos aspectos sociais e comportamentais do ato de circular.
Talvez duas exceções possam ser citadas como preocupações inseridas nas políticas municipais
com a formação de bons ciclistas. Em Praia Grande, a penalidade pecuniária aplicada aos ciclistas
infratores pode ser substituída pela sua participação em um Curso de Orientação sobre Normas de
Orientação para Ciclistas, enquanto em Vitória, a Secretaria Municipal de Esportes está formulando um
programa de instalação de unidades espalhadas pela cidade que proporcionem aos ciclistas, voluntariamente, orientações sobre condicionamento físico e comportamentos seguros no trânsito. Nenhuma
das duas tem caráter compulsório e não são condicionantes para autorização da circulação dos ciclistas
pelas vias públicas.
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j) Exigência de realização de campanhas
Outro item presente em diversas legislações municipais trata da obrigatoriedade para a Administração
Municipal manter programas ou campanhas de educação e estímulo ao uso de bicicletas, em caráter permanente (Rio de Janeiro, Florianópolis, Distrito Federal e Estado de São Paulo) ou como condição prévia para a
vigência da regulamentação (Lorena e Ubatuba).
k) Regulamentação do transporte de carga
A bicicleta não é considerada no CTB como um veículo de transporte de carga, porém é bastante utilizada
na prestação de serviços de pequenas entregas, a curta distância. Muitas padarias, açougues e supermercados a utilizam e esta prática pode ser estendida para pizzarias, despachantes e uma infinidade de outros
estabelecimentos.
Para este tipo de serviço, muitas vezes são realizadas adaptações nas bicicletas, feitas de forma artesanal, sem limites de dimensões ou qualquer outro cuidado, podendo causar situações de risco para o
ciclista, pedestres e até outros veículos.
Figura 3. Triciclo utilizado para entrega de compras de
supermercado

Figura 4. Bicicleta comum adaptada para a realização de
pequenas entregas

Não foi encontrada nenhuma referência, nas
legislações analisadas, sobre este aspecto, o que
não quer dizer que não haja problemas a serem
regulamentados pelos órgãos gestores, principalmente no que se refere às novas dimensões do
veículo.
l) Utilização para transporte remunerado de passageiros
Apesar de não ter sido encontrada nenhuma experiência no Brasil de prestação de serviço remunerado de
transporte de passageiros por bicicleta, em diversos países é comum o uso de veículos de propulsão humana para esta finalidade. Em Bogotá, por exemplo, a expansão da rede cicloviária gerou o aparecimento
do “bicitáxi”, triciclos com lugar para dois passageiros, operando principalmente a partir das estações do
sistema de transporte coletivo de alta capacidade.
No Brasil, com o crescimento do desemprego e da economia informal, um fenômeno semelhante pode
ocorrer a partir da disponibilidade de uma eficiente malha cicloviária. Sem entrar no mérito da conveniência
da prestação desse tipo de serviço, ele dependeria de legalização e de regulamentação municipal.
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2.3. Regulamentação da circulação cicloviária
Entretanto, a gestão do transporte cicloviário se impõe em diversas cidades, uma situação que tende a se
agravar com o crescimento do uso desta modalidade de transporte. Para isto, os gestores municipais não
estão utilizando os dispositivos previstos no Código e, ao contrário, onde há algum tipo de gestão do transporte cicloviário, ela está sendo orientada por leis municipais específicas.
Na legislação pesquisada, os municípios de Lorena (Lei nº 3.050/2005 e Decreto nº 5.549/2007),
Ubatuba (Lei nº 2.083/2001), Praia Grande (Lei nº 1.145/2001), Rio de Janeiro (Lei nº 2.392/1995 e Decreto
nº 14.483/1995), Blumenau (Lei nº 5.211/1995) e Florianópolis (Lei Complementar nº 078/2001) dispõem de
leis que determinam normas de conduta para os ciclistas, definem infrações e penalidades para o caso de
sua desobediência e determinam diversos outros aspectos correlatos.
2.3.1. Normas de conduta para os ciclistas
A bicicleta é um veículo barato e de condução relativamente simples, bastante utilizado por crianças, então
pode parecer estranha, para muitos, a idéia de se estabelecer normas de conduta e comportamento para os
ciclistas.
O problema é que, comportamentos aparentemente inofensivos, em pequena escala, podem colocar
em risco a segurança de pedestres e dos próprios ciclistas quando o uso da bicicleta for incentivado. As
cidades que experimentam um uso intenso das bicicletas passam a conviver com problemas que parecem
desproporcionais em outros locais. Junto com os problemas, cresce a discussão sobre a necessidade e a
oportunidade de se estabelecer regras de trânsito para as bicicletas nas vias públicas. Sistematizando a
legislação levantada, foram identificados os seguintes aspectos:
a) Obrigatoriedade de uso da ciclovia
A provisão de uma infra-estrutura cicloviária pode ter duplo caráter: sua utilização pode ser um direito e
uma obrigação dos ciclistas. É o que determina a lei de Praia Grande, que proíbe a circulação de bicicletas,
triciclos para adultos e veículos similares “nas vias e respectivos passeios nos quais existam ciclovias disponíveis”.
Figura 5. Ciclista em Vitória na via pública, ao lado da ciclovia;
em Praia Grande estaria sujeito à apreensão e remoção de sua
bicicleta

b) Proibição de circulação sobre calçadas
A exemplo de Praia Grande, Blumenau, Ubatuba e Lorena proíbem o tráfego de bicicletas em calçadas,
calçadões, praças e outras áreas destinadas a pedestres, exceto quando autorizado pela autoridade de
trânsito ou com o ciclista desmontado e empurrando a sua bicicleta.
c) Orientação do tráfego em via pública
Esses mesmos municípios classificam como infração o tráfego de bicicletas em vias públicas no sentido
contrário ao fluxo dos demais veículos. Além disto, Praia Grande repete o Código de Trânsito e determina
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que os ciclistas devem “circular nos bordos da pista de rolamento”, enquanto em Lorena não é permitido
“transitar em fila dupla”.
d) Respeito à sinalização semafórica
Apenas no Rio de Janeiro há referência explícita à sinalização semafórica, sendo vedado, nas ciclovias e
ciclofaixas, “atravessar o sinal vermelho para ciclistas na faixa de pedestres ou desrespeitar a prioridade
de travessia do pedestre no sinal vermelho intermitente, nos semáforos especificamente destinados aos
ciclistas”.
e) Restrições a comportamentos temerários
Diversas referências são encontradas nas leis municipais que visam coibir comportamentos inseguros dos
ciclistas. Em Blumenau são infrações passíveis de apreensão da bicicleta: dirigir embriagado e conduzir a
bicicleta de forma agressiva e temerária. Em Lorena não é permitido conduzir pessoas em pé na garupa ou
no guidom. A lei de Florianópolis proíbe genericamente a “conduta de ciclistas que coloquem em risco a
segurança de outros cidadãos”.
f) Proibição de estacionamento em calçadas
Devido à falta de infra-estrutura adequada para estacionamento de bicicletas, é comum encontrar, sobre as
calçadas, bicicletas presas em árvores, postes ou outros equipamentos de mobiliário urbano. Esta prática,
aparentemente inofensiva, precisou ser proibida em Lorena para liberar o uso das calçadas para os pedestres. Em contrapartida, a Prefeitura passou a oferecer vagas para estacionamento em paraciclos instalados
na via pública.
Figura
6. Em Santo André, a falta de infra-estrutura
		
próxima à estações de trem cria vagas em

Figura 7. Postes usados como paraciclos em

“bicicletários” informais nas calçadas

Santos

Figura 8. Em Lorena é proibido o estacionamento de bicicletas
sobre calçadas e a Prefeitura oferece paraciclos instalados na
via pública
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2.3.2. Determinação de penalidades e providências administrativas
Não teria muito sentido se às obrigações atribuídas aos ciclistas não fossem associadas a penalidades correspondentes, sem prejuízo de que as autoridades locais, também, desenvolvam programas de educação e
de conscientização permanentes. Em geral, as legislações municipais prevêem as penalidades de advertência, multa e remoção e apreensão da bicicleta.
No caso de aplicação de multas, algumas cidades, como Lorena e Ubatuba, baseiam suas sanções ao
Código de Trânsito Brasileiro, outras utilizam a própria lei municipal para a criação de multas específicas,
como é o caso de Blumenau. As legislações do Rio de Janeiro e de Florianópolis remetem a definição do valor
das multas para a sua regulamentação e prevêem que “a aplicação das penalidades será graduada segundo
a natureza e a gravidade da infração cometida e de suas conseqüências, nos termos de regulamento a ser
instituído por ato do Prefeito”.
Além da multa, dos infratores podem ser cobradas taxas de remoção e apreensão da bicicleta, também previstas em lei. Em Praia Grande são aplicadas taxas de remoção (10 UFIRs), estadia (1 UFIR) e de protocolo (5 UIFRs), que não poderão exceder, no total, a 20 UFIRs; Lorena determina uma taxa de liberação de
R$ 10,00, cobrada em dobro dos reincidentes; em Blumenau, o custo diário de guarda e conservação do
veículo apreendido no Depósito Municipal é de 3 UFIRs, também com duplicação na reincidência; enquanto
Ubatuba cobra despesas de remoção, no valor de R$ 5,00, e de depósito e liberação, no mesmo valor.
A legislação de Praia Grande oferece a possibilidade do ciclista não-reincidente, escolher entre pagar
as taxas devidas ou participar de um Curso de Orientação sobre Normas de Circulação para Ciclistas, com
duração de uma hora, cujo certificado deve ser apresentado para a liberação da bicicleta.
A apreensão traz consigo uma série de exigências administrativas de comprovação de propriedade da
bicicleta que, por si, acabam representando dificuldades adicionais para os ciclistas, apesar de sua finalidade não ser punitiva e sim de resguardar a Prefeitura na sua responsabilidade pela guarda dos bens apreendidos. O ciclista precisa comprovar a propriedade da bicicleta mediante documento de compra ou declaração
corroborada por testemunhas (Praia Grande) ou apresentando a Guia de Apreensão (Ubatuba e Lorena).
Outro ponto importante previsto em algumas leis é a autorização expressa para a Administração Municipal leiloar os bens apreendidos e não reclamados dentro de um determinado tempo (Blumenau e Praia
Grande).
Apesar do princípio constitucional de amplo direito à defesa, poucas legislações prevêem a possibilidade de recurso administrativo às penalidades aplicadas e, mesmo assim, sem efeito suspensivo, em Praia
Grande, ou apenas após o pagamento da multa, no Rio de Janeiro.
Por fim, normalmente os municípios atribuem a responsabilidade de gestão do transporte cicloviário
aos mesmos órgãos responsáveis pela gestão do trânsito e, logicamente, o poder de fiscalização é delegado
para os agentes municipais de trânsito, à Guarda Municipal ou à Polícia Militar, dependendo da realidade
local. Dos municípios pesquisados, a
exceção foi o Rio de Janeiro, onde, apesar da lei prever a sua implementação
no “âmbito da fiscalização do trânsito
no sistema viário do município”, a competência foi atribuída na regulamentação à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
Figura 9. Agente de trânsito municipal atua
em Praia Grande na gestão do transporte
cicloviário
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3. Considerações finais
A inclusão do transporte cicloviário no ambiente do planejamento da mobilidade urbana, além de corrigir
um erro histórico de desconsiderar este modo de transporte, que chega a representar 10% das viagens
diárias nos municípios menores e atinge índices mais expressivos em muitas cidades, tem uma importância
estratégica na construção de uma política de mobilidade urbana sustentável. Apenas com a reestruturação
do padrão de mobilidade das cidades brasileiras, invertendo a prioridade dos automóveis para os meios de
transporte coletivo e não-motorizados, será possível a construção de cidades com qualidade de vida para
todos, economicamente eficientes, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas.
Sob esta perspectiva, o transporte cicloviário tem um importante espaço a ocupar no País, que precisa
ser ajustado às condições específicas de cada cidade. Fatores como topografia, clima, dispersão urbana,
estrutura dos serviços de transporte coletivo, perfil socioeconômico da população e hábitos culturais interferem no potencial de utilização da bicicleta nos deslocamentos cotidianos, porém, em qualquer condição,
este potencial pode ser maximizado por meio de políticas públicas conduzidas pelos órgãos gestores ou de
medidas promovidas pelos agentes privados.
A exemplo de qualquer atividade, a efetividade de um conjunto de iniciativas dessa natureza será maior
quando organizadas de forma lógica e consistente dentro de um processo planejado em diversos níveis:
desde o macroplanejamento regional e urbano, que orienta a expansão das cidades, até os investimentos na
construção da infra-estrutura, passando pela instituição de uma base legal e normativa, pela definição de
procedimentos operacionais, pelo desenvolvimento de programas de educação e capacitação, e outros.
Uma visão sistêmica de inserção do transporte cicloviário em uma política abrangente de mobilidade,
que envolva todos os modos de transporte e todas as instâncias de gestão, e, desta dentro do universo
maior de política urbana, que permita tratar dos fatores geradores de viagens e condicionantes dos seus
padrões, é condição necessária para a sua efetiva promoção, mas não suficiente. A gestão de cada modalidade tem especificidades próprias que demandam medidas particulares. Portanto, dentro de uma visão
abrangente de planejamento e gestão da mobilidade urbana, deve se inserir uma atividade específica de
gestão do transporte cicloviário.
Por gestão, entenda-se aqui a condução, pelo poder público, de uma política que, por meio de diversos instrumentos, oriente e condicione a prática de uma determinada atividade, no caso, o uso da bicicleta
como meio de transporte urbano, da maneira mais eficaz possível, segundo objetivos previamente definidos. Entre os objetivos de uma política para o transporte cicloviário, dentro da visão de mobilidade urbana
sustentável, podem ser incluídos:
• 	Estímulo ao uso da bicicleta em substituição ao transporte motorizado individual ou como complemento do transporte coletivo
•

Constituição de um espaço viário adequado e seguro para a circulação de bicicletas.

•

Provisão de infra-estrutura adequada e segura para estacionamento de bicicletas nos pólos geradores de viagens e nos equipamentos urbanos dos sistemas de transporte coletivo.

•

Gestão dos conflitos da circulação urbana com prioridade aos meios de transporte coletivo e aos
não-motorizados e com ênfase na segurança e na defesa da vida.

•

Organização da circulação cicloviária de maneira eficiente e seguindo a mesma ênfase na segurança e na defesa da vida.
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A efetivação destes objetivos se manifestará em pelo menos duas dimensões das práticas cotidianas:
na construção das cidades (projetos e obras) e na maneira como as pessoas se movimentam pelo espaço
urbano (educação, operação e fiscalização). Nos itens anteriores foram identificados e comentados diversos
aspectos que podem constituir uma política de gestão do transporte cicloviário que, formatados adequadamente à realidade de cada local, se expressarão em instrumentos normativos (leis, decretos, planos).
Foi identificada anteriormente uma primeira linha de preocupações de uma política de estímulo ao
transporte cicloviário, voltada para a construção ou a expansão da infra-estrutura viária (ciclovias e ciclofaixas) e de estacionamento das bicicletas. Cabem aqui medidas de estímulo ou de determinação de investimentos públicos e privados, inseridas em um adequado processo de planejamento integrado da mobilidade
urbana, afinal espaço e recursos econômicos são limitados e disputados dentro e fora do setor de transporte. Na pesquisa realizada nas legislações de várias cidades, foram encontradas inúmeras leis que determinam a obrigatoriedade destes investimentos de forma tão genérica e superficial que é de se suspeitar que
tenham sido formuladas sem qualquer compromisso com a realidade e, provavelmente, transformam-se em
letra morta. É importante que as determinações de investimentos dessa natureza estejam embasados em
um planejamento prévio, preferencialmente com o maior envolvimento possível de todos os atores sociais
relevantes.
Merece destaque uma segunda linha de desenvolvimento de uma política de gestão, que ganha visibilidade na medida em que cresce o uso da bicicleta como veículo de transporte urbano, que é a regulamentação do seu uso nos espaços públicos. Insere-se aqui a orientação da conduta dos ciclistas e sua inter-relação
com motoristas e pedestres, a determinação de comportamentos no trânsito e a criação de instrumentos
para fazê-los serem cumpridos, ou a disseminação de valores comportamentais de cidadania e segurança
na circulação.
Sob este segundo ponto de vista, a regulação do transporte cicloviário não é constituída apenas de medidas de estímulo incondicional ao uso de bicicletas, devendo conter, pelo menos em algumas circunstâncias, restrições a comportamentos individuais que, por exemplo, coloquem em risco a sua própria segurança
ou a de outras pessoas. Não são descabidas exigências dos ciclistas obedecerem às regras de circulação,
tais como: não trafegar na contramão, não circular sobre calçadas ou obedecer à sinalização semafórica.
Também é razoável discutir a obrigatoriedade de equipamentos de proteção individual, como o capacete, e
dos assessórios mínimos definidos pelo CONTRAN.
Os gestores passarão portanto por uma dupla pressão: de um lado, um movimento crescente de
valorização do uso da bicicleta, que solicita constantes medidas de estímulo e reage, a princípio, contra
qualquer medida que possa ter caráter restritivo, seja sob o ponto de vista econômico (exigência de uso
do capacete e de acessórios para bicicletas), seja do ponto de vista operacional (emplacamento e fiscalização rigorosa. De outro, uma previsível pressão social de estabelecimento de limites e regras de conduta
para os ciclistas, também com tendência de crescimento à medida que aumenta o uso cotidiano desse
modo de transporte.
Nesse sentido, o transporte cicloviário não se diferencia das demais modalidades, que necessitam de
um marco regulatório e de políticas de gestão que estimulem o crescimento de suas virtualidades e combatam ou controlem seus problemas internos e suas externalidades negativas. Estas considerações sobre
a base institucional da gestão deste modo de transporte visam sistematizar um pouco do que vem sendo
praticado nas cidades brasileiras e contribuir para embasar o seu desenvolvimento.
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BrasiL, PedaLar MUiTo
ainda é PreCiso!!!
Jayme Marques Filho
Vice-presidente de Operações da Caloi

N

o Brasil, o mercado de bicicletas apresenta todas as condições para crescer. Temos uma indústria
nacional forte e um produto que transmite a mensagem de um futuro melhor: bicicleta é um veículo
de transporte que não agride o meio ambiente, isto é, não polui, e que estimula e apóia crianças e
adultos na busca de uma vida saudável por intermédio da atividade física.
Somos o terceiro maior produtor de bicicletas no mundo e o quinto maior mercado consumidor – resultados que são fruto das vantagens comparativas do Brasil no business de bikes. Nosso País é um dos principais produtores mundiais de aço e alumínio, matérias-primas para a produção de quadros e componentes
de bicicletas. Vantagens competitivas excepcionais.
Gráfico 1. Produção mundial de bicicletas (2005)
País
China
índia
Brasil
Taiwan
Alemanha
México
itália
Japão
Vietnã
França
Outros
Total

unidades
80,7
11,9
4,2
4,1
3,3
3,1
2,7
2,1
1,8
1,5
4,6
120,0

%
67%
10%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
4%
100%

Produção mundial de bicicletas
(milhões de unidades)

Taiwan
3%

Outros
16%

Brasil
4%
Índia
10%

FONTe: BiKe eUrOPe, BiCyCLe reTAiLer AND iNDUSTry NeWS (BrAiN); NBDA (NATiONAL BiCyCLe DeALer ASSOCiATiON)
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China
67%

Gráfico 2. Consumo mundial de bicicletas (2005)
País
China
EUA
Índia
Japão
Brasil
Alemanha
Rússia
França
México
Inglaterra
Outros
Total

unidades
27,6
19,6
11,6
9,9
4,2
4,1
3,8
3,3
3,0
2,5
30,4
120,0

%
23%
16%
10%
8%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
25%
100%

Consumo mundial de bicicletas
(milhões de unidades)
China
23%

Outros
33%

EUA
16%

Rússia
3%

Índia
10%
Alemanha
3%

Brasil
4%

Japão
8%

Fonte: Bike Europe, Bicycle Retailer and Industry News (BRAIN); NBDA (National Bicycle Dealer Association)

Outros fatores de destaque são custo de mão-de-obra competitivo, intensa indústria de componentes,
marcas fortes estabelecidas no mercado, além de um canal especializado de distribuição muito presente.
Temos uma grande demanda pelo produto, já que toda a nossa produção é destinada exclusivamente ao
mercado local.
O conceito de “fronteira da competitividade” é outro benefício no mercado brasileiro de bicicletas. Estamos relativamente protegidos de uma invasão chinesa devido aos custos de fretes elevados comparados
com o valor do produto, mesmo com alíquotas de importação frágeis – que não impedem as importações
de bikes e, principalmente, de peças que alimentam as montagens locais informais. Além do mais, também
temos marcas nacionais reconhecidas no mercado.
Mesmo com esses fatores positivos, nossa produção de bicicletas está estagnada há mais de 10 anos
em 4,5 milhões de unidade/ano – número que representa uma frota de 60 milhões de bikes, volume superior
ao dos automotores e motos, mas que são mercados em franca expansão, diferente das bicicletas.
Gráfico 3. Consolidação do mercado brasileiro

Evolução do Consumo (milhões de unidades/ano)
Queda de 31%
no preço médio
da bicicleta
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5,63

6,00

4,65 4,70 4,60

4,60
4,20 4,30

4,00
3,00

5,84

4,86

5,00

Estabelecimento
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4,50

4,25 4,50 4,20 4,20
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2,20

2,00

Mercado “fechado”
pouco competitivo
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1992

0,00

1991

1,00

Mercado “aberto”, com alto grau de competição
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Gráfico 4. Segmentação do mercado brasileiro (2005)

Unidades (milhões)

Valor (R$ milhões)
40; 6%

0,02; 0%
2,00; 47%
1,50; 36%

280; 41%

166; 25%

190; 28%

0,70; 17%

Recreação

Transporte

Esporte

Infantil

E este mercado tem potencial de crescimento. O mercado brasileiro é proporcionalmente bem inferior
ao dos países europeus. Dinamarqueses, japoneses e holandeses consomem mais que o triplo de bicicletas
por habitante do que os brasileiros; americanos, alemães e franceses, o dobro. Os países ricos, além de
consumir relativamente mais, compram produtos de maior valor agregado.
Gráfico 5. Consumo comparado de bicicletas (2004)
Consumo per capita de bicicletas
(unidades/100 mil habs.)
9,8
8,5 8,2

1,6 1,5

1,1

Índia

E spanha

Itália

Brasil

3,0 2,6
2,4

Portugal

Suíç a

Suéc ia

Inglaterra

F inlândia

Áustria

CE

4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0
3,6

Bélgic a

5,0

F ranç a

Alemanha

E UA

Holanda

J apão

Dinamarc a

5,6

C hina

6,9

Fonte: Bike Europe, Bicycle Retailer and Industry News (BRAIN); NBDA (National Bicycle Dealer Association)

Os problemas para o “freio de mão” do mercado de bicicletas no Brasil são conhecidos. Faltam ciclovias
e estacionamentos apropriados. Faltam incentivos para futuros adeptos, uma vez que brinquedos eletrônicos hoje “fazem a cabeça” de crianças e jovens – diferentemente de duas décadas atrás, quando bicicleta
era “sonho de consumo”. Andar de bicicleta é considerado muitas vezes perigoso, já que faltam espaços
apropriados para pedalar.
Fazer o mercado voltar a crescer é preciso e, para isso, é necessário investir em ciclovias e educar a
população – duas ações que “pedalam” paralelamente.
Construir ciclovias é um fator primordial, uma vez que quase 50% das vendas de bicicletas no País são
direcionadas ao segmento de veículo de transporte e é necessário proporcionar segurança e agilidade para
esse trabalhador ou estudante.
Para a educação, há dois focos. Um é direcionado ao público infantil, visto que é necessário estimular
crianças e jovens a criarem o hábito de andar de bicicleta. Além de ajudar na coordenação motora e atenuar
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questões de obesidade infanto-juvenil, andar de bicicleta é contato com a natureza, é esporte, é sinônimo
de “vida saudável”, é movimentar a vida das pessoas. O outro é direcionado a todos os públicos. Bicicleta é
um veículo de transporte que não agride o meio ambiente, não é poluente – diferentemente de carro, ônibus
e moto.
Bicicleta não é a salvação para combater a degradação do planeta, nem a única solução para acabar
com o caos do trânsito nas cidades, mas é sim uma grande aliada para ajudar a combater esses problemas.
Muitos países, principalmente os europeus, já descobriram os benefícios que esse veículo de transporte
inventado no século XVIII proporciona, e o Brasil precisa pedalar nessa mesma direção!
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CiCLoaTiVisMo:
a eXPansÃo da BiCiCLeTa
Bill Presada
Presidente da Associação Bike Brasil e presidente da Comissão de Bicicletas da ANTP

A

responsabilidade social é um tema que começa a aparecer nas agendas dos empresários, políticos e
da população em geral, neste início de século. Muito mais que um ato isolado de benevolência, refere-se à uma consolidada estratégia de integração das organizações com seus diferentes públicos. O
alto grau de competição e globalização mundiais criou novos patamares de exigência e responsabilidade.
Como resposta, a sociedade foi obrigada a adotar atitudes novas para enfrentar os desafios dos tempos
atuais. O caso da bicicleta foi um pouco diferente.
O aparecimento das primeiras bicicletas foi acompanhado da criação quase imediata de diversas associações, clubes e organizações, todos com o intuito de agrupar pessoas e apadrinhar idéias relacionadas
àquela nova maravilha. O terceiro setor da bicicleta teve seu início, porém, apenas quando os ativistas sentiram necessidade de canais próprios, fora dos espaços governamentais oficiais e que seria melhor que o
próprio setor cuidasse dos seus interesses, do que deixar isso para os outros.
Com a aprovação do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503/1997), a bicicleta ganhou legitimidade. Foi reconhecida perante a sociedade como um veículo com direitos e deveres, enquanto o Código
passou a responsabilidade da gestão do trânsito para os municípios. Com essas importantes mudanças, as
autoridades municipais não mais podiam ignorar a bicicleta. Agora, ao adotar políticas públicas e assumir
seu planejamento de transporte e de trânsito, a bicicleta, necessariamente tinha que estar presente.
O Código deu um novo impulso para o terceiro setor da bicicleta já que, com essa nova legitimidade, as
reivindicações dos ativistas estavam amparadas por uma lei federal. A primeira grande ação cicloativista
desta nova era, resultado desse impulso, foi, sem dúvida, a organização de um grupo liderado pela renata
Falzoni e este autor, que saiu de Paraty, no rio de Janeiro, em janeiro de 1998, e pedalou 21 dias até Brasília
em apoio ao novo Código. Foi tanta a repercussão gerada pelo grupo na mídia, na publicidade e na divulgação que o então Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu o grupo junto com suas bicicletas no
Palácio do Planalto.
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O terceiro setor da bicicleta, ou o cicloativismo, como é hoje conhecido, tem como ideal e foco não apenas a promoção da acessibilidade da bicicleta para as pessoas, mas a proposta de uma outra transformação
primordial: a mudança de atitude da população. Alguns ativistas tiveram a sensibilidade de criar organismos
não-governamentais e associações para esse fim, com a missão audaz de melhorar, efetivamente, a qualidade de vida da sociedade brasileira, mediante a promoção do uso da bicicleta como um meio de transporte
alternativo e instrumento para esse fim.
O cicloativismo sempre foi voltado a incentivar e promover o uso da bicicleta como meio de transporte,
lazer e esporte, bem como a sua integração com o transporte coletivo. As suas diversas organizações realizam ações concretas de difusão do ciclismo como alternativa de transporte, partindo da premissa de que a
utilização indiscriminada do automóvel ao longo dos anos tem trazido conseqüências ambientais críticas à
sociedade. O objetivo é incluir a bicicleta na agenda dos municípios e capacitar tecnicamente os seus planejadores. Em outras palavras: advogar a causa da bicicleta. Porém, como a cultura do automóvel exerce uma
influencia estranguladora na sociedade, os avanços do cicloativismo ainda são muito lentos.
Mesmo assim, o cicloativismo começa ter bases para seu trabalho em várias leis municipais que regulam o uso da bicicleta e o sistema cicloviário. Hoje, para trazer a discussão à realidade orçamentária das
cidades, existe um consenso – mesmo entre defensores mais fervorosos do ciclismo – que as ciclovias já não
são a única solução para o transporte sustentável, já que elas representam um custo elevado para o poder
público. Soluções intermediárias, com uso da sinalização, começam ser encaradas como alternativas mais
baratas para fornecer segurança ao ciclista. A demarcação de corredores sinalizados para ciclistas pode ser
tão eficaz quanto as placas indicativas de escolas, escoamento de pedestres ou faixas de segurança.
Um novo padrão de relacionamento entre Sociedade Civil, Estado e Mercado está sendo testado em
experiências inovadoras, com as organizações cicloativistas participando de reuniões de planejamento e
mobilizações de atores públicos e privados para e realização de ações definidas consensualmente. Porém, a
cultura da cidadania é uma construção recente e ainda frágil no Brasil, e há setores do Estado que temem a
participação da sociedade como uma intromissão indevida em suas áreas reservadas de competência. Por
outro lado, há também setores da sociedade que temem a interação com o Estado, sobretudo pelo risco de
manipulação e cooptação.
Resistências, preconceitos e desconfiança mútua estão, no entanto, sendo superados na medida em
que ações em parceria se generalizam, em todos os níveis.
O fortalecimento do terceiro setor da bicicleta implica, por sua vez, na construção de respostas a desafios que estão colocados à expansão e qualificação de suas atividades: produzir e disseminar informações
sobre o que é e o que faz, melhorar a qualidade e eficiência da gestão das organizações e dos programas,
aumentar a base de recursos e a sustentabilidade das organizações da sociedade civil de caráter público e
criar condições para o aumento da participação voluntária dos cidadãos.
Os grupos de bicicleta não querem ser promotores apenas de uma transformação física nas cidades,
com a construção de um espaço cicloviário. Querem mudar a cultura das pessoas. Será muito mais fácil fazer
as transformações necessárias para tornar os ambientes acessíveis para a bicicleta, para o bem de toda a
sociedade, a partir de um entendimento comum de que é preciso. O que não é possível, é impor uma transformação que não esteja calçada no entendimento e na cultura comum.
Mudar o pensamento das pessoas só se tornará uma proposta real, quando todos pensarem na bicicleta como um meio de transporte que promove o bem-estar e a acessibilidade, com a mesma naturalidade em
que pensam em comprar seus carros ou suas casas. Ao contrário, tentar construir um universo de bicicletas,
sem que todos saibam e entendam para que serve, seria um exercício inútil.
O cicloativismo, hoje cresce em números e em qualidade. Passa a influir nas políticas públicas, recebe atenção da mídia, mobiliza mais recursos e abre oportunidades de trabalho. Acompanha e potencializa o processo de
integração da bicicleta no transito e na sociedade e desenvolve respostas aos desafios do gerenciamento.
t r a n s p o r t e
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O Estado começa a reconhecer que o terceiro setor da bicicleta acumulou um capital de recursos, experiências e conhecimentos sobre formas inovadoras para lidar com as questões da bicicleta, que o qualifica
como interlocutor e parceiro das políticas governamentais. O Mercado, antes indiferente às questões da
bicicleta, também começa a se tornar alvo da pressão exercida pelo cicloativismo e passa a ver nas organizações sem fins lucrativos canais para concretizar o investimento do setor privado empresarial para bicicleta.
Após experimentar ações em parceria, Governo e cicloativismo começam a aprender a pensar e agir
juntos, identificando o que cada um faz melhor e somando esforços em prol de objetivos comuns. Identificam-se pautas de ação consensuais sem o prejuízo dos conflitos e tensões. A ampliação das áreas de
convergência não implica no fim das diferenças entre os setores. Pelo contrário, por serem diferentes é que
podem canalizar recursos e competências específicas e complementares.
Valorizar a co-responsabilidade do cicloativismo não significa eximir o Governo de suas responsabilidades. Significa reconhecer que a parceria com o terceiro setor da bicicleta permite a ampliação e a mobilização de recursos para iniciativas de interesse público.

POR UMA NOVA MOBILIDADE URBANA
Quando se fala de transportes, é inevitável abordar o automóvel. Um dos argumentos que sustentam o
ativismo da bicicleta é que não há espaço físico nas ruas, estradas e estacionamentos para mais e mais
carros. Os ativistas argumentam que não há espaço suficiente para acomodar o carro como a peça central
do sistema de transportes.
Índia e China nunca terão um carro em cada garagem como dita o grande sonho americano. Na China, um grupo de cientistas contesta a idéia do governo de encorajar a fabricação de automóveis naquele
país; o principal motivo: não existem terras suficientes para produzir veículos para que todos tenham um
carro e ainda para alimentar o povo. Se a China atingisse o padrão americano de um carro ou dois em cada
garagem, eles consumiriam 80 milhões de barris de petróleo por dia, lembrando que o mundo produz
atualmente apenas 72 milhões de barris. Como é fácil perceber, matematicamente, isto seria impossível
de acontecer.
Para as organizações ciclísticas, é preciso fazer uma escolha. A questão básica que se coloca é que
temos de repensar e replanejar os sistemas de transportes, para dar lugar a bicicleta. O automóvel foi um
meio de transporte atraente durante boa parte deste século, pois dava uma mobilidade até então inimaginável, em uma época em que o mundo era muito mais rural que hoje. A cada dia que passa, o nosso mundo
se torna mais urbanizado e crescem os conflitos naturais e inevitáveis entre o automóvel e os outros meios
de locomoção.
Os ciclistas sabem há muito tempo, que o automóvel não pode dar a mobilidade prometida no ambiente
urbano atual. Quem mora em São Paulo ou em qualquer outra cidade de grande porte conhece os congestionamentos. Hoje vários governos municipais e federais questionam que o automóvel seja o centro do sistema
de transporte urbano.
As estatísticas mostram que as cidades do Brasil não fogem da regra. Usando São Paulo como exemplo: um motorista na Região Metropolitana gasta, em média, 62 minutos por dia para ir e voltar do trabalho,
sendo que 75% dos caminhos mais utilizados consomem uma média de 2 horas para serem percorridos. Não
é sem razão: são 469 carros por 1.000 habitantes (um carro para cada 2,6 pessoas ou mais de 4,6 milhões
de veículos), que competem com 12.000 ônibus (circulando em mais de 808 linhas a meros 14 quilômetros
por hora e com um acidente a cada 45 quilômetros) e com 120.000 motocicletas. Tudo isso em apenas
14.000 quilômetros de ruas, avenidas, alamedas e ruelas.
Mais de 1/3 dos trajetos é perdido nos semáforos. Colocado de outra maneira, é como ter passado 4
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dias por ano em frente a um sinal vermelho! Também não é de estranhar: são 3.622 esquinas com mais de
4.700 semáforos, com um tempo de abertura mínimo de 20 e máximo de 180 segundos.
Isso acontece porque os carros, apesar de projetados para atingir altas velocidades, não podem atingilas devido aos congestionamentos. Em Londres, atualmente, a velocidade média dos carros na cidade é quase a mesma das carruagens de 100 anos atrás, apesar dos enormes investimentos na ampliação do sistema
viário. Em Bankoc, na Tailândia, para mencionar um país em desenvolvimento, o motorista perde, em média,
44 dias de trabalho sentado em seu carro, indo para lugar nenhum. É óbvio que o sistema não funciona e
está perto do seu nível de saturação. Temos de repensar essa situação, evoluindo para um novo modelo de
transporte urbano que não se concentre no automóvel e que inclua a bicicleta.
Nos EUA, um fenômeno estranho aconteceu em 300 cidades envolvendo a polícia. Os policiais descobriram que, quando eram chamados para uma ocorrência ou emergência qualquer, demoravam a chegar.
Mesmo com a sirene ligada e as luzes piscando, era extremamente difícil se deslocar nos congestionamentos. A solução? Começaram a utilizar bicicletas. Para a surpresa dos céticos, descobriram que um policial de
bicicleta atende 50% mais ocorrências em um dia, do que um colega numa viatura, sendo mais adequada
que um veículo motorizado em muitas situações. Os policiais se tornaram mais produtivos, ficaram mais
próximos das pessoas e o custo da manutenção da bicicleta é bem menor que o de um carro. Em Londres, os
paramédicos que utilizam bicicletas chegam antes das ambulâncias nos locais de emergências.
Figura 1. Comparação dos tempos de deslocamento por modo
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fonte: Comissão Européia, “Cidades para bicicletas, cidades de futuro”, DG do Ambiente, 2000

Na cidade, a bicicleta constitui, muitas vezes, um meio de deslocamento mais rápido que o automóvel.
Contabilizando o tempo porta a porta, tendo em conta a procura por estacionamento e deslocamentos a pé,
a bicicleta é a opção mais vantajosa em 30% dos deslocamentos diários na Europa, onde estudos da Comunidade Européia mostram que 50% dos deslocamentos com automóveis são inferiores a 5 km.
Estamos vendo uma sutil mudança na idéia de como deve ser um sistema de transporte urbano. E, como
os cicloativistas pregavam há muito tempo, ele não pode ser mais centrado no automóvel. Se quisermos
mobilidade na cidade, o automóvel não serve. Essa‚ a conclusão básica. Estamos vendo uma mudança nos
sistemas de transporte, e essa mudança inclui a bicicleta.
A pergunta não pode ser mais “quantas pessoas terão carros?”, mas sim “como dar maior mobilidade
a elas?”. Os chineses e japoneses recomendam um sistema ferroviário de alta tecnologia alternando com a
bicicleta.
Mantido o atual modelo, os problemas do transporte irão comprometer a capacidade dos governos de
fornecer a qualidade de vida que as pessoas querem. Mas, se quisermos mobilidade, e se isso for um objetit r a n s p o r t e
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vo social – e deve ser – já temos de pensar em como fornecer o máximo de mobilidade. Para o terceiro setor
das bicicletas, a resposta não é com automóveis e sim com bicicletas.
Em termos de saúde, a situação também não é das melhores. As pessoas estão se tornando cada vez
mais obesas. Vão para academias, onde ficam em uma bicicleta ergométrica por meia hora suando, gastando calorias, depois tomam banho, entram no carro e voltam para casa. Fazem isso, porque não se sentem
à vontade de ir ao trabalho em bicicleta. O sistema de circulação não é amigável para as bicicletas, muito
menos para a saúde das pessoas, pois foi projetado para automóveis. Os cicloativistas tentam mudar isso.
O dia em que essa situação mudar, o ar ficará mais limpo, o clima será menos afetado e seremos mais saudáveis. A sociedade como um todo sairá ganhando.
Com isso em mente, a Associação Bike Brasil, a primeira associação nacional de bicicletas sugeriu uma
pesquisa junto ao Instituto do Coração INCOR, em São Paulo, para analisar a nível metabólico os efeitos benéficos do uso regular da bicicleta. Os resultados foram tão surpreendes que a pesquisa foi premiada como
o melhor trabalho no Congresso Brasileiro de Cardiologia em 2004.
Há uma certa ironia nisso tudo. A maioria das pessoas, incluindo muitos motoristas, concordaria que o
automóvel não funciona. Se os automóveis não funcionam nas cidades, então temos de redesenhar o sistema, para gerar mobilidade sem afetar o clima e sem a poluição que hoje temos. Para muitas organizações
de bicicleta, a questão é reestruturar o sistema atual nos transportes. As bicicletas, muitas vezes são vistas
como sendo o veículo do futuro. Poucos sabem que a produção mundial de bicicletas já é três vezes maior
que a de carros.

BICICLETADA
Outra manifestação do cicloativismo nasceu desta necessidade de mostrar a cara da bicicleta a comunidade – a bicicletada. A Bicicletada é um movimento no Brasil e em Portugal inspirado na Massa Crítica, onde
ciclistas se juntam para reinvidicar seu espaço nas ruas. Os principais objetivos da Bicicletada são divulgar
a bicicleta como um meio de transporte, criar condições favoráveis para o uso deste veículo e tornar mais
ecológicos e sustentáveis os sistemas de transporte de pessoas, principalmente no meio urbano.
A Bicicletada, assim como a Massa Crítica, não têm líderes ou estatutos, o que leva a variações de postura e comportamento de acordo com os participantes de cada localidade ou evento.
Algumas Bicicletadas apresentam uma forte postura anticarros, com faixas, cartazes e comportamento
que criticam agressivamente não só o uso de veículos motorizados como os próprios motoristas. Esse comportamento tende a ser recebido com ressalva pelos motoristas, que por vezes se sentem agredidos pelos
pontos de vista e atitudes dos manifestantes. Apesar disso, não há relatos de confrontos entre ciclistas e
motoristas nas manifestações, que são sempre pacíficas.
Por outro lado, outras Bicicletadas têm se tornado cada vez mais criativas, como a da cidade de São
Paulo: nas edições de 2006 foi visível a tendência de utilizar bom humor e ações mais duradouras para conquistar os motoristas em vez de confrontá-los, mostrando que a bicicleta é um meio de transporte viável,
rápido, saudável e prazeroso, além de passar a mensagem de que os ciclistas têm direito ao seu espaço nas
ruas. Essa nova postura tem mais receptividade com os motorizados e se torna mais interessante à mídia
não especializada, resultando em uma exposição maior do movimento e principalmente da idéia da bicicleta
como meio de transporte. Em setembro de 2006, a Bicicletada paulistana promoveu, junto com outros movimentos e entidades, várias atividades relacionadas ao Dia Mundial “Na Cidade sem Carro”, como o Desafio
Intermodal e a Vaga Viva.
O maior mote da Bicicletada é “um carro a menos”, usado principalmente para tentar obter um maior
respeito dos veículos motorizados que trafegam nas ruas saturadas das grandes cidades e em luta pelo
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fim da imobilidade na cidade, pela convivência entre os seres humanos, pelo resgate do espaço público e
pelos direitos de quem utiliza meio de transporte não-motorizado. A Bicicletada ajuda divulgar, estimular e
promover o uso da bicicleta como meio de transporte e cria bases favoráveis ao uso da bicicleta como meio
de transporte.
O terceiro setor da bicicleta atua nas questões da bicicleta por meio de inúmeras instituições. Hoje, o cicloativismo corresponde àquelas organizações e instituições sem fins lucrativos e não-governamentais, que
têm como objetivo gerar serviços de caráter público e ajudar a administração pública a ser mais eficiente na
promoção de mudanças para a inclusão da bicicleta nas cidades.
Razões que norteiam o cicloativismo
1. Bicicletas aumentam a mobilidade daqueles que não têm acesso ao transporte motorizado ou que
não querem dirigir um veículo.
2. Ciclismo é a forma mais eficiente de transporte já inventada.
3. Pedalando você faz exercício físico, economiza dinheiro e reduz o estresse.
4. Pedalar faz bem para a mente, o espírito, o corpo e aumenta a auto-estima.
5. O ciclismo é um esporte de baixo impacto e que tem baixo impacto no ambiente.
6. Pedalar na sua vizinhança é uma maneira de se encontrar com os seus vizinhos.
7. A bicicleta não fica presa nos congestionamentos e é fácil de estacionar.
8. O transporte cicloviário reduz o consumo de energia, a poluição do ar e da água e a poluição sonora.
9. O ciclismo faz bem para a saúde.
10. Pedalar é muito divertido!
Entidades de Cicloativismo BR
ABC

www.abciclovias.com.br

Amigos de Bike

http://www.amigosdebike.com.br/

Associação Bike Brasil

www.bikebrasil.com.br

Bicicletada (critical mass)

www.bicicletada.org

BicinaVia

www.bicicletanavia.cjb.net

Caminhos do sertão

www.caminhosdosertao.com.br

Clube de Cicloturismo

www.cicloturismo.org.br

Escola de Bicicleta

www.escoladebicicleta.com.br

Grupo CicloBrasil/UDESC

www.udesc.br/ciclo

Instituto Pedala Brasil (IPB)

www.abradibi.com.br/pedala

Mobilciclo

www.mobilciclo.org

Night Bikers Club do Brasil

www.nightbikers.com

Rodas da Paz

www.rodasdapaz.org.br

Rua Viva

www.ruaviva.org.br

Sampa Bikers

www.sampabikers.com.br

Transporte Ativo

www.ta.org.br

União dos Ciclistas do Brasil (UCB)

www.ta.org.br/ucb (provisório)

Viaciclo

www.viaciclo.org.br
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ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos
Comitê Executivo
Rogério Belda – presidente
César Cavalcanti de Oliveira (UFPE) – vice-presidente
Cláudio de Senna Frederico – vice-presidente
José Antonio Fernandes Martins (Fabus) – vice-presidente
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes – vice-presidente
Otávio Vieira da Cunha Filho (NTU) – vice-presidente
Ricardo Mendanha Ladeira (BHTRANS/Belo Horizonte) – vice-presidente
Conselho Diretor
Alexandre de Moraes (SMT/São Paulo)
Antonio Lorenzi – (Carris Portoalegrense)
Antonio Samarone de Santana (SMTT/Aracaju)
Dílson de Moura Peixoto Filho (EMTU/Recife)
Elequicina Maria dos Santos (STTU/Natal)
Elmir Germani (TTC)
Gerson Luis Bittencourt (EMDEC/Campinas)
Ivã de França Villela (SMTT/Maceió)
João Carlos Piccoli (ATP/Porto Alegre)
João Luiz da Silva Dias (CBTU)
José Jorge Fagali (Metrô/São Paulo)
Joubert Fortes Flores (Opportrans)
Lelis Marcos Teixeira (Rioônibus)
Luis Cesário A. da Silveira (ABIFER)
Marilita Gnecco de Camargo Braga (ANPET)
Oswaldo Lima Neto (SEPLAMA/Olinda)
Paulo Assis Benites (Trends)
Paulo Afonso Schmidt (URBS/Curitiba)
Tsuyoshi Miyamoto (IMTU/Manaus)
Conselho Diretor/Suplentes
Antonio Luiz Mourão Santana (Oficina Consultores)
Denise de Moura Cadete Guazzinelli (NUTES)
Emiliano Stanislau Affonso (AEAMESP)
João Carlos Vieira de Souza (SP Urbanus)
José Ignácio Sequeira de Almeida (EMTU/São Paulo)
Noemir Zanatta (SOCICAM)
Rômulo Dante Orrico (COPPE/UFRJ)
Conselho Fiscal
João Antonio Setti Braga (NTU)
Maurício Eduardo Cadaval (ITRANS)
Roberto Scheliga (Politécnica /USP)
ANTP / São Paulo
Alameda Santos nº 1.000, 7º andar – 01418-100 – São Paulo, SP
Tel. (11) 3371.2299 – Fax (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br – Site: www.antp.org.br
Equipe ANTP
Marcos Pimentel Bicalho – superintendente
Valeska Peres Pinto – coordenadora técnica
Nazareno Stanislau Affonso – escritório em Brasília
Eduardo Alcântara Vasconcellos – assessor técnico
Cassia Maria Terence Guimarães – administração/finanças
Valéria Aguiar – eventos
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coNheçA os ouTros cAderNos TécNicos
ediTAdos PelA ANTP coM APoio do bNdes
Volume 1 • bilhetegem automática e Gestão nos transportes públicos
Publicado em 2003, após a realização de um Seminário sobre o mesmo tema, o Cader no mostra
o estado da arte do setor de bilhetagem eletrônica, considerada pela ANTP como um impor tante
instrumento de ação pública e não apenas como uma ferramenta da operação privada. Os tex tos
contidos no Caderno descrevem o panorama nacional, discutem o impacto de nova tecnologia na
melhoria e nos custos dos sistemas de transporte coletivo, no emprego e na gestão pública, apontam as tendências da evolução tecnológica e relatam algumas experiências implementadas em
cidades brasileiras.

Volume 2 • transporte Metroferroviário no brasil
Coordenado pela Comissão Metroferroviária da ANTP, este Caderno apresenta o perfil dos
ser viços de transportes urbanos de passageiros sobre trilhos no Brasil. Os tex tos destacam os
sistemas integrados, as oportunidades de novos projetos no setor, as perspec tivas mundiais
de desenvolvimento tecnológico e as condições de acessibilidade para as pessoas portadoras
de deficiência. Do ponto de vista da gestão das empresas operadoras, outros textos abordam o
perfil de consumo de energia, a gestão dos ativos das empresas e a gestão dos riscos.

Volume 3 • panorama da Mobilidade Urbana no brasil
O terceiro Caderno mostra o perfil da mobilidade urbana no Brasil, em 2003, com base na análise
dos dados do Sistema de informações da Mobilidade Urbana da ANTP. De forma sintética são
apresentados os principais dados e indicadores de mobilidade, custo e produtividade nas cidades
brasileiras com mais de 60 mil habitantes. O Caderno ainda apresenta alguns indicadores internacionais sistematizados pela União internacional de Transportes Públicos (UiTP) e uma proposta de
desenvolvimento de um índice de Desenvolvimento do Transporte Urbano (iDT).

Volume 4 • acessibilidade nos transportes
O Caderno de número 4 foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Acessibilidade da ANTP e traz
um amplo balanço dos avanços e dos desafios que o setor vem enfrentando na construção
de cidades acessíveis para todos. em seus 17 artigos, são abordadas desde a evolução da
luta dos movimentos sociais pela equiparação de oportunidades e remoção das barreiras,
até um breve balanço das condições reais de uso dos diversos modos de transporte público
por pessoas com dificuldades de locomoção. Também são comentados temas como: criação
de espaços institucionais de gestão, desenho urbano, financiamento, construção de indicadores, entre outros.
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Volume 5 • integração nos transportes públicos
Os artigos apresentados neste Caderno reafirmam o princípio da integração como um atributo essencial na construção de redes de transporte coletivo urbano. Os textos foram distribuídos em quatro capítulos que tratam, respectivamente, de conceitos gerais (dimensão
política, conceito de rede e experiência latino-americana com sistemas estruturadores), dos
aspectos institucionais (gestão integrada, gestão metropolitana e premissas para financiamento pelo BNDeS), da política tarifária (integração temporal e de desafios) e da integração
física e operacional (bilhetagem eletrônica, terminais, iniciativa empresarial e integração
com o transporte hidroviário e com o não motorizado).

Volume 6 • transporte e meio ambiente
O Caderno “Transporte e Meio Ambiente” foi estruturado a partir de dois seminários
realizados em São Paulo, em 2006 e 2007, que contaram também com apoio financeiro
do BNDeS, o que permitiu a participação de diversos especialistas, inclusive internacionais. O seu primeiro artigo e as linhas de ação da Comissão de Meio Ambiente da ANTP
apresentam o conceito ampliado de sustentabilidade e os princípios que têm norteado
as ações da ANTP. Os textos seguintes tratam das relações dos transportes urbanos com
diversos temas presentes na discussão ambiental: o aquecimento global, as medidas de
controle de emissões veiculares que estão sendo aplicadas no país, as fontes energéticas
alternativas aos derivados de petróleo, o programa de eficiência energética da Petrobras,
as políticas urbanas e o processo de licenciamento ambiental entre outros textos.

Para maiores informações acesse o site da ANTP,
www.antp.org.br ou entre em contato com
Luciana (11) 3371-2290 ou luciana@antp.org.br
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