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Resumo

SILVA, Ricardo Corrêa da. A Bicicleta no Planejamento Urbano: Situação e pers-
pectiva da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade em São Paulo e no 
Brasil. São Paulo, Dissertação de Mestrado FAUUSP. 2014.

O objetivo desta dissertação é traçar a situação e a perspectiva da inserção da bi-
cicleta no planejamento de mobilidade em São Paulo e no Brasil. Para tal, estudou-se o 
processo de formação da cidade e dos elementos de mobilidade urbana na cidade capi-
talista. Também buscou-se identificar o processo histórico de reprodução da sociedade 
brasileira, a acumulação entravada. Foram estudados os modelos de implantação de 
políticas nacionais e os motivos que tornaram alguns países referência em modelo de 
planejamento cicloviário. Identificou-se o impacto do Protocolo de Quioto na política 
pró-bicicleta, apresentando elementos do maior impacto mundial, as bicicletas púbicas, 
ou compartilhamento de bicicletas. Simultaneamente, foi estudada e analisada a produ-
ção de uma consultoria, por mim fundada, especializada em planos e projetos cicloviá-
rios, com elaboração de projetos em todas as regiões do Brasil. Apresenta-se também a 
metodologia de planejamento cicloviário que se faz cada vez mais necessária e fomen-
tada pela nova Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei que será aplicada a partir 
de 2015. Por fim, é apresentado um metaprojeto na Avenida Paulista, que demonstra 
diferentes soluções devido a possibilidades com diversos cenários, e as considerações 
finais acerca do impacto da política cicloviária na organização e qualificação do espaço.

Palavras-chave: Transporte urbano – Brasil e São Paulo (SP). Planejamento terri-
torial Urbano – Brasil e São Paulo (SP). Mobilidade Urbana – São Paulo (SP) e Brasil. 
Bicicletas. Ciclovias. Transportes (planejamento).





Abstract

SILVA , Ricardo Corrêa da. The Bicycle in Urban Planning: Situation and outlook 
on the bicycle integration in mobility planning in São Paulo and Brazil. São Paulo, 
Thesis presented to FAUUSP. 2014.

The objective of this thesis is to outline the situation and the prospect of bicycle 
integration in mobility planning in São Paulo and Brazil. Therefore, we studied the for-
mation process of the city and the elements of urban mobility in the capitalist city. We 
also sought to identify the historical process of reproduction of Brazilian society —the 
impeded accumulation. Models of implementation of national policies and the reasons 
that made some countries reference in bicycle planning model were studied. We identi-
fied the impact of the Kyoto Protocol in the pro bike policies, featuring elements of the 
its most profound impact: pubic bikes, or bike-sharing. At the same time, was studied 
and analyzed the work of a consultancy —founded by me— specialized on cycling plans 
and projects, with projects done to all regions of Brazil. Then, we introduce the cycling 
planning methodology, that is increasingly required and encouraged by the new Na-
tional Policy of Urban Mobility, law that will apply on 2015. Finally, we present a meta 
project on Paulista Avenue, which demonstrates different solutions due to possibilities 
according to several scenarios, and the final considerations about the impact of cycling 
policy on the organization and qualification of space.

Keywords: urban transport – Brazil and São Paulo (SP). Territorial Urban Plan-
ning – Brazil and São Paulo (SP). São Paulo (SP) and Brazil – Urban Mobility. Bicycles. 
Bicycle paths. Transportation (Planning).
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2727Introdução

Introdução

Esta pesquisa nasceu com a motivação de compreender o trabalho do escritó-
rio especializado em planejamento e projetos cicloviários que fundei em 2007, após 
participar de alguns projetos de mobilidade por bicicleta, dentre eles o Plano Diretor 
Cicloviário de Porto Alegre, o primeiro no Brasil.

Neste período, o escritório atuou em mais de dez planos urbanos de mobilidade 
relacionados à bicicleta e produziu cerca de 400 km de projetos de vias cicláveis, ou 
seja, projetos que preveem a utilização da bicicleta como meio de transporte, garan-
tindo a segurança do ciclista.

Com este trabalho busco compreender a relação da minha motivação pessoal 
de utilizar a bicicleta como meio de transporte com meu crescimento e desenvolvi-
mento profissional e o panorama da bicicleta na cidade em que moro, São Paulo, e 
também em outras cidades do Brasil.

Para entender esse panorama da bicicleta, foi necessário compreender processos 
históricos da formação das cidades e da inserção da bicicleta como meio de transpor-
te urbano em diferentes contextos históricos e em diferentes países.

Apresentar o conhecimento consolidado com estes planejamentos desenvolvi-
dos no escritório faz-se necessário dado o contexto do Brasil, que trata a questão do 
planejamento de mobilidade de forma incipiente. Ilustra essa característica a promul-
gação, em janeiro de 2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tramitou 
por quase 20 anos antes de ser aprovada e que tem, como princípio, a equidade do 
espaço público de circulação entre os modos de transporte – dentre eles, a bicicleta.

Assim, ao longo do trabalho coloco as seguintes questões a serem analisadas:

•	 Porque a mobilidade por bicicleta se tornou relevante mundialmente, na úl-
tima década?

•	 Como o Brasil se coloca no panorama do planejamento cicloviário?
•	 O que significa o aumento da demanda de projetos cicloviários em São Paulo 

e no Brasil na última década?
•	 Qual o papel de uma rede de ciclovias na estruturação de uma cidade ou 

metrópole?

Estrutura da Dissertação
A dissertação é apresentada em seis capítulos. O primeiro é dedicado à formação 

da cidade e à compreensão do processo de urbanização, ou seja, o espraiar das cida-
des e o entrave econômico no Brasil.

O segundo capítulo visa compreender o histórico de utilização da bicicleta nas 
cidades, os porquês de alguns países inserirem a bicicleta no planejamento urbano e 
o impacto desta como política de mobilidade relacionada ao meio ambiente. Nesse 
capítulo, buscamos compreender como a bicicleta se tornou relevante no cenário de 
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políticas de mobilidade em todo o mundo e o impacto dessas políticas no conflito 
com o carro como alternativa de mobilidade porta a porta.

No terceiro capítulo, apresento os trabalhos mais relevantes desenvolvidos pela 
TC Urbes, escritório de planejamento de mobilidade especializado em planejamento 
cicloviário que fundei em 2007 e que possui dezenas de planos e centenas de quilô-
metros de ciclovias projetados.

O quarto capítulo contém a apresentação da metodologia de planejamento ci-
cloviário desenvolvida na TC Urbes e em constante aprimoramento, desde o primei-
ro plano diretor cicloviário do Brasil.

O quinto capítulo apresenta um metaprojeto para a Avenida Paulista, a fim de 
mostrar a complexidade de um projeto cicloviário, a importância de este ser elabo-
rado em conjunto com outros setores pertinentes à organização da mobilidade e da 
estruturação urbana, e a consequência de sua implantação para a capacidade viária.

O sexto traz a conclusão desta dissertação, que se refere aos impactos da política 
PNMU no planejamento cicloviário no Brasil e em São Paulo. E, consequentemente, 
pondera sobre os desafios desta política.
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1 O crescimento das cidades

1.1 Cidades: espraiamento e entrave
Na Europa, o desenvolvimento e o crescimento das cidades estão ligados ao proces-

so de transformação do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista.
No feudalismo, a maior parte da população vive no campo, a economia é basica-

mente agrícola e geram-se excedentes de produção cada vez maiores, o que por sua 
vez estimula o comércio e algum crescimento das aglomerações urbanas.

Tanto assim, que a servidão ía aos poucos sendo minada pela comerciali-
zação do excedente alimentar e pelo surgimento dos arrendatários capitalistas (a 
partir do século XIV), apontando para a transformação da terra em mercadoria 
(SPOSITO, 2012, p.34). 

O processo de urbanização é uma das características do processo de transfor-
mação da(s) sociedade(s) no sentido do capitalismo, juntamente com a expulsão da 
população camponesa de suas terras, o processo de assalariamento da mão de obra 
e a extensão da forma-mercadoria. A cidade vai aos poucos se transformando no 
principal local da produção social.

A história do urbanismo moderno é em seu início uma história de fatos nus: 
a modificação produzida de forma gradual pela revolução industrial na cidade e 
no campo só se devem e se percebem como problema mais tarde (BENEVOLO, 
1994, p.13).

A acumulação de capital, que veio do comércio primitivo, mais a existência de 
uma classe de trabalhadores sem propriedades, prenunciavam o início do capitalis-
mo. O sistema fabril foi proporcionado pelo trabalho assalariado, que, por sua vez, 
propiciou a acumulação de uma riqueza ainda maior, a mais-valia, ou seja, o exce-
dente, resultante da exploração do trabalho, apropriado pelos capitalistas. Assim, o 
trabalho assalariado estimulou a produção industrial.

Ao aumento da população propiciado pelos progressos técnicos na agricultura 
somaram-se os progressos nas áreas de saneamento e medicina, que resultaram em 
uma queda na taxa de mortalidade.
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POPULAÇÃO MUNDIAL NA HISTÓRIA
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Fonte: Wikipedia 
Crescimento populacional
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional> 
acesso em 20/02/2014

Gráfico 1: População Mundial na História (valores em milhões).  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional

Ano
Cidades de 100.000 ou 
mais habitantes (%)

1800 1,7

1850 2,3

1900 5,5

1950 13,13

Tabela 1: Porcentagem da população 

mundial vivendo em cidades, 1800-1950. 

Fonte: DAVIS, 1955, p.433.

Segundo Anthony Sutcliff, na introdução do seu livro Towards the Planenned 
City (“Em direção à cidade planejada”, tradução nossa) descreve o processo de cres-
cimento populacional:

No início do século XIX, 2/3 da população da Grã-Bretanha, o país mais 
urbanizado do mundo na época, ainda morava no campo.

Em 1800 havia 22 cidades com mais de 100.000 habitantes na Europa e ne-
nhuma nos EUA. Em 1900, excluindo as 13 cidades com mais de 1 milhão de 
habitantes, havia mais de 150 áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes nos 
dois continentes, incluindo 16 com mais 500.000 habitantes. Em vários casos, dois 
ou mais distritos haviam se conurbado, formando uma área urbanizada contínua.

A soma das populações da Grã-Bretanha, Alemanha, França e EUA passa de 
64 milhões em 1800 para 207 milhões em 1900.

Na véspera da 1ª Guerra (1914), 4/5 da população da Grã-Bretanha e perto 
de 2/3 da população da Alemanha já viviam em cidades. Na França e nos EUA a 
proporção se aproximava de 1/2 (SUTCLIFFE, 1981, introdução).
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NATALIDADE, MORTALIDADE E A TRANSIÇÃO 
DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO

Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Transição demográfica

Natalidade

Mortalidade

Crescimento natural

Gráfico 2: Natalidade, Mortalidade e a 

transição demográfica da população. 

Fonte: Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.

Podemos ver nos gráficos acima uma ilustração desse processo. Na primeira fase 
do gráfico, em que a maior parte da população vive no campo, as taxas de natalidade 
e de mortalidade são altas. 

À medida que a maior parte da população passa a viver nas cidades, com o avan-
ço da medicina, do saneamento, etc., a taxa de mortalidade cai rapidamente. Neste 
momento, observa-se um rápido crescimento populacional (fase 2) em que a taxa de 
natalidade passa a ser muito maior que a de mortalidade. A população mundial hoje 
está na transição da fase 2 para a fase 3, depois que, em 2007, a população urbana 
ultrapassou a rural. No continente europeu este processo foi iniciado anteriormente 
e encontra-se hoje após a fase 3. Nesta fase, ocorre um decréscimo da taxa de natali-
dade, que se aproxima da taxa de mortalidade. Em alguns países a taxa de reposição 
da população já não existe, pois o número de filhos é inferior à taxa de reposição, 
que é próxima a dois filhos por casal, tal como ocorre em Portugal, onde a média de 
filhos por casal é em torno de 1,3.1 A seguir, Huberman esclarece como o desenvol-
vimento da indústria, agricultura e transportes estão correlacionados ao crescimento 
populacional.

O crescimento da população tornou lucrativa a agricultura. Grandes donos 
de terra em busca de lucro fizeram investimento de capital em suas fazendas, me-
canização do campo, e o resultado foi uma alimentação melhor – que por sua vez 
levou a um aumento da população.

1 Fonte: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/populacao-portuguesa-voltou-a-diminuir
-em-2012-1610654#/0.
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A revolução na indústria e agricultura foi acompanhada pela revolução nos 
transportes. A produção de mais mercadorias com maior velocidade, e as colhei-
tas cada vez maiores e melhores, são inúteis a menos que possam ser levadas às 
pessoas que delas necessitam. (...) Transporte barato, rápido e regular era necessá-
rio. Também para os fabricantes que desejavam aproveitar a vantagem oriunda da 
concentração da produção numa área especificamente adequada (...).

Foi, portanto, no século XVIII que tiveram início os melhoramentos na 
construção de estradas, abertura de canais, (...) e a ela se seguiram a ferrovia o na-
vio a vapor. Enquanto isso, os leitos dos rios haviam sido aprofundados, os canais 
abertos. A revolução nos transportes não só possibilitou a ampliação do mercado 
interno em todas as direções (...).

O crescimento da população, as revoluções nos transportes agricultura e 
indústria – tudo isso estava correlacionado. Agiam e reagiam mutuamente. Eram 
forças abrindo um mundo novo (HUBERMAN, 1979, p.186).

O desenvolvimento dos transportes de longa distância, em especial a ferrovia, 
acelerou e barateou o transporte de grandes volumes de cargas, levando uma certa 
independência às fábricas em relação à localização das minas de carvão.

O crescimento das cidades está intimamente ligado à capacidade de armazenar 
alimentos, estocá-los e distribuí-los para a população, além de propiciar proteção, seja 
contra intempéries, conflitos ou proporcionar o controle de situações inesperadas.

A cidade medieval deu lugar a um novo modelo de cidade na qual o poder 
do estado aparece de forma monumental e se apresenta com avenidas, praças e 
jardins que cruzam e dividem arruelas, redefinindo a cidade, separando o público 
do privado. Nesse movimento crescente, as ruas se alargam e se diferenciam fun-
cional e socialmente, as cidades se estendem, os bairros periféricos se proliferam, 
aglomerando de maneira nova populações e atividades (ASCHER, 2010, p.24).

Na cidade da revolução industrial, a infraestrutura de transportes e comunica-
ções permitem a mobilidade de pessoas; informações e bens assumem um lugar cada 
vez mais importante; e a infraestrutura de produção e distribuição de energia e água 
permitem o crescimento urbano.

O desenvolvimento de motores elétricos durante o século XIX proporcionou o 
adensamento urbano. Estes equipamentos influenciaram diretamente na mobilidade, 
tornando os deslocamentos mais eficientes. Os elevadores possibilitaram a verticali-
zação. Os bondes propiciaram o deslocamento mais rápido, com maior capacidade 
e influenciaram na organização territorial urbana. Outro impacto que a eletricidade 
ocasionou na mobilidade foi no desenvolvimento da comunicação à distância, pri-
meiramente com o telégrafo e, posteriormente, com o telefone, tornando diversos 
deslocamentos desnecessários.



3333 1   O crescimento das cidades

O espaço público formado entre as edificações não era destinado prioritaria-
mente para a circulação. Este espaço tinha diversas funções sociais e servia como 
local de encontro, de troca (como os Largos da Batata e do Café, em São Paulo), de 
circulação de mercadorias, pessoas e alguns poucos veículos.

Com o crescimento do consumo, o espaço público urbano deixou de ser essen-
cialmente um local de troca, como nas feiras e largos, para se tornar o lugar de circu-
lação de pessoas e mercadorias que abasteciam as lojas e mercados.

Gráfico 3: Desenvolvimento da vida urbana, de 1880 a 2005.  

Fonte: Gehl, Gemozoe, Kirnaes & Sondergaard. New city Life. Copenhagem: The Danish 

Architectural Press, 2006.

O gráfico acima representa a vida urbana no espaço público, essencialmente na 
Europa Ocidental, do fim do século XIX ao início do XXI. Ele apresenta o declínio 
das atividades urbanas de interlocução e interrelação social entre as pessoas: durante 
praticamente todo o século XX, a cidade era o local do encontro das atividades ne-
cessárias, como ir ao trabalho ou à escola, ou o comércio – atividades essenciais ao 
cotidiano das pessoas e que propiciavam o seu encontro. No final desse século, as ati-
vidades urbanas que fomentam as relações interpessoais são retomadas de maneira 
planejada, na forma de atividades opcionais: sentar-se para apreciar a vista ou ver o 
movimento de transeuntes, fazer um piquenique na praça, correr no parque – ativi-
dades que necessitam de um espaço urbano de boa qualidade.

Outra utilização do espaço público que está presente nas últimas cinco décadas 
é a invasão do carro, causando grande transformação nas relações interpessoais que 
ocorrem no espaço público.



3434

Em um estudo realizado em São Francisco, analisou-se o impacto causado pela 
intensidade do tráfego na vida social das pessoas que habitam uma determinada rua, 
mostrando que a interlocução de moradores é inversamente proporcional à veloci-
dade e à quantidade de carros que por ali circulam (ROGERS, 2005 apud MALESTA 
2007, p. 221). 

As imagens abaixo ilustram o impacto dos automóveis nas relações sociais:

Figura 1: Situação de trânsito leve:  

3 amigos por pessoa, 6,3 conhecidos 

por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 apud 

MALATESTA, 2007, p. 222

Figura 2: Situação de trânsito moderado: 

1,3 amigos por pessoa, 4,1 conhecidos 

por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 apud 

MALATESTA, 2007, p. 222

Figura 3: Situação de trânsito pesado: 

0,9 amigos por pessoa, 3,1 conhecidos 

por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 apud 

MALATESTA, 2007, p. 223

1.2 Automóveis, guerras e casa própria:  
modelo de urbanização norte americano

Em 1908, em Los Angeles, criou-se o primeiro decreto de zoneamento ur-
bano abrangente da nação Norte Americana, incentivando o desenvolvimento 
dos subcentros, casas uni familiares e dispersando o desenvolvimento industrial 
(KOTKIN, 2012, p. 156).

Nesse mesmo ano, Henry Ford lançou o modelo T, marcando o início da 
era do automóvel, quando, na primeira década do século, a produção anual foi de 
8.000 para 469.000 carros. (KAY, 1997, p. 142, tradução nossa).
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Deste modo, criaram-se, com os subúrbios americanos, a necessidade e as con-
dições para a indústria automobilística se desenvolver. Nos anos de 1920, um mora-
dor de Los Angeles tinha quatro vezes mais chances de possuir um carro do que um 
norte americano médio e dez vezes mais que um morador de Chicago.

Em 1923, o diretor de planejamento urbano declarou, com o orgulho, que Los 
Angeles havia evitado os erros que aconteceram em metrópoles do leste. Segundo ele, 
esta nova metrópole mostraria como o planejamento urbano deveria ser feito.

Nos anos 1930, grande parte dessa visão havia se tornado realidade. As casas 
de uma única família representavam 93 por cento das construções residenciais da 
cidade, quase o dobro do índice de Chicago. Essas casas se espalhavam por uma 
área que fazia de Los Angeles a maior cidade do mundo em termos de quilôme-
tros quadrados (Kotkin, 2012, p. 157).

Durante a década de 1950, após a Segunda Guerra, não por acaso, “o índice de 
crescimento dos subúrbios americanos chegava a notáveis 84%. Um dos principais 
mecanismos para esse aumento decorre da legislação que ajudava os veteranos de 
guerra a possuírem a casa própria” (KOTKLIN, 2012, p. 162).

Deste modo, o planejamento urbano pós-Segunda Guerra havia integrado na 
expansão territorial urbana as condições para o desenvolvimento do modelo indus-
trial norte americano com as indústrias automotiva, de construção civil e bélica.

O incentivo dado ao estadunidense para que este fosse à guerra, deu-se, segun-
do Kotkin, “Em boa parte graças à aprovação da legislação que ajudava veteranos de 
guerra, a posse da casa própria tornou-se um aspecto integrante da vida da classe 
média, e mesmo da operária.” (KOTKLIN, 2012, p. 162). Este incentivo, além de au-
mentar o contingente americano nas guerras e consequentemente a indústria bélica, 
contribuiu para a expansão do território urbano e da indústria da construção civil. Já 
o aumento da construção de casas unifamiliares nos subúrbios teve como consequê-
ncia o aumento das distâncias da casa ao trabalho, portanto a necessidade de maior 
mobilidade, e o desenvolvimento da indústria automobilística.

Como disse Edgardo Contine, proeminente urbanista de Los Angeles e imi-
grante italiano: — A casa suburbana é a idealização do sonho de todo imigrante 
– o sonho do vassalo de ter o seu próprio castelo. Os europeus que vêm para cá 
ficam encantados com os nossos subúrbios. Não morar em apartamento! Possuir 
uma casa própria é aspiração universal (“The Out City: An Overview of suburban 
Turmoil in the United States”, in MASOTTI e HADDEN, cit 269).

Em Londres, após a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, os pla-
nejadores urbanos passaram a utilizar os espaços abertos pelas bombas, criando um 
sistema de áreas verdes e, conscientemente, através do plano Abercrobie 1943-1944 
passaram a criar novas pequenas cidades, colocando a indústria para fora do centro 
abarrotado de Londres. 
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Dessa maneira, visava-se diminuir a densidade urbana do centro da cidade e 
minimizar a perda de vidas em massa, no caso de novas guerras e bombardeios. Nos 
anos seguintes, a área da periferia mais que dobrou, embora o índice de crescimento 
populacional não tenha sido alto. Nas décadas seguintes, o aumento do uso do auto-
móvel acelerou esse processo.

O movimento de expansão da área urbanizada começou a ser presenciado no 
pós-guerra em diversas metrópoles europeias. Em Paris, cidade famosa por sua cen-
tralização urbana, nas últimas décadas do século XX, famílias de classe média deixa-
ram o centro da cidade rumo ao grande subúrbio.

Este urbanismo moderno é colocado em prática em diversas cidades e países por 
urbanistas como Le Corbusier, Haussmann, Cerdà, Sitte e Howard.

Mais tarde o automóvel individual e os eletrodomésticos inscreveram o for-
dismo, quer dizer, o sistema combinado da produção e do consumo de grandes 
conjuntos de habitação social ou casas individuais, hipermercados e infraestru-
turas viárias. O advento do quarteto carro-geladeira-aspirador-máquina de lavar 
constituiu o âmago das transformações urbanas, tornando possível o trabalho 
feminino assalariado, a compra semanal e a ampliação dos deslocamentos. Os 
bairros mono funcionais das atuais periferias urbanas são a expressão mais clara 
(ASCHER, 2010, p.27).

No gráfico abaixo podemos ver que a taxa de motorização é muito superior nos 
países ricos em relação aos países de industrialização tardia que fazem parte dos paí-
ses denominados BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China.
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QUANTIDADE DE CARROS POR 1.000 HABITANTES 
EM PAÍSES SELECIONADOS
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Gráfico 4: Quantidade de carros por 1.000 habitantes em países selecionados.  

Fonte: The World Bank <http://data.worldbank.org/>.

De modo geral, os modelos norte-americano e europeu diferem no que se refere 
à qualidade e quantidade de infraestrutura de transporte coletivo, principalmente 
nas áreas centrais das regiões metropolitanas.
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Gráfico 5: Transporte urbano 

motorizado no Brasil, Europa 

e EUA. Fonte: ANTP – 2006. 

Municípios com mais de 60 

mil habitantes.

O gráfico acima demonstra que os países da Europa e Estados Unidos se baseiam 
no deslocamento por transporte individual. Segundo o gráfico de quantidades de 
carros por 1.000 habitantes, os EUA possuem aproximados 800/1000 carros/pessoas 
e a União Europeia cerca 500/1000 por mil habitantes. Esta maior aquisição resulta 
em maior uso, como demonstra o gráfico acima, lembrando que este gráfico é refe-
rente ao total de cidades com mais de 60 mil habitantes, onde o transporte não é tão 
bem estruturado como nas capitais e grandes cidades.

No Brasil, o transporte coletivo não é uma opção para a alta renda em função 
de sua precariedade. Pode-se perceber esse fenômeno pelo gráfico abaixo, que apre-
senta dados da região metropolitana de São Paulo e compara a divisão modal entre 
transporte coletivo e individual. A quantidade de usuários de transporte coletivo é 
inversamente proporcional à renda – maior renda, menos usuários. Já no transporte 
individual ocorre o inverso: mais usuários conforme cresce a renda. 
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DIVISÃO DAS VIAGENS MOTORIZADAS DIÁRIAS
POR RENDA FAMILIAR MENSAL – 1997 E 2007, RMSP

Coletivo 1997

Coletivo 2007

Individual 1997

Individual 2007

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – dezembro de 2008
<http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/OD2007/sintese_od2007.pdf>
acesso em 22/02/2014
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Gráfico 6: Divisão das viagens motorizadas diárias por renda familiar mensal – 1997 e 2007, RMSP. 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – 

dezembro de 2008 <http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/OD2007/sintese_od2007.pdf>.

No gráfico abaixo podemos ver a quantidade de viagens integradas entre pedes-
tres, ciclistas e transporte público nas grandes cidades europeias. As altas porcenta-
gens de intermodalidade nessas cidades devem-se à grande oferta e qualidade das 
infraestruturas e transportes. O gráfico mostra também que cidades como Paris e 
Barcelona, que não eram tradicionalmente cidades para bicicletas, em cerca de dez 
anos passaram a ter um alto índice de viagens de modos suaves (pedestres e ciclistas). 
Os motivos para que isso tenha ocorrido serão analisados no próximo capítulo.
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DIVISÃO DOS QUILÔMETROS PERCORRIDOS 
POR DIFERENTES MODAIS
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Stockholm 25%30%45%
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Gráfico 7: Divisão dos quilômetros 

percorridos por diferentes modais. 

Fonte: http://www.eea.europa.

eu/media/newsreleases/front-

running-cities-changing-transport
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Este modelo urbano-econômico resultou em vertentes diferentes de projetos ur-
banos nos países desenvolvidos.

Na melhor visão, nas primeiras décadas do século XX, jamais as pessoas 
poderiam imaginar que os carros poderiam ser abraçados com tanta vontade, 
integrando a sua crença cívica e estética, só acrescentou ao coração urbano ame-
ricano (KAY, 1997, p.146). 

O desenvolvimento (em países desenvolvidos) do bem-estar e de diversos 
serviços públicos contribuiu igualmente na estruturação das cidades, através da 
rede de linhas de transporte coletivo, de escolas, de hospitais, de banheiros públi-
cos, de postos de correios, de equipamentos esportivos, etc. Além disso, os pode-
res públicos foram levados a atuar tanto mais no campo do urbanismo quanto no 
campo do econômico-social, principalmente para levar insuficiências, incoerên-
cias e disfunções lógicas privadas e do mercado, particularmente no campo do 
mercado fundiário e do imobiliário. Foi assim criada toda a ordem de estruturas 
e procedimentos para “planejar” mais racionalmente as cidades, ou seja, o mais 
cientificamente possível, para agir apesar das limitações da propriedade privada, 
para ordenar, isto é, predefinir e estimular a expansão periférica e a renovação. 
(ASCHER, 2010, p. 27).

 Os países (85% da população mundial) em desenvolvimento têm políticas e 
estruturas urbanas com graus variados de precariedade ou eficiência. Cada socieda-
de, ou cada país, estrutura o espaço de acordo com suas necessidades de reprodução 
social, sendo que os países em desenvolvimento estruturam seus espaços de acordo 
com suas necessidades. No caso do Brasil, prevalece a precariedade na estruturação 
do espaço como uma das formas de reprodução social. 

Planejar as cidades e seu crescimento e desenvolvimento significa intervir na 
vida de mais de 50% da população mundial, pois, como dito anteriormente, em 2007 
o planeta passou a ter maior parte da população urbana.

1.3 Brasil e o (entrave do) desenvolvimento
O entrave do desenvolvimento do capitalismo no Brasil é apresentado por Déak2 

como herança do passado colonial que se mantém no momento da independência e 
permanece até os dias de hoje.

Como síntese destas manifestações do entrave do crescimento, pode-se apontar 
a criação e manutenção de uma dívida externa (o que leva a expatriação de parte do 

2 DEÁK, Csaba, “Acumulação Entravada no Brasil e a Crise dos anos 80”, in: Csaba DEAK & 
Sueli SCHIFFER (orgs.), Processo de Urbanização no Brasil. Fupam: São Paulo, 2002. Versão 
online <http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/3publ/91ace/index.html>.
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excedente gerado no país), presença de capital estrangeiro em setores-chave da pro-
dução, importação de grande quantidade de bens de consumo; dependência econô-
mica; fragmentação deliberada e precariedade crônica das infraestruturas espaciais 
ou da produção; protelação e inadequação dos diversos sistemas de infraestrutura; 
atrofia do setor que produz os meios de produção (máquinas). O desenvolvimento 
tecnológico é dependente de outros países.

produção excedente

expatriação

serviço da dívida

remessa de lucros

conta de serviços

acumulação

Figura 4: Processo de acumulação entravada. 

Fonte: <http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/1disc/a5-EM-pl/31genese/index.html>.

Segundo Deák, a sociedade brasileira se diferencia de uma sociedade burguesa 
por subordinar o princípio da acumulação (essência do capitalismo) ao princípio da 
acumulação entravada (não desenvolvimento pleno das forças produtivas como for-
ma de reproduzir as características da sociedade existente – reprodução social), daí o 
nome de sociedade de elite para diferenciar essa sociedade (DEÁK, 1980).

Cada sociedade organiza o seu espaço de acordo com suas necessidades de re-
produção social. 

A pulverização das competências sobre os transportes, e em particular o 
transporte público na Região Metropolitana de São Paulo, entre o Município 
(ônibus) e o Estado (Metrô/trem) torna ainda mais importante a discussão públi-
ca e a definição clara de uma política para esse elemento estratégico de infraes-
trutura urbana.3

A questão da responsabilidade sobre o caráter da mobilidade na pulverização 
das competências e a fragmentação das zonas metropolitanas em diversos municí-
pios conurbados (ou não) não foi abordada na promulgação, em janeiro de 2012, 
da Lei no 12.587. Esta institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 
definindo o prazo de abril de 2015 para que todos os municípios com mais de 20 
mil habitantes elaborem um plano de mobilidade para receber repasses do governo 
federal para obras de infraestrutura.

3 Elementos de uma política de transportes para São Paulo. http://www.usp.br/fau/docentes/
depprojeto/c_deak/CD/3publ/90elem_tr/index.html
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Segundo o art. 24 § 4º, os municípios que não tenham elaborado o Plano de 
Mobilidade Urbana na data de promulgação desta lei terão o prazo máximo de 3 
(três) anos a partir de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos 
de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que 
atendam à exigência desta lei.

É dentro deste prazo para a adequação à lei que nos encontramos. Além disso, 
faz parte do contexto uma série de manifestações populares ocorridas em meados de 
2013, tendo como motivo inicial o reajuste de preços na tarifa dos transportes, que 
reforçou a questão da mobilidade como pauta prioritária.

A tramitação da lei por quase 20 anos antes sua aprovação em 2012, instituindo 
que os municípios se adequem a ela até 2015, não se deu devido à pressão popular, 
uma vez que vem sendo discutida no congresso desde 1995. Ao longo dessas duas dé-
cadas, as diferentes políticas de transporte em diversos países se alteraram, mudando 
dinâmicas urbanas decorrentes do próprio processo capitalista e ambiental. Portanto, 
trata-se de uma lei que já nasce defasada em diversas questões que não eram emer-
genciais em 1995.

Em relação a municípios conurbados, a lei não aponta nenhum caminho eficaz 
para que trabalhem em conjunto, somente dispondo da seguinte forma, no art. 16: 
“São atribuições da União: § 1o A União apoiará e estimulará ações coordenadas e 
integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas 
e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclu-
sive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira 
com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.”4 Isto é, não define 
nenhuma obrigação, somente estimula.

A PNMU busca organizar práticas nacionais de ordenação territorial, instituin-
do, por exemplo, os não motorizados (modos suaves) como meios de transporte.

No seu primeiro artigo, a lei define seu objetivo: “(...) a integração entre os dife-
rentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas 
e cargas no território do Município”.

Na secção II – dos princípios e diretrizes, art. 6º, segundo parágrafo – institui 
prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; III 
– integração entre os modos e serviços de transporte urbano; IV – mitigação dos 
custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na 
cidade (grifo meu).

A falta de um modelo de processo para as cidades de 20 mil a 500 mil habitantes 
é evidente. Em 2007 foi lançado o Guia PlanMob pelo Ministério das Cidades, que 
tinha como foco principal os cerca de 40 municípios que deviam elaborar o planeja-
mento de mobilidade previsto pelo Estatuto das Cidades de 2001.

A ausência de exemplos de boas práticas nacionais em relação ao transporte não 

4 Lei no 12.587, de janeiro de 2012.
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motorizado aponta a fragilidade dos objetivos da PNMU em relação à ordenação da 
mobilidade como um todo.

Deste modo, nesta nova lei em vigor temos um avanço legislativo, mas não há 
diretrizes e modelos para um avanço metodológico de planejamento e de implanta-
ção de modelos para ciclistas.

Unidades da Federação 
e classes de tamanho da 
população dos municípios 
(habitantes)

Número de 
municípios

População residente Taxa de 
crescimento
1991/2000Total Urbana Rural

Brasil 5 561 169 799 170 137 953 959 31 845 211 1,6

Até 5 000 1 382 4 617 749 2 308 128 2 309 621 0,1

De 5 001 até 10 000 1 308 9 346 280 5 080 633 4 265 647 0,4

De 10 001 até 20 000 1 384 19 654 828 11 103 602 8 551 226 1,1

De 20 001 até 50 000 963 28 831 791 19 132 661 9 699 130 1,5

De 50 001 até 100 000 299 20 786 695 16 898 508 3 888 187 2,1

De 100 001 até 500 000 194 39 754 874 37 572 942 2 181 932 2,4

Mais de 500 000 31 46 806 953 45 857 485 949 468 1,6

Tabela 2: Número de municípios, população residente, por situação do domicílio e taxa de 

crescimento, segundo as classes de tamanho da população dos municípios, Brasil, 2000. Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm

A população residente em cidades com mais de 20 mil habitantes representa 
praticamente 65% da população brasileira. São nessas condições que se apresenta o 
desafio do planejamento urbano brasileiro.

Afinal, como aponta Nádia Somekh, na apresentação do livro Os Novos Princí-
pios do Urbanismo de François Ascher, “o fator mobilidade contemporânea assume 
uma tripla racionalidade: a global, a social e a de transportes.”

Assim sendo, no Brasil, a PNMU vem colocar em evidência a necessidade de se 
instituir modelos de boas práticas para políticas de transportes para diferentes portes 
de cidades em especial no que se refere ao planejamento cicloviário.
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2 A bicicleta e a mobilidade urbana

2.1 O surgimento e o declínio do uso da bicicleta nas cidades
Nos últimos cem anos a bicicleta interferiu na forma de uso do espaço público 

de diferentes maneiras. 
O antecessor da bicicleta moderna, o velocípede, se popularizou rapidamente nas 

grandes cidades europeias no final do século XIX – principalmente em Paris e Lon-
dres. Tornou-se sinônimo de elegância, modernidade e urbanidade, pois distanciava 
as pessoas das charretes, carruagens e cavalos, que remetiam a uma vida campestre.

A circulação dos velocípedes era tão intensa que o conceito de circulação segre-
gada de ciclovia, separando pedestres e carroças dos veículos de duas rodas, ocorreu 
pela primeira vez já no final do século XIX, em Paris.

Assim, com o aprimoramento das vias para a circulação de bicicletas, este veí-
culo passa a ser tratado como um meio de transporte nos centros urbanos. Seu uso 
foi associado, pela publicidade da época, a um certo glamour, por se tratar de um 
transporte individual, e moderno.

A charge abaixo mostra a mania do velocípede em Londres e as diferentes classes 
sociais de trabalhadores usuários.

Figura 5: Charge em Londres de 1869, intitulada “A velocípede mania”. Fonte: The online bicycle 

museum <http://www.oldbike.eu/>.

O processo de desenvolvimento da evolução técnica das bicicletas proporciona, 
em 1885, o lançamento da percursora das bicicletas modernas. Assim, bicicletas fo-
ram rapidamente inseridas em diferentes contextos sociais. Os ciclistas não tinham 
perfil padrão, como nas imagens que seguem, mostrando mulheres, casais e crianças 
de diferentes classes sociais.
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Figura 6: Anúncio de 1894.  

Fonte: The old design shop.  

<http://olddesignshop.

com/2013/06/free-vintage-image-

bicycle-outfits-1894/>.

Figura 7: (à esquerda) Cartaz 

de 1922. Fonte: Three speed 

mania <http://threespeedmania.

wordpress.com/2013/10/20/300th-

postvintage-bicycle-posters/

raleighposter1922/>.

Figura 8: (à direita) Anúncio 

das bicicletas Hercules. Fonte: 

Pinterest. <http://www.pinterest.

com/pin/416231190531984239/>.

Foto 1: Menino, na década de 

1920, andando de bicicleta. 

Fonte: Contender bicycles <http://

contenderbicycles.com/blog/old-

school-even-before-the-school-

was-old/>.

À medida que foram crescendo, as cidades se espalharam e as distâncias come-
çaram a se tornar maiores. Devido ao desenvolvimento tecnológico e à necessidade 
de percorrer maiores distâncias, como apresentado no capítulo anterior, a velocidade 
média dos veículos foi aumentando e, consequentemente, a velocidade permitida nas 
vias. Desse modo, a circulação das bicicletas foi se tornando menos segura, dado o 
conflito de velocidade e a diferença de massa entre a bicicleta e os modos motorizados.
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No início do século XX a bicicleta era parte do trânsito urbano e circulava junto 
aos bondes, calhambeques, carruagens e pedestres, inclusive no Brasil.

As cidades brasileiras passam por um rápido crescimento no início do século 
XX, como explicado no capítulo anterior. Em 1900, São Paulo tem 239.820 habitantes 
e, em 1930, chega a 1.336.261.5

Antes da Segunda Guerra Mundial, a velocidade do trânsito era a do passo, de 
modo que com uma breve corrida se conseguia alcançar o bonde, como se pode ver 
na imagem abaixo, fotografia de 1930 do Largo São Bento, em São Paulo. A bicicleta 
transitava em grande parte das cidades junto aos demais veículos.

Foto 2: Com uma breve corrida alcançava-se o bonde. 

Fonte: Veículos em geral <http://veiculosemgeral.blogspot.com.br/2011/08/sao-paulo-1920.html>.

No Brasil, naquele momento, as calçadas não eram a parte da rua designada 
exclusivamente para o caminhar das pessoas, que utilizavam o que hoje chamamos 
de leito carroçável para andar a pé. (RODRIGUES, 2010). As calçadas eram respon-
sabilidade dos moradores das casas, pois serviam para proteger o caiado das paredes 
da testada do barro que corria das chuvas6.

Possivelmente, quando as duas rodas eram a novidade, sinônimo de modernida-
de, no início do século XX, eram usadas por pessoas de todas as classes sociais, inclu-
sive as abastadas, que tiveram sua prioridade e conforto estabelecido com o início da 
segregação viária, como ocorreu em Paris. Mas, com o advento do bonde, do calham-
beque e, consequentemente, do carro, as duas rodas foram relegadas a um elemento 
coadjuvante do tráfego, pois perderam o status social, ficando à margem do desen-
volvimento urbano e, consequentemente, perdendo sua prioridade de segregação.

5 http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/, acessado em janeiro de 2014
6 RODRIGUES, Vias Públicas, tipo e construção em São Paulo (1898 – 1945), 2010.
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O declínio do uso da bicicleta como meio de mobilidade aumentou principal-
mente nos centros urbanos, depois da Segunda Guerra Mundial. Devido ao conflito 
com a velocidade dos carros, sua utilização continuou frequente, apenas, em poucos 
países que planejaram e optaram por seu uso como meio de transporte nacionalmen-
te, como Holanda, Alemanha e Japão. O uso massivo da bicicleta ocorreu também 
em países como a China, onde (como nos outros países de planejamento central, ou 
socialistas) optou-se por não desenvolver a indústria automobilistica.

Pode-se perceber a relação entre o crescimento das cidades e a diminuição do 
fluxo de bicicletas, na atualidade, como mostra o gráfico abaixo, desenvolvido pelo 
Ministério das Cidades. O gráfico aponta que quanto maior a cidade, menor a por-
centagem de ciclistas.
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Gráfico 8: Divisão modal por modo de transporte e classe de população das cidades. 

Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.

Em diversos países no mundo, devido às políticas de incentivo a automóveis no 
pós-guerra, aos avanços tecnológicos na indústria automobilística e à reestruturação 
dos sistemas de transporte coletivo a partir da década de 1960, que passou a ser feita 
por ônibus e não mais por bondes, o conflito viário com as bicicletas aumentou e fez 
com que esse modal se consolidasse como uma opção de lazer.

Tal transição ocasionou mudanças no desenho das próprias bicicletas que, a par-
tir da década 1970, passam a ser projetadas não mais para o uso na cidade e sim para 
terrenos acidentados, com a criação da bicycle cross ou BMX, na Europa, e da moun-
tain bike, nos EUA.

Figura 9: Diferentes tipologias de bicicleta em 

propaganda de 1970. Fonte: Sheldonbrown 

<http://sheldonbrown.com/retroraleighs/>.
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Figura 10: (à esquerda) Monareta, modelo nacional da Monark para bicicleta de passeio.  

Fonte: Monark <http://www.monark.com.br/modelos-monark/>.

Figura 11: (à direita) Modelos BMX da Monark.  

Fonte: Monark <http://www.monark.com.br/modelos-monark/>.

2.2 Primeiros planejamentos cicloviários:  
Japão, Holanda e Alemanha
A diminuição do número de ciclistas não ocorreu de maneira absoluta nem 

igualmente em todos os países. Países como Japão, França, Alemanha e principal-
mente a Holanda mantiveram e mantém, até hoje, uma grande tradição na utilização 
de bicicletas como meio de transporte urbano.

Atualmente olhamos a Holanda como modelo de planejamento cicloviário na-
cional, mas nem sempre a sua estrutura viária foi assim. O documentário How the 
Dutch got their cycle paths7 (Como os holandeses conseguiram suas ciclovias, tradução 
nossa), conta que havia ciclovias no início do século, mas não um planejamento ci-
cloviário, e que a bicicleta não fazia parte de um sistema de mobilidade. Antes de 1970 
as ciclovias na Holanda eram estreitas, com pisos irregulares e ausência de sinaliza-
ção nos cruzamentos, além de não estarem conectadas. O documentário mostra que:

O crescimento econômico de 222% ocorrido após a Segunda Guerra, no perío-
do de 1948 a 1970, levou mais carros às ruas, mas as cidades holandesas, conhecidas 
por seus canais, não haviam sido construídas para carros, de modo que para pos-
sibilitar a abertura de avenidas muitos edifícios foram demolidos, antigas infraes-
truturas cicloviárias foram removidas e muitas praças viraram estacionamentos. 

Na década de 1950 as viagens tinham uma distância de 3,9 km. Na década 
de 1970, as distâncias subiram para 23,2 km. Durante este período o número de 
ciclistas diminuiu 6% a cada ano, e apenas em 1971 morreram 3.300 pessoas, 
sendo que 400 dessas vidas foram crianças com menos de 14 anos. A matança de 
crianças levou protestos às ruas e seus pedidos começaram a ser ouvidos. 

7 WAGENBUUR, Mark. How the Dutch got their cycle paths. 2011 (7 min), Woldwide, falado 
originalmente em inglês. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>. 
Acesso em 12 de novembro de 2013.
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Em 1973, a crise do petróleo parou o país. O então ministro de transporte 
fez um pronunciamento pedindo que as pessoas mudassem seus modos de vida 
e fossem menos dependentes do petróleo, e que isso seria possível sem diminuir 
a qualidade de vida.

A política em prol do ciclismo se encaixou perfeitamente naquele cenário, 
que iniciou com o domingo sem carros para economizar petróleo e para mostrar 
como a cidade era segura sem carros. Nesses momentos, os centros das cidades 
ficaram livres de carros permanentemente, enquanto os protestos continuavam – 
“Motorização mata pessoas, as cidades e o ambiente”.

Em diversas pequenas cidades da Holanda pessoas faziam protestos para 
mais facilidades para pedalar com segurança, mudando o pensamento das po-
líticas de transporte. Em 1975, alguns municípios passaram a efetuar mudanças 
em ruas para possibilitar o trânsito seguro de ciclistas, financiadas pelo gover-
no nacional. Nestas cidades o ciclismo aumentou rapidamente na ordem de 75% 
após as mudanças. A partir desse momento, o ciclismo passou a ser uma parte 
integrante das políticas nacionais de transporte. As mortes de crianças caíram de 
mais de 400 em 1975 para 14 em 2010.

Figura 12: Cena do documentário How the Dutch got their cycle paths: protesto de ciclistas em frente 

ao palácio real em Amsterdam. Fonte: Youtube <http://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>.

Em conversa com Rogier van den Berg, diretor do Departamento de Urbanismo 
da Academia de Arquitetura de Amsterdam, o arquiteto ressaltou um ponto mencio-
nado no documentário sobre as escolhas holandesas de planejamento urbano em re-
lação à bicicleta: o solo da Holanda tem interferência do homem em 99% de sua área 
– é uma terra muito cara e difícil, e um dos grandes motivos é o país estar abaixo do 
nível do mar. Quando teve início o processo de demolição de edificações, como em 
diversas grandes cidades europeias, para a abertura de vias mais largas para os auto-
móveis, isso ocasionaria o aumento das distâncias, com o processo de espraiamento 
urbano resultante. Essas alterações no tecido urbano teriam, no caso holandês, um 
alto custo e implicariam prejuízos econômicos, devido ao custo do solo, em prol de 
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poucos benefícios. Percebeu-se então que a bicicleta, atrelada ou não ao transporte 
público, seria uma alternativa de transporte porta a porta. Assim como os carros, a 
bicicleta propicia uma infraestrutura em rede, sendo uma alternativa de transporte 
de maior densidade se comparada com os automóveis.

Atualmente há 10.000 vagas de bicicletas entorno da estação central de Amster-
dam. Em 2020 serão 17.500 vagas8 em barcos como o da foto abaixo. Para as atuais 
10.000 vagas são necessários aproximadamente 2.800 metros² em barcos ou menos 
de ¼ de campo de futebol em área. Se todas essas pessoas quisessem usar carros 
e estacioná-los entorno da estação, seriam necessários mais de 370.000 metros² ou 
quase 40 campos de futebol, em área.

Foto 3: Estacionamento flutuante para bicicletas no entorno da estação central de Amsterdam,  

na Holanda. Fonte: acervo próprio.

A Alemanha também foi um país que optou pela bicicleta na política nacional de 
mobilidade, praticamente ao mesmo tempo em que a Holanda. Embora países vizi-
nhos, o que motivou a Alemanha a adotar uma política pró bicicletas não foi o preço 
da terra, mas sim a crise do petróleo, associada a outros fatores econômicos sociais 
pós Segunda Guerra.

Em conversa pessoal (em maio de 2009) com um dos responsáveis sobre o pla-
nejamento cicloviário alemão, Tilman Bracher, diretor do Deutsches Institut für Ur-
banistik (DIFU – Instituto Alemão para Planejamento Urbano, em tradução livre), 
comentou que a opção pelo planejamento cicloviário na Alemanha, atrelado ao pla-
nejamento do uso do solo, era incipiente após a Segunda Guerra. Como diretrizes na-
cionais, em 1970, havia nas cidades alemãs cerca de 10 mil quilômetros de ciclovias. 
Em 1980, a rede cicloviária se aproximava dos 16 mil quilômetros, o que equivale a 

8 Het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2012-2016 (O Plano de Ação de Bicicleta 2012-2016 de 
Amsterdam).
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cerca de 10% de sua rede viária urbana.
Bracher esclarece que este modelo de planejamento é pautado na infraestrutura 

cicloviária holandesa, que é pensado de forma a garantir segurança de maneira uni-
versal. A Alemanha no pós-guerras não tinha condições de estruturar o modelo de 
transporte coletivo e necessitava de planejamento urbano condizente com o seu mo-
mento econômico, em que o governo tinha dificuldades na estruturação do modelo 
de transporte coletivo. 

O sistema cicloviário passou então a ser uma opção relativa à dinâmica urbana e à 
economia, para que as pessoas passassem a ter uma opção de deslocamento indepen-
dente de sua renda, propiciando uma importante dinâmica social daquele momento.

Atualmente, Bracher trabalha no desenvolvimento do Plano Nacional de Ciclis-
mo (NRVP),9 que constitui a base para a política de ciclismo na Alemanha e define 
o quadro para o fortalecimento do ciclismo como um sistema total e nacional. O 
governo federal também tem, no NRVP, um papel importante como facilitador, coor-
denador e promotor do ciclismo e define políticas para a mobilidade sustentável.

As políticas cicloviárias de maior sucesso não foram elaboradas para cidades 
pensadas isoladamente – ao contrário, foram políticas cicloviárias nacionais. Esse é 
o ponto comum entre Alemanha, Holanda e Japão, pois os fatores socioeconômicos, 
embora aparentemente não fossem os mesmos, eram análogos. Foram sempre fatores 
de caráter nacional que levaram a uma mesma política de mobilidade.

Os motivos em prol do transporte cicloviário no Japão foram semelhantes à 
motivação holandesa: sua conexão com políticas territoriais de um solo escasso e 
cidades de grande densidade. Ou seja, o preço do solo. E também converge para as 
questões sóciopolíticas que a Alemanha enfrentou como país derrotado da Segunda 
Guerra, e ao processo de remontagem de sua infraestrutura de mobilidade.

Em 1951 o Japão instituiu, a partir de seu Conselho Industrial, o Plano de Negó-
cios de Bicicleta, tornando nacional a necessidade de um sistema cicloviário e o pleno 
direito de circulação das bicicletas.10

No Japão de 1970, havia uma bicicleta por família. Em 1988, este número passou 
para 1,5 por família, que utilizam a bicicleta para pequenas compras diárias, ir ao 
trabalho e à escola.

Em 1976, naquele país havia cerca de 15 mil quilômetros de faixas e pistas exclu-
sivas para bicicletas. Para solucionar a questão dos estacionamentos em um espaço 
urbano limitado – a mesma questão da Holanda –, foram criados estacionamentos 
onde as bicicletas são suspensas por pequenos guindastes automáticos, com capaci-
dade de até 204 bicicletas por torre.11 Em 1990, havia mais de 8.600 estacionamentos 
com capacidade total de 2,4 milhões de bicicletas.

9 Fonte: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/
10 Fonte: http://ja.wikipedia.org/wiki/自転車道
11 Fonte: http://www.giken.com/en/developments/eco_cycle/spec
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Figura 13: Estacionamento automatizado e 

subterrâneo para bicicletas utilizado no Japão, 

com capacidade para 204 bicicletas por torre, 

inaugurado em 2013. Fonte: Giken <http://www.

giken.com/en/developments/eco_cycle/spec>.

Entre 1960 e 1970, diversas cidades em muitos países tinham ciclovias, mas so-
mente no Japão, Holanda e Alemanha o planejamento cicloviário foi institucionali-
zado dentro de uma política nacional de mobilidade. Tais medidas reverteram-se em 
sistemas cicloviários para suas cidades, estimulando o deslocamento por bicicleta e 
oferecendo conforto e segurança para os ciclistas. O que, por sua vez, tem impacto na 
economia individual, local e nacional, devido a fatores como saúde, diminuição das 
mortes em acidentes no trânsito e aumento de produtividade – sem levar em consi-
deração os impactos ambientais, os quais não eram tão considerados nestas décadas.

2.3 A bicicleta e o meio ambiente: 
O impacto na mobilidade do Protocolo de Quioto
Próximo à virada do século, outro fator importante que passou a figurar em prol 

do planejamento cicloviário foi a questão dos gases de efeito estufa e a qualidade do 
ar – fatores ambientais. Este foi o grande incentivo para que a Comissão Europeia 
começasse a fomentar o programa Cidades Amigas da Bicicleta. Ou seja, não foi a 
mortandade no trânsito ou questões econômicas ligadas diretamente ao custo do 
deslocamento ou infraestrutura, mas sim compromissos internacionais que a União 
Europeia assumiu em relação à diminuição da poluição dos gases que aceleram o 
aquecimento global. O Protocolo de Quioto foi o grande marco desta mudança em 
relação à emissão de gases, assinado em 1997-98, e tendo entrado em vigor a partir de 
2005, perdurando até 2012, com o objetivo de reduzir o índice de dióxido de carbono 
(CO2) na atmosfera aos mesmos patamares de 1990.

Em 1999-2000 a Comissão Europeia lançou o programa Cidades para Bicicletas, 
Cidades de Futuro, documento que incentiva e dá parâmetros para a introdução da 
utilização da bicicleta em âmbito nacional. A introdução do programa diz que:
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A sua abordagem inscreve-se perfeitamente no âmbito dos compromissos 
internacionais da União Europeia no domínio da redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e da legislação europeia sobre a qualidade do ar, nos termos 
da qual devem ser aplicados planos locais de gestão e de melhoramento da quali-
dade do ar urbano e os cidadãos informados no caso de poluição significativa, tal 
como acontece desde há vários anos no caso do ozônio. A forma como as cidades 
(e consequentemente as grandes empresas) organizam o seu sistema de transpor-
te estará por conseguinte no centro das preocupações para os próximos anos, tan-
to mais que a Comissão publicará todos os anos a lista das zonas e aglomerações 
onde o ar não alcança uma qualidade suficiente.12

CONCENTRAÇÕES ATMOSFÉRICAS E EMISSÕES ANTROPOGÊNICAS DE C02
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Fonte: IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – 
Quais são as principais fontes de gases de efeito estufa decorrentes das atividades humanas?
<http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/
Quais-sao-as-principais-fontes-de-gases-de-efeito-estufa-decorrentes-das-atividades-humanas-/11/3> 
acesso em 13/02/2014

Gráfico 9: Concentrações atmosféricas e emissões antropogênicas de C02. 

Fonte: IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia <http://www.ipam.org.br/>.

Neste gráfico percebemos a rápida ascendência do CO2 emitido por consequência 
de ações dos seres humanos – emissões antropogênicas e a sua concentração atmos-
férica, sendo este o aumento que ocasionou a necessidade do Protocolo de Quioto.

O Protocolo de Quioto (que não foi ratificado apenas pelos EUA, país que é res-
ponsável por cerca de 25% a 30% das emissões de CO2 no mundo), dispõe que a redu-
ção dessas emissões deverá acontecer em várias atividades econômicas. O protocolo 
estimula os países signatários a cooperarem entre si, através de algumas ações básicas:

•	 Reformar	os	setores	de	energia	e	transportes;
•	 Promover	o	uso	de	fontes	energéticas	renováveis;
•	 Eliminar	mecanismos	financeiros	e	de	mercado	inapropriados	aos	fins	 

  da Convenção;
•	 Limitar	as	emissões	de	metano	no	gerenciamento	de	resíduos	e	dos	 

  sistemas energéticos;

12 J. Dekoster, U. Schollaert, Comunidades Europeias, Cidades para Bicicletas, Cidades de 
Futuro, 2000.
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•	 Proteger	florestas	e	outros	sumidouros	de	carbono.13

Vemos que duas das cinco ações básicas impactam diretamente na mobilidade 
urbana (grifo meu).

Fonte: Enviro.aero – Aviation is responsible for 2% of manmade CO2 emissions worldwide 
<http://www.enviro.aero/aviationsroleinclimatechange.aspx> acesso em 13/02/2014
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Gráfico 10: Emissões globais por setor.  

Fonte: Enviro.aero <http://www.enviro.aero/aviationsroleinclimatechange.aspx>.

O setor de transportes é um dos principais responsáveis pela emissão de gases rela-
cionados ao efeito estufa. E dentro do setor dos transportes temos a seguinte subdivisão:

EMISSÕES DE CO2 NO SETOR DE TRANSPORTES

Transporte rodoviário

Transporte aéreo

Transporte naval

Transporte ferroviário

76%

12%

10%

2%

Emissões totais: 5,3 Gt CO2e

Fonte: Multiguide – Reduced CO2 emissions 
<http://www.multiguide.com/index.php/co2-emission.html> acesso em 13/02/2014

Gráfico 11: Emissões de CO2 no setor de transportes.  

Fonte: Multiguide <http://www.multiguide.com/index.php/co2-emission.html>.

O transporte rodoviário responde por 76% das emissões de CO2, ou seja, é res-
ponsável por aproximadamente 10% do total relativo a todos os setores.

A principal alegação dos EUA para não assinar o Protocolo de Quioto foi a ine-
xistência de metas obrigatórias para países em desenvolvimento. A China, conside-

13 UNFCCC and the Kyoto Protocol <http://www.un.org/climatechange/the-negotiations/
unfccc-and-the-kyoto-protocol/>.
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rada um país em desenvolvimento ultrapassou, em 2006, os Estados Unidos da Amé-
rica em termos absolutos na emissão de gás carbônico.

Fonte: Wikipedia
List of countries by carbon dioxide emissions per capita
<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita> 
acesso em 18/02/2014
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Figura 14: Emissões de CO2 per capita, no ano 2000.  

Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions per capita  

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita>.

Fonte: Wikipedia
List of countries by carbon dioxide emissions
<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions> 
acesso em 18/02/2014
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Figura 15: Emissões de CO2 via queima de combustíveis fósseis, em 2008.  

Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions  

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions>.

Em 2012 ocorreu a ratificação do Protocolo de Quioto até 2020. Mas, além dos 
EUA, outros países não assinaram o acordo: Rússia, Canadá e Nova Zelândia, porque 
queriam que países emergentes como a Índia, a China e o Brasil também tivessem 
metas a cumprir.



5555 2   A bicicleta e a mobilidade urbana

Fonte: PBL – Planbureau voor de Leefomgeving
<http://www.pbl.nl/> 
acesso em 13/02/2014
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Gráfico 12: Emissões de CO2 provenientes da utilização de combustíveis fósseis e produção de 

cimento, por região. Fonte: PBL – Planbureau voor de Leefomgeving <http://www.pbl.nl/>.

No gráfico acima, separado por regiões produtoras de CO2, percebe-se que após 
2007 há uma queda nas emissões de gás carbônico, que posteriormente voltam a su-
bir em 2009 em diferentes proporções.

É possível que a crise financeira de 2008 tenha impactado na emissão dos gases de 
efeito estufa. No entanto, não foi encontrado nenhum artigo ou pesquisa que relacio-
nasse a crise com as emissões de CO2 até a vigência do Protocolo de Quioto, em 2012.

2.4 De transporte individual a transporte de uso público:  
O compartilhamento de bicicletas
Após o lançamento do programa Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro, pas-

sou-se a aprimorar a discussão em prol de cidades cicláveis. O Velo-City, uma confe-
rência europeia bienal, em que representantes de várias cidades trocam experiências, 
passou a ter um novo significado com o Protocolo de Quioto, dado o impacto da 
mobilidade na sustentabilidade urbana. Iniciada em 1980, em Bremen, na Alemanha, 
era uma conferência que basicamente atraia ciclistas. Após o Protocolo de Quioto, o 
evento passou a atrair os mais diferentes profissionais relacionados ao tema ambien-
tal, além de autoridades nacionais e internacionais.
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O Velib’, criado pela prefeitura de Paris e gerido pelo grupo JCDecaux14, é o novo 
conceito de compartilhamento de bicicletas, lançado em 2007, em Paris. Foi inspira-
do em uma conferência do Velo-City em 2003, na qual foram apresentadas as situa-
ções e tentativas de bicicletas públicas que o antecederam.

O Velib’ chamou atenção para as bicicletas públicas com o novo sistema auto-
matizado, e o compartilhamento de bicicletas se tornou um atrativo publicitário para 
a cidade e para o empreendedor do sistema. O sistema obteve muito sucesso, pois 
transformou a bicicleta, um transporte individual, em transporte de uso público e 
praticamente de porta a porta, possibilitando o seu uso integrado com outros siste-
mas de transporte para maiores distâncias, ou até mesmo sem integração.

O conceito de compartilhamento de bicicletas foi iniciado em Amsterdam, pelo 
grupo Radical Provo, na década de 1960, quando foram espalhadas pela cidade al-
gumas bicicletas brancas que não tinham dono e podiam ser utilizadas por qualquer 
pessoa. Esse programa não foi bem sucedido, pois em um mês as bicicletas foram 
apreendidas pela polícia, sendo categorizadas como “artefatos sem dono” que eram 
frequentemente “roubadas” pela população (GUARNACCIA, p. 74).

Em 1974 foi desenvolvido o primeiro programa bem sucedido de compartilha-
mento de bicicletas de que se tem notícia, na cidade francesa de La Rochelle, progra-
ma que perdura até hoje.

Após a década de 1970, ocorreram diversas tentativas de implantar bicicletas 
públicas, mas o Velib’ foi o primeiro programa que massificou o uso das bicicletas.

Em conversa com Eric Britton,15 que fez parte da equipe de desenvolvimento 
do Velib’, o editor apontou alguns dos motivos de sucesso do Velib’, que havia sido 
testado no ano anterior em Lion, na França. Um dos principais conceitos é as bici-
cletas públicas estarem associadas a terminais de retirada a 300 metros de distância 
entre si, o que possibilita o deslocamento praticamente porta a porta, pois o ciclista 
não andará mais do que 150 metros após deixar a bicicleta para chegar a seu destino. 
Outro fator importante para o conceito porta a porta de deslocamento é a localização 
das estações nas proximidades do transporte coletivo em uma grande área de destino 
final da viagem, ou seja, de grande densidade de emprego. Esta relação proximidade 
do destino e área de abrangência é o que define o número de bicicletas e estações para 
o sucesso do sistema, principalmente no caso de cidades grandes como Paris.

Assim, Paris inovou o conceito de mobilidade com a inauguração do seu novo 
sistema de bicicletas públicas, oferecendo os primeiros 30 minutos de deslocamento 
gratuitos ao usuário, em 20 mil unidades instaladas em 1.450 postos de autoatendi-
mento distribuídos pela cidade, como demonstra o mapa abaixo.

14 Fonte: <http://blog.velib.paris.fr/>.
15 Francis Eric Knight Britton é fundador e editor do site worldstreets.com e editor da EcoPlan 

Internatinal, uma rede de internacional consultores em desenvolvimento sustentável.
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velib.paris.fr

Prendre un vélo
avec sa carte d’abonnement

ou son passeNAVIGO®

Prendre un vélo avec son ticket
1 jour ou 7 jours

Bien raccrocher son vélo

Je pose ma
carte velib
sur le lecteur.

1 an

Le voyant de la
bornette est vert,
j’accroche le vélo.

Seul un vélo bien raccroché garantit la bonne clôture du trajet.

Le voyant passe à
l’orange, le verrou
est enclenché.
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est plus belle à vélowww.velib.paris.fr

Abonnés 1 an
Lorsque vous dépassez pour la première fois les 30 premières
minutes gratuites de votre trajet, vous devez créditer votre compte
à la borne, sur internet ou en contactant le centre d'appel.
Vous serez ainsi autorisé à louer de nouveau un vélo.
Sachez que vous pouvez consulter l'état de votre compte Vélib’
à la borne de chaque station ou sur velib.paris.fr

Abonnés 1 jour ou 7 jours avec un passe NAVIGO®
Une fois votre abonnement souscrit, vous devez retirer votre vélo
directement à son point d'attache en passant votre passe NAVIGO®

devant le voyant lumineux vert.

Si l'un de vos trajets devait dépasser les 30 minutes,
le tarif de chaque demi-heure supplémentaire serait directement
débité sur votre compte bancaire.
Sachez que vous pouvez toujours consulter l'état de votre compte
Vélib' à la borne de chaque station ou sur velib.paris.fr

A tous les abonnés
Veillez à bien raccrocher votre vélo à son point d'attache à la fin
de votre trajet. Pour cela, une fois le vélo raccroché, vous devez
entendre un signal sonore tandis que le voyant lumineux passe au
vert. Ainsi, la fin de votre trajet sera parfaitement enregistrée.

Information
Pour toute information sur le service Vélib’, consultez velib.paris.fr
ou appelez le (prix d'un appel local).

NAVIGO® est une marque du STIF. D’autres informations sont disponibles au dos de ce support.

ATTENTION : éviter de réenclencher
le vélo malencontreusement.
Tirer le vélo en arrière uniquement.

Ticket velib

1 jour,
7 jours, 1 an

Figura 16: Mapa do Velib’. Fonte: Velib’ <www.velib.paris.fr>.

Antes do lançamento do Velib’, a implantação de infraestrutura para a segurança 
viária do ciclista em Paris ocorria em ritmo lento, mas já funcionava como uma pe-
quena rede: havia cerca de 30 km de vias seguras para o ciclista. Hoje há aproximados 
700 km e são previstas, até 2020, um total de 800 km de vias cicláveis.16 

O Velib’ conseguiu, em um curto espaço de tempo, o que o modelo holandês e 
alemão demorou décadas para alcançar: uma grande quantidade de ciclistas circu-
lando nas ruas, em volume alto o suficiente para que um ciclista garanta a segurança 
de outro ciclista.

É este o conceito apresentado por Tilman Bracher, do DIFU: “... uma coisa é pas-
sar um ciclista a cada minuto. Outra, é passarem vários por minuto, assim nenhum 
carro se atreve a entrar na ciclofaixa”. Este é o conceito de massa crítica na área do 
transporte cicloviário, onde um ciclista garante a segurança de outro. “... a Copa do 
Mundo na Alemanha nos ajudou a conseguir a massa crítica de ciclistas, pois ocor-
reram uma série de intervenções viárias que favoreceram a circulação de pedestres e 
bicicletas. Antes da Copa tínhamos cerca de 10% de viagens de bicicletas em Berlim. 
Durante o evento ultrapassamos os 30% e, pós-copa, os patamares mudaram para em 
torno de 20%”.

Em Paris, o Velib’ adicionou à cidade milhares de ciclistas de maneira muito 
rápida. Um pouco antes disso ocorreu o processo de expansão do sistema cicloviário, 
como disposto a seguir.

As margens do Rio Sena que cortam Paris são protegidas como patrimônio 
mundial da humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

16 Fonte: <http://www.metronews.fr/>.
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Educação e a Cultura. Além desta grande área, a cidade possui diversos prédios his-
tóricos com área envoltória de proteção, transformando a cidade em um local de 
intervenções urbanísticas delicadas, que não devem intervir na paisagem protegida. 
Sendo assim, o sistema cicloviário deve respeitar os critérios de intervenção em es-
paços públicos previstos pelos órgãos de proteção, mas ao mesmo tempo permitir o 
conforto e segurança do usuário de bicicleta: o desafio está posto.

O conceito de planejamento cicloviário de Paris, diferente do norte da Europa, 
portanto, não poderia se basear em uma infraestrutura que interferisse na paisagem 
urbana, ou seja, com uso da segregação física. Ao invés disso, são utilizadas demarca-
ções visuais que atuam, ao mesmo tempo, como sinalizadores de sentido indicando o 
caminho a ser seguido, e como segregadores visuais, separando visualmente o ciclista 
do carro e determinando o espaço de circulação da bicicleta. A implantação em gran-
de escala do Velib’ acrescentou não só 20.000 bicicletas às ruas como proporcionou o 
aumento de 137.000 mil novas viagens de bicicletas diariamente (a média de viagens 
diárias por bicicleta do sistema é de 6,7/dia). Essa massa de viagens de bicicleta ajuda 
o ciclista a ganhar visibilidade e segurança, devido ao conceito de massa crítica ex-
plicado anteriormente.

Foto 4: Sinalização de Paris. Fonte: acervo próprio.

Foto 5: Usuária com bicicleta do Velib’. Fonte: AFP <www.afp.com>.



5959 2   A bicicleta e a mobilidade urbana

Foto 6: Usuária retirando bicicleta em uma estação do Velib’. Fonte: acervo próprio.

No mesmo ano da implantação das bicicletas compartilhadas de Paris, Barcelo-
na também instalou o seu sistema, inicialmente com menos estações.

Em abril de 2013 havia cerca de 540 programas de bicicletas compartilhadas em 
todo o mundo, em aproximadamente 50 países, com um total de mais de 500 mil 
bicicletas, o que representa mais de 2 milhões de deslocamentos por dia.

O maior sistema de bicicletas públicas está em Wuhan, na China, com cerca 
de noventa mil bicicletas; o segundo em Hangzhou, também na China, com 65.000 
bicicletas; e o terceiro em Xangai e em Paris, ambos com 20.000 bicicletas. Os outros 
sistemas são muito menores, contando com cerca de 8.000 bicicletas e a grande maio-
ria não passa de algumas centenas delas. 

O maior sistema de bicicletas públicas deixa claro em seu site17 que seu objetivo é 
resolver a última milha da viagem, ou seja, o trecho da viagem feita antes de se chegar 
ao destino, posterior à utilização do transporte público de maior distância.

O compartilhamento de bicicletas e a exposição que estas cidades e, em muitos 
casos, os patrocinadores dos respectivos sistemas passaram a ter, fizeram da bicicleta 
e da mobilidade por bicicleta um mercado atrativo.

A partir do sucesso do Velib’, o Velo-City18 passou a ser uma conferência mun-
dial em 2010, deixando de ser bienal para tornar-se anual. A cidade ou região sede re-
cebe representantes de diversas outras cidades do mundo que possuam políticas em 
prol do uso da bicicleta e coloca-se, então, como objeto de estudo desses visitantes, 
para tornar-se ciclável. Tendo os deslocamentos por bicicleta como direcionamento 
temático, a sede torna-se por alguns dias palco mundial do planejamento urbano.

2.5 Bicicletas versus carros
O carro, assim como a bicicleta (e as motos), é utilizado, geralmente, no meio 

urbano para o deslocamento porta a porta.

17 <http://www.hzzxc.com.cn/>
18 <http://www.velo-city2014.com/>
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A venda de bicicletas e carros foram muito semelhantes no mundo, nos períodos 
pós-guerras, até as crises do petróleo da década 1970, que levaram Japão, Alemanha 
e Holanda a repensarem sua política de mobilidade. A partir das crises do petróleo, a 
venda de bicicletas passa a ser muito maior que a de carros.

Durante a década de 1990 e metade da primeira década deste século, as vendas de 
bicicletas foram inconstantes mas, a partir do Protocolo de Quioto e das políticas na-
cionais de mobilidade ciclável e os programas de bicicletas compartilhadas, as vendas 
de bicicletas aumentaram vertiginosamente, como se pode constatar no gráfico abaixo.

Fonte: ChartsBin
World Bicycle and Automobile Production, 1950 to Present
<http://chartsbin.com/view/zl9> 
acesso em 15/02/2014
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Gráfico 13: Produções mundiais de bicicletas e carros por ano. Fonte: ChartsBin – World Bicycle and 

Automobile Production, 1950 to Present <http://chartsbin.com/view/zl9>.

Em 2012, a venda de bicicletas ultrapassou a venda de carros em 25 dos 27 países 
da União Europeia. 

O aumento do número de venda de bicicletas se justifica economicamente em 
países onde a crise é mais severa. Mas a Lituânia, por exemplo, teve crescimento eco-
nômico de saudáveis 3,6%, e vendeu nove vezes mais bicicletas do que carros.

A União Europeia é uma grande consumidora de carros, como vimos no ca-
pítulo anterior. Possui uma média de 500 carros para cada mil habitantes, uma das 
maiores do mundo, devido ao alto poder aquisitivo de grande parte da população.

Diversos fatores possibilitaram esse cenário da venda de bicicletas muito maiores 
do que de carros. Com a política iniciada em 2000, as cidades amigas das bicicletas se 
estruturaram em relação às políticas de mobilidade que foram para elas traçadas. E 
com a crise econômica de 2008, assim como na Alemanha e no Japão dos pós-guer-
ras, as pessoas tiveram outra possibilidade de mobilidade porta a porta: a bicicleta.
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O gráfico abaixo mostra a comparação das vendas de carros e bicicletas nas 
maiores economias europeias.

Fonte: NPR Parallels. In Almost Every European Country, Bikes Are Outselling New Cars.
<http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240493422/in-most-every-european-country-bikes-are-outselling-cars>
acesso em 17/02/2014

LOCAIS ONDE A VENDA DE BICICLETAS SUPEROU,
COM MAIORES DIFERENÇAS, A VENDA DE CARROS EM 2012
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Gráfico 14: Locais onde a venda de bicicletas 

superou, com maiores diferenças, a venda 

de carros em 2012. Fonte: NPR Parallels – In 

Almost Every European Country, Bikes Are 

Outselling New Cars <http://www.npr.org/blogs/

parallels/2013/10/24/240493422/in-most-every-

european-country-bikes-are-outselling-cars>.

Nos EUA, país com maior quantidade de carros per capta no mundo, as distân-
cias diárias percorridas de automóvel, que vinham aumentando desde 1950, estabi-
lizaram-se em 2000, e começaram a cair em 2004. Hoje, os jovens americanos estão 
menos interessados em ter licença para dirigir o mais cedo possível: atualmente 25% 
dos jovens entre 14-34 anos não cogita ter uma carteira de motorista. Nos países de-
senvolvidos, os carros deixaram de significar prestígio e posses. (KAY, 1997)

Os Estados Unidos da América estão investindo no planejamento cicloviário e 
implantando sistemas cicloviários em diversas cidades, o que vem resultando num 
rápido crescimento da malha de vias cicláveis.

Fonte: Momentum Mag. Protected Bike Lanes by the Numbers.
<http://momentummag.com/features/protected-bike-lanes-by-the-numbers/>
acesso em 17/02/2014

ASCENSÃO DAS CICLOVIAS SEGREGADAS NA
AMÉRICA DO NORTE
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Gráfico 15: Ascenção das ciclovias 

segregadas na América do Norte.  

Fonte: Momentum Mag – Protected 

Bike Lanes by the Numbers  
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Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclo-
motores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO), o Brasil foi em 2009 o ter-
ceiro fabricante no mundo de bicicletas, com uma produção de 4% do total mundial 
ou 5 milhões unidades, e o quinto mercado consumidor também com os mesmos 4% 
atrás de Índia, Japão, Estados Unidos e, em primeiro lugar, a China. Isso coloca o Bra-
sil em uma situação de auto suficiência e equilíbrio entre exportações e importações. 
Para base de comparação, em 2009 foram vendidos 3,1 milhões de carros no país.

A bicicleta, no início deste século, está voltando a ser uma alternativa de mobili-
dade. Esta modificação em escala global acontece por diferentes fatores que por vezes 
ocorrem de maneira isolada ou agrupados de diferentes formas em cada país ou ci-
dade. Podem ser fatores ambientais, impulsionados pelo Protocolo de Quioto; fatores 
econômicos, como a crise de 2008; sociais, como pressões que aconteceram na Ho-
landa e que ocorrem no mundo todo com o movimento Massa Crítica, iniciado em 
São Francisco (EUA) em 1992, e hoje presente em centenas de cidades no mundo; ou 
ainda fatores estruturais, como as bicicletas públicas do Velib’ a partir de 2007.

Andar de bicicleta na cidade ainda não é seguro em grande parte do mundo.
O paradigma de compartilhamento do sistema viário não foi rompido, pois 

em grande parte do mundo a bicicleta não é tratada como parte de um sistema de 
mobilidade.

Muito do que vem acontecendo em prol do uso da bicicleta dá-se por questões 
ambientais que se iniciaram com o Protocolo de Quioto. Entretanto, como não se 
exigia dos países em desenvolvimento tomar medidas a fim de minimizar suas emis-
sões de CO2, a bicicleta não entrou nas suas respectivas agendas nacionais pelo viés 
ambiental. Nesses países, e no Brasil inclusive, estão sendo implantadas bicicletas 
públicas em grandes cidades, por empresas que buscam obter a imagem da sustenta-
bilidade, mas sem um planejamento cicloviário com diretrizes nacionais e impacto 
local que melhorem a condição de segurança do ciclista. 

Desta forma as questões relacionadas à segurança cicloviária que estão em de-
bate hoje mundialmente são semelhantes às que ocorreram na Holanda na década de 
1970, pois ainda se chocam com os interesses econômicos automobilísticos, uma vez 
que o espaço público urbano é finito e deve conciliar todos os modais de transporte e 
– como diz um dos princípios da PNMU19 – devemos ter equidade no uso do espaço 
público de circulação.

 

19 Lei nº 12.587, Política Nacional de Mobilidade Urbana, art. 5º. § VIII, janeiro de 2012.
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3 Percurso profissional e projetos elaborados

3.1  A bicicleta e a cidade na minha formação
A bicicleta passou a ser o meu meio de transporte a partir dos 13 anos. Peda-

lava pela agilidade e praticidade em relação ao transporte coletivo: morava em uma 
região de São Paulo desprovida de fácil acesso ao transporte coletivo, mas muito 
favorável ao uso de bicicleta já que, no início da década de 1990, as ruas eram um 
pouco menos movimentadas que hoje. Comecei usando a bicicleta constantemente 
no deslocamento casa-escola, em uma distância de aproximados 3 km – muito longe 
para ir a pé, e muito demorado para ir de ônibus. Esta relação com a bicicleta me re-
velou outro ritmo – o meu ritmo –, me permitiu novos percursos, ampliou a cidade 
e o mundo. Até hoje utilizo a bicicleta em grande parte dos meus deslocamentos. Os 
motivos são sutis, concretos e subjetivos, mas transformou o meu olhar em relação à 
cidade. A bicicleta me formou urbanista.

Em 2000, ano em que a União Europeia lançou o seu guia Cidades para Bicicletas, 
eu estava elaborando o meu Trabalho Final de Graduação (TFG) em arquitetura e ur-
banismo, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) intitulado: Ciclo Rede no 
Centro Expandido de São Paulo: uma alternativa de transporte e lazer. Neste trabalho 
apresentei uma rede cicloviária atrelada à estruturação do transporte de alta capaci-
dade proposto pelo Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020, o PITU 2020.

No mesmo ano em que entrava em operação o sistema de bicicletas públicas de 
Paris, o Velib’, se iniciavam as atividades da empresa da qual sou fundador, a TC Urbes, 
escritório de planejamento urbano e cicloviário, em que inicialmente a sigla “TC” pos-
suia o significado de Transporte Cicloviário (urbano).

Em 2008, participei da equipe que elaborou do primeiro Plano Diretor Cicloviá-
rio do Brasil, o de Porto Alegre, RS.

Entre 2007 e 2014 a bicicleta se tornou um modo de mobilidade urbana discuti-
do em planejamento urbano nas mais diferentes cidades do mundo, atrelado ou não 
ao sistema de bicicleta pública. Neste período, a TC Urbes elaborou mais de 30 planos 
e projetos ligados à infraestrutura cicloviária.

Em janeiro de 2012 foi sancionada a PNMU, que dispõe que os municípios com 
mais de 20.000 habitantes devem elaborar, até abril de 2015, planos de mobilidade 
urbana priorizando os não motorizados, ou modos suaves. Antes dessa lei, em 2010, 
passamos a trabalhar no escritório com a integração no planejamento de transportes 
com a bicicleta e, assim, aprimoramos as diretrizes e a metodologia de trabalho da 
TC Urbes, onde a sua sigla foi resignificada como “Transformação Cultural Urbana”.

Apresento no próximo capítulo a metodologia de planejamento e consequente 
visão de projeto sobre a via essencialmente urbana, apresentando aqui os desafios e 
aprendizagem da minha formação profissional, até as vésperas do prazo final da re-
gularização da Lei nº 12.587, da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A seguir, o 
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percurso de desenvolvimento da metodologia.
O processo que levou a TC Urbes à sua atual forma de planejamento, os ques-

tionamentos com relação à realidade e a forma de pensar a cidade no Brasil em dife-
rentes escalas são apresentados por meio dos projetos que me levaram à metodologia 
(apresentada no próximo capítulo), dos projetos listados abaixo em ordem crono-
lógica e dos projetos de que posteriormente participei. Aqueles que levantavam as 
mesmas problemáticas foram suprimidos, ao todo somando-se mais de 30 planos e 
projetos envolvendo mobilidade por bicicleta.

Os Planos de Mobilidade, antes da nova legislação entrar em vigor e do debate 
público sobre mobilidade se tornar evidente, eram denominados Planos de Trânsito 
e Transporte, Planos de Transporte Público, ou fragmentações do que é a Mobilidade 
como um todo. A PNMU tem como objetivo a integração entre os diferentes modos 
de transporte e a melhoria da acessibilidade.

3.2 Planos e projetos cicloviários – percurso profissional
O Planejamento Cicloviário deve ter o objetivo de alcançar o conceito de Cida-

de Ciclável, que consiste em permitir que o ciclista, independente da sua condição 
física, tenha conforto e segurança para efetuar o deslocamento por bicicleta de porta 
a porta, da origem ao destino. Para tanto, em regiões metropolitanas é essencial a 
integração da bicicleta com os demais meios de transporte.

a. O Plano Diretor Cicloviário Integrado de Porto Alegre, 2007
O Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre foi o primeiro plano cicloviário 

elaborado no Brasil, por isto apresento mais detalhes desse projeto em relação aos 
demais planejamentos apresentados. 

O Plano foi consequência de uma contrapartida de outro projeto, a Terceira 
Perimetral.20 

O BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – era o co-financiador da 
obra viária da Terceira Perimetral e, como a ciclovia não fora elaborada no projeto 
como o banco havia exigido, como contrapartida deu-se início à elaboração do Plano 
Diretor Cicloviário Integrado (PDCI).

20 No edital No 161 /CELIC/2012 item 5.2 – Detalhamento e Produtos dos Serviços. Etapa 01. 
§2- Esta Perimetral Metropolitana deverá atender às comunidades moradoras com serviço 
de transporte coletivo de passageiros e transporte	cicloviário, articulando os locais de mo-
radia com locais de comércio, serviços, empregos, educação e recreação (grifo meu).
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O edital do PDCI prevê na definição do seu objeto21 no item 2.1 – “execução do 
Projeto Funcional de todo o Sistema Integrado, do Plano de Implantação, do Pro-
grama de Gestão e do Projeto Executivo para implantação prioritária das principais 
micro-redes de ciclo-rotas, incluindo no mínimo 15 quilômetros de ciclovias, no âm-
bito do Município de Porto Alegre”.

O Plano Diretor Cicloviário Integrado deveria se integrar com novo Plano de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental (2o PDDUA), estando diretamente atrelado 
ao novo Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo.

Para a elaboração do Plano, foi elaborado um amplo diagnóstico, contendo:

•	 Levantamento dos aspectos socioeconômicos,
•	 Pesquisa da experiência relacionada às questões cicloviárias,
•	 Pesquisa dos aspectos legais, institucionais e administrativos,
•	 Pesquisa institucional,
•	 Caracterização da área de estudo,
•	 Caracterização do Sistema Viário Estrutural,
•	 Caracterização do Serviço de Transporte Coletivo,
•	 Caracterização dos empreendimentos urbanos de maior porte, 
•	 Caracterização do Serviço de Trens Urbanos,
•	 Pesquisa sobre a utilização de bicicletas em Porto Alegre,
•	 Geração de dados relativos às pesquisas Origem Destino Domiciliar – EDOM 

86/97/2004,
•	 Execução de pesquisas de demanda manifesta, Análise das Pesquisas Origem 

destino (2003 e anteriores) de Transporte Coletivo.

Outra importante informação que a prefeitura de Porto Alegre forneceu foram 
os locais dos acidentes envolvendo ciclistas nos cinco anos anteriores. Desta maneira 
pode-se saber os principais locais de perigo para o ciclistas e onde se conformavam 
caminhos, mesmo que perigosos, para os ciclistas.

Tratando-se do primeiro plano cicloviário no Brasil, e em uma grande cidade, 
mas não em uma região metropolitana, não se tinha ao certo durante o diagnóstico a 
que informações se deveria chegar. Os dados preliminares foram muito semelhantes 
às informações necessárias para o desenho de uma rede de transporte coletivo, uma 
vez que a base de informações utilizadas tinha este fim.

Após a definição desse diagnóstico, no qual foram apresentadas as demandas de 
viagem, estabeleci uma rede cicloviária e posteriormente a aferi in loco de bicicleta, 
com uma máquina fotográfica/filmadora e um GPS. A circulação de bicicleta por 
quase 900 km de vias pela cidade me trouxe a percepção de como é importante o 
reconhecimento da cidade. Auxiliou também na determinação de pontos de conta-

21 Município de Porto Alegre. Concorrência Pública Nacional No 05/2005 – Referência BID: 
CN no 229/05.
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gem de ciclistas e locais de relevância para a execução de uma pesquisa de demanda 
manifesta e preferência declarada, a fim de estipular a porcentagens de viagens a que 
o planejamento cicloviário poderia chegar em 2022, ano estipulado pela licitação.

Figura 17: Deslocamentos 

Cicloviários segundo 

Pesquisa Origem Destino 

Domiciliar de 2004. Fonte: 

PDCI Porto Alegre, 2008.

Uma importante informação que se obteve com as pesquisas é que grande par-
te do fluxo de ciclistas em Porto Alegre é proveniente de municípios adjacentes da 
região metropolita e portanto não seriam contemplados neste planejamento. Dessa 
forma, descobriu-se que mais de 45% dos ciclistas percorriam mais de sete quilôme-
tros, como mostra a tabela abaixo. Ainda, que grande parte dos ciclistas são pessoas 
que utilizam a bicicleta por economia financeira (gráfico 17), não só de tempo, e 67% 
pedalam cotidianamente.
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Gráfico 16: Porcentagens das viagens de bicicleta x quilômetros percorridos.  

Fonte: PDCI Porto Alegre, 2007.
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Gráfico 17: Uso da 

bicicleta de acordo 

com a renda familiar.  

Fonte: PDCI Porto 

Alegre, 2007.

A Pesquisa de Preferência Declarada procura compreender a estrutura de deci-
são dos indivíduos dentro de um sistema, visando avaliar os efeitos sobre o compor-
tamento frente a modificações nesse sistema. Com ela é possível quantificar altera-
ções na divisão modal com a introdução de uma nova modalidade de transporte. A 
figura abaixo mostra um dos cartões utilizados na pesquisa.

Figura 18: Imagem de 

cartão componente da 

Pesquisa de Preferência 

Declarada. Fonte: Plano 

Diretor Cicloviário de 

Porto Alegre, 2007.
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Mais de 90% é favorável à construção de um sistema cicloviário e encara ciclo-
vias e bicicletários como itens de incentivo ao uso, associados à segurança física e 
para a bicicleta.

Para estabelecer o processo de formação da rede cicloviária do PDCI, participei 
da elaboração de uma matriz multicriterial com as seguintes informações:

Figura 19: Campos da matriz multicriterial elaborada.  

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, 2007.

Como consequência desta matriz, estabeleceu-se o seguinte processo de implan-
tação do sistema cicloviário estrutural:

Figura 20: Tramos Cicloviários Prioritários. 

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de  

Porto Alegre, 2007.
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Figura 21: Rede Cicloviária Estrutural. 

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de  

Porto Alegre, 2007.

Figura 22: Rede Cicloviária. 

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de  

Porto Alegre, 2007.

O Plano Cicloviário Integrado de Porto Alegre foi de grande importância para o 
estabelecimento de necessidades para a elaboração de um planejamento cicloviário. 
Como a licitação foi elaborada sem um modelo nacional de planejamento e desenho, 
as necessidades desse planejamento eram incertas. Como consequência, gerou-se 
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uma quantidade grande de informação que poderia ser estabelecida somente com 
informações territoriais, tais como zoneamento, polos geradores de tráfego e mais 
conversas e consultas públicas (no PDCI foram feitas duas, com pequena participa-
ção da população).

Outra situação prática que ficou clara são os limites do planejamento municipal, 
que não englobam a região metropolitana como um todo. Com essa limitação de 
área, não se estabelece um planejamento para todas as pessoas que já são ciclistas 
cotidianas e trafegam pelo município, mesmo não morando ou não trabalhando ali, 
e deixa-se de fomentar novos ciclistas além da área municipal.

b. Plano de mobilidade de Belo Horizonte, 2008
A empresa responsável pela mobilidade da cidade, Empresa de Transportes e 

Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), já havia estipulado uma rede cicloviária, in-
tegrada com os demais sistemas de mobilidade da cidade e planejada concomitante-
mente com as diretrizes do transporte coletivo. Aqui, as possibilidades de se estabele-
cer uma rede que conversasse com os diferentes modos de transporte eram reais (em 
Porto Alegre, aferi a rede cicloviária proposta e mostrou-se necessário acrescentar e 
modificar pequenos trechos da rede).

A integração com o transporte coletivo não ocorreu conforme todas as possibi-
lidades preestabelecidas, pois as equipes de trabalhos não eram complementares. De 
maneira diferente ocorreu com os pedestres, equipe da qual eu também fazia parte, 
possibilitando a integração. 

A seguir, é apresentado o mapa com malha cicloviária planejada pela equipe da 
BHTrans (antes da minha aferição), já prevendo uma maior integração com o trans-
porte coletivo.
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Figura 23: Rotas cicloviárias, Programa de Transporte e Mobilidade Urbana.  

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Belo Horizonte, 2008.
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c. Plano Cicloviário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008
Este foi o primeiro plano cicloviário elaborado pela TC Urbes. Para desenvolvê

-lo, partimos de dados socioeconômicos e de polos geradores de tráfego das escolas e 
universidades. Esses dados são fundamentais para já se fomentar um plano de educa-
ção, para que os estudantes utilizem a bicicleta com segurança no deslocamento casa
-escola, e estipulando uma rede de finais de semana para fomentar o uso da bicicleta 
por meio de um processo de transformação cultural.

Neste trabalho ocorreu a aproximação do planejamento com a realidade, com a 
entrega de estimativas de custo com maior detalhamento e faseamento de implantação.

Figura 24: Localização da Subprefeitura de Santo Amaro na Região Metropolitana  

e na cidade de São Paulo. Fonte: TC Urbes.
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Figura 25: Mapa de escolas do ensino fundamental I, no qual o tamanho do círculo segue a 

quantidade de alunos. Fonte: Plano Cicloviário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.
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Figura 26: Rede cicloviária de Santo Amaro.  

Fonte: Plano Cicloviário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.

As fases do planejamento cicloviário de Santo Amaro não foram estipuladas por 
demanda de ciclistas existentes, como em Porto Alegre; foram estipuladas de acordo 
com a estruturação do território da subprefeitura. 

A primeira fase é focada em uma mobilidade regional e conecta importantes 
polos geradores de viagens com infraestruturas de transporte coletivo. A segunda 
fase faz a conexão desta rede estrutural com as escolas e universidade de maior porte, 
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além de outras centralidades. A terceira fase tem como princípio o deslocamento lo-
cal, favorecendo a ligação entre casa, escolas de menor porte e o comércio em geral, 
favorecendo uma ligação interna ao bairro, como processo de planejamento de uma 
área da cidade totalmente ciclável. Sempre prevendo a implantação de bicicletários 
ao longo da rede, integrados com o transporte coletivo.

d. Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007
A elaboração do Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco foi inusitada, pois 

além de ser uma capital de cerca de 350 mil habitantes, pequena se comparada com as 
cidades apresentadas anteriormente, é a primeira cidade não conurbada e que não re-
cebe influência relevante no número de viagens cotidianas das cidades em seu entorno.

Em Rio Branco ocorreu a facilidade de elaborar um planejamento cicloviário 
e propor a rede estrutural, pois no município havia cerca de 100 km de ciclovias 
isoladas e que não formavam uma rede, mas essas ciclovias em muitos casos foram 
implantadas concomitantemente com melhoramentos viários.

O planejamento de Rio Branco previa a estruturação de uma malha cicloviária 
de 160 km de ciclovias, totalmente atreladas aos novos terminais de ônibus e àquele 
já existente na área central da cidade, além da qualificação das calçadas, estabelecen-
do redes complementares entre o transporte coletivo, transporte cicloviário, pedes-
tres e o sistema viário. 

O diagnóstico viário levantou pontos específicos de interferência no sistema viá-
rio, que apresentavam problemas de fluidez e possuíam expectativas de pequenas 
obras de arte de engenharia, que foram resolvidas com interferências em rede de 
sinalização e redesenho da geometria e circulação viária.

Nos mapas abaixo vemos a relação do planejamento cicloviário com as calçadas 
e transporte coletivo, atuando de forma integrada na sua concepção e processo de 
implantação.
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Figura 27: Plano de implantação cicloviário.  

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.

Figura 28: Plano de implantação das calçadas. 

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.
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Figura 29: Integração entre planejamentos, cicloviário de pedestres e transporte coletivo. 

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.

e. Projeto da ciclovia CEAGESP-Faria Lima, 2008
A elaboração deste primeiro projeto geométrico pela TC Urbes demonstrou a dis-

tância entre o discurso político e a prática, que não ficava evidente no planejamento.
O discurso deste projeto encomendado pela Subprefeitura de Pinheiros consistia 

na elaboração de uma ciclovia conectando importantes polos de trabalho e mobilida-
de: o entorno da Avenida Pedroso de Morais, conectando a Estação Imperatriz Leo-
poldina, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), 
Parque Villa Lobos, Colégio Santa Cruz, Estação Cidade Universitária, Subprefeitura 
de Pinheiros e Avenida Faria Lima.

Não ocorreu nenhuma discussão sobre o local de implantação, se haveria corre-
dor de ônibus no canteiro central da Avenida ou não. O projeto cicloviário deveria ser 
elaborado no canteiro central da avenida de maneira pré-definida, o que dificulta a 
entrada e saída dos ciclistas e a conexão com outras ciclovias transversais projetadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego São Paulo (CET-SP) informou que a 
prioridade em todos os cruzamentos e retornos deveria ser dos carros, mesmo com 
a apresentação de propostas onde estes teriam prioridade nos cruzamentos de maior 
volume de veículos e a bicicleta nos de menor volume.

Atualmente essa ciclovia no canteiro central está parcialmente implantada, sem 
sinalização e sem as vias cicláveis de conexão previstas no projeto, dos trechos aos 
outros polos (de acordo com visita a campo no início de fevereiro desse ano).
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Figura 30: Prancha do projeto funcional. Fonte: TC Urbes e subprefeitura de Pinheiros, 2008.
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f. Requalificação da Ciclovia do Parque da Maternidade, 2008
O Parque da Maternidade possui como característica principal a existência de 

ciclovia e passeio para pedestres em toda sua extensão, o que permite a fácil conexão 
da bicicleta com as áreas à sua volta e o centro da cidade, além de permitir o seu 
uso como eixo cicloviário de transporte e lazer para os equipamentos que nele estão 
contidos.

Em seus quase 6 km de extensão, foram identificados no diagnóstico 17 pontos 
de conflito, todos com proposta de mitigação em projeto geométrico e sinalização, 
pelo projeto de requalificação.

Figura 31: Articulação de pranchas do projeto.  

Fonte: TC Urbes e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEOP).

g. Plano Geral de Ordenamento de Mobilidade em Sítio Histórico de 
Paranaguá, 2009
Este projeto desde o princípio se colocou como um desafio, no qual as peculiari-

dades e necessidades eram muitos: organizar o fluxo de pessoas em uma cidade his-
tórica, com o maior porto de grãos do país, o antigo porto fluvial na área do projeto, 
a proteção do patrimônio histórico, grande fluxo de ciclistas, ausência de transporte 
coletivo e a existência de uma estação ferroviária.

Para elaborar esse projeto foi necessária a ampla participação da prefeitura e do 
órgão contratante, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
e da sociedade civil.

As propostas foram além da reordenação e sistema viário. Foram pautadas em 
uma matriz de interesses levantada em audiência participativa, composta pelos se-
guintes temas: Patrimônio Cultural Edificado, Patrimônio Cultural (Imaterial), Eco-
nomia no Sítio Histórico, Moradia no Centro Histórico, Espaço Público no Centro 
Histórico, Condições dos Pedestres, Condições dos Ciclistas, Condições do Siste-
ma Viário/Transporte Individual, Condições do Transporte Público, Condições do 
Transporte Fluvial, Condições do Transporte Sobre Trilhos e Condições do Trans-
porte de Cargas.



8080

Foto 7: Chamamento para a 

audiência pública organizada 

pela TC Urbes.  

Fonte: TC Urbes, 2009.

Foto 8: Audiência 

Pública com centenas de 

participantes.  

Fonte: TC Urbes, 2009.

Além da audiência pública, foi colocado online um blog para a comunicação, 
com a sociedade, das ações das equipes, do IPHAN, da Prefeitura, da TC Urbes, e da 
população empoderada.

Desta forma, estabeleceram-se propostas para pontos de intermodalidade, ilu-
minação, infraestrutura subterrânea, composição vegetal, mudança de tipologia 
viária, linhas de transporte público, alterações viárias (sentido, velocidade, estacio-
namento, restrição de acesso), projetos em praças, etc, sendo entregue uma matriz 
multicriterial de implantação.
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Figura 32:  

Zoneamento proposto 

para o centro de 

Paranaguá.  

Fonte: TC Urbes e 

IPHAN, 2009.

Foram elaborados também projetos conceituas das interferências viárias, para 
que ocorresse a visualização da proposta.
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Figura 33: Perfis viários propostos. 

Fonte: TC Urbes e IPHAN, 2009.
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h. Plano Cicloviário de Moema, São Paulo, 2009
O plano de Moema consistia de tornar o bairro de Moema, em São Paulo, ciclá-

vel. Ali havia diversas características interessantes para a implantação de um projeto 
piloto: alta densidade residencial, grande volume de automóveis (e consequentes con-
gestionamentos) e grande quantidade de viagens de curta distância internas ao bairro.

Algumas características viárias foram levantadas: vagas de estacionamento (per-
manente, zona azul e restritivo por horário), linhas de ônibus e sentido das vias. 
Abaixo, o mapa do levantamento:
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Figura 34: Diagnóstico elaborado pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009.

Posteriormente, foram elaborados projetos conceituais a serem analisados pela 
CET. Entretanto, a CET desenvolveu os projetos internamente, não levando em conta 
aqueles desenvolvidos pela TC Urbes.
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CRUZAMENTO 6
situalção proposta

Figura 35: Proposta de cruzamento elaborado pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009.

i. Plano e Projeto Cicloviário de Lauro de Freitas, 2010-2014
A licitação do planejamento cicloviário de Lauro de Freitas previa a elaboração 

de uma malha cicloviária estrutural para este município, que se conectasse com a 
malha elaborada para Salvador, município contíguo, e a elaboração do projeto básico 
deste sistema.

Dessa forma, foi elaborado um sistema cicloviário municipal que se conectava 
com outro previamente definido, sendo que para o segundo município não era pre-
visto nenhuma interferência. No mesmo processo foi elaborado o projeto geométrico 
e de sinalização viária, que possibilitaria a contratação das obras de implantação e a 
consequente elaboração do projeto executivo.

Figura 36: Municípios da região metropoli-

tana de Salvador. Fonte: TC Urbes, 2011.
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Figura 37: Malha estrutural de Lauro de Freitas.  

Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Figura 38: Corte de via ciclável.  

Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).
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j. Projeto funcional da rede cicloviária de Salvador, 2011
Este projeto consistiu na aferição da rede previamente traçada pelo contratante, 

a CONDER, de maneira muito semelhante ao Projeto de Belo Horizonte. Entretanto, 
este não estava integrado diretamente a um planejamento de mobilidade, mas sim 
dentro de um programa do Governo do Estado da Bahia denominado Cidade Bicicleta.

As modificações e propostas de alteração da rede deveriam ser as mínimas pos-
síveis e deveria se estipular o projeto funcional de toda a rede e estimativa de custos, 
para que fossem licitados os projetos básicos e posterior implantação. Ainda, foi re-
quisitado e elaborado um estudo pra a implantação de bicicletas públicas.

Figura 39: Mapa da rede cicloviária proposta.  

Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER.

Figura 40: Montagem com a implantação antes e depois da ciclovia.  

Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER.
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3.3 Ponderações
O processo de planejamento cicloviário é incipiente no Brasil e sua função social 

e potencialidades não são claras. Em nenhum grande município com planejamen-
to cicloviário, como Porto Alegre, Belo Horizonte ou Salvador, ou mesmo menores, 
como Rio Branco, com a tabulação dos dados existentes das próprias pesquisas origem 
e destino, não há clareza, por parte do poder público, de que há diferentes perfis de 
usuários de bicicleta e uma grande demanda reprimida. Hoje, a maior parte dos ciclis-
tas é homem, de baixa renda familiar e utiliza a bicicleta em deslocamentos maiores 
do que sete quilômetros, ou seja, utiliza a bicicleta por economia financeira, essencial-
mente como concorrente de um transporte coletivo. Este, por sua vez, para atrair essas 
pessoas que já são ciclistas hoje, deveria ser mais eficiente e de menor custo.

Ressalto abaixo as principais questões que motivam a apresentação da metodo-
logia de trabalho apresentada no próximo capítulo.

Fragmentação do objeto
O planejamento cicloviário não está inserido de uma maneira contínua na ma-

lha urbana, principalmente quando a cidade faz parte de um aglomerado urbano ou 
região metropolitana.

O planejamento cicloviário não está em consonância com o planejamento dos 
demais itens/setores estruturais do espaço urbano, principalmente o de transportes e 
o plano diretor, perdendo a sua potencialidade de melhorar a acessibilidade urbana.

Não se consegue evitar completamente a fragmentação do objeto com a meto-
dologia do trabalho, pois ela depende de uma política pública prévia ao edital ou ao 
contrato do planejamento. Entretanto, o trabalho deve expressar esta dependência, 
explicitando a necessidade de inserção do plano cicloviário em um processo de pla-
nejamento integrado e potenciais continuidades da rede cicloviária, caso haja muni-
cípios contíguos.

Falta de clareza em como colocar o plano em prática
A inserção de um novo modal de deslocamento exige um bom plano de implan-

tação, essencialmente com definições de um plano de gestão e com a fixação de um 
gestor público responsável por sua implantação.

Despreparo dos gestores públicos para lidar com o  
planejamento cicloviário
O planejamento cicloviário faz parte da imposição de uma política ao município 

por organismo internacional, ou, a partir de agora, pela PNMU. Entretanto, o gestor 
responsável, no caso do planejamento de transportes, não dá importância para o pla-
nejamento dos modos não motorizados previstos.

O planejamento cicloviário deve ser claro nos seus objetivos e em suas propos-
tas, principalmente na integração com outros modos de transporte.
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Falta de preparo em saber como lidar com a  
incipiente participação popular e incentivá-la
A participação popular deve ser incentivada e ajudar no planejamento, por meio 

de audiências públicas e comunicação virtual. Este processo legitima a participação 
popular e favorece a implantação das mudanças propostas.

Estas são algumas das ponderações que levaram à elaboração da metodologia de 
trabalho apresentada a seguir.
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4 Metodologia de planejamento cicloviário

Neste capítulo será apresentada a metodologia de trabalho desenvolvida no de-
correr destes projetos já citados. 

A situação ideal de elaboração do planejamento cicloviário é quando se conse-
gue desenvolvê-lo atrelado ao plano de mobilidade e demais planos, principalmente 
ao Plano Diretor Municipal, organizando o processo de estruturação do território 
e definindo a prioridade das infraestruturas a serem implementadas para a forma-
ção de rede, como demonstrado no capítulo seguinte. Deste modo, o Plano Diretor 
organiza as diretrizes da cidade que se deseja. O plano de mobilidade concatena as 
informações relativas à mobilidade de forma a integrar todos os modos de transpor-
te, para que se possa alcançar o planejamento territorial definido. O plano cicloviá-
rio detalha estas informações para a mobilidade por bicicleta, definindo o programa 
de infraestrutura cicloviária, o programa para a educação e informação cicloviárias, 
programa orçamentário e o programa de gestão.

Plano Diretor

Plano Cicloviário

Plano de Mobilidade Demais Planos

Figura 41: Relação entre os 

planos municipais e  

o Plano Cicloviário.  

Fonte: TC Urbes.

4.1 Planejamento
A proposta de um planejamento cicloviário não tem a pretensão de mudar por 

completo a dinâmica urbana e pode influenciar a cidade de diferentes maneiras, de 
acordo com o seu tamanho. O objetivo desta metodologia de planejamento é alcan-
çar os objetivos previstos na PNMU em relação à equidade do espaço para as bici-
cletas,22 ou seja, tornar a cidade ciclável.

É importante ressaltar que diferentes cidades devem ter diferentes planejamen-
tos cicloviários. Como será apontado a seguir, isso decorre de diversos fatores, como: 
clima, relevo, arborização, processos históricos, processo de crescimento, densidade, 
dimensão, sistema viário, perfil socioeconômico, etc. Isto é, estas características defi-
nirão o planejamento cicloviário.

A metodologia aqui proposta está sempre em aprimoramento, desde o Plano 
Diretor Cicloviário de Porto Alegre, até o presente momento. Mas a sua essência con-

22 O art. 5o da Política Nacional de Mobilidade Urbana define a equidade no uso do espaço 
público de circulação, vias e logradouros.
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tinua a mesma, principalmente no que se refere à metodologia de definição da rede 
preliminar ou pré-rede. Ressalto a importância da apresentação desta metodologia, 
sendo que no presente momento a PNMU está em vigor e os municípios com mais 
de 20 mil habitantes têm até abril de 2015 para se adequarem. Consta, nas diretrizes 
desta lei, a utilização da bicicleta como modo de transporte.

Após a definição do planejamento, o plano cicloviário deverá ter um gestor na 
prefeitura responsável por sua implantação. A escolha deste gestor dependerá da es-
trutura de cada cidade, podendo ter um “embaixador da bicicleta” – figura pública 
e midiática que defenda a causa – e um representante dentro do setor público, que 
pode ser um funcionário de carreira da área de planejamento, por exemplo. 

A seguir estão descritas as etapas de elaboração do planejamento cicloviário, 
representadas de maneira sintética no esquema abaixo.

Plano Cicloviário

Programa de 
Educação e Informação

Diretrizes
de Educação

Diretrizes
de Informação

Programa
de Gestão

Ações de
Execução

Legislação

Programa de 
Infraestrutura cicloviária

Pré-rede/
Rede Cicloviária

Diretrizes
de Equipamentos

Programa
Orçamentário

Planejamento
Cicloviário

Diretrizes
técnicasDiagnóstico

Infraestruturas
urbanas

Audiências
públicas

Pesquisas

Figura 42: Esquema do planejamento cicloviário. Fonte: TC Urbes.

a. Diagnóstico cicloviário
Para o desenvolvimento de um planejamento cicloviário que tenha o objetivo de 

tornar uma cidade ciclável, isto é, que permita o deslocamento dos ciclistas com con-
forto e segurança de porta a porta e/ou integrado com o transporte coletivo, é neces-
sário que seja elaborado um amplo diagnóstico, para que se compreenda a dinâmica 
urbana da população, a estrutura viária existente, o funcionamento do transporte 
coletivo e a circulação dos atuais ciclistas e seus trajetos.

Um fator a ser considerado é a integração dos esforços existentes anteriormente 
e a análise para requalificação destes quilômetros de vias cicláveis já existentes com a 
integração do sistema proposto.
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Um diagnóstico tem como objetivo compor um panorama geral da região, sob a 
ótica do planejamento cicloviário e através da análise das características urbanas que 
contribuem para que a região seja ciclável, com o propósito e/ou premissa de lançar 
as bases para o desenvolvimento do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropoli-
tana, cidade ou região em questão.

Os aspectos que influenciam para que uma região tenha condições de receber ci-
clistas são, em primeiro lugar, as características geomorfológicas – como topografia, 
declividade e clima da região, principalmente para o ciclista iniciante – e, em segun-
do, as características urbanas, que podem ser bastante mutáveis ao longo de um curto 
espaço de tempo, como alterações no trajeto das linhas de ônibus (principalmente 
daquelas que não são estruturais) e mudança no sentido das vias. Tais mudanças são 
consequência da dinâmica da população urbana que sofre influência de fatores como 
mercado imobiliário, distribuição de empregos e equipamentos públicos, etc.

Os fatores morfológicos e urbanos agem direta e indiretamente, tanto no incen-
tivo como no desincentivo da bicicleta como uma modalidade segura de mobilidade 
para o cidadão.

O objetivo de um plano cicloviário integrado ao transporte público não é de 
apresentar soluções complexas que abranjam todos os problemas de deslocamento 
da cidade ou mesmo da região. Ao contrário, deve fazer parte de um conjunto de so-
luções integradas para propiciar mais opções de deslocamento às pessoas, oferecendo 
assim maior agilidade em sua mobilidade cotidiana.

A compilação de informações georreferenciadas pode influenciar na tomada de 
decisões da infraestrutura cicloviária a ser implantada, bem como seu processo de 
implantação. As informações mais relevantes que podem ser apontadas são: aspectos 
físicos; aspectos socioeconômicos; centralidades e serviços; polos de cultura, lazer e 
educação; hierarquia viária e sistema de transporte coletivo; zoneamento; densidade 
urbana e uso do solo.

Outras bases de informações também devem ser levadas em consideração para 
fins comparativos e analíticos, tais como os Planos Diretores Municipais e o Plano de 
Mobilidade. O ideal é que ambos sejam elaborados concomitantemente.

O 6º artigo do PNMU aponta que deve haver a integração do plano de mobilida-
de urbana com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais 
de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito 
dos entes federativos.

A compilação destas informações deverá apontar um amplo panorama da região 
metropolitana ou município importantes para o ciclista. São elas:

•	 Carta clinográfica ou de declive, Carta hipsométrica (topografia) e Carta de 
hidrologia superficial (mar, rios e córregos) – sob análise de geógrafo;

•	 Mapas de densidades demográfica, residencial, de atividade econômica, de 
centralidades e serviços – sob análise de geógrafo, sociólogo e economista;

•	 Mapas de centro de cultura, áreas verdes (parques e praças) e escolas (agrupa-
das em fundamental, médio e superior) – sob análise de sociólogo e geógrafo;
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•	 Mapa de hierarquia viária e infraestrutura de transporte coletivo – sob análi-
se de geógrafo, estatístico e economista.

Figura 43: Carta hipsométrica dos distritos de Santo Amaro. 

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo
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Figura 44: Recreação e lazer nos distritos de Santo Amaro.  

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo.

Um amplo diagnóstico físico, territorial e técnico deverá ser seguido de oficinas 
participativas. Estas oficinas têm como objetivo obter informações junto a usuários e 
potenciais usuários da bicicleta como meio de transporte. Através de pesquisas qua-
litativas, há a expectativa de compreender as diversas dinâmicas de mobilidade, seus 
potenciais e necessidades da população da área em estudo.
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Esta participação social também pode ocorrer pela internet com questionários 
ou mesmo mapa colaborativo. Independentemente da forma como são obtidas as 
informações, virtualmente ou pessoalmente, elas devem ser suficientes para garantir 
o mapeamento das rotas que as pessoas já utilizam de bicicleta.

Figura 45: Exemplo do mapa de Piracicaba produzido por meio de rotas de entrevistados.  

Fonte: TC Urbes e Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP).

Foto 9: Exemplo de mapa elaborado 

em oficina colaborativa.  

Fonte: TC Urbes e COHAB-SP, 

projeto Cabuçu de Cima, São Paulo.
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b. Programa de Infraestrutura Cicloviária

I. Proposição de uma Rede Cicloviária 
A proposição de uma rede cicloviária deve ser traçada levando-se em considera-

ção as necessidades da população e os aspectos geográficos e políticos apresentados 
na etapa anterior do diagnóstico, a fim de possibilitar a criação de rotas diretas e 
seguras para o ciclista e integradas ao transporte coletivo. Pretende-se, com a rede 
cicloviária, promover uma melhor mobilidade urbana baseada, principalmente, na 
intermodalidade.

As conexões cicloviárias desenhadas inicialmente são linhas sobre o mapa da 
área em estudo – a pré-rede cicloviária (1). Primeiramente, é traçada a rede estrutural 
(2), conectando os principais polos de viagem e os pontos de intermodalidade com 
o transporte coletivo. Ao desenhar este traçado, deve-se buscar uma complemen-
taridade ao transporte coletivo e não uma sobreposição de trajetos. Deve-se levar 
em consideração três dos cinco preceitos apresentados a seguir: rotas diretas/rapidez, 
coerência e atratividade.

Posteriormente, traça-se a rede secundária (3), que deve conectar a rede estrutu-
ral aos principais polos de educação, grandes escolas e universidades, e outros polos 
geradores de viagens relevantes.

Por fim, deve-se traçar uma rede local (4), abrangendo pequenas escolas e a 
zonas residenciais de maior densidade. A malha cicloviária deve ter um desenho re-
lacionado ao uso e ocupação do solo. Em zonas de média densidade, as vias cicláveis 
devem estar a 300 metros entre si, o que garante que o ciclista estará sempre a 150 
metros de uma via sinalizada e segura.
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Figura 46: Densidade populacional da Subprefeitura de Santo Amaro. 

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo.
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As áreas contidas entre as ciclovias da rede devem ser compostas por ruas de 
velocidade reduzida e de uso compartilhado.

Entende-se que é de extrema importância o levantamento dos equipamentos 
geradores de viagens, pois estes permitem o estabelecimento de uma rede cicloviária 
que seja estruturadora e permita a conectividade entre os pontos principais de re-
ferência urbana. Dessa forma, a rede estrutural do planejamento cicloviário deverá 
ser implantada onde atenda aos principais locais de origem e destino de potenciais 
usários, ou seja, deverá contemplar os deslocamentos atuais das pessoas, fomentando 
uma organização territorial e consequentemente homogenizando e favorecendo o 
acesso a diferentes locais da cidade.

O percurso dos trajetos e rotas já levantados pela equipe de projeto permite a 
ida a campo para o levantamento detalhado da área e o estudo detalhado dos pontos 
de conflito. Nesse momento, mostra-se necessário pensar possíveis soluções técnicas 
para o desenho da rede cicloviária proposta no diagnóstico, estudando e traçando 
novas rotas, muitas vezes a partir de insumos provenientes de conversas com ciclistas 
locais. Esses encontros casuais proporcionam uma visão do ciclista que vivencia o 
local cotidianamente e conhece os trajetos e seus principais obstáculos. Este é um dos 
motivos pelo qual o levantamento deve ser feito prioritariamente durante a semana, 
pois, aos finais de semana, via de regra, o ciclista tende a utilizar a bicicleta como la-
zer. Além disso, o volume e velocidade do trânsito também são distintos nesses dias, 
fator que deve ser considerado na proposta tanto por meio de informações empíricas, 
como por dados da companhia de tráfego da cidade.

Com estas informações, tem-se como finalidade desenhar uma rede cicloviá-
ria que permita a conectividade entre os diferentes polos geradores de viagens.23 As 
escolas devem estar conectadas ao planejamento cicloviário, uma vez que são equi-
pamentos de grande importância para o Programa de Educação e Formação, dado 
que os estudantes serão novos usuários e replicadores dos conceitos de mobilidade 
aprendidos.

Além disso, a implantação da malha cicloviária deverá levar em conta não só a 
infraestrutura cicloviária, mas também a sinalização apropriada tanto para ciclistas 
como para pedestres e motoristas em geral, para que a bicicleta seja, de fato, entendi-
da como uma opção de meio de transporte na cidade.

Segue exemplo das diferentes fases da estruturação de uma área ciclável.

23 Por polos geradores de viagens entendem-se edificações ou espaços que atraem grande núme-
ro de viagens.
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Figura 47: Fase 1 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro.
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Figura 48: Fase 2 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro.
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Figura 49: Fase 3 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro.
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O conceito de cidade ciclável consiste em permitir o acesso do ciclista aos pon-
tos de destino com conforto e segurança através de rotas diretas e, para isso, além 
da infraestrutura da rede cicloviária estrutural, deve haver um conjunto de medidas 
viárias que possibilitem ao ciclista a liberdade de tráfego em ambos os sentidos, de 
acordo com os aspectos legais estudados e as propostas indicadas em projeto. Um 
exemplo disso é quando o Código Brasileiro de Trânsito permite que ciclistas circu-
lem no fluxo oposto ao veículo automotor, desde que haja infraestrutura adequada 
para este meio de transporte.24

Deste modo, deve ser indicado no Plano Diretor Cicloviário, atrelado ao Plano 
de Mobilidade, que seja realizado um estudo aprofundado do tráfego local, em espe-
cial das vias locais que não tiverem proposta cicloviária, a fim de determinar a viabili-
dade da implantação das vias bidirecionais25 e da diminuição dos sistemas binários26. 
O resultado tende a ser uma circulação compartilhada, com menor velocidade de 
fluxo e mais segura tanto para os modos suaves (pedestres e ciclistas) como para os 
veículos motorizados.

Uma das condicionantes de uma cidade ciclável é a relação de volume e veloci-
dade nas vias de trânsito motorizado onde, quanto maior o volume e a velocidade dos 
automóveis, maior a segregação física e/ou visual da infraestrutura cicloviária, como 
mostrado no gráfico abaixo.

EXEMPLO DE PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO
DE TRÁFEGO DE BICICLETAS
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Fonte: Princípios para segregação do tráfego de bicicletas
Fonte: Collection of Cycle Concepts - Road Directorate, 2000
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Gráfico 18: Exemplo de 

princípios de separação de 

tráfego de bicicletas. Fonte: 

Collection of Cycle Concepts – 

Road Directorate, 2000.

24 O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro indica que “A autoridade de trânsito com cir-
cunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao 
fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa”.

25 Vias bidirecionais possuem dois sentidos de fluxo.
26 Sistemas binários são compostos por vias que individualmente vão para sentidos opostos, 

formando um sistema para os dois sentidos.
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O gráfico anterior ajuda a evitar um equívoco muito comum, qual seja condicio-
nar o uso da bicicleta única e exclusivamente à construção de ciclovias.ACIDENTES MOTORIZADOS X NÃO MOTORIZADOS
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Fonte: ITDP - Institute for Transportation and Development Policy

Gráfico 19: Acidentes Motorizados x Não Motorizados.  

Fonte: Interface for Cycling Expertise (I-CE) <http://www.i-ce.nl/>.

Assim, vias com baixa velocidade de tráfego de veículos automotores (até 30 km/h) 
podem receber 3 tipologias, de acordo com o volume de veículos: 

•	 Alto volume de veículos (acima de 10 mil veículos/dia) – devem receber ci-
clovia segregada fisicamente;

•	 Volume de veículos moderado (entre 5 e 10 mil veículos/dia) – devem ser 
dotadas de ciclofaixa; e

•	 Volume baixo (abaixo de 5 mil veículos/dia) – podem ter circulação compar-
tilhada entre veículos motorizados e modos suaves, ciclistas.

Para garantir que tenham segurança viária e velocidade compatíveis com a sua 
sinalização, as vias de menor velocidade muitas vezes necessitam de alterações em 
sua geometria, assim impedindo fisicamente que o carro consiga atingir altas veloci-
dades durante seu percurso.

O gráfico 18 de separação de tráfego mostra soluções para cada caso de forma 
genérica. Pode-se perceber também que há uma clara separação no gráfico para velo-
cidades acima de 30 km/h. Isso porque o índice de fatalidade em acidentes envolven-
do veículos motorizados versus não-motorizados aumenta substancialmente a partir 
desta velocidade, como demonstra o gráfico 19.

Deste modo, a estruturação de uma malha cicloviária estrutural não precisa ser 
necessariamente coincidente com o sistema viário estrutural, mas sim garantir 5 pre-
ceitos básicos para que as pessoas sejam motivadas a utilizarem o sistema cicloviário.

Com essa pré-malha cicloviária desenhada, a equipe vai a campo com um GPS, 
máquina fotográfica, e de bicicleta para aferir a rede cicloviária proposta, julgar a sua 
coerência e conferir se aqueles são os únicos caminhos possíveis e/ou necessários. 
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Pois, mesmo com todas as bases levantadas – mapas, Google Maps, Google Street 
View, etc. – não se tem acesso a todos os caminhos que o pedestre e ciclistas fazem. 
Nos levantamentos há grandes surpresas, e o planejamento cicloviário deve sinalizar 
estes caminhos para que se tenha os outros dois preceitos estabelecidos: segurança 
viária e conforto.

Os cinco preceitos para um planejamento cicloviário,27 que podem resumir a 
questão de maneira bastante direta na execução de qualquer projeto de ciclovia ou 
rede cicloviária estrutural, são:

I. Segurança	Viária. Conforme mostra o gráfico 18, separação de tráfego 
de bicicletas, as soluções possíveis que uma rede cicloviária pode ter para 
as vias são essenciais para garantir a segurança, tanto dos modais suaves 
(não-motorizados) como dos motorizados, e para minimizar os conflitos 
entre eles.

II. Rotas	diretas/rapidez. Rotas diretas quase nunca querem dizer neces-
sariamente ciclovias segregadas. Os percursos devem estar devidamente 
sinalizados garantindo a fluidez e a conectividade de maneira o mais di-
reta possível para o ciclista, e estas rotas podem ser coincidentes ou não 
ao sistema estrutural viário.

III. Coerência. O sistema cicloviário deve ter regras e padrões, tanto no modo 
de implantação da sua infraestrutura como em sua sinalização. Isto é um 
importante fator para a legibilidade e compreensão dos diferentes modais 
de transporte que estarão inseridos no sistema urbano de mobilidade. 
Deste modo, a leitura espacial passa a ser intuitiva e possível de ser en-
sinada como padrão de mobilidade nas escolas para crianças criando-se, 
assim, uma “cultura ciclística”.

IV. Conforto. O conforto de uma ciclovia está ligado não só à qualidade da 
construção e dos acabamentos utilizados, mas também ao desenho ur-
bano (geometria da ciclovia), que deve garantir a prioridade do ciclista. 
Uma vez que a bicicleta utiliza a energia gerada pelo corpo humano como 
combustível para seu deslocamento, é muito mais cômodo para o ciclista 
quando este não encontra muitas interferências em seu caminho ou tem 
garantida a visibilidade integral do percurso e suas intersecções.

V. Atratividade. A atratividade é justamente consequência do bom planeja-
mento cicloviário e desenho do sistema e das vias cicláveis. Quando estas 
são feitas onde e como o ciclista necessita, minimizando os conflitos e 

27 Segundo o Interface for Cycling Expertise (I-CE).
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integrando com os outros modais e com os equipamentos complemen-
tares ao sistema, a tendência é que, não só as pessoas que já utilizam a 
bicicleta como meio de transporte hoje o façam de maneira mais segura e 
intensiva, mas também que o uso da bicicleta tenha um aumento de sua 
importância para a cidade.

Após o levantamento em campo é definida a rede cicloviária levando em consi-
deração as informações aferidas in loco, e o ciclista urbanista e o planejador cicloviá-
rio concebem as soluções alternativas para cada via, sempre com o foco na solução 
de um sistema. 

Deste modo, uma rede estrutural metropolitana organiza viagens através de per-
cursos seguros, diretos, coerentes, confortáveis e atrativos para o ciclista e permite 
que a bicicleta se torne uma opção para o deslocamento integrado com o transporte 
coletivo ou porta a porta.

Uma vez que o ciclista também é um cidadão e, assim como um motorista ou 
pedestre, também tem o direito de se deslocar desde qualquer origem até qualquer 
destino com segurança, é de se esperar que todas as ruas devam ou ser plenamente 
cicláveis ou devidamente sinalizadas quando não forem cicláveis.

Para isso, cabe ao sistema cicloviário metropolitano, através da integração de 
diferentes municípios, determinar a rede cicloviária estrutural juntamente com o seu 
projeto conceitual, ficando a cargo de cada município implementar os elementos viá-
rios em diferentes ruas para que tornem a cidade toda ciclável.

A título de exemplificar esquematicamente uma cidade ciclável, apresentamos 
na imagem abaixo um sistema viário de uma região metropolitana que possui:

Figura 50: Esquema de zonas 

de velocidade. Fonte: TC 

Urbes, sobre referência da 

Prefeitura de Roterdã.

•	 Rodovias ou vias expressas ligando partes da aglomeração urbana com velo-
cidades de 80 km/h a 110 km/h, com ciclovias segregadas por canteiro ou no 
acostamento devidamente sinalizado;
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•	 Vias arteriais com velocidade de 50 km/h, estas devendo ter ciclovias/ ciclo-
faixas ou, de acordo com o volume e quando tiver opção de conectividade 
por outras vias, podendo ser sinalizadas como não-cicláveis; 

•	 Ruas locais (30 km/h) com ciclofaixa ou trânsito compartilhado devidamente 
sinalizadas;

•	 Ruas com moderação de velocidade mais incisivas, de modo que o carro seja 
obrigado a circular a 10 km/h, a exemplo de calçadões para carga e descarga, 
possibilitando também ruas de convivência ou ruas-parque internas a bairros.

Na mesma situação viária, pode-se ter a implantação de diferentes tipos de 
infraestrutura.

A diferença na infraestrutura pode ser enxergada de diferentes formas. Pode ser 
implantada como etapas de um processo gradativo, em que a mudança da infraestru-
tura se adéqua ao perfil e aumento de usuário, para garantir o conforto e segurança 
destes e assim atrair mais usuários e mais perfis de usuários. Uma vez que ocorra esse 
acréscimo, modifica-se novamente a estrutura. Outra forma consiste em implantar a 
infraestrutura de acordo com o perfil de usuário que se deseja atender. Es ses fatores 
dependem da resposta à pergunta: em quanto tempo e qual a porcentagem de ciclis-
tas que a cidade quer atingir?

Outra condicionante que interfere diretamente na resposta é se o planejamento 
cicloviário está sendo feito concomitantemente com os demais planos, como o de 
mobilidade, o diretor, etc.

Quando se está desenhando o espaço público, deve-se ter em mente para quem 
e para o que é este espaço. Por isso a preocupação com a continuidade e a lógica de 
rede, que deve ser entendida como tal não só por ciclistas, mas por pedestres e de-
mais veículos.

II. Diretrizes técnicas
A implantação de um sistema cicloviário deve ser catalizadora de alterações na 

infraestrutura urbana, impactando na segurança e auxiliando na diminuição de con-
flitos viários, seja para o pedestre, transporte coletivo ou mesmo para os veículos au-
tomotores; no conforto ambiental, através da possibilidade de aumento da cobertura 
vegetal, na drenagem do solo por meio de canteiros drenantes e na proposta de pavi-
mentos semipermeáveis e/ou que possibilitem uma menor velocidade de escoamento 
da água, além de outros elementos como iluminação, sinalização, etc. 

Ou seja, a infraestrutura cicloviária pode e deve auxiliar na melhoria da qualida-
de de vida urbana, através do desenho urbano e das soluções propostas.

Esses são motivos pelos quais o Plano Cicloviário deve estar atrelado aos demais 
planos setoriais, como de áreas verdes e drenagem, além dos apontados anteriormente. 

Pavimentos
Podem ser utilizados diferentes tipos de pisos. Atualmente, uma boa opção é a 
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utilização de asfalto ecológico – produzido com 20% de borracha de pneu usado e 
descartado –, considerado passivo ambiental. Este pavimento tem maior durabilida-
de, conforto, e produz menos ruído, além de melhorar o desempenho de circulação 
e permitir, em momentos de frenagem, menor velocidade de dispersão das águas das 
chuvas. Todos estes benefícios compensam o custo deste piso, que chega a ser 50% 
maior que o pavimento asfáltico convencional.

Outros tipos de pavimentos, como concreto, pavimentos intertravados, ou mes-
mo pisos pétreos, podem ser usados em situações específicas e demandam mão de 
obra qualificada para sua implantação, pois esta pavimentação pode provocar des-
conforto ao ciclista se as juntas e encaixes não forem tratados devidamente.

Outro fator muito importante, que interfere no conforto e mesmo na segurança 
do ciclista, é a ondulação asfáltica que ocorre geralmente nos bordos das pistas, onde 
são implantadas as ciclofaixas. Para a implantação de uma via ciclável, a capa ondu-
lada deve ser raspada e a faixa ciclável deverá ser novamente recapeada, podendo 
empregar o asfalto ecológico no recapeamento.

Drenagem
O projeto de drenagem pode ser influenciado pelo projeto de uma via ciclável em 

diferentes situações, favorecendo a velocidade de escoamento da água, o que auxilia na 
prevenção de enchentes. 

Em ciclovias, o desenho da via ciclável pode ter elementos de segregação da 
pista de rolamento dos carros, como um canteiro drenante, que auxilia inclusive na 
retenção das águas das chuvas. Outra situação é a possibilidade de ruas com trechos 
de moderação de velocidade, com aplicação de piso pétreo (semidrenante) rugoso e 
semipermeável, para diminuir a velocidade do carro, em conjunto com a implanta-
ção de áreas verdes permeáveis. Esta solução pode ser associada a ciclovias com pavi-
mentação de asfalto ecológico, o que proporciona maior conforto aos usuários da via.

Sinalização
A sinalização possui duas finalidades distintas, sendo de orientação/direciona-

mento e de advertência/regulamentação. Ambas são essenciais para o funcionamen-
to de um sistema cicloviário, pois também são infraestruturas, assim como a geome-
tria das vias cicláveis.

A sinalização de orientação/direcionamento tem como objetivo orientar os ca-
minhos a serem percorridos pelo ciclista, além de possibilitar que este possa escolher 
diferentes trajetos para o mesmo local. Por exemplo, se o ciclista está se dirigindo 
para um local no topo de um morro, em determinado momento ele se depara com 
uma sinalização indicando que para o mesmo destino ele tem dois caminhos, um 
curto com aclive difícil e outro longo com aclive moderado. Estas informações são 
muito importantes para o ciclista, pois permite que cada pessoa possa escolher o seu 
caminho de acordo com cada situação.

Este tipo de sinalização é de suma importância para que o funcionamento do 
sistema cicloviário não esteja atrelado ao sistema rodoviário, no que diz respeito às 
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condições do caminho e de informações que sejam relevantes para o ciclista. Este 
tipo de sinalização é inédita no Brasil para ciclistas e é baseada, principalmente, em 
sinalização vertical, totens informativos e placas com mapas, podendo fazer uso, in-
clusive, da sinalização horizontal (apesar de pouco comum).

Este tipo de sinalização não é contemplado pelo CTB, contudo é este tipo que 
trará identidade para o sistema, ou seja, sua identificação visual. A sinalização deverá 
contemplar os devidos desenhos e explicações do sistema de orientação/direciona-
mento, de acordo com a rede proposta no sistema cicloviário, incluindo também a 
sinalização de advertência/regulamentação.

A sinalização de advertência/regulamentação, que é o sistema de sinalização que 
o CTB utiliza principalmente para os automóveis, está em discussão atualmente pelo 
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Estão sendo estudadas comple-
mentações da sinalização vigente dos automóveis para os ciclistas e também a possi-
bilidade de uma sinalização específica para os ciclistas. Desenvolver uma sinalização 
própria ao ciclista é de extrema importância, principalmente em situações em que 
o ciclista poderá realizar uma manobra diferente do veículo automotor. Situações 
como esta devem estar devidamente sinalizadas, seja com sinalização horizontal dis-
tinta ou mesmo vertical apropriada ao ciclista.

Ambos os tipos de sinalização devem ser complementares, a fim de dar segu-
rança e compreensão do sistema para o ciclista. Este conjunto de sinalizações deverá 
ser difundido através de campanhas educativas para permitir que o sistema funcione 
com segurança. A segurança, no caso da sinalização horizontal, decorre também do 
uso apropriado de elementos aplicados nas vias, como a utilização de tachas e pintu-
ras. Segundo o DENATRAN, “para a sinalização horizontal podem ser utilizadas tin-
tas, massas plásticas de dois componentes, massas termoplásticas, plásticos aplicáveis 
a frio, películas pré-fabricadas, dentre outros”.

Arborização e paisagismo
A arborização e paisagismo possuem duas grandes importâncias a serem de-

talhadas no manual de paisagismo do Plano Diretor Cicloviário. São elas: a de or-
ganizar o espaço auxiliando na orientação do ciclista, onde é empregada vegetação 
arbustiva e forração; e a de permitir o sombreamento (calor) e proteção (chuva), 
decorrentes da implantação de arborização específica, podendo ser empregada nos 
canteiros que segregam a ciclovia dos carros.

Iluminação
Devem ser detalhadas no manual de tecnologias as especificações de ilumina-

ção, que podem variar de acordo com diversos fatores, como iluminação pré-exis-
tente, hierarquia da via, uso do solo, arborização, presença de equipamentos com-
plementares tais como paraciclos, separadores e orientadores de fluxo, que podem 
ser utilizados como apoiadores, além de bicicletas públicas e a respectiva localização 
próxima a terminais e paradas de ônibus.
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III. Diretrizes para instalação de equipamentos para bicicletas
Além da infraestrutura viária que garanta a circulação do ciclista com conforto 

e segurança, são essenciais alguns equipamentos e mobiliários urbanos para que haja 
praticidade no uso da bicicleta e para que o ciclista se sinta convidado a utilizar o 
sistema. Garantir locais de estacionamento público de bicicletas é fundamental para 
que isso aconteça.

Deverão ser locados no mapa da rede cicloviária estrutural paraciclos (mobi-
liário urbano) e bicicletários (estacionamentos de bicicleta com controle de acesso). 

Para os bicicletários, deverão ser especificadas propostas de modelos e estimativa 
do número de vagas que deverão ser disponibilizadas em cada local de implantação.

Este equipamento deve estar próximo aos terminais de transporte coletivo de 
maior movimento e deve se tornar um ponto de referência ao ciclista – nestes pontos, 
haverá informações acerca de toda a infraestrutura para sua comodidade. Os equipa-
mentos que compõem este quadro são, entre outros: área estacionamento em paraci-
clos, oficinas mecânicas, aluguel de bicicletas, lojas de peças e acessórios, banheiros 
(ou vestiários), guarda volumes, etc. Como exemplo, podemos citar o bicicletário de 
Mauá na Grande São Paulo, que atualmente é o maior da América Latina, com vaga 
para 2 mil bicicletas.

Foto 10: Bicicletário em frente 

à estação central em Amsterdã, 

Holanda. Fonte: acervo próprio.

Foto 11: Bicicletário em Mauá, 

Grande São Paulo. 

Fonte: Manual de bicicletários 

modelo Ascobike Mauá, 2009.
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Além disso, deverão também existir locais de apoio ao ciclista, devidamen-
te localizados e indicados na sinalização de direcionamento, podendo ser oficinas 
mecânicas existentes ou equipamentos propostos de serviços ao ciclista. Também é 
preciso, por fim, haver a indicação de locais que possam ofertar ferramentas, mapa 
de localização urbana, bomba para encher o pneu e demais acessórios, além de dis-
ponibilização de bebedouros e outros equipamentos de apoio ao ciclista.

Foto 12: (à esquerda) 

Ferramentas à disposição. 

Fonte: acervo próprio.

Foto 13: Ponto de apoio 

ao ciclista e seus diversos 

componentes, em Malmö, 

Suécia. Fonte: acervo próprio.

Foto 14: (à direita) Bomba 

para encher vários tipos de 

pneus. Fonte: acervo próprio.

Foto 15: Mapa de 

localização para o ciclista 

no sistema cicloviário.  

Fonte: acervo próprio.
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c. Programa de Educação e Informação Cicloviária

I. Diretrizes de educação para a mobilidade
Embora o CTB apresente normas de conduta para o ciclista, tanto ciclistas quan-

to motoristas não costumam receber orientações e esclarecimentos dos aspectos le-
gais que devem seguir ao se depararem um com o outro na via. Em conjunto com a 
implantação de infraestrutura cicloviária, a educação é um dos principais fatores que 
possibilitam o crescimento do uso da bicicleta como modo de transporte.

Em países com cultura cicloviária mais tradicionais na Europa, como Holanda, 
Dinamarca e Alemanha, a cultura da bicicleta começa na escola. A partir dos 8 anos, 
até os 12 ou 14, dependendo da cidade e do país, as crianças são ensinadas e motivadas 
a ir de bicicleta para a escola. Um aluno mais velho ou um adulto se encarrega de guiar 
o grupo de crianças. Este “guia” recebeu, assim como todas as crianças, aulas de con-
dução e sinalização, além de noções sobre o funcionamento do transporte público da 
sua região. Quando a criança atinge 12 ou 14 anos, recebe um diploma de cidadã, indi-
cando que já pode ir sozinha de bicicleta para a escola. Situações como essa fazem com 
que todas as pessoas maiores de 14 anos conheçam os seus direitos e deveres como 
condutores de veículos e como pedestres, o que favorece o respeito entre os modais.

Na Bélgica, país sem grande tradição cicloviária e com incentivos criados re-
centemente, o número de viagens de bicicleta para a escola aparece como o mais 
alto, dentre todas as possibilidades disponíveis.28 Deste modo, as crianças se tornam 
naturalmente educadoras e adultos respeitam mais os ciclistas, sendo que seus filhos 
ou filhos de amigos também são ciclistas. Em suma, o ciclista é percebido como al-
guém próximo, além da educação infantil fomentar a presença de condutores mais 
conscientes quando adultos.

A cultura da bicicleta não é só passada em aulas específicas sobre o funciona-
mento dos deslocamentos pela cidade, mas também pode ser transversal ao currí-
culo. Como exemplo, as aulas de matemática, história e física, na Holanda, possuem 
elementos de aproximação das crianças com as bicicletas, como pode ser visualizado 
no exemplo do exercício de física a seguir,29 relativo à velocidade média adquirida a 
cada 5 metros.

28 As viagens de bicicleta à escola na Bélgica se apresentam da seguinte forma: 36% de bicicleta; 
26% de ônibus; 13% de transporte escolar organizado; 11% de carro; 8,5% a pé; 2,5% dirigindo 
veículos automotores; 2% dirigindo ciclomotores. Disponível em <http://www.vandaag.be>.

29 Disponível em <http://nl.wikibooks.org/wiki/Handboek_practica_onderwijs/Natuurkun-
de_practica/Fietsbeweging>. Acesso em setembro de 2012.
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We passen op een rechte weg 40 m af. We tekenen eerst een startlijn. Op 5 
m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m en 40 m van de startlijn tekenen we nog 
een lijn. Bij elke lijn gaat een waarnemer staan met een stopwatch. Bij de start 
gaat de starter staan.

start 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m

Figura 51: Exercício escolar holandês.30 Fonte: <http://nl.wikibooks.org/wiki/

Handboek_practica_onderwijs/Natuurkunde_practica/Fietsbeweging>.

Assim, é necessário atuar junto às escolas públicas municipais, a fim de incen-
tivar modificações na grade curricular – quebrando preconceitos e valorizando e 
motivando os pequenos ciclistas a continuarem pedalando durante o seu cotidiano 
como adultos. Além das práticas nas escolas primárias, é de extrema importância a 
instrução nas auto-escolas, para haver um reforço na conduta de respeito e proteção 
ao pedestre e ao ciclista por parte dos condutores de veículos motorizados em geral 
(motos, carros, vans, microônibus, ônibus e caminhões).

É muito importante também que haja um programa de instrução e educação 
aos profissionais ligados à área de planejamento e fiscalização de trânsito. Deve-se 
permitir que o agente de trânsito saiba como lidar e educar ciclistas sobre a condução 
de seu veículo, bem como com os motoristas de veículos motorizados para com o 
ciclista e o pedestre, além de treiná-los sobre a aplicação de multas de acordo com as 
penalidades descritas no CTB. 

Outra categoria profissional importantíssima para fomentar a educação no trân-
sito é a de condutores de ônibus e táxis, que devem ser incentivados a conviver res-
peitosamente com os ciclistas, através de cursos de reciclagem e vivência prática. 
Uma vez que operam, muitas vezes em condições adversas e estressantes, veículos 
grandes, pesados e lentos (em matéria de aceleração e frenagem, não de velocidade 
absoluta), precisam de atenção redobrada, já que, também de acordo com o CTB, são 
os principais responsáveis pela segurança dos veículos menores e pedestres.

30 “Marcar um percurso em linha reta de 40 metros. A seguir, desenhar uma marca de partida 
ao início e outra a cada 5 metros. Em cada marca, posicionar um aluno observador com um 
cronômetro. No início, posicionar o aluno que fará o percurso de bicicleta.” (tradução nossa). 
Em seguida, vem instruções para medição de velocidade constante e aceleração.
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Finalmente, é necessário que haja programas de conscientização voltados para o 
ciclista, com a ampla divulgação de seus direitos e deveres para com os outros usuá-
rios da via.

II. Diretrizes de informação e divulgação
Os incentivos ao uso da bicicleta e à conscientização da população sobre o des-

locamento de bicicleta e respeito ao ciclista podem ocorrer de diversas formas. Esta 
conscientização é essencial, principalmente durante a primeira década de implanta-
ção do sistema cicloviário, enquanto ainda não há uma cultura da bicicleta dissemi-
nada pelas escolas e pelo hábito.

Deste modo, campanhas públicas em diferentes mídias explicando as mudan-
ças pelas quais a cidade irá passar nos próximos anos se tornam essenciais para a 
conscientização da população quanto às melhorias urbanas em curso na cidade. São 
elaboradas diretrizes de conteúdo dessas campanhas publicitárias, baseadas em refe-
rências de publicidade de outras cidades do mundo que passaram por transformação 
semelhante, como por exemplo o caso de Bogotá, na Colômbia.

Deve haver também, em conjunto com elementos publicitários, o fomento à prá-
tica do uso da bicicleta. Neste primeiro momento, este incentivo pode estar relacio-
nando a bicicleta também como um meio de lazer, estimulando que as pessoas saiam 
de suas casas pedalando e experimentem como é se relacionar com a cidade e com o 
outro de uma maneira diferente. Em um segundo momento, deverão ser trabalhados 
os paradigmas do uso da bicicleta durante momentos de lazer, para então trabalhar a 
ideia do uso da bicicleta como meio de transporte.

Foto 16: Primeiro evento Bike Tour em São Paulo, 2009. Fonte: acervo próprio.

A prática do uso da bicicleta como lazer pode ocorrer através de passeios orga-
nizados, apoiados ou não por empresas privadas, a exemplo de passeios da primavera 
ou do World Bike Tour, passeio ciclístico anual que ocorre em diferentes cidades da 
Europa e do Brasil, em que o inscrito ganha uma bicicleta ao efetuar a inscrição (de 
valor menor que a própria bicicleta) incentivando, desta forma, mais pessoas a terem 
esse veículo e a se tornarem possíveis usuários.

Outra maneira de incentivar o uso da bicicleta como forma de lazer é a criação 
de ciclofaixas operacionais, que podem ter a utilização somente aos finais de sema-
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na, por exemplo, para uso da população. Estas devem ser implantadas de modo a 
anteceder a implantação de ciclovias ou ciclofaixas definitivas, para que os demais 
veículos e os próprios ciclistas se ambientem com a via, com o percurso e seus pontos 
de conflito. Esta prática permite que os usuários possam usar o sistema cicloviário 
implantado da maneira correta.

O processo de conscientização do uso pode e deve ocorrer através de fomento 
a organizações de ciclistas, sejam elas locais ou metropolitanas, com a possibilidade 
de diálogo com o órgão responsável pelo sistema cicloviário, para que este esteja em 
constante aperfeiçoamento através da participação popular.

d. Programa Orçamentário
O orçamento do plano cicloviário mostra não só o custo da implantação de in-

fraestrutura e a manutenção da mesma, mas também o dispêndio com as campanhas 
de informação e mobilização social.

O detalhamento do orçamento será elaborado pelas quantidades de acordo com 
cada elemento de projeto estimado em unidades ou quilômetros, separados de acor-
do com cada fase de implantação do sistema cicloviário, a fim de dar subsídio ao 
Plano Estratégico de implantação do sistema cicloviário.

O desenho da rede cicloviária estrutural, o projeto conceitual que mostra o per-
fil cicloviário de cada trecho da rede e as etapas de sua implantação serão subsídios 
suficientes para a elaboração do orçamento da infraestrutura da rede viária do pla-
nejamento cicloviário. 

Além da rede cicloviária estrutural, os elementos de moderação de velocidade e 
outros elementos como arborização, iluminação e sinalização são os principais ele-
mentos que compõem a infraestrutura de uma cidade ciclável que são possíveis de 
serem estimados por quilômetro ou área.

A elaboração conceitual do material didático junto às escolas, as campanhas de 
conscientização e mobilização social e sua periodicidade, além da abrangência, são 
os elementos necessários para a elaboração do orçamento.

e. Programa de Gestão

I. Legislação para circulação de bicicletas
A Política Nacional de Mobilidade Urbana trata da integração entre os modos de 

transporte,31 além de estabelecer as diretrizes e prioridade aos modos de transportes 
não-motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo 
sobre o transporte individual motorizado.32 Estas diretrizes são parte importante do 

31 Lei no 12.587, Cap 1, art. 1o, parágrafo único.
32 Lei no 12.587, Seção II, artigo 6o, item II.
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objeto do Plano Diretor Cicloviário. 
Ao se propor a realização de um projeto de sistema cicloviário, a cidade ou região, 

além de estar alinhada com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estará, após im-
plantado o plano, atendendo também às premissas do Código de Trânsito Brasileiro. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, “compete aos órgãos e entidades 
executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no âmbito de sua circunscrição: planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circula-
ção e segurança de ciclistas”33 (grifo meu). Além deste artigo, há a importância de 
contribuir em prol do estabelecimento de hierarquia viária. De acordo com o CTB, 
“o art. 24 dispõe sobre os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios: 
pedestres têm prioridade sobre ciclistas; ciclistas têm prioridade sobre motos e 
carros”34 (grifo meu). Além deste artigo do CTB, também são importantes os artigos 
que o precedem, apresentando normas de conduta e direitos e deveres para o ciclista, 
que por não possuir instrução ou educação para o trânsito, possivelmente não as 
conhece.

O Código de Trânsito Brasileiro, define no art. 29 parágrafo IV: “quando uma 
pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as 
da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, 
quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade” (grifo meu).

E no art. 58 afirma: “Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, 
ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os 
veículos automotores”.

O CTB dispõe, portanto, que a circulação da bicicleta nos bordos da pista é prio-
ritária quando não há infraestrutura para o ciclista.

Sem um sistema cicloviário, o ciclista, pelo estudo em diferentes cidades sem 
infraestrutura, tende a seguir como um pedestres em vias de menor movimento, ou 
seja, andando na contramão quando necessário para redução do trajeto, e a seguir o 
fluxo dos demais veículos em avenidas e vias mais movimentadas.

33 Código de Trânsito Brasileiro, artigo 21, item II.
34 Código de Trânsito Brasileiro, artigo 24.
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Figura 52:  

Hierarquia viária. 

Fonte: TC Urbes.

A Holanda, país com grande quantidade de infraestrutura cicloviária, possui na 
norma de conduta do ciclista e do motorista a divisão das responsabilidades, o que 
gera mais segurança, tanto para o motorista, como para o ciclista. Como exemplo, o 
ciclista sempre tem razão em caso de acidentes com veículos motorizados. Esta legis-
lação se aplica sempre quando não há infraestrutura para o ciclista, ou seja, quando 
não há uma via com sinalização para a sua proteção.35

É essencial regulamentar a circulação cicloviária, para que o ciclista sinta-se pro-
tegido e assegurado pela lei, que dá prioridade à sua circulação, como já aponta o 
CTB e estes exemplos de legislação holandeses.

A regulamentação de um plano cicloviário pode trazer diversos benefícios que, 
inclusive, podem impactar na verba de construção da rede cicloviária, a exemplo da 
lei orgânica complementar do município de Porto Alegre (lei nº 626, de 15 de julho 
de 2009), que determina em seu art. 24 que, “na construção de empreendimentos 
considerados Empreendimento de Impacto Urbano de Primeiro ou de Segundo Ní-
vel, na forma dos artigos 61 e 62 do PDDUA, deverá ser cobrada, como contraparti-
da, a construção de ciclovias”.

No Brasil, a legislação referente à inserção da bicicleta como meio de transporte 
é muito arrojada e atual. Teríamos um grande avanço para a segurança viária dos 
ciclistas se a legislação fosse colocada em prática e respeitada por todos, além de fis-
calizada pelos órgãos competentes.

II. Ação estratégica de execução 
A implantação do Plano Cicloviário deve ser precedida de uma etapa participa-

tiva junto à população e os comerciantes, para que estes participem das etapas de im-
plantação. Dessa forma já se inicia, nas etapas participativas, o processo de educação, 
mostrando os benefícios do planejamento cicloviário.

A execução da infraestrutura cicloviária, após a determinação da rede estrutural, 
poderá seguir diferentes estratégias dentro de cada centralidade e/ou município. A 
rede cicloviária estrutural poderá ter diferentes modos de implantação, dependendo 

35 Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet, 1994 (Artigo 185, Código Holandês de 
Trânsito Rodoviário, lei de 1994).
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das necessidades e prioridades levantadas no diagnóstico. 
Apresentando duas situações básicas de implantação, na primeira ela poderá se 

iniciar concentrada e se adensar em uma área determinada, tornando-se um projeto 
piloto onde erros e acertos observados serão levantados para o desenvolvimento da 
implantação do modelo de cidade ciclável. 

Outra possibilidade é a implantação da rede estrutural por tramos, estes sen-
do implantados em trechos, conectando centralidades onde já existe demanda de 
ciclistas, garantindo a segurança e conforto destes e incentivando novos, em que a 
implantação gradual destes trechos da rede vai se conectando e se interligando até 
estar finalmente formada. 

Outras formas da estruturação para uma cidade ciclável podem ocorrer, mas um 
ponto importante é definir nas audiências públicas o quanto que o custo de implan-
tação deste programa é de importância para a cidade, para assim definir o modelo de 
infraestrutura que será adotado.

Tomemos por exemplo uma cidade de 500 mil habitantes que tenha 5% dos seus 
deslocamentos de bicicleta e tenha condições de relevo e clima favoráveis ao uso da 
bicicleta. Nela, a população aponta que deseja utilizar a bicicleta cotidianamente, a 
cidade já possui um bom sistema de transporte coletivo e não é conurbada. Então se 
define a meta de que 25% das viagens serão feitas de bicicleta.

Deve-se definir, também, em quanto tempo a cidade deverá atingir essa meta, 
analisando-se os custos e os objetivos firmados entre poder público e sociedade civil.

O gráfico mostra que a meta de 25% das viagens de bicicleta pode ocorrer em 
distintos programas e alterando-se o tempo em que será alcançada.
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Gráfico 20: Implantação de um sistema cicloviário prevendo uma meta de 25%. Fonte: TC Urbes.

Os custos de implantação e as medidas de gestão mudam de acordo com a velo-
cidade de implantação. A curto prazo, o custo é menor e os benefícios mais intensos, 
como a redução de acidentes e dos gastos provenientes destes. Quanto mais distante 
for a meta, os custos de implantação aumentam, mas se diluem ao longo do tempo, 
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e os benefícios sociais e de saúde também não são tão perceptíveis pela população.
As medidas institucionais e de educação mudam de acordo com a intensidade de 

implantação da política cicloviária para alcançar a meta.
Uma condição básica para o funcionamento do início de uma cidade ciclável é a 

elaboração de uma rede cicloviária que conecte diferentes pontos da cidade, auxilia-
da por uma sinalização indicativa para o ciclista.

Figura 53: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 1. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.
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Figura 54: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 2. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.
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Figura 55: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 3. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.
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Abaixo são apresentadas três propostas de implantação que podem ocorrer em 
diferentes momentos ou concomitantes, dependendo da estratégia do município, 
mas que devem estar alinhadas com o planejamento cicloviário.

1. Rede	estrutural. A criação da rede cicloviária estrutural, proporcionando 
a conexão entre centralidades, polos geradores de tráfego e terminais de 
transporte coletivo.

2. Bairros	cicláveis. Circulação cicloviária interna aos bairros. O uso da bi-
cicleta é geralmente utilizado porta a porta, e deste modo esta irá circular 
por toda a cidade. Para tal, transformar o bairro em seguro para o ciclista 
é fundamental. Um dos principais subsídios para tal é a diminuição da 
velocidade dos veículos motorizados. Estas são as redes alimentadoras da 
rede cicloviária estrutural.

3. Bicicletas públicas. Outro elemento importante para o fomento ao au-
mento da quantidade de ciclistas é a implantação de um sistema de bici-
cletas públicas. Quanto maior a quantidade de ciclistas pedalando, maior 
será a segurança individual de cada ciclista. A percepção é muito diferente 
entre quando há a passagem de um ciclista por minuto e de quando há 
a passagem de dezenas. A implantação das bicicletas públicas deve estar 
atrelada à implantação mínima da infraestrutura para ciclistas. 

Exemplo de faseamento para implantação de um planejamento cicloviário:

•	 Primeiro ano: Requalificação, se necessário, das ciclovias existentes, im-
plantação da rede cicloviária mínima e ciclofaixas de lazer conectando os 
principais pontos de atração. Implantação das bicicletas públicas nesta rede. 

•	 Em quatro anos: Totalização da implantação da rede cicloviária estrutural; im-
plantação de bicicletas públicas em toda a cidade e fomento a estruturas em bair-
ros cicláveis. Trabalhos contínuos de campanhas educativas junto à população. 

•	  De quatro a oito anos: Totalização da implantação do programa cicloviá-
rio em todos os bairros da cidade e implantação de programa de educação 
e informação nas escolas estaduais e municipais, transversal em diferentes 
matérias e fomento para os estudantes irem para a escola de bicicleta, acom-
panhados por monitor. Revisão para a próxima década do plano cicloviário.
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5  Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista

A ideia deste capítulo não é criar soluções de projeto, mas exemplificar os dife-
rentes âmbitos políticos envolvidos de acordo com cada solução de projeto adotada. 
Por isso não serão resolvidas, aqui, questões complexas como a articulação entre ci-
clovia e parada de ônibus à direita, por exemplo. O objetivo desta sessão é mostrar 
como o planejamento cicloviário pode fazer parte do planejamento urbano humani-
zado e funcionar de distintas maneiras, de acordo com a articulação com as demais 
diretrizes de planejamento.

Os impactos do aumento de pessoas beneficiadas com as modificações propos-
tas podem ser demonstrados por meio do cálculo de capacidade viária.

Para efeito de cálculo, usaremos as seguintes informações da International As-
sociation of Public Transport (UITP), que considera o fluxo de pessoas por via de 
transporte por hora. A segunda coluna da esquerda para direita considera uma via 
de ônibus compartilhada e a coluna da extrema direita representa uma via segregada, 
podendo se tratar de um Bus Rapid Transit (BRT), sistema de ônibus com pré-embar-
que e faixa de circulação exclusiva.

2 000 9 000 14 000 19 000 22 000

Gráfico 21: Número máximo de 

pessoas que circulam por hora, 

por modo, em um espaço de 3,5 

metros de largura em meio urbano. 

Fonte: Botma & Papendrecht. 

Trafic Operation of Bicycle 

Trafic. Amsterdam: TU Delft, 1991 

apud MALATESTA, 2007, p. 222.

Os seguintes cálculos não levarão em consideração os pedestres, somente o lei-
to carroçável por sentido, pois as propostas que apresentam cálculo de circulação 
consideram constantes as dimensões da pista para o uso de veículos motorizados e 
bicicletas, não interferindo na circulação dos pedestres.

5.1 Avenida Paulista
Um exemplo emblemático para os ciclistas do município de São Paulo é a plana 

Avenida Paulista, símbolo da cidade, onde foi instituída pelos cidadãos a Praça do 
Ciclista e onde, há cerca de dez anos, reunem-se, toda última sexta-feira do mês, 
centenas de ciclistas para o evento da massa crítica – que ocorre na mesma data em 
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centenas de cidade ao redor do mundo.
A Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade), fez uma conta-

gem de ciclistas na própria Avenida Paulista em 17 de setembro de 201036 e contou 733 
ciclistas em 14 horas: uma média de 52 ciclistas por hora, o que se pode considerar um 
volume grande de ciclistas dado o despreparo da via em relação à segurança para eles.

Outro fato relevante da avenida em relação à mobilidade por bicicleta foram as 
mortes de duas ciclistas, em 2009 e 2012. Em ambos os casos, os incidentes ocorre-
ram devido ao compartilhamento (não sinalizado) dos ciclistas com a faixa preferen-
cial de ônibus, à direita.37

A Av. Paulista, assim como tantas outras avenidas, é o melhor trajeto para o ci-
clista na região em que se encontra, pois tem a topografia favorável e trata-se da con-
tinuidade mais favorável de outras importantes avenidas, formando um importante 
corredor para os ciclistas e demais veículos.

A Av. Paulista faz parte de um corredor de cerca de 16 km de vias, que ligam 
os pontos altos da cidade, desde o Jabaquara até a Lapa, passando pelas vias: Rua 
Heitor Penteado, Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Paulista, Avenida Bernardino de 
Campos, Rua Vergueiro (entre as avenidas Bernardino de Campos e Professor Noé 
de Azevedo), Avenida Professor Noé de Azevedo, Rua Domingos de Morais (entre as 
avenidas Professor Noé de Azevedo e Jabaquara), Avenida Jabaquara, Avenida Enge-
nheiro Armando de Arruda Perreira e Avenida Doutor Hugo Beolchi.

Por que o ciclista não utiliza as ruas paralelas? A Rua São Carlos do Pinhal e a 
Alameda Santos são pouco utilizadas por não possuirem topografia favorável e por 
serem descontínuas em relação ao sistema viário. Estes são dois dos quesitos mais 
importantes para os ciclistas: rotas diretas e coerência.

Atualmente, uma das faixas da Av. Paulista é utilizada como ciclovia operacional 
de lazer aos domingos e feriados, pela qual circulam milhares de ciclistas. Nesses 
dias, a velocidade da via é reduzida de 50 km/h para 40 km/h.

Foto 17: Avenida Paulista aos 

domingos. Fonte: Ciclofaixa 

Cidade de São Paulo  

<http://www.ciclofaixa.com.br/>.

36 Fonte: <http://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/pesquisa-ciclocidade>.
37 Além de inúmeros incidentes sem fatalidades imediatas que ocorrem diariamente a ciclistas 

que usam esse trajeto.
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As propostas a seguir serão exemplificadas sobre a avenida, que em 2009 foi 
inteiramente reformada, mas perdeu a oportunidade de implantar esta importante 
infraestrutura permanente para a população por falta de um planejamento cicloviá-
rio e da falta de entendimento de que a bicicleta é uma alternativa de transporte, não 
somente de lazer.

a. Situação
A Av. Paulista é uma via com quatro faixas de rolamento por sentindo, sendo a 

faixa da direta preferencial para ônibus. As faixas de rolamento para carro têm cerca 
de 3 metros de largura e a faixa de ônibus possui 3,6 metros. Nos últimos cinco anos, 
a Avenida Paulista reduziu a sua velocidade de 70 km/h para 60 km/h se adequando 
ao artigo 61 do CTB38 e, em fevereiro de 2013, foi anunciada a redução da velocidade 
de todas as pistas para 50 km/h e, aos domingos, 40 km/h.

Esse processo de redução de velocidade foi implantado somente através da sina-
lização vertical (mudança das placas indicando a velocidade máxima permitida). A 
largura das faixas não foi alterada com a diminuição de velocidade, o que seria mais 
eficaz para obtenção da redução da velocidade, uma vez que, sem alterar a sinalização 
horizontal (de piso), ou a geometria viária, transmite-se ainda a segurança para que 
o motorista alcance as mesmas velocidades de antes da redução, uma vez que não há 
fiscalização eficiente.

38 I – nas vias urbanas:
 a) 80 km/h nas vias de trânsito rápido.
 b) 60 km/h, nas vias arteriais;
 c) 40 km/h, nas vias coletoras;
 d) 30 km/h, nas vias locais.
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Figura 56: Avenida Paulista – Situação Atual.  

Na atual situação, a Av. Paulista possui três faixas de carros e uma faixa de ônibus 
compartilhada com táxis, acessos a prédios e conversões à direita.

Com esse desenho, a avenida tem a capacidade de 6 mil pessoas em carros e 9 
mil em ônibus, em uma capacidade	total	de	15.000	pessoas/hora por sentido da via.
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b. Primeira proposta
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Figura 57: Avenida Paulista – Primeira Proposta.

O conflito com o ônibus é de grande risco para o ciclista, devido à incompatibi-
lidade entre a massa e o volume de ambos. No entanto, a velocidade média é seme-
lhante, e é isso o que permite o compartilhamento.

Esta segunda solução reduz a velocidade máxima da faixa de ônibus para 30 
km/h e aplica a sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura de piso) do com-
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partilhamento da via entre ônibus e ciclistas na faixa à direita. Neste modelo, há um 
ponto de conflito entre estes dois modos nas proximidades dos pontos de ônibus, 
quando os ônibus reduzem a velocidade e os ciclistas podem ultrapassá-lo. Esta ma-
nobra deve ser sinalizada de forma a indicar a prioridade de ultrapassagem do ciclista 
sobre o motorista, uma vez que este estará parando no ponto de ônibus.

A implantação desta primeira proposta obrigaria a educação contínua dos mo-
toristas de ônibus para o respeito ao ciclista, principalmente nas ultrapassagens.

Esta solução auxiliaria ciclistas que já utilizam a bicicleta como meio de trans-
porte, porém não incentivando novos ciclistas.

Nesta proposta, além das 15 mil pessoas/hora previstas anteriormente, haveria 
um acréscimo. Segundo dados da Fits e Beraad no seu Manual de diseño para el Tráfi-
co de Bicicletas, pode-se considerar um aumento do uso de ciclistas, com a sinalização 
e divulgação da educação dos motoristas de ônibus, em até 5 vezes do volume atual, 
que segundo a Ciclocidade é de 50 ciclistas por hora, passando assim a 250 ciclistas.

Totalizando, assim, a capacidade	de	15.250	pessoas/hora por sentido da via.
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c. Segunda proposta
Uma evolução da primeira solução seria propor o estreitamento das demais fai-

xas de carro, pois a redução de velocidade permite esta mudança de largura, uma 
vez que a velocidade é diretamente proporcional à largura da via. Assim, no espaço 
resultante, poderia ser sinalizada uma ciclofaixa à direita. O conflito principal, nesta 
solução, seria com os pontos de ônibus, podendo haver diferentes tipos de solução a 
serem estudadas.
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Figura 58: Avenida Paulista – Segunda Proposta.
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Estas duas primeiras propostas não alteram em nada o deslocamento dos outros 
modais – a sua implantação só necessita ser precedida por um programa de educação 
aos motoristas de ônibus. Esta possibilidade é mais fácil de ser implantada em um 
planejamento cicloviário não integrado com demais planejamentos, principalmente 
o de mobilidade, uma vez que não altera a circulação dos outros modais. 

Estas possibilidades têm como objetivo dar um pouco mais de segurança ao 
ciclista que já é usuário cotidiano, motivando-o a utilizar ainda mais a bicicleta. No 
entanto, o número de novos ciclistas, que não possuem o perfil dos atuais usuários, 
não seria muito elevado devido ao fator segurança.

À situação anterior, soma-se a capacidade na ciclofaixa junto ao corredor de 
ônibus, resultando em um total estimado de 2 mil pessoas/hora.

Totalizando, neste desenho, a capacidade	de	17.000	pessoas/hora por sentido 
da via.
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d. Terceira proposta
Aqui, uma importante modificação viária traria maior segurança e prioridade para 

o ciclista: a disposição do corredor de ônibus junto ao canteiro central, deixando a ciclo-
faixa à direita. Assim, não haveria mais o conflito do ciclista com os pontos de embar-
que e desembarque de ônibus. Para esta medida seria necessária uma pequena redução 
na largura da faixa dos carros, tal qual a situação anterior. O conflito entre a massa e o 
volume do carro é de menor risco para o ciclista se comparado ao ônibus. Para minimi-
zar ainda mais este conflito, a velocidade da faixa de carros mais à direita seria reduzida 
para 30 km/h, permitindo maior compatibilidade com a velocidade dos ciclistas.
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Figura 59: Avenida Paulista – Terceira Proposta. 
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Esta proposta atrairia mais ciclistas – provavelmente com o mesmo perfil dos 
que já são usuários, que são majoritariamente homens dos 18 aos 40 anos, segundo 
pesquisa da Ciclocidade.

É importante ressaltar que os custos de implantação da segunda e da terceira 
propostas não são muito diferentes, o que demonstra como a integração entre os 
planejamentos cicloviário e de mobilidade é fundamental para garantir a logística de 
implantação para maior conforto e segurança de todos os usuários.

Nesta proposta o ônibus circula sem a interferência dos carros, chegando à capa-
cidade 22.000 pessoas/hora e funcionando como um BRT. Somando-se ainda as três 
faixas de carro, com 6.000 pessoas/hora e a ciclofaixa separada dos ônibus, com 4.000 
pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011). 

Totalizando, nessa proposta, a capacidade	de	30.000	pessoas/hora por sentido 
da via.
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e. Quarta Proposta
Uma proposta que atrairia um novo perfil de ciclistas, além motivar os que já 

são usuários, seria a implantação de uma ciclovia segregada fisicamente das pistas 
motorizadas por um canteiro com arborização para o sombreamento dos ciclistas, 
e com o corredor de ônibus à esquerda, melhorando enormemente o conforto e a 
segurança dos ciclistas.

É importante frisar que nessas possibilidades a quantidade de faixas de rolamen-
to são alteradas para duas, mas a fluidez do trânsito de veículos motorizados aumenta 
pois há menos conflitos e a velocidade permitida é a mesma que a atual.
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Esta situação é a leitura ideal segundo critérios da própria PNMU em seu art. 5, 
que elege os seguintes princípios:

I. acessibilidade universal; 
II. desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômi-

cas e ambientais; 
III. equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV. eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

urbano; 
V. gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Polí-

tica Nacional de Mobilidade Urbana; 
VI. segurança nos deslocamentos das pessoas; 
VII. justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 

modos e serviços; 
VIII. equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 
IX. eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Para não impactar completamente a circulação dos carros, que não estão sujeitos 
à variação do relevo como a bicicleta, estes poderiam ter prioridade nas ruas parale-
las à Avenida Paulista, a partir da remoção das vagas de estacionamento na Rua São 
Carlos do Pinhal e Alameda Santos.

Nesta proposta, além do corredor BRT com 22.000 pessoas/hora, temos a redu-
ção de uma pista de carro com 4.000 pessoas/hora e a adição de uma ciclovia segre-
gada com capacidade de 7.000 pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011).

Totalizando, nesta quarta proposta, a capacidade	de	33.000	pessoas/hora por 
sentido da via.
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f. Quinta Proposta
Esta proposta demonstra a prioridade ao transporte coletivo, aumentando a ca-

pacidade do sistema com duas pistas para permitir a ultrapassagem. A ciclovia seria 
larga, tendo dois sentidos de ambos os lados, favorecendo a acessibilidade dos ciclis-
tas aos lotes e segregada dos carros por canteiro arborizado, restando somente uma 
faixa para os carros.
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Figura 61: Avenida Paulista – Quinta Proposta.
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Esta solução mostraria claramente a mensagem de que a prioridade do sistema 
de mobilidade como um todo é do transporte coletivo e dos modos suaves. A ilus-
tração é da parte de um sistema, onde nas demais vias essa prioridade se mantém, e 
certamente a quantidade de usuários das bicicletas seria muito grande. Seria também 
necessário um intenso sistema de educação, mostrando os benefícios do uso da bici-
cleta, e o incentivo à integração intermodal, para estimular o uso do transporte cole-
tivo e do não motorizado, a fim de mudar a matriz de deslocamento na cidade, que 
é de aproximadamente 1/3 individual, 1/3 coletivo e 1/3 a pé, segundo as pesquisas 
origem destino de 1987, 1997 e 2007.
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Gráfico 22: Evolução das viagens diárias por modo na RMSP, de 1977 a 2007.  

Fonte: Pesquisa Origem e Destino do Metrô.

A terceira, quarta e quinta propostas dependem do plano cicloviário estar atrela-
do diretamente ao plano de mobilidade, pois preveem alterações do sistema de trans-
porte coletivo e de automóveis.

Esta proposta propõe um corredor BRT com faixa de ultrapassagem segregada, 
sistema que chega a 48.600 pessoas/hora.39 Somam-se uma faixa de carro, com 2.000 
pessoas/hora, e uma ciclovia com duas direções em ambos os lados da via, pela qual 
percorrem, no mesmo sentido, 14.000 pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011).

Totalizando a capacidade	de	64.600	pessoas/hora por sentido da via.

39 Associação nacional das empresas de transportes urbanos (NTU). Avaliação Comparativa 
das Modalidades de transporte público, 2009.
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g. Sexta proposta
Outra solução possível e que vai além da questão da mobilidade é a transforma-

ção das cidades através de um desenho urbano condizente com o uso. No caso da 
Avenida Paulista, há mais de um milhão de viagens de pedestres por dia e a maior 
parte dessas pessoas acessa a região por transporte público. Uma proposta de mu-
dança de perfil, seria a exclusão do acesso por automóveis e nivelação do piso inte-
gralmente com o nível da calçada. 

Esta solução foi posta em prática na Rua Quinze, no centro da cidade de Bogotá, 
na Colômbia, onde a prioridade de acesso é o corredor de ônibus e este circula em 
velocidade reduzida e no mesmo nível dos pedestres.

Esta proposta retiraria totalmente a faixa de carros na Avenida Paulista, somente 
permitindo o acesso em horários determinados e de veículos previamente autoriza-
dos. O trânsito de ciclistas deveria continuar prioritário, planejado com uma ciclofai-
xa compartilhada com os ônibus ou em uma ciclovia segregada.

Transformações extremas como esta possibilitam muitas alternativas de dese-
nho, o que não é objetivo deste trabalho.

Nesta proposta não é possível estimar a capacidade da via.

Foto 18: Rua Quinze no centro de Bogotá, Colômbia. Fonte: SkyscraperCity – Infraestructura de 

Transporte <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=269369&page=21>.

É importante ressaltar que este tipo de solução vai além da política de mobi-
lidade. Ela deve estar prevista no plano diretor e articulada com os demais planos 
urbanísticos, por ser uma transformação que modifica a estrutura da cidade como 
um todo.
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6 Conclusão

Os conceitos que envolvem o planejamento cicloviário no Brasil são recentes, 
decorrem de menos de dez anos. Com a inserção da bicicleta como modal de trans-
porte, os avanços desta política são perceptíveis. Este capítulo tem por objetivo não 
somente encerrar os elementos apresentados neste trabalho, mas também apresentar 
as possibilidades e necessidades que se colocam no cotidiano de um escritório de 
urbanismo e no deslocamento cotidiano de ciclistas.

6.1 Sobre a elaboração de uma política de mobilidade nacional
O planejamento cicloviário é parte de uma política recente de estruturação do 

território urbano. No contexto atual, ele se torna significante, principalmente após o 
Protocolo de Quioto, que proporcionou novos paradigmas quanto aos modelos de 
inserção da bicicleta como meio de transporte urbano. 

Para que a política de estruturação territorial tenha eficácia é preciso que seja 
em âmbito nacional. No caso europeu, passou a ser uma política fomentada pelo 
bloco econômico da União Europeia, onde as diretrizes dos planejamentos cicloviá-
rios a serem desenvolvidos nacionalmente foram apresentadas no guia Cidade para 
as Bicicletas, no qual já se apresentavam todos os porquês da introdução de sistemas 
para bicicleta como alternativa de transporte e as possibilidades de incremento de 
sua infraestrutura.

Os impactos ambientais e os benefícios da bicicleta, sejam eles para a saúde, se-
gurança, social ou econômica, passaram a ser discutidos de maneira mais ampla pela 
sociedade como um todo.

Um exemplo bastante significativo disso são as melhorias no modelo das bicicle-
tas públicas, que se tornou mundialmente conhecido quando implantado em Paris, 
e tem se expandido então para todo o mundo. Países como a China, que apresenta 
uma tradição no uso da bicicleta e vinha rapidamente aumentando a sua taxa de mo-
torização, passaram a incentivar programas pró bicicletas e a implantação massiva 
de bicicletas públicas pelo estado, como em Wuhuan, Hangzhou e Xangai, os três 
maiores sistemas de bicicletas públicas do mundo.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Cidades, cidades pequenas possuem 
grande número de viagens de bicicleta e a porcentagem cai em cidades mais populosas.

No seu primeiro artigo, a PNMU define seu objetivo: (...) a integração entre 
os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 
pessoas e cargas no território do Município. A secção II – dos princípios e diretrizes, 
art. 6º, 2º § – institui prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre 
os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte indi-
vidual motorizado; III – integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 
IV – mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade (grifo meu).
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A PMNU é discutida no congresso desde 1995. Durante essas duas décadas, além 
da política nacional, as diferentes práticas de transporte em diversos países se alteraram, 
mudando dinâmicas urbanas decorrentes do próprio processo capitalista e ambiental.

O	interessante	desta	lei	é	que,	assim	como	nos	exemplos	citados,	ela	institui	
práticas	nacionais	e	coloca	de	maneira	direta	as	consequências	da	sua	não	efeti-
vação no município.

6.2 Política cicloviária no Brasil
O planejamento cicloviário no Brasil é um tema incipiente, que não possui ne-

nhuma pesquisa nacional que possa medir o seu impacto positivo na saúde, acesso à 
cidade, segurança viária e economia familiar, para ser uma opção de deslocamento e 
poder modificar diretamente a vida de milhões de brasileiros que fazem viagens a pé 
não por opção, mas por falta de opção, no deslocamento cotidiano.

Não há por parte do governo federal um manual de sinalização para a bicicleta, as-
sim como os desenvolvidos pelo do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 
para sinalização veicular. Se a bicicleta é parte do trânsito, não haveria de existir?

Há um manual de planejamento cicloviário por parte do Ministério das Cida-
des, intitulado Caderno de Referência para a elaboração de Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades, elaborado em 2007, muito antes da PMNU. Em mais de 200 
páginas, somente dez são dedicadas ao planejamento cicloviário. Entretando, este 
manual ainda é de grande utilidade, por ser a principal referência do Ministério das 
Cidades para municípios com mais de 20 mil habitantes ao planejamento cicloviário, 
demonstrando um processo que se iniciou com o Manual Empresa Brasileira de Pla-
nejamento de Transportes (GEIPOT), de 2001.

Colocar a bicicleta no âmbito de discussão nacional é fundamental para que as 
políticas cicloviárias locais ocorram. Entretanto, ainda não há modelos suficientes 
de escalas distintas de cidades e condições geomorfológicas diferentes em um país 
com uma diversidade territorial tão grande. O incentivo de diferentes tamanhos de 
cidade para que ocorram modelos é necessário para que a bicicleta não faça só parte 
da política, mas sim da realidade das cidades brasileiras.

6.3 O impacto de um plano cicloviário na Região Metropolitana 
de São Paulo
Em 2007, na Holanda, do total de viagens de até 7,5 km em meio urbano, 34% 

foram feitas de bicicleta, 26% caminhando, 24% como motorista de carro, 12% como 
passageiro de carro, 2% por transporte público (ônibus, bonde, metrô) e 2% por ou-
tros modos.40 

40 Fonte: <http://www.fietsersbond.nl/>.
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DIVISÃO DAS VIAGENS DE ATÉ 7,5 KM
EM 2007, HOLANDA
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Fonte: European Environment Agency – Front-running cities changing transport, improving quality of life 
<http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport> 
acesso em 20/02/2014
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Gráfico 23: Divisão das Viagens 

de até 7,5 km em 2007, Holanda. 
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newsreleases/front-running-cities-

changing-transport>.

Planejar para a bicicleta para regiões com alguns milhões de pessoas, como é o 
caso de muitas cidades do Brasil, aparentemente não faz sentido, pela vastidão ter-
ritorial destes municípios. Mas grande parte das viagens de pedestre, de carro, além 
de uma parcela significativa daquelas de transporte coletivo, são feitas por potenciais 
usuários da bicicleta. Outra ponderação que deve ser feita: as pessoas não são reféns 
de um modo único de transporte – em um mesmo dia elas podem usar diferentes 
meios, integrados ou não.

Figura 62: Viagens por habitante na RMSP em 1997.  

Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo, 1997.

Na Região Metropolitana de São Paulo, tem destaque uma pequena área ver-
melha do mapa acima, da qual faz parte o centro expandido da cidade, devido à sua 
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concentração de viagens por habitante. Destas, mais de 2/3 das viagens a pé e de 
carro são inferiores a 45 minutos (vide gráfico abaixo), e inferiores a 7 km, dado que  
a velocidade média em São Paulo na hora de maior trânsito é inferior a 25 km/h.41

Gráfico 24: Distribuição das viagens diárias, segundo modo e duração, RMSP, 2007.  

Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo.

41 Fonte: CET-SP.
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Abaixo, o mapa mostra um raio de 7 km, tendo como centro a Praça do Ciclista, 
local de encontro de ciclistas na Avenida Paulista, representada nos metaprojetos do 
capítulo 5.

7kmPraça do Ciclista

Parque do
Ibirapuera

Museu do
Ipiranga

Cid. Universitária

Av. dos Bandeirantes

Parque
Villa Lobos

Campo de Marte

Av. Paulista

Rio Tietê

R
io Pinheiros

Rio Tamanduateí

Raio de alcance de 7km a partir da Praça do Ciclista, na Av. Paulista

Figura 63: Raio de alcance de 7 km a partir da Praça do Ciclista, na Av. Paulista.

Este raio de 7 km abrange praticamente todo o centro expandido da cidade, área 
entre os Rios Tietê, Pinheiros e Av. dos Bandeirantes. Portanto a bicicleta, munida da 
infraestrutura cicloviária, poderia substituir muitos deslocamentos de pessoas que os 
fazem a pé, de carro e mesmo de transporte coletivo.

Mas é de grande importância a intermodalidade com o transporte de massa, 
pois cerca de 70% da população de São Paulo vive a menos de 6 km de uma estação 
de trem, como mostra o mapa abaixo.
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c) O porte das cidades
Em cidades menores, a baixa velocidade dos veículos motorizados 

é um fator que estimula o uso da bicicleta. Nas cidades médias e gran-
des, por sua vez, é a densidade demográfica que favorece o uso e o 
planejamento cicloviário. Na Região Metropolitana de São Paulo, por 
exemplo, 40% da população habitam num raio de 3 km de distância 
das estações da malha ferroviária. Um sistema cicloviário integrado 
ao sistema ferroviário estimularia o uso deste último, reduzindo sig-
nificativamente o número de carros para pequenas viagens e, conse-
quentemente, os congestionamentos nas proximidades dessas linhas 
(Fi gura 38).

Um estudo na cidade de Tempe, Arizona, nos EUA (Drake, 1974), 
indica que, à medida que a frequência do uso da bicicleta aumenta, a 
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Figura 64: População ao longo dos eixos de trem metropolitano, RMSP.  

Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2008.

Assim, em uma região metropolitana, o planejamento cicloviário é essencial 
para termos uma infraestrutura em rede atrelada ao transporte sobre trilhos, possibi-
litando deslocamentos integrados ou independentes. Todo o planejamento cicloviá-
rio é parte da homogeneização do território, melhorando a acessibilidade à cidade.

A discussão da bicicleta como mobilidade em São Paulo não é consequência do 
Protocolo de Quioto (como ocorrido em outras localidades, conforme visto ante-
riormente). Ela é tratada de maneira incipiente há algumas décadas, seja de maneira 
legislativa, com a lei municipal 10.907 de 1990, que institui que na construção de 
novas avenidas há a obrigatoriedade de demarcação de espaços para a circulação de 
bicicleta, que acabam não ocorrendo; seja de forma concreta, com a construção de 
trechos isolados de vias cicláveis que são construídos e posteriormente removidos ou 
que simplesmente não tem manutenção e desaparecem com o tempo, como ciclovias 
ou ciclorrotas. Ainda, nota-se que o programa de maior impacto no aumento na 
quantidade de bicicletas é da iniciativa privada, na concessão de utilização do com-
partilhamento de bicicletas e das chamadas ciclofaixas de lazer.

Após a assinatura do então candidato e atual prefeito de São Paulo, Fernando 
Haddad, de uma carta de intenção da Ciclocidade, concordando que elaboraria um 
planejamento cicloviário em seu governo, esta intenção aparentemente não irá ocor-
rer, pois o Plano Diretor (PD) que está em tramitação hoje na câmara municipal 
deixou o planejamento cicloviário a cargo das subprefeituras, como já fazia o PD 
anterior. Esta decisão continua a não favorecer um planejamento cicloviário integra-
do ao transporte público de massa e de forma homogênea, deixando mais afastada a 
possibilidade de uma integração metropolitana.
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6.4 Considerações finais
A política nacional de transporte e as manifestações de junho de 2013, em prol 

da redução de 20 centavos da tarifa, trouxeram à tona a questão da desigualdade so-
cial, territorial e de infraestrutura brasileira.

Melhores condições de deslocamento na atual sociedade brasileira capitalista 
fazem-se necessárias? Caso sim, devido a quais motivos – ao aumento do congestio-
namento em decorrência do crescimento do consumo de carros, ou à precariedade 
do transporte coletivo?

Com a promulgação da PNMU, pode-se confirmar mais uma vez a distância 
entre legislação e prática no Brasil, que por sua vez evidencia a necessidade de debate 
social, pesquisa e planejamento por parte do poder público.

Foi apontado, no capítulo 5, metaprojeto, que a solução integrada de projeto 
cicloviário e de melhoria de transporte coletivo não é consequência de um custo 
relativo muito maior, mas sim da integração entre os projetos da cidade, visando a 
melhoria para a população como um todo. Portanto, a política cicloviária não pode 
ser tratada como uma solução ou um fragmento de um problema – ela deve ser parte 
integrante da melhoria da mobilidade como um todo. Ilustra essa questão a infraes-
trutura urbana, que está em constante manutenção e alteração (troca de guia, de as-
falto, de adutoras de água, de fiação, etc.) e, por não haver um novo projeto de cidade, 
a infraestrutura nova se sobrepõe à antiga. Como exemplo de postura projetual que 
encara a infraestrutura urbana dentro de um processo ao longo do tempo, apresen-
tou-se o metaprojeto aplicado à Avenida Paulista em São Paulo, mostrando que a 
mudança poderia ser significativa.

Dessa forma, é necessária a criação de modelos de projeto, para que se possa 
apontar, com o planejamento, que cidade queremos a partir de parâmetros bem de-
finidos e não só legislativos, pois a legislação está muito afastada da realidade e não 
tem desenhado o espaço.
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8 Anexo: lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012.

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 
3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 
1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, 
de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. 

A	PRESIDENTA	DA	REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de 
desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Cons-
tituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte 
e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 
Município. 

Parágrafo único.  A Política Nacional a que se refere o caput deve atender ao 
previsto no inciso VII do art. 2o e no § 2o do art. 40 da Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001 (Estatuto da Cidade). 

Art. 2o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 
para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que con-
tribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desen-
volvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana. 

Art. 3o  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e 
coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 
deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município. 
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§ 1o  São modos de transporte urbano: 
I - motorizados; e 
II - não motorizados. 

§ 2o  Os serviços de transporte urbano são classificados: 
I - quanto ao objeto: 
a) de passageiros; 
b) de cargas; 
II - quanto à característica do serviço: 
a) coletivo; 
b) individual; 
III - quanto à natureza do serviço: 
a) público; 
b) privado. 

§ 3o  São infraestruturas de mobilidade urbana: 
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e 

ciclovias; 
II - estacionamentos; 
III - terminais, estações e demais conexões; 
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas; 
V - sinalização viária e de trânsito; 
VI - equipamentos e instalações; e 
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e di-

fusão de informações. 

Seção I

Das Definições 

Art. 4o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e 

privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pes-
soas e cargas no espaço urbano; 

III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos 
autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor; 

IV - modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos 
automotores; 

V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esfor-
ço humano ou tração animal; 
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VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 
acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e 
preços fixados pelo poder público; 

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aber-
to ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas 
para cada linha e demanda; 

VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de pas-
sageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização 
de viagens individualizadas; 

IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou 
mercadorias; 

X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passagei-
ros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 
particulares; 

XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de 
transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus pe-
rímetros urbanos; 

XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de 
transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que mantenham 
contiguidade nos seus perímetros urbanos; e 

XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de 
transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira cujas cida-
des são definidas como cidades gêmeas. 

Seção II

Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana 

Art. 5o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos se-
guintes princípios: 

I - acessibilidade universal; 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais; 
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

urbano; 
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; 
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 

modos e serviços; 
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 
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IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

Art. 6o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes: 

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no 
âmbito dos entes federativos; 

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motori-
zados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado; 

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 

de pessoas e cargas na cidade; 
V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes; 
VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e 
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 

outros países sobre a linha divisória internacional. 

Art. 7o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: 
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refe-

re à acessibilidade e à mobilidade; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos am-

bientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e 
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR-
TE PÚBLICO COLETIVO 

Art. 8o  A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada 
pelas seguintes diretrizes: 

I - promoção da equidade no acesso aos serviços; 
II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços; 
III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo 

com o plano diretor municipal, regional e metropolitano; 
IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação 

dos serviços; 
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V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o 
usuário e publicidade do processo de revisão; 

VI - modicidade da tarifa para o usuário; 
VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes 

de transporte público e privado nas cidades; 
VIII - articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos 

por meio de consórcios públicos; e 
IX - estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na 

prestação dos serviços de transporte público coletivo. 

§ 1o  (VETADO). 

§ 2o  Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os im-
pactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de trans-
porte público coletivo. 

§ 3o  (VETADO). 

Art. 9o  O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do 
serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de li-
citação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público 
coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público. 

§ 1o  A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público 
coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços 
somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos 
do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remunera-
ção do prestador. 

§ 2o  O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coleti-
vo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público 
outorgante. 

§ 3o  A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de 
remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa 
pública cobrada do usuário denomina-se deficit ou subsídio tarifário. 

§ 4o  A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de re-
muneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa 
pública cobrada do usuário denomina-se superavit tarifário. 

§ 5o  Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o deficit ori-
ginado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios 
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orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de 
outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, 
instituídos pelo poder público delegante. 

§ 6o  Na ocorrência de superavit tarifário proveniente de receita adicional ori-
ginada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o 
próprio Sistema de Mobilidade Urbana. 

§ 7o  Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da 
tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do 
usuário. 

§ 8o  Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários. 

§ 9o  Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão 
a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no 
contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiên-
cia e produtividade das empresas aos usuários. 

§ 10.  As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mí-
nima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administra-
tivo e deverão: 

I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa 
ao usuário; 

II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e pro-
dutividade das empresas aos usuários; e 

III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, 
conforme parâmetro ou indicador definido em contrato. 

§ 11.  O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder 
público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazo-
nal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de 
remuneração. 

§ 12.  O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado 
o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício 
ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal 
necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e 
suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato. 

Art. 10.  A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedi-
da de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes: 

I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instru-
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mentos de controle e avaliação; 
II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecu-

ção ou não das metas; 
III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder 

concedente; 
IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações 

operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e 
V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade 
tarifária. 

Parágrafo único.  Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do trans-
porte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios trans-
parentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o 
objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 
8o e 9o desta Lei. 

Art. 11.  Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas fí-
sicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder 
público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei. 

Art. 12.  Os serviços públicos de transporte individual de passageiros, presta-
dos sob permissão, deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder 
público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de 
higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas 
a serem cobradas. 

Art. 12.  Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros 
deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, 
com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade 
dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.  
(Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)

Art. 12-A.  O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a 
qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. 
(Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 1o  É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisi-
tos exigidos em legislação municipal. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 2o  Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço 
será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes 
do Título II do Livro V da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
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(Código Civil).  (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013) 

§ 3o  As transferências de que tratam os §§ 1o e 2o dar-se-ão pelo prazo da ou-
torga e são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao aten-
dimento dos requisitos fixados para a outorga. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013) 

Art. 13.  Na prestação de serviços de transporte público coletivo, o poder público 
delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados, 
preferencialmente em parceria com os demais entes federativos. 

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

Art. 14.  São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, 
sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995: 

I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 

II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de 
mobilidade urbana; 

III - ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de 
forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de 
interação com outros modais; e 

IV - ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mo-
bilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000. 

Parágrafo único.  Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em 
linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre: 

I - seus direitos e responsabilidades; 
II - os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e 
III - os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços oferta-

dos, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. 

Art. 15.  A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avalia-
ção da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes 
instrumentos: 

I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, 
da sociedade civil e dos operadores dos serviços; 

II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de 
Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas; 

III - audiências e consultas públicas; e 



155

IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos 
cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas. 

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 16.  São atribuições da União: 
I - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios, nos termos desta Lei; 
II - contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimen-

to das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, 
Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei; 

III - organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mo-
bilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público 
coletivo; 

IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de gran-
de e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas; 

V – (VETADO); 
VI - fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimen-

to dos princípios e diretrizes desta Lei; e 
VII - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 

transporte público interestadual de caráter urbano. 

§ 1o  A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municí-
pios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas 
destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas 
como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, obser-
vado o art. 178 da Constituição Federal. 

§ 2o  A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios 
a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual 
e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convê-
nio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal. 

Art. 17.  São atribuições dos Estados: 
I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 

transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade 
com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal; 

II - propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; e 

III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ul-
trapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da 
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Constituição Federal. 

Parágrafo único.  Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a 
prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urba-
no, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. 

Art. 18.  São atribuições dos Municípios: 
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como pro-

mover a regulamentação dos serviços de transporte urbano; 
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de trans-

porte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; 
III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mo-

bilidade urbana do Município; e 
IV – (VETADO). 

Art. 19.  Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas 
para os Estados e os Municípios, nos termos dos arts. 17 e 18. 

Art. 20.  O exercício das atribuições previstas neste Capítulo subordinar-se-á, 
em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes or-
çamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias 
anuais e aos imperativos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS 
DE MOBILIDADE URBANA 

Art. 21.  O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade de-
verão contemplar: 

I - a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo 
prazo; 

II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua im-
plantação e execução; 

III - a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação 
sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e 

IV - a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de trans-
porte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos. 

Art. 22.  Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes fe-
derativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de mo-
bilidade urbana: 

I - planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios 
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e diretrizes desta Lei; 
II - avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a con-

secução das metas de universalização e de qualidade; 
III - implantar a política tarifária; 
IV - dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços; 
V - estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo; 
VI - garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários; e 
VII - combater o transporte ilegal de passageiros. 

Art. 23.  Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de 
gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: 

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de 
veículos motorizados em locais e horários predeterminados; 

II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários de-
terminados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob 
controle; 

III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela 
utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados 
modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em 
infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não 
motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, 
na forma da lei; 

IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de trans-
porte público coletivo e modos de transporte não motorizados; 

V - estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, 
com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana; 

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e 
operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições; 

VII - monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito 
estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a deter-
minadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição; 

VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e 
IX - convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades de-

finidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, 
observado o art. 178 da Constituição Federal. 

Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Políti-
ca Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e 
as diretrizes desta Lei, bem como:

I - os serviços de transporte público coletivo; 
II - a circulação viária; 
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 
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IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os 

não motorizados; 
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 

viária; 
VII - os polos geradores de viagens; 
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público cole-

tivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mo-

bilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

§ 1o  Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os de-
mais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado 
o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos 
diretores ou neles inserido. 

§ 2o  Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, 
o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no 
planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bici-
cleta, de acordo com a legislação vigente. 

§ 3o  O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor mu-
nicipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência 
desta Lei. 

§ 4o  Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana 
na data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigên-
cia para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentá-
rios federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei. 

CAPÍTULO VI

DOS INSTRUMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE URBANA 

Art. 25.  O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do Distrito Federal e o 
dos Municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras e obser-
vados os princípios e diretrizes desta Lei, farão constar dos respectivos projetos de 
planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e ins-
trumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento 
dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços. 
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Parágrafo único.  A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se 
refere o caput será acompanhada, sempre que possível, da fixação de critérios e con-
dições para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios que 
sejam estabelecidos. 

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26.  Esta Lei se aplica, no que couber, ao planejamento, controle, fiscalização 
e operação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual 
e internacional de caráter urbano.

Art. 27.  (VETADO). 

Art. 28.  Esta Lei entra em vigor 100 (cem) dias após a data de sua publicação. 

Brasília, 3 de janeiro de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 
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