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RESUMO 

 
A mobilidade dentro das grandes cidades está cada vez mais 

comprometida devido ao uso indevido e mal aproveitado das infraestruturas 
viárias presentes nos centros urbanos. Mecanismos de desenho urbano 
para favorecer a bicicleta são uma das formas de combater a poluição 
existente nos grandes centros, além de permitir maior acessibilidade das 
pessoas que não podem financeiramente manter um automóvel particular. 
O trabalho apresenta conceitos que tem preocupação em fornecer subsídios 
teóricos, técnicos e históricos para o futuro projeto a ser realizado na 
Regional Matriz da cidade de Curitiba. Levantamentos sobre o recorte e 
diretrizes gerais do projeto da rede cicloviária estão relacionados nesse 
trabalho. 

 
Palavras-chave: Mobilidade urbana; Bicicleta; Desenho urbano; 
Mecanismos de mobilidade urbana; Espaço público. 
 

  



 

ABSTRACT 

Music and Architecture mutually share much more than terms such as 
harmony, rhythm, composition, proportion, volume, and pitch. Both subjects 
express themselves similarly, through time and space. They don’t stand as 
isolated objects to which one can turn their back, but as an involving 
spatiality – the surrounding ambience; the sonant space one introduces itself 
into, only by listening. This work presents concepts that put both arts close 
to one another, outlining ideas that establishes parallels between them, in 
the intent of expanding our horizons and, subsequently, assisting the making 
of a Music Centre project for the city of Curitiba. As a denouement, concerns 
on the matter of supplying this latter project with theoretical, technical, and 
historical aides would translate themselves into case studies, both terrain 
and contextual analysis in which the building must be inserted, and the 
making of this next stage’s general directives. 

 
Key-words: Urban mobility; Bicycle; Urban design; Mechanisms of 
urban mobility; Public space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os anos 1920 até os anos de 1940 a aplicação dos conceitos 

modernistas na organização das cidades deixou de lado a vida nos centros urbanos. 

Toda a racionalidade aplicada no desenho da cidade acabou por definir os horários 

de uso das cidades, deixando o centro abandonado fora do horário comercial, ou 

nas palavras do arquiteto dinamarquês Jan Gehl: "Se alguém pedisse a uma equipe 

de planejamento para reduzir drásticamente a vida entre edifícios, eles não 

encontrariam um método mais efetivo do que a utilização dos princípios modernistas 

de planejamento" (GEHL, 2013, p. 4). A escala humana foi gradativamente sendo 

perdida para a escala do automóvel. 

Esses acontecimentos serviram como plano de fundo para o 

desenvolvimento das políticas urbanas que limitaram o acesso à cidade apenas a 

quem pode possuir um automóvel. Mesmo sendo minoria, os usuários de veículos 

motorizados individuais ocupam a maior parte da área pública da cidade, transitando 

ou estacionados, sendo seus custos (investimentos em infraestruturas, custos 

ambientais e de manutenção) divididos entre toda a população que, em sua grande 

parte, sofre com a carência de investimentos em transporte coletivo público e 

sustentável. 

"A liberdade para ir e vir nas metrópoles é diretamente proporcional ao 
acesso que cada indivíduo tem aos meios de transporte e circulação na 
cidade." 
(VASCONCELLOS, 2012, p. 55) 

Porém, a partir do fim dos anos 1960 em países mais desenvolvidos, como 

Dinamarca, pode-se notar soluções criadas a partir da crítica aos modelos 

urbanísticos implantados até então (GEHL, 2013). Áreas dinâmicas de uso misto 

junto ao estímulo ao uso de bicicletas e outros modelos de transporte sustentáveis, 

ruas para pedestres e outros equipamentos voltados às pessoas foram formas 

simples, baratas e criativas para convidar o cidadão a voltar a utilizar sua cidade. 

Dentre essas soluções estão as aplicadas aos problemas de mobilidade urbana, que 
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se mostraram como algumas das mais efetivas formas de propiciar a 

sustentabilidade, a vivacidade e a democratização de uma cidade (GEHL, 2006). 

 

FIGURA 1: RUA DE USO MISTO EM NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS.      

Fonte: Buildipedia.com, 2015 
 

Desde 1990 o urbanista contemporâneo está voltando a desenhar a cidade 

para as pessoas e seus princípios estão organizados em um movimento chamado 

"Smart Growth" (Crescimento inteligente, em tradução livre). Esse movimento tem 

como intenção deixar as cidades mais compactas, aumentando sua densidade e a 

variedade de usos dos locais, diminuindo as distâncias entre casa e trabalho, além 

de usar estratégias para convidar a população a usar a cidade (LEITE; AWAD, 2012). 

Dentro do "Smart Growth" podemos destacar algumas soluções de 

mobilidade urbana ligadas ao desenho urbano, como: incentivo ao uso da bicicleta 

por meio de infraestrutura dedicada aos ciclistas urbanos; a intermodalidade ao 

instalar equipamentos que a permitam; o desencorajamento do uso do automóvel 

individual pela limitação de estacionamentos; entre outras que serão discutidas na 

presente monografia. 

Apesar da complexidade do tema da mobilidade no meio urbano, para fins 

de pesquisa e aprofundamento, se decidiu trabalhar com foco na bicicleta devido à 
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relação custo benefício trazida pela implementação de infraestruturas direcionadas a 

esse meio de transporte, o número de possíveis beneficiados, o  número de 

acidentes  envolvendo ciclistas e a tendência de recuperar espaços perdidos para os 

automóveis durante a aplicação de conceitos modernistas na organização das 

cidades.  

O conceito de mecanismos de mobilidade urbana por bicicleta compreende 

todas as soluções que possam ser realizadas em relação ao desenho urbano da 

cidade para melhorar e estimular o deslocamento dentro da cidade por bicicleta. 

Sejam os mecanismos soluções físicas (como a implantação de ciclovias) ou 

técnicas (como fechar ruas principais da cidade no domingo para as pessoas serem 

iniciadas como ciclistas urbanos), todas contribuem para o estímulo da mobilidade 

sustentável. 

Há também a intenção de contribuir com a mobilidade urbana de Curitiba, 

principalmente da Regional Matriz, que concentra a maior parte da população e 

onde a mobilidade é mais prejudicada devido ao domínio do automóvel dentro dos 

espaços disponíveis para a circulação. Devido ao agrupamento de equipamentos, 

serviços e comércios é também a região que recebe o maior fluxo de pessoas vindo 

dos mais diferentes bairros e cidades da região metropolitana, o que justifica a 

intenção de estudar e dar soluções de mobilidade para o local. 

A compreensão e a reflexão sobre como ocupamos o meio urbano é 

essencial para a criação de uma cidade saudável, segura e cheia de vida (GEHL, 

2013). 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo geral da presente pesquisa é fornecer bases teóricas e técnicas 

de mecanismos de mobilidade urbana por bicicleta para um futuro projeto 

urbanístico, a ser desenvolvido para a conclusão do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. A aplicação dos conceitos pesquisados para este trabalho definirá 

diretrizes projetuais para um novo desenho de uma área central de Curitiba, Paraná. 
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Como objetivo específico se pretende definir características físicas de um 

traçado cicloviário e sua infraestrutura, que levem ao incremento  acessibilidade 

social da cidade, procurando reorganizar o espaço urbano para permitir sua 

apropriação pelos usuários mais numerosos e frágeis (no caso dessa monografia se 

foca em ciclistas e pedestres) (VASCONCELLOS, 2012). Busca-se também 

soluções sustentáveis para os problemas da mobilidade urbana, mais 

especificamente utilizando a bicicleta como modal chave para a diminuição do 

impacto ambiental causado pelos deslocamentos diários nas cidades. 

1.2. JUSTIFICATIVAS 

O atual modelo de mobilidade urbana permite o consumo indiscriminado e 

desproporcional do espaço, partindo-se do princípio de que as vias são bens 

comuns à todos os cidadãos, mas esquecendo-se a maioria dos usuários da cidade 

não tem condições para manter automóveis particulares para deslocamentos diários. 

Principalmente nos países em desenvolvimento, a ideia de que a quantidade de 

asfalto está ligada ao progresso ainda persiste, cabendo ao urbanista contribuir com 

soluções simples que mostrem como a reapropriação do espaço pela população é 

uma das únicas formas de reivindicar uma distribuição mais igualitária do espaço 

urbano (VASCONCELLOS, 2012). 

A substituição gradual por modais sustentáveis é também uma forma de 

combater a poluição, atmosférica e sonora, geradas pela presença massiva dos 

automóveis nos grandes centros urbanos. A inclusão da bicicleta como forma de 

locomoção dentro da cidade garante uma cidade saudável, mais silenciosa e que 

polui menos.  

Pode-se também contribuir para a democratização do espaço público e a 

sustentabilidade social com o uso da bicicleta, convidando todos os grupos da 

sociedade a participar e a se sentir parte da cidade (GEHL, 2013).          
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FIGURA 2: CRUZAMENTO DE CICLOVIA EM HORÁRIO DE PICO EM COPENHAGE, DINAMARCA .     

Fonte: Visitcopenhagen.com, 2015 
 

Em comparação com os automóveis, os custos monetários e ambientais da 

implantação e manutenção de infraestruturas voltadas à bicicleta são de grandeza 

muito menor e, de acordo com Leite, "Os recursos devem ser utilizados da forma 

mais eficiente possível para alcançar os objetivos da sociedade" (LEITE, 2012, p. 

31). 

A melhoria da infraestrutura para bicicletas ainda trás também outras 

vantagens (para o usuário e para a cidade) como: baixo custo de aquisição, 

operação e manutenção tanto para o usuário quanto para o poder público (ou 

eventualmente o privado) (LEITE; AWAD, 2012); a pouca área necessária para  

transitar e estacionar; benefícios à saúde e indiretamente para a economia; 

eficiência energética (VACCARI; FANINI, 2011); viagens porta à porta e flexibilidade 

(BRASIL, 2013), 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Essa monografia foi estruturada de forma a apresentar e delimitar em sua 

primeira parte conceitos básicos para a compreensão do assunto. Trabalha-se da 

temática com a combinação de conceitos de pelo menos dois autores reconhecidos 

dentro da mobilidade urbana. 

Na introdução é dado um panorama geral da situação das cidades em 

relação à mobilidade, reunindo fontes para explicar a causa da atual forma das 

cidades, sejam elas positivas ou negativas. 

Passando pelos objetivos e justificativa temos a metodologia da busca da 

problemática, sendo nesse caso a existência de muito espaço considerado público 

tomado por uma quantidade desproporcional de automóveis que cada vez mais 

congestionam as vias do meio urbano, limitando também o acesso do cidadão 

dependente do transporte público, visto que nem todas as vias possuem faixas 

exclusivas para ônibus 

Observando esse problema o trabalho visa identificar os mecanismos 

relacionados ao desenho urbano que favoreçam o pedestre e o ciclista, a fim de 

tornar a cidade mais acessível. 

Esses mecanismos são explicados na segunda parte do trabalho e foram 

agrupados de acordo com características afins. 

Os estudos de casos correlatos buscam bases técnicas e científicas para a 

elaboração de um traçado cicloviário mais relevante para a cidade de Curitiba, 

trazendo exemplos europeus, norte americanos e latino americanos, apresentando 

uma diversidade de visões sobre o tema da mobilidade urbana. 

Ao fim do trabalho está o resumo das diretrizes que se nortearão o projeto a 

ser desenvolvido na sequência. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. CONCEITOS PRELIMINARES 

2.1.1. Desenho urbano 

Para o arquiteto, professor e urbanista Hamid Shirvani o desenho urbano é 

um campo multidisciplinar que tem como componentes o uso do solo; a forma e a 

volumetria do espaço construído; a circulação viária e estacionamento; o espaço 

público; a circulação de pedestres; o comércio e o mobiliário urbano (SHIRVANI, 

1997). Shirvani considera a  maximização do uso da infraestrutura da cidade 

importante, o que significa que organizar a cidade de forma a diminuir os 

deslocamentos é essencial. 

O urbanista Vicente Del Rio, define desenho urbano como "campo disciplinar 

que trata a dimensão físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas 

físico-espaciais e sistemas de atividade que interagem com a população através de 

suas vivências, percepções e ações cotidianas" (DEL RIO, 1990). 

Essa monografia adota como referência um conceito híbrido entre os 

apresentados por Shirvani e Del Rio, a fim de ter maior compreensão do assunto. 

2.1.2. Mobilidade urbana 

O conceito de mobilidade urbana é definido por diversos autores e fontes. A  

Lei nº 12.587 define como: "condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano" (BRASIL, Lei nº12.587, de 3 de janeiro de 

2012, 2012). Uma abordagem um pouco mais específica pode ser encontrada no 

Caderno Técnico de Mobilidade Urbana do CREA-PR, onde a mobilidade urbana é 

definida como um atributo ligado às pessoas e atores econômicos que buscam 
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suprir suas necessidades de deslocamento diretamente ligadas a trabalho, 

educação, saúde, lazer ou cultura. (VACCARI, FANINI, 2011) 

O tema se destaca na discussão da cidade por costurar todas as outras 

atividades presentes no meio urbano, logo, é um dos fatores essenciais para o 

desenvolvimento da cidade, ligado diretamente à economia, inclusão social e 

qualidade de vida (VACCARI, FANINI, 2011). 

A mobilidade urbana pode ser analisada comparativamente entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento 1 . Nos países desenvolvidos nos centros 

urbanos, a diversidade de usos, a concentração de serviços e a alta densidade 

diminuem a necessidade de longos trajetos, o que facilita os deslocamentos a pé ou 

por bicicleta. Nos países em desenvolvimento as distâncias entre os "setores" das 

cidades são maiores, não há infraestrutura voltada a modais sustentáveis e o 

transporte público tende a ser de baixa qualidade (VASCONCELLOS, 2012). 

O assunto está intimamente ligado ao desenho urbano das cidades, o que 

explica como a ocupação intensiva e descontrolada do solo tem tornado as soluções 

viárias cada vez menos eficazes. Autores como Leff, Kenworthy, Barczak e Gehl 

defendem como papel do urbanista o esforço para resgatar formas urbanas que 

privilegiem o caminhar e o contato entre pessoas. Leff, Kenworthy, Barczak e Gehl 

 

 

 

 

 

2.1.3. Mobilidade urbana sustentável 

Aprofundando o tema para fins de pesquisa se busca também o conceito de 

mobilidade urbana sustentável, onde de acordo com a SeMOB2: "A Mobilidade 

Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de um conjunto de políticas 

                                            

1 Segundo Kofi Annan, ex-secretário geral das Nações Unidas países desenvolvidos são os 
países que permitem os cidadãos terem uma vida livre e saudável em um ambiente seguro e países 2 SeMOB: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades 
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de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano, através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de 

transporte, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente 

inclusiva e ecologicamente sustentável. Ou seja: baseado nas pessoas e não nos 

veículos." (MCidades/SeMOB/Diretoria de Mobilidade Urbana. A mobilidade urbana 

Sustentável, texto para discussão, março de 2003). 

Segundo Barczak a redução dos deslocamentos motorizados e o 

estabelecimento de mudanças a favor de modais ambientalmente corretos, como os 

não motorizados, seriam formas de se aproximar da sustentabilidade na mobilidade 

urbana (BARCZAK; DUARTE, 2012). 

 

2.2. LEI DA MOBILIDADE 

A Lei Federal 12.587/2012 regulamenta instrumentos fundamentais para a 

garantia da mobilidade urbana feita de forma eficiente e sustentável.  

A lei stabeleceu como limite o ano de 2015 para que as cidades com mais 

de 20 mil habitantes apresentem planos de mobilidade seguindo várias diretrizes, 

algumas das quais são: 

-  Prioridade do transporte público coletivo sobre o individual motorizado; 

-  Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de 

veículos motorizados em locais e horários predeterminados; 

-  O estímulo à integração entre modos de deslocamento dentro das cidades; 

- Possibilidade de cobrança pela utilização da infraestrutura urbana, para 

desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade. A receita 

deverá ser aplicada exclusivamente em infraestrutura urbana destinada ao 

transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do 

subsídio público da tarifa de transporte público; 

- Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas ao transporte público 

coletivo e a modos de transporte não motorizados; 

- É direito dos usuários participar do planejamento, da fiscalização e da 

avaliação da política local de mobilidade urbana; 
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É importante salientar a perda de privilégios dos veículos motorizados 

particulares e o ganho de direitos do transporte público e dos modos de transporte 

não motorizados, como a bicicleta torna a Lei da Mobilidade de 2012 importante 

instrumento legal para a implantação de infraestruturas cicloviárias. 

!
2.3. MECANISMOS DE MOBILIDADE URBANA 

Os mecanismos de mobilidade urbana são aqueles instrumentos que dão 

suporte a uma cidade integrada e acessível, sendo eles legais, físicos ou 

psicológicos.  

Para esta monografia serão aprofundados os mecanismos de mobilidade 

urbana que podem ser desenvolvidos por meio de desenho urbano e que estejam 

ligados diretamente à bicicleta, mas que, indiretamente, influenciam positivamente 

todos os outros modais presentes na cidade. Estas soluções devem dotar a cidade 

de características que priorizem e diminuam os trajetos dos ciclistas, além de dar a 

sensação de segurança para o usuário, primando também pela continuidade de seu 

fluxo e conforto. 

Para fins de pesquisa, os mecanismos serão organizados nas categorias a 

seguir: desenho de rua; tipos de pista; permanência; fluência e mecanismos de 

apoio ao desenho urbano. Serão apresentados alguns desenhos esquemáticos, com 

larguras mínimas de vias recomendadas pela Lei da Mobilidade. 

2.3.1. Desenho de via 

Estreitamento de via 
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FIGURA 3: Via estreitada para diminuição da velocidade do tráfego em Coventry, Inglaterra.     

Fonte:  https://blogs.warwick.ac.uk, 2015. 

 
Ao estreitar a via dos veículos motorizados temos uma diminuição da 

velocidade dos carros, tornando a convivência e o compartilhamento com outros 

modais mais segura. (SUSTRANS DESIGN, 2014) 

 

Zonas calmas (ou de 30km/h) 
 
As "Zonas 30km/h" são uma forma de acalmar o trânsito por meio de 

lombadas e outros obstáculos redutores de velocidade dos automóveis. 
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FIGURA 4: Obstáculos adicionados à via para diminuir a velocidade dos automóveis em Indianópolis, 

Estados Unidos.   

Fonte: http://indianapublicmedia.org, 2015. 
 

A sinalização feita de forma ostensiva contribui para mais atenção no 

trânsito e maior visibilidade dos elementos mais frágeis presentes nas estruturas 

viárias 
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FIGURA 5: Sinalização indicando travessia elevada e limite de velocidade em  Kingsport, Estados 

Unidos. 

Fonte: http://publicworks.kingsporttn.gov, 2015. 
 

Cruzamentos  
 
Cruzamentos de vias pensados na mobilidade urbana sustentável têm 

proteções físicas e ilhas de espera para maior segurança de ciclistas e pedestres. 

Os fluxos se cruzam de forma mais atenciosa aos usuários mais frágeis do sistema 

e os sinaleiros são sincronizados de forma a favorecer o fluxo dos ciclistas. 
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FIGURA 6: Cruzamento com desenho seguro aos ciclistas e pedestres. 

Fonte: O autor, 2015. 

2.3.2. Tipos de pistas 

Ciclovias 

 
FIGURA 7: Ciclovia segregada. 

Fonte: O autor, 2015. 
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São as vias de uso exclusivo da bicicleta e segregada fisicamente das vias 

dos automóveis. Podem correr paralelamente à infraestrutura viária ou 

independentemente cruzando áreas verdes ou de destaque na cidade. Devem 

possuir no mínimo 1,5m de largura quando unidirecionais e 2,5m quando 

bidirecionais. 

  
Ciclofaixas 

 
FIGURA 8: Ciclofaixa de mão dupla. 

Fonte: O autor, 2015. 

 
Localizada junto à via do automóvel a ciclofaixa geralmente se apresenta do 

lado direito da pista e é demarcada por pintura no piso e as vezes obstáculos físicos. 
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FIGURA 9: Ciclofaixa protegida por elementos físicos. 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Em alguns casos apresenta uma faixa de separação entre a faixa de 

estacionamento de carros que protege os ciclistas de eventuais encontros com 

portas de carros se abrindo pelo lado do passageiro. 

 

 
FIGURA 10: Ciclofaixa protegida por faixa de serviço. 

Fonte: O autor, 2015. 
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Ciclorotas 

 
FIGURA 11: Ciclorota indicada por pintura na pista. 

Fonte: O autor, 2015. 

 
Sinalizações horizontais e verticais indicam trajetos favoráveis aos ciclistas 

em vias de tráfego comum. A redução da velocidade dos automóveis para 30km/h e 

placas sinalizando a presença de ciclistas são comuns nesse caso. 

 
"Bike-boxes" (Caixas dedicadas à parada da bicicleta) 

 
FIGURA 12: Bike-box em cruzamento viário. 

Fonte: O autor, 2015. 
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São espaços dedicados à bicicleta antes de cruzamentos em vias que 

compartilham o uso com carros. Seu objetivo é dar visibilidade ao ciclista perante ao 

automóvel nos cruzamentos controlados por sinaleiros, além de permitir que a  

largada da bicicleta antecipe a do automóvel. 

 

Tráfego compartilhado 

 
FIGURA 13: Faixa indicando a presença de bicicletas junto ao tráfego comum. 

Fonte: O autor, 2015. 

 
Geralmente não há delimitação física entre os modais, cabendo a 

sinalizações verticais e horizontais indicarem o compartilhamento. 

2.3.3. Permanência 

Manutenção da bicicleta 
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FIGURA 14: Ponto público de manutenção e estacionamento de bicicletas. 

Fonte: O autor, 2015. 

 
Pontos para pequenos reparos como troca de pneus e calibragem dos pneus 

são importantes no meio urbano para encorajar a população a pedalar. O ciclista 

não deve depender do comércio para uma manutenção de emergência. 

Devem estar acompanhados de outras infraestruturas cicloviárias para 

aumentar sua visibilidade e localizados em pontos estratégicos. 

 

Estacionamentos 
 
Paraciclos devem ser implantados próximos aos pontos geradores de 

tráfego, como áreas comerciais, educacionais e empresariais. Sua implantação 

também deve ser possível por demanda popular, cabendo ao município estudar sua 

viabilidade. 
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FIGURA 15: Conjunto de paraciclos públicos próximo à infraestrutura cicloviária. 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Paraciclos móveis podem ser usados em eventos para diminuir a 

necessidade do uso do carro. 

A intermodalidade também pode ser estimulada pela instalação de 

paraciclos próximos aos terminais de transporte urbano.  

 

2.3.4. Fluência 

Intermodalidade 
 
Para aumentar as distâncias de deslocamento do ciclista a infraestrutura 

cicloviária deve estar conectada com outros modais de transporte urbano, seja por 

ciclovias ou ciclorotas. 
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Como forma de aumentar ainda mais o número de ciclistas interessados na 

intermodalidade é ideal a instalação de bicicletários de acesso controlado ou a 

possibilidade de transportar a bicicleta no transporte público. 

 

 

 
"Onda verde" 
 

 
FIGURA 16: Placa sinalizando a existência da "onda verde" e indicando a velocidade ideal em Nova 

Iorque, Estados unidos. 

Fonte: https://www.missionbicycle.com, 2015. 

 
Sinaleiros dedicados à bicicleta são sincronizados para que o ciclista que 

manter a velocidade constante (idealmente 20km/h) possa seguir seu trajeto sem 

precisar parar nos cruzamentos, aumentando o fluxo em potencial da ciclovia. 
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2.3.5. Mecanismos de apoio ao desenho urbano 

Promoção da bicicleta como meio de transporte urbano 
 
Para atrair o ciclista a utilizar a infraestrutura cicloviária urbana e dar apoio 

aos mecanismos de desenho urbano, o município deve adotar estratégias que vão 

além do traçado de vias.  

A cidade deve desenvolver programas de promoção do uso da bicicleta, tais 

como o "dia sem carro" onde vias principais da cidade são fechadas em dias de 

baixo fluxo como domingos, para o estímulo do transporte sustentável, dando tempo 

e espaço para novos usuários se acostumarem com as estruturas cicloviárias da 

cidade de forma mais calma e segura. Podem estar acompanhados de outras 

atividades, como escolas de bicicletas e atividades culturais. 

 

Rotas temáticas (Lazer, parques, cultural) 
 
Rotas que liguem destinos com características semelhantes como circuitos 

inter-parques ou de caráter cultural são formas de diminuir a necessidade de 

automóveis para o lazer do cidadão, tornando a cidade mais socialmente acessível. 

 

Bicicletas Públicas 
 
A instalação de um sistema de bicicletas públicas implica na implantação de 

diversos pontos espalhados pela cidade com bicicletários disponibilizando bicicletas 

para a população. O sistema deve ser preferencialmente gratuito (principalmente 

para os residentes da cidade de menos renda) e cobrir toda a cidade ou pelo menos 

a região de maior concentração de serviços e equipamentos. 
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2.4. Acessibilidade urbana 
 
 
 

A ideia de acessibilidade urbana explorada nessa pesquisa está diretamente 

ligada à questão social da cidade como local de encontro.  A cidade deve agir como 

interface aberta e acessível entre as pessoas, onde o urbano é o cenário para 

atividades de seus usuários, sejam elas protestos ou de lazer (GEHL, 2013). 

 “É significativo que todos os grupos sociais, independentemente de idade, 
renda, status, religião ou etnia, possam se encontrar nesses espaços, ao se 
deslocarem para suas atividades diárias. Essa é uma boa forma de fornecer 
informação geral para qualquer um sobre a composição e universalidade da 
sociedade”. (GEHL, 2013, p. 28) 

Os meios de transporte que uma população utiliza para se deslocar dentro 

da cidade não podem definir limites para quem não tem acesso a um modal em 

específico, muito menos suas infraestruturas ocuparem espaços proporcionalmente 

muito maiores que outras. Infelizmente, a partir da primeira metade do século XX a 

cidade trocou parte do seu espaço de encontro por infraestruturas viárias, conceito 

que logo na segunda metade do mesmo século sofreu crítica dos urbanistas que 

defendiam a escala do homem e não do automóvel. (LEITE; AWAD, 2012) 

Gehl defende que ao proporcionar espaço para a fácil locomoção se 

possibilita que as pessoas tenham contato com a sociedade em torno delas, e as 

convida a utilizar o espaço público (GEHL, 2013). Obviamente, os sistemas de 

locomoção devem estar atrelados a sistemas de áreas livres, como parques e outros 

equipamentos urbanos, culturais ou de lazer. Construção do senso de comunidade, 

reforço da identidade local e sentimento de pertencimento da população também 

são consequências dos convites à utilização da cidade. 

Portanto, para essa monografia se entende que o espaço urbano pode ser 

dotado de maior acessibilidade pela implantação de mecanismos de desenho 

urbano voltados ao uso da bicicleta. 
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3. CASOS CORRELATOS 

Pretende-se nesse capítulo analisar as soluções implementadas nas cidades 

voltadas à bicicleta como meio de transporte, criando assim uma base lúcida para a 

elaboração posterior do projeto urbanístico já citado. 

Essa análise de correlatos se baseia na identificação de conceitos em 

comum, organizando as cidades pesquisadas em características comuns e 

salientando ideias exclusivas de cada lugar. A avaliação foi organizada por tópicos 

como: 

- Histórico: Nesse ítem a pesquisa procurou como a bicicleta se instalou 

culturalmente nas cidades, seja por pressão popular ou por planejamento público. 

Fala-se brevemente sobre os responsáveis, normalmente movimentos civis. 

- Mecanismos aplicados: Conceitos referentes ao plano diretor, desenho 

urbano, tipologia de pistas, estímulo de novos usuários, permanência e fluência 

relacionados à bicicleta são destacados nesse tópico. 

A escolha das cidades a serem estudadas se deu de forma a avaliar 

conceitos utilizados na Europa, na América do Norte e na América Latina para 

diversificar as opiniões e aumentar a compreensão do assunto. 
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3.1. CIDADE DE BOGOTÁ 

3.1.1. Ficha técnica 

Cidade: Bogotá, Colômbia 

Envolvidos: Sociedade civil organizada e, posteriormente, o prefeito da 

cidade Enrique Peñalosa 

Alcance: 5% da população faz seus deslocamentos dentro da cidade por 

bicicletas. A cidade possui mais de 8 milhões de habitantes. (SECRETARIA DE 

MOBILIDADE DE BOGOTÁ, 2013) 

Mecanismos aplicados: Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, tráfego 

compartilhado, intermodalidade, promoção da bicicleta e rotas temáticas. 

!
FIGURA 17: Ciclovia em Bogotá, Colômbia. 

Fonte: https://www.diariodoturismo.com.br, 2015.! !
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3.1.2. Breve histórico 

Bogotá, capital da Colômbia, é a cidade latino-americana com o maior 

número de ciclistas fazendo deslocamentos diários, cerca de 5% do total de viagens, 

e a maior rede de ciclovias, totalizando 376 km de vias dedicadas ao transporte por 

duas rodas e mais 120 km de vias compartilhadas (GEHL, 2013). Ao analisar a 

história da cidade se pode entender como quesitos culturais e sociais influenciaram 

no desenvolvimento da bicicleta como modal de transporte urbano. 

Em 1974 a população da cidade se encontrava cansada dos problemas do 

trânsito, como os engarrafamentos, um sistema de transporte coletivo ainda precário 

(o sistema BRT - TransMilênio só seria implementado 22 anos mais tarde) e sem 

infraestruturas voltadas exclusivamente para as bicicletas. O direito ao uso da 

bicicleta como meio de transporte foi reivindicado de forma definitiva em dezembro 

daquele ano, quando cerca de 5 mil ciclistas fecharam as ruas do centro da cidade 

para exigir uma rede de ciclovias. Em menos de 2 anos a cidade já contava com 

34km de infraestrutura voltada à bicicleta (Secretaria de mobilidade de Bogotá, 

2015). Até o fim dos anos 90 Bogotá ainda era uma capital sem controle de sua 

mobilidade urbana, ônibus desatualizados se misturavam com todos os tipos de 

vans, kombis e "lotações", muitos deles sem permissão oficial para transitar. O 

tópico da mobilidade caracterizava apenas um dos problemas dos quais a população 

se queixava, a cidade era também atormentada pelo narcotráfico e foi cenário de 

três assassinatos de candidatos à presidência da república (Instituto Cidade de 

Goiânia, 2015). 

Desses questionamentos surgiu o movimento "Bogotá Como Vamos?" onde 

ONGs e empresários se uniram com a intenção de pressionar o poder público a 

resolver as demandas relacionadas à qualidade de vida na cidade. O movimento 

tinha como pretensão promover o interesse pelo público, onde pudesse articular a 

população e suas vontades diante o meio urbano (Instituto Cidade de Goiânia, 2015). 

Organizando pesquisas de opinião pública e análises técnicas e perceptivas 

de Bogotá o movimento criou bases sólidas para soluções reais de problemas da 

cidade. A resistência por parte dos políticos foi forte no início porém a pressão da 

população foi maior, o que obrigou a prefeitura a aceitar uma espécie de gestão 
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participativa (LEITE; AWAD, 2012). Sua aceitação foi ainda maior a partir de 1998, 

quando Enrique Peñalosa foi eleito prefeito. 

      

 
FIGURA 18: Enrique Peñalosa (de branco, em primeiro plano) em passeata de bicicleta. 

Fonte: https://www.revistavelo.com.br, 2015. 

 

Peñalosa tinha a qualidade de vida da cidade como prioridade (GEHL, 2013) 

e passou de 1998 a 2001 desenvolvendo e aplicando um planejamento urbano 

notável, contrariando a mentalidade aplicada até então, onde a mobilidade era 

pensada apenas para os 20% da população que tinha acesso à um automóvel 

particular (LEITE; AWAD, 2012). Além da implantação do sistema de ônibus BRT, 

inspirado em Curitiba, foram implementadas outras soluções de mobilidade urbana 

aliadas à recuperação de espaços urbanos como corredores exclusivos para ônibus, 

padronização de calçadas acessíveis, restrição de estacionamentos e circulação 

para veículos particulares. Estas soluções vieram acompanhadas de valorização das 

praças, recuperação de espaços perdidos para os automóveis e do desenvolvimento 

social e econômico, onde os habitantes menos favorecidos agora contavam com 

mais oportunidades de deslocamento e permanência (GEHL, 2013). 
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“A política de transporte público em cidades como Nova York e Londres 
pensa em como reduzir o número de carros. Em cidades como Bogotá, São 
Paulo ou Porto Alegre os secretários de Transporte sempre pensam em 
como facilitar a circulação de carros, o que não dá certo”. (Enrique Peñalosa, 
2012, palestra gravada pelo site EuVouDeBike.com) 
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3.1.3. Mecanismos 

3.1.3.1. "Ciclorutas" (Ciclovias, em tradução livre) 
 

 

Desde 1998, a malha cicloviária de Bogotá cresceu de 34 km para 376 km 

em vias exclusivas que interligam a cidade em uma rede desenhada de acordo com 

os principais movimentos realizados na cidade junto a sua topografia, fazendo as 

ciclovias atravessarem parques e áreas verdes, onde possível, e paralelas às 

principais vias de automóveis onde necessário. (Secretaria de mobilidade de Bogotá, 

2011).       

 

   
MAPA 1: Mapa geral das ciclovias de Bogotá, Colômbia. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
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Na capital, as "ciclorutas" formam uma rede de infraesturura urbana voltada 

à mobilidade por bicicleta, onde as vias são divididas entre principais, secundárias e 

complementares, ligando bairros ao centro da cidade. As vias principais unem 

diretamente as principais áreas residenciais aos maiores polos geradores de tráfego 

da cidade, como os centros financeiros e educacionais. As secundárias,  alimentam 

as principais, coletam e distribuem o fluxo além de servirem como provedoras para o 

sistema BRT TransMilênio, que conta com bicicletários para viagens intermodais. 

Para aumentar a fluência dos ciclistas, a rede conta com as vias complementares 

que costuram e dão continuidade à malha, ligando também parques e outras 

atividades recreacionais.  

   

FIGURA 19: Esquema de funcionamento da rede de ciclovias de Bogotá, Colômbia. A ligação entre o 

centro da cidade e os bairros se dá por meio de vias principais, secundárias e complementares. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
 

As ciclovias, em grande parte, tem largura variável entre 1,50m quando 

unidirecionais, chegando a 1,20m em alguns trechos e 2m em outros. Quando 

bidirecionais, sua média fica em 2,40m. A iluminação dedicada e sinalização 

relacionada às ciclovias estão presentes em toda a extensão da rede. 

Alguns pontos referenciais da cidade foram denominados "pontos de 

encontro", para estimular o contato social dentro do meio urbano. 
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FIGURA 20: Ciclovias bem sinalizadas e iluminadas em Bogotá, Colômbia. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
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3.1.3.2. "CICLOVIA" ("Dia sem carro") 
                    

 
FIGURA 21: Rua fechada para lazer nos domingos e feriados em Bogotá, Colômbia. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
 

Como forma de introduzir a bicicleta no meio urbano e no imaginário cultural 

coletivo da cidade Bogotá foi criado o plano "Ciclovía", em 1974. A cidade fecha 

120km de ruas ao tráfego de automóveis e as converte em áreas livres para 

atividades culturais em prática da mobilidade alternativa, incentivando novos 

usuários a conhecer os benefícios de se deslocarem por bicicleta pela cidade 

(MONTEZUMA, 2003). 

“Utilizando o modelo da 'ciclovía', várias ruas são fechadas ao tráfego de 
automóveis aos domingos, nos locais com menos espaço para enfrentar o 
volume do tráfego. As ruas são convertidas em pistas de bicicleta e 
playgrounds, onde os moradores podem respirar ao ar livre, fazer atividade 
física, ensinar as crianças a andar de bicicleta e, de forma geral, apreciar as 
vantagens de pedalar pela cidade”. (GEHL, 2013, p. 224) 
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Das 7h às 14h nos domingos e feriados as ruas de Bogotá se transformam 

em um grande parque linear que tem público perto de 1 milhão de habitantes 

(Instituto Distrital de Recreação e Esporte de Bogotá, 2015). Espalhados pelos 

120km de "ciclovías" estão 37 estações de serviço que contam com comércio de 

acessórios e peças para bicicletas e alimentação, além de 12 pontos de "atenção ao 

usuário" com informações. Também são encontrados pontos para aluguel de 

bicicletas e outras atividades complementares como "escolas" de bicicleta, 

acompanhamento de atividades físicas e apoio médico (Instituto Distrital de 

Recreação e Esporte de Bogotá, 2015). 

  
MAPA 2: Mapa das ruas fechadas e os serviços oferecidos dentro do plano "ciclovía" em Bogotá. 

Fonte: https://www.mobilize.org.br, 2015. 
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Toda segunda quinta-feira do mês também é realizada a "Ciclovia nocturna" 

quando os mesmos 120km são fechados das 18h à 00h. Em dezembro o mesmo 

trecho e horário é utilizado para a realização de shows e outras atividades 

relacionadas ao Natal.  

 

3.1.3.3. Aluguel de Bicicletas 
 
 
Em Bogotá o aluguel de bicicletas por iniciativa privada já é realidade há 

anos, porém em 2014 um projeto para criar um sistema de bicicletas públicas já foi 

lançado. A licitação ocorreu em maio do mesmo ano e depois de considerada 

"deserta" ou seja, sem proponentes que atendessem as exigências mínimas, uma 

união de empresas entrou com recurso para a reconsideração da proposta. (El 

Espectador, 2015) 

O aluguel seria terceirizado à essa união cabendo a ela a instalação de 250 

estações de aluguel e a disponibilização de 2.800 bicicletas, fora a manutenção 

desses pontos por todo o período concedido, 6 anos nesse caso. (Município de 

Bogotá, 2015) 

A última notícia disponível informa a existência de irregularidades no 

processo de licitação e a suspensão do calendário do projeto. 

No programa "Ciclovia" também são encontradas bicicletas para empréstimo 

mas apenas nos horários de funcionamento do projeto (domingos e feriados, das 7h 

às 14h) e limitada a circulação dentro das vias fechadas pelo programa. 

 

3.1.3.4. Promoção da bicicleta como meio de transporte 
 
 
Para promover e estimular o uso da bicicleta como forma de deslocamento 

dentro da cidade Bogotá criou uma política de promoção do modal que se utiliza de 

folhetos, manuais e mapas distribuídos nos pontos de assistência ao usuário 

espalhados pelas "ciclorutas". Esses normalmente contendo um pequeno histórico 

sobre a bicicleta, dicas de manutenção e um manual de conduta para o ciclista e 

para o motorista (Secretaria de mobilidade de Bogotá, 2015). 
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De 15 em 15 dias, técnicos da prefeitura ficam em pontos estratégicos e 

pontos considerados perigosos das "ciclorutas" distribuindo os materiais gráficos 

relacionados à bicicleta e orientando os usuários em questões de segurança e 

conduta (Secretaria de mobilidade de Bogotá, 2015).  
A cidade organiza anualmente no dia 7 de fevereiro o "Dia sin carro in Bici: 

(Dia sem carro com bicicleta, em tradução livre) quando 107km do programa 

"Ciclovia" são integrados à malha permanente de 376km existente, aumentando as 

possibilidades de rotas dentro da cidade, chamando a atenção para o possibilidade 

da mudança de um hábito diário, como a forma de se transportar.  

 

 
FIGURA 22: "Convite" para o dia sem carro em Bogotá, Colômbia. O documento trás um mapa das 

ruas que estarão fechadas para trânsito exclusivo de modais não motorizados e ainda trás dicas para 

pedalar pela cidade. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
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3.1.3.5. Ligação entre os modais 

 

 

 
FIGURA 23: Entrada do bicicletário com controle de acesso disponível no terminal de transporte 

urbano. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
 

Integrados ao sistema BRT TransMilênio estão 14 bicicletários com ligação 

direta para as estações de ônibus. A capacidade de cada bicicletário varia com a 

intensidade de usuários e contém entre 32 e 785 vagas; o horário de funcionamento 

acompanha o horário de circulação dos ônibus: das 5h à 00h. Não há custo para o 

usuário (TRANSMILENIO, 2015). 
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MAPA 3: Localização dos bicicletários com integração aos terminais de transporte público. 

Fonte: https://www.bogota.gov.co, 2015. 
 

Essa integração aumenta a distância que pode ser percorrida pelo usuário, 

além de diminuir custos e tempo de deslocamento. A combinação de modais 

também reduz o impacto social e ambiental causados pelos deslocamentos na 

cidade. 

 

3.1.4. Conclusão 
 
 
Os mecanismos principais ligados ao desenho urbano se converteram em 

um aumento de 0,2% em 2000 para 4% em 2007 do total de viagens realizadas por 

bicicleta em Bogotá, o que significa mais de 320.000 deslocamentos diariamente. O 

número de usuários passou de 22.700 para 83.500 em 7 anos, ou seja, 38% por ano 

(MOLLER, 2006). 
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De acordo com uma série de gráficos elaborados pela C40 (rede de 

megacidades pelo mundo dedicadas a diminuir a poluição atmosférica) a malha 

cicloviária foi de grande impacto para a mobilidade da população mais carente e 

ainda melhorou a qualidade do ar na cidade. A velocidade média do ciclista 

aumentou para 17km/h, mais rápida do que a média do usuário do transporte 

particular que está em 13km/h. A média de acidentes de trânsito caiu e a cidade 

recuperou espaços públicos e de paisagem natural, além de vitalizar áreas antes 

abandonadas. (C40, 2015) 

 

 
FIGURA 24: Estrutura cicloviária em Bogotá, Colômbia 

Fonte: https://www.flickr.com, 2015. 
 

Relacionando Bogotá com Curitiba, notam-se diversas semelhanças, que 

provando a possibilidade da apropriação dos mecanismos implementados na capital 

colombiana. A existência do sistema BRT, topografia e cultura são algumas das 

características comuns às cidades em discussão.  
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3.2. CIDADE DE COPENHAGE 

3.2.1. Ficha técnica 

Cidade: Copenhage, Dinamarca 

Envolvidos: Sociedade civil organizada e o poder público 

Alcance: Cerca de 50% de todas as viagens feitas dentro da cidade são 

realizadas por bicicletas. (GEHL, 2013) 

Mecanismos aplicados: Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, tráfego 

compartilhado, intermodalidade, promoção da bicicleta e rotas temáticas. 

 
FIGURA 25: Horário de pico em Copenhage, Dinamarca, 1930. 
Fonte: https://www.flickr.com, 2015. 



53 
 

 

3.2.2. Breve histórico 

A atual situação da mobilidade urbana de Copenhage é fruto de gestões 

públicas eficientes e uma população engajada com sua cidade, porém sua origem é 

mais cultural do que em qualquer outra cidade. 

A cultura da bicicleta dentro da Dinamarca é tão antiga quanto a própria 

bicicleta; desde 1880 os dinamarqueses usam a bicicleta como meio de transporte. 

Em 1892 Copenhage instalava sua primeira ciclovia e a popularidade da bicicleta 

crescia junto com a sua infraestrutura, chegando a 2.500 bicicletas na cidade, 

considerado um número alto para a época. (DINAMARCA, 2015) 

Durante a Segunda Guerra Mundial os dinamarqueses tiveram seu 

combustível racionado, o que reforçou o uso da bicicleta nos transportes diários, 

tornando-a forma principal de locomoção nas cidades. Copenhage desenvolveu 

parte de suas ciclovias nessa época, nos anos de 1940, ligando também áreas 

verdes no entorno da cidade e transformando a bicicleta em forma de lazer. 

Porém, com a popularização dos veículos automotores e o aumento do 

poder aquisitivo da população nos anos 1950, Copenhage trocou parte de sua frota 

de biciclitas por carros, demandando infraestrutura viária para tal. Quanto mais ruas 

eram criadas mais carros eram percebidos nas ruas e nas regiões onde não existiam 

vias exclusivas para bicicleta, se podia notar a diminuição a quase zero de ciclistas, 

pois a sensação de segurança era tão baixa que muitos deles trocaram suas 

bicicletas por veículos particulares ou de massa (ALYSE, 2006) 
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FIGURA 26: Gráfico demonstrando a quantidade de ciclistas em relação à passagem dos anos em 

Copenhage, Dinamarca. 
Fonte: FIETSBERAAD, 2010 

 

Durante o  fim dos anos de 1960 e o início dos anos 1970 Copenhage teve 

seu menor índice de viagens realizadas por bicicleta e o maior número de obras 

voltadas aos carros. Apesar de nenhuma infraestrutura cicloviária ter sido destruída 

as estruturas viárias tomaram grande parte do espaço da cidade. Em 1973 a crise 

do petróleo atingiu a Dinamarca, fonte que supria 92% da energia consumida no 

país e era praticamente 100% importada, obrigando a população a reduzir 

drasticamente seu consumo. Na mesma época os "Car-free Sundays" (Domingos 

sem carro, em tradução livre) foram introduzidos na cidade para economizar 

combustível. (THINK GLOBAL GREEN, 2015) 

Logo, a política de estimular um dia por semana sem bicicleta mostrou 

resultados nos demais dias da semana, parte da população redescobriu as 

vantagens de se locomover por bicicleta, levando a criação de movimentos 

populares liderados principalmente por jovens engajados com causas ambientais e 

sociais. Grandes protestos e ações relacionadas aos movimentos começaram a ser 

notadas na cidade, como a "White Crosses" (Cruzes brancas, em tradução livre), 

quando foram pintadas cruzes brancas nos locais onde houveram acidentes fatais 

envolvendo ciclistas para chamar atenção às causas. 
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FIGURA 27: As cruzes brancas pintadas no chão por ativistas em favor da bicicleta representavam os 

locais dos acidentes fatais envolvendo ciclistas. 
Fonte: Flickr, 2015 

 

A gestão participativa da cidade também teve papel fundamental para a 

consolidação da cultura da bicicleta em Copenhage, a qual respeitou a clara  

demanda por infraestrutura cicloviária da população. Desde 1996 a cidade possui 

uma lista de 10 indicadores de qualidade referentes ao uso da bicicleta em relação à 

cidade, considerando a opinião dos usuários, colhidas em pesquisas diretas. Entre 

os indicadores estão: número e locais de acidentes, integração entre modais, 

manutenção das vias, origem e destino das viagens e sensação de segurança. 

Com o plano diretor de 1997 a cidade apresentou novas vias e outras 

infraestruturas exclusivas para a bicicleta, ligando novos destinos e densificando sua 

malha, caso que se repete a cada revisão do plano diretor. Planos exclusivos para 

bicicletas também foram concebidos entre os anos de 2002 a 2012, sendo revisados 

em 2007 e novamente em 2011, quando o plano se extendeu até 2025. Esses 

planos tem ajudado a reduzir os acidentes pela metade (comparados a 1996) e 

aumentado o número de usuários das redes cicloviárias, utilizando-se utilizando de 

campanhas de conscientização, manutenção de vias, reconstrução de ruas para 
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comportar também o transporte não motorizado, requalificação de cruzamentos e 

intersecções. (JENSEN, 2002) 
 

 
FIGURA 27: Pessoas das mais variadas classes sociais se deslocam utilizando bicicletas em 

Copenhage. 
Fonte: http://pinetribe.com/, 2015 

 

Atualmente os objetivos da cidade relacionados à bicicleta estão em reduzir 

o tempo das viagens feitas em 15% (comparados à 2010), aumentar o número de 

viagens à escola e trabalho para 50%, reduzir o número de acidentes em 70% 

(comparados à 2005), aumentar a satisfação do ciclista para 80%, aumentar a 

aceitação da bicicleta no meio urbano para 80% e aumentar a sensação de 

segurança do ciclistas para 90% dos usuários. Mais de 50% dos habitantes pedalam 

todos os dias e cerca de 37% de todo o transporte pessoal para o trabalho e escolas 

são feitos por bicicleta. (GEHL, 2013)  

Ganha-se muito socialmente por fornecer mobilidade acessível à diversas 

camadas econômicas da cidade, ligando residências à centros comerciais, culturais 
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e educacionais. É comum ver crianças, idosos, homens e mulheres de negócios, 

estudantes, mães levando filhos e várias outras pessoas circulando pelas ciclovias 

de Copenhage (GEHL, 2013). 

 

 
 

 
FIGURA 28 e 29: 25% das famílias com dois filhos ou mais de Copenhage possuem uma "Christiania" 

(bicicleta modificada para levar passageiros) e a usam com frequência. (GEHL, 2013)  

Fontes: CargoCycling.org, 2015 

 roamyoursol.wordpress.com, 2015 
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Copenhage demonstra que é possível criar soluções sustentáveis para os 

deslocamentos de pequenas cargas dentro da cidade, utilizando bicicletas 

modificadas a população encontra formas de evitar o uso do carro. Economicamente 

a bicicleta também é bem aceita pela administração pública, onde de acordo com 

seus dados e contagens de 2012, se estima que a sociedade ganha R$0,57 por 

quilômetro feito por bicicleta e perde R$0,32 por quilômetro feito por carro (Município 

de Copenhage, 2012). Os índices de obesidade e doenças cardíacas são muito 

baixos, o que diminui os custos com saúde pública e aumenta a produtividade no 

trabalho, já que a média de dias não trabalhados, decorrentes de problemas 

médicos também é baixa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 31 e 32: As bicicletas modificadas permitem o transporte de carga pela cidade.  

Fontes: Larryvssharry.com, 2015 

 Therecord.blogs.com, 2015 
  

Segundo Gehl, o desenvolvimento de uma cultura ligada à bicicleta é um 

resultado importante de anos de estímulo e convite a pedalar na cidade, sendo um 

processo deliberado para criar condições melhores e mais seguras para o tráfego de 

bicicletas.  

“Toda a cidade agora é servida por um adequado e eficaz sistema de 
ciclovias, separadas das calçadas e das faixas de automóveis por meios-
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fios. As intersecções da cidade tem faixas para bicicletas pintadas de azul e 
semáforos especiais mudam para o verde seis segundos antes do que para 
carros, deixando muito mais seguro pedalar pela cidade”. (GEHL, 2013, p. 
11) 

3.2.3. Mecanismos  

3.2.3.1. Ciclovias 
 
 
Com uma malha cicloviária de aproximadamente 350km, as ciclovias de 

Copenhagen acompanham as principais vias da cidade e tem atalhos cruzando 

áreas verdes e culturais. São físicamente segregadas dos outros fluxos como carros 

e pedestres por meios-fios ou sinalização em forma de pequenos postes e 

normalmente unidirecionais, apesar da cidade priorizar a não segregação visual. A 

cidade tem leis que regulamentam as características mínimas das ciclovias como 

sua largura (atualmente a lei determina 2,5 metros de largura, porém a média é de 

2,2 metros), variável em trechos mais movimentados, chegando a 4 metros 

(COPENHAGEN,2015). 

FIGURA 33: Fluxo de ciclistas pelas ciclovias de Copenhage. As vias são mais largas em locais mais 

movimentados.  

Fonte: 2lovecycling.wordpress.com, 2015 
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As ciclovias possuem sinalização com uma identidade visual clara e 

constante, o que ajuda o ciclista a identificar vias e se deslocar com facilidade. Os 

cruzamentos possuem faixas azuis para melhor percepção dos motoristas do 

automóveis sobre os ciclistas. 

FIGURA 34: Detalhes da identidade visual relacionada à bicicleta da cidade de Copenhage.  

Fonte: blogspot.com, 2015 
 

No inverno as ciclovias tem prioridade sobre as vias para veículos na 

remoção da neve, oferecida pela prefeitura da cidade. 

 
FIGURA 35: A média de ciclistas urbanos no inverno cai para 2/3 do verão (GEHL, 2013). 

Fonte: stamler.ca, 2015 
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Em alguns pontos da malha se pode encontrar infraestruturas mais 

desenvolvidas como forma de convidar ao uso e oferecer vantagens aos ciclistas, 

uma delas é a "Cykelslangen"  (cobra da bicicleta, em tradução livre), ponte 

exclusiva para bicicletas que cria um atalho entre dois pontos do centro da cidade. 

Com 4 metros de largura e 190 metros de comprimento, a ponte foi desenho do 

escritório dinamarques de arquitetura Dissing + Weitling. 

 

FIGURA 36: Infraestrutura dedicada a bicicleta com caráter escultórico visa atrair ciclistas.  

Fonte: sightseeing-copenhagen.com, 2015 
 

 

3.2.3.2. "Onda verde" 
 

Como forma de aumentar a fluência do tráfego de bicicletas, os sinaleiros 

das ciclovias localizadas nas vias principais da cidade são sincronizados para que o 

ciclista que pedalar em uma média de 20km/h consiga passar por todos os 

cruzamentos com o sinaleiro verde. A velocidade designada também é uma forma 

de fazer com que os ciclistas mais vagarosos tenham uma motivação para pedalar 

mais rápido, aumentando a fluência e diminuir a velocidade dos ciclistas mais 



62 
 

 

rápidos, aumentando a segurança. O sistema opera apenas nos horários de pico de 

usuários da malha cicloviária. 

Placas de sinalização e pinturas nas ciclovias identificam as vias com o 

sistema, além de pequenos balizadores em LED de cor verde ao longo da via que 

quando acesos avisam ao ciclista que ele pegará o próximo sinal verde. Se o ciclista 

cruzar os balizadores e estes estiverem apagados, quer dizer que o ciclista terá que 

esperar no próximo cruzamento. 

 

 
FIGURA 37, 38 e 39: Detalhes da sinalização de localização e horário de operação da "onda verde"  

Fontes: sharingcopenhagen, 2015 

 copenhagen.dk, 2015 

 flickr, 2015 
 

 



63 
 

 

3.2.3.3. Trânsito acalmado 
 

Como estratégia para aumentar a percepção de segurança (assim como o 

número de ciclista) a cidade conta com diversos mecanismos para deixar o trânsito 

de veículos motorizados mais devagar, principalmente nas áreas em que se 

relacionam pedestres e ciclistas. 

Diversas áreas denominadas "Zonas 30km/h" estão espalhadas pela cidade 

e utilizam lombadas e estreitamento de vias para deixar o tráfego de veículos 

motorizados mais devagar. A não segregação de vias também é utilizada para que 

os motoristas sejam obrigados a andar com mais atenção em algumas vias. Várias 

ruas são fechadas para o acesso de carros, permitindo o trânsito apenas de 

pedestres e ciclistas. 

 

 
FIGURA 40: Detalhes da sinalização de localização e horário de operação da "onda verde".  

Fonte: bicyclesworkintheworld.com, 2015 
 

 

 

 



64 
 

 

3.2.3.4. Intermodalidade 
 

Outra forma de maximizar as distâncias que o ciclista pode percorrer dentro 

da cidade é a integração entre modais, no caso de Copenhagen se pode verificar 

essa ligação entre modais de diversas formas.  

O “S-train” é um trem urbano semelhante aos VLTs (Veículo leve sobre 

trilhos) que serve a cidade e seus arredores, com vagões modificados para o 

transporte de bicicletas. O transporte nos vagões era pago até 2010, quando a 

operadora do sistema deixou de cobrar por esse serviço, aumentando o número de 

usuários transportando bicicletas em quase três vezes. Em 2013 o sistema 

aumentou sua capacidade de receber bicicletas adicionando um vagão exclusivo 

para o transporte das mesmas, mantendo os vagões modificados, que também 

acomodam bicicletas (FIETSBERAAD, 2010). 

 
FIGURA 41, 42 e 43: Detalhes da integração do S-Train com a bicicleta. Destaque para o vagão 

exclusivo que possui o dobro da capacidade de bicicletas em relação ao vagão comum.  

Fontes: mydailydenmark.wordpress.com, 2015 

 momentummag.com, 2015 

 merlincycles.com, 2015 
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O metrô, algumas linhas de ônibus e os “ônibus aquáticos” da cidade 

também transportam as bicicletas, mas com algumas restrições. No metrô as 

bicicletas não podem ser transportadas em horários de pico e se paga uma tarifa 

para seu transporte. Por outro lado, grande parte das estações de metrô possuem 

bicicletários  gratuitos para seus usuários. Um número reduzido de ônibus da cidade 

possuem duas vagas para bicicleta e seu transporte também é pago, assim como 

nos ônibus aquáticos, onde o número de vagas para bicicletas é maior. (VISIT 

COPENHAGEN, 2015) 

 

FIGURA 44: Ciclistas acessam o metrô por escada modificada para sua locomoção. 

Fonte: ladotbikeblog.wordpress.com, 2015 
 

Os táxis de Copenhagen são obrigados por lei a terem seu próprio suporte 

para o transporte de duas bicicletas, apesar do serviço ser pago à parte. 
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FIGURA 45: Taxi carrega bicicletas em dia de chuva. 

Fonte: flickr.com, 2015 
 

3.2.3.5. Estacionamentos 
 

Um dos problemas que Copenhagen ainda não conseguiu resolver é o 

espaço para estacionar o crescente número de bicicletas que são utilizadas no 

cotidiano da cidade. Mesmo no seu planejamento para o sistema cicloviário que está 

em andamento até 2025, a cidade admite não ter capacidade para acompanhar a 

quantidade de bicicletas existentes. Atualmente existem aproximadamente 575.000 

bicicletas em Copenhagen, mas apenas 50.000 vagas (Município de Copenhage, 

2010).  Enquanto 95% dos ciclistas estão satisfeitos com a malha cicloviária, apenas 

29% estão felizes com as soluções de estacionamento oferecidas pela cidade (BBC, 

2015).   

Paraciclos e bicicletários públicos estão espalhados por toda Copenhagen, 

alguns são semelhantes à vagas para automóveis, outros são específicos como os 

presentes nas estações de metrô. Para ajudar na solução da falta de vagas outras 
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modalidades estão sendo criadas e testadas para aumentar a capacidade de 

estacionamento, como novos desenhos de paraciclos que ocupam menos espaço. 

 

 

FIGURA 46: Os paraciclos e os bicicletários públicos sempre se encontram cheios, em parte devido 

às bicicletas abandonadas. 

Fonte: key-transport.com, 2015 
 

O número de bicicletas abandonadas nesses pontos é alto, o que dificulta o 

controle do número de vagas disponíveis na cidade. Todo ano a cidade recolhe 

cerca de 13.000 bicicletas abandonadas que viraram sucata com custos cobertos 

pela cidade. Atualmente existe um plano de enviar as bicicletas para projetos sociais 

na África (AVISEN, 2009). 

O município também lançou um manual de boas práticas sobre a bicicleta 

que conta com um capítulo exclusivo sobre o que fazer e o que não fazer ao 

estacionar uma bicicleta. Dicas de horários e locais mais seguros também fazem 

parte do manual. 
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3.2.3.6. Bicicletas públicas 
 

 

O sistema de bicicletas públicas de Copenhagen iniciou em 1995 de forma 

simples, com apenas 1.000 bicicletas e 110 estações onde o usuário pagava uma 

taxa, retornável quando devolvida a bicicleta. Devido à falta de recursos municipais 

para manutenção, o sistema foi desligado no fim de 2012, sendo retomado 

completamente reformulado em 2014, quando novas bicicletas foram colocadas em 

circulação. O novo sistema é pago por hora e não há reembolso para o usuário. 

 

 

3.2.3.7. Promoção da bicicleta como meio de transporte 
 

 

A educação é parte constante dos planos da cidade. Como forma de 

introduzir o cidadão no meio urbano, o comportamento é trabalhado desde cedo 

tanto nas ruas quanto nas escolas onde as crianças aprendem a andar de bicicleta e 

conhecem as leis de trânsito, chegando a passar por provas relacionadas ao 

assunto. Há também na cidade um “parque de diversões” que simula as condições 

de vias e sinalização da cidade para que as crianças possam praticar com 

segurança. Situações reais são criadas pelos professores para que as crianças 

saibam reagir aos problemas e até engarrafamentos são simulados para reforçar a 

sensação de estar melhor em uma bicicleta do que em um carro (COPENHAGENIZE, 

2015). 
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FIGURA 47: Crianças simulam situações de trânsito junto à pais e professores. 

Fonte: blogspot.com, 2015 
  

 
FIGURA 48: Toda a infraestrutura tem tamanho reduzido para se adequar às crianças. 

Fonte: flickr.com, 2015 
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Em alguns pontos da malha cicloviária existem contadores que quantificam 

quantos ciclistas passaram por esse ponto no dia e no total desde o início do ano, 

além de mostrarem outras informações simples como o horário.  

 

 
FIGURA 49: Contador diz quantas pessoas passaram pelo local no dia e o total desde o início do ano. 

Fonte: wikipedia.com, 2015 
 

As ciclofaixas que correm paralelamente às grandes vias da cidade tem um 

sinaleiro exclusivo que abre para os ciclistas 6 segundos antes dos carros, tornando 

o ciclista mais visível e confortável, além de admitir situações exclusivas para 

ciclistas, como conversão em ruas que seriam contra-mão para veículos. 

Copenhagen tem como uma das missões convidar o cidadão a pedalar e 

manter-se pedalando, utilizando-se de campanhas de conscientização e promoção 

da bicicleta. Frequentemente é possível encontrar pessoas uniformizadas nos 

grandes cruzamentos e nas vias para bicicletas distribuindo manuais, panfletos e 

eventualmente chocolates e bolos com frases como “Obrigado por pedalar na 

cidade!” (DINAMARCA, 2015). A infraestrutura da cidade também conta com pontos 

para descansar os pés ao esperar por sinaleiros nos cruzamentos com as mesmas 

mensagens. 
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FIGURA 50: "Policiais do bom humor" distribuem doces para os ciclistas. 

Fonte: pbs.twimg.com, 2015 
 

 
FIGURA 51: Infraestrutura específica para descanso do ciclista na espera em sinaleiros e 

cruzamentos. Além de identificada com a marca da cidade, trás a fras "Obrigado por pedalar pela 

cidade", em tradução livre. 

Fonte: flickr.com, 2015 
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FIGURA 52: Infraestrutura específica para descanso do ciclista na espera em sinaleiros e 

cruzamentos. 

Fonte: sharingcompenhagen.dk, 2015 
 

A sinalização da rede é outro ponto forte do sistema cicloviário de 

Copenhagen. Pensada de forma didática, facilita o deslocamento do usuário 

iniciante ao avançado com linguagem amigável e compreensível, mantendo um 

padrão estético por toda a cidade. Mapas de rotas e destinos mais utilizados estão 

espalhados em diversos pontos da malha e apontam para atalhos exclusivos para os 

ciclistas, além de identificar pontos de cultura e lazer (RAMBLERS HIGHWAY, 2010). 

A malha cicloviária é praticamente toda iluminada e sinalizada, contando 

com sinaleiros exclusivos, pistas em cores chamativas, como azul e vermelho, 

localização  dos bicicletários mais próximos e mapas temáticos, com rotas para 

turistas e estudantes. A cidade também conta com um site na internet que possibilita 

aos ciclistas montarem suas rotas antes de saírem de casa. 
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FIGURA 53: Sinaleiro exclusivo ao ciclista. 

Fonte: lisastown.com, 2015 
 

A cidade possui uma marca própria que identifica todos os elementos 

presentes no meio urbano relacionados à bicicleta, fortalecendo o sentimento de 

pertencimento do cidadão em sua bicicleta. 
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FIGURAS 54, 55 e 56: Marca da cidade que identifica e promove o uso de infraestruturas ligadas à 

bicicleta. 

Fontes: plausibility.net, 2015 

 njbikeped.org, 2015 

 

Um movimento que relaciona moda e  estilo de vida dos ciclistas nascido em 

Copenhagen, o “Copenhagen Cycle Chic”, vem influenciando não só a Dinamarca 

mas também o mundo desde 2006, demonstrando o cotidiano das pessoas em 

Copenhagen. O movimento já conta com mais de 60 cidades como Bogotá e Rio de 

Janeiro. (COPENHAGEN CYCLE CHIC, 2015) 

 

3.2.4. Conclusão 
 
A influência da bicicleta na vida dos dinamarqueses fica clara nas diversas 

demonstrações de arte urbana e prova que a bicicleta está culturalmente enraizada 

no imaginário coletivo da cidade. Seu uso é comum ao cidadão mais simples, 

grandes empresários e políticos, comprovado pelo ultimo levantamento sobre 

transporte no parlamento dinamaques que tem sede em Copenhagen: cerca de 63% 

dos membros do parlamento vão ao trabalho de bicicleta (DINAMARCA, 2015). 

Copenhagen prova que quanto mais infraestrutura cicloviária existir, mais 

ciclistas aparecerão (84% dos residentes possuem uma bicicleta e 68% pedalam 

pelo menos uma vez por semana) e mesmo os invernos rigorosos da Dinamarca não 

impedem a população de pedalar (estima-se que o volume de tráfego do inverno é 

2/3 do volume do verão) (C40, 2015). 
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3.3. CIDADE DE PORTLAND, ESTADOS UNIDOS 

3.3.1. Ficha técnica 

Cidade: Portland, Estados Unidos. 

Envolvidos: Sociedade civil organizada e poder público 

Alcance: 6% da população faz seus deslocamentos dentro da cidade por 

bicicletas. (PORTLAND, 2015) 

Mecanismos aplicados: Ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, tráfego 

compartilhado, intermodalidade, promoção da bicicleta e rotas temáticas. 

3.3.2. Breve Histórico 

O contato inicial de Portland com a bicicleta aconteceu em 1973, quando a 

cidade criou seu primeiro plano diretor exclusivo para bicicletas, com a ideia inicial 

de instalar mais de 300km de infraestrutura cicloviária e a criação de um comitê para 

assessoria em assuntos relacionados à bicicleta, dentro do departamento municipal 

de transportes.  

Apesar disso, a introdução da bicicleta na cidade só iniciou-se de fato a 

partir de 1990, com a criação da organização sem fins lucrativos chamada "Bicycle 

Transportation Alliance" (Aliança da bicicleta como transporte, em tradução livre) que 

organizou campanhas para a promoção da bicicleta. Inicialmente seu único projeto 

era convencer a concessionária dos ônibus e trens a permitir os seus usuários 

levarem suas bicicletas nos veículos, situação que foi testada por um ano pela 

concessionária e depois de comprovadamente aumentar o número de usuários 

acabou se transformando no primeiro sistema de deslocamento urbano inteiramente 

amigável às bicicletas. Uma das consequências foi tornar a Bicycle Transportation 

Alliance uma das maiores organizações a favor da bicicleta nos Estados Unidos. 

(PORTLAND STATE UNIVERSITY, 2010) 
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FIGURA 57: Espaço para transporte de bicicleta dentro do trem urbano de Portland. 

Fonte: surreyisthebomb.wordpress.com, 2015 
 

Em 1996 Portland havia instalado quase toda a infraestrutura presente no 

plano diretor de 1973, trazendo como consequência a criação de um novo plano 

para os próximos 20 anos. O novo plano propôs mais 715km a serem integrados 

com a malha cicloviária existente até 2016.  

O sistema de ciclovias e ciclofaixas da cidade contava com mais de 480km 

em 2010, quando a prefeitura decidiu revisar seu plano diretor e lançar um novo 

plano para conclusão em 2030, quando deverão haver cerca de 1500km de 

infraestrutura para bicicletas no meio urbano (OREGON LIVE, 2010). O plano 

também desejava aumentar o número de deslocamentos que combinavam modais 
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de 8% para 25% até 2030. Dois anos depois da aprovação do último plano novas 

leis permitiram à cidade a diminuir a velocidade em algumas áreas próximas à áreas 

residenciais de baixo movimento de carros, importantes nas ligações dentro da 

cidade, para a criação de zonas 30km/h. O aumento no número de pedestres e 

ciclistas nessas áreas foi verificado pela prefeitura (KATU, 2012) 

 

 
FIGURA 58: Sinalização ostensiva caracteriza a área. 

Fonte: flickr.com, 2015 
 

 

Atualmente, de acordo com o departamento de transportes de Portland, 6% 

dos deslocamentos diários são feitos por bicicleta e é a maior média entre as 

grandes cidades americanas, consistindo em mais de 17.000 pessoas se 

deslocando para escola ou trabalho. Até 2014 mais de 500km de infraestrutura 

cicloviária estavam prontos (Município de Portland, 2015). 
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3.3.3.1. Neighborhood Greenway (Linhas verdes de vizinhança, em 
tradução livre) 

 

As "Linhas verdes de vizinhança" são ruas residenciais com baixo tráfego de 

automóveis e velocidade reduzida através de estratégias de acalmamento do 

trânsito, onde ciclistas e pedestres voltaram a ser prioridade (MUNICÍPIO DE 

PORTLAND, 2015) . Os trajetos são baseados no uso compartilhado entre carros e 

bicicletas, não havendo espaço exclusivo para nenhum deles mas mantendo a 

prioridade dos menores sobre os maiores. Essas ruas costumam contar com boa 

arborização e paisagismo como forma de sombrear as vias e convidar o usuário à 

utilizá-las. 

 

 
FIGURA 59: População utilizando vias adjacentes às de alto tráfego para circular com mais 

segurança. 

Fonte: flickr.com, 2015 
De acordo com o departamento de tráfego de Portland os objetivos do 

sistema são: 
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• Reduzir a passagem de automóveis por áreas residenciais, através de 

redutores de velocidade e dificultadores de acesso; 

• Criar ligações mais seguras para pedestres e ciclistas com sinalização 

dedicada, cruzamentos mais cuidadosos e outras infraestruturas, como rampas e 

meios-fios; 

• Diminuir a velocidade dos automóveis, utilizando lombadas e criando 

grandes áreas de no máximo 30km/h (20 miles); 

• Criar rotas que solucionem grandes fluxos gerados por polos atrativos, 

como áreas comerciais, educacionais e culturais, além de sinalização que ajude o 

usuário a  se deslocar pela cidade; 

• Tornar o pedestre e o ciclista mais visíveis, promovendo a mobilidade 

segura e sustentável. 
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MAPA 5: "Neighborhood greenways. 

Fonte: Departamento de transportes de Portland, 2015 
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3.3.3.2. "Parkways" (Dia sem carro) 
 
 

O projeto dos "Sunday Parkways"  (Parkways de domingo, em tradução livre) 

segue o mesmo modelo da "Ciclovía" de Bogotá, inclusive referenciando o projeto 

colombiano como fonte de inspiração para tal. Um domingo por mês, de maio à 

setembro, a cidade reveza entre 5 regiões o evento que fecha ruas principais para 

promover o uso da bicicleta e outras atividades relacionadas à qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Com uma média de 20.000 pessoas, e 90% delas comparecendo em 

bicicletas, os "Parkways" contam rotas temáticas como forma de encorajar o uso das 

áreas verdes da cidade e seu acesso por meio de bicicletas. Outras atividades 

podem ser encontradas dentro das rotas, como pequenos shows, feiras 

gastronômicas e de artesanato, eventos lúdicos direcionados a crianças, entre 

outras (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 2015).V 

  
MAPA 6: "Sunday parkways". 

Fonte: Departamento de transportes de Portland, 2015 
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3.3.3.3. "Safe routes do school" (Rotas seguras para a escola) 
 

SAFE ROUTES TO SCHOOL 

 

Além de matérias dedicadas à educação e formação de ciclistas e pedestres 

mais conscientes desde 2005 as escolas de Portland contam com "rotas seguras 

que ligam áreas residenciais às escolas mais próximas. Inicialmente com rotas para 

8 escolas, o projeto atualmente liga mais de 100 escolas parceiras (MUNICÍPIO DE 

PORTLAND, 2015). 

Resultado de uma parceria da cidade, escolas, bairros, ONGs e centros 

comunitários, as "rotas seguras" contam com voluntários e funcionários municipais 

para melhorar a infraestrutura de mobilidade urbana relacionada aos trajetos  entre 

residências e escolas.  

Como forma de reforçar o sentimento de comunidade e pertencimento e criar 

ações sustentáveis e saudáveis a cidade também organiza o "Walk + Bike to School 

Day" (dia de andar ou pedalar até a escola, em tradução livre), que consiste em um 

dia específico para ir até a escola andando ou de bicicleta, mostrando opções para o 

deslocamento no trajeto entre residências e escolas. Em 2011 77 escolas de 

Portland participaram, reunindo milhares de famílias. (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 

2015). 

O programa oferece oficinas, aulas e outras atividades, como construção de 

coberturas de paraciclos, de forma gratuita e voluntária.

FIGURA 60: "Quantas pessoas vieram de bicicleta hoje?" 

Fonte: Município de Portland, 2015 
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3.3.3.4. "Bike Corrals" (Conjuntos de paraciclos) 
 

 

Utilizando-se de espaços antes designados para estacionamento de 

automóveis, Portland desenvolveu um sistema de paraciclos para acompanhar o 

número crescente de ciclistas na cidade. Ocupando a área de uma ou duas vagas 

para carros na faixa de estacionamento paralela à via são fixados de 6 à 12 

paraciclos, equivalentes ao espaço de 10 à 20 bicicletas estacionadas. (MUNICÍPIO 

DE PORTLAND, 2015) 

 

 
FIGURA 61: "Bike Corral". 

Fonte: flickr, 2015 
 

Apesar de muitos paraciclos já estarem presentes nas calçadas de Portland 

o número de usuários em algumas áreas é muito alto, demandando mais espaço 

para bicicletas. Para evitar a retirada de espaços voltados a pedestres, a cidade 

iniciou o programa dos "Bike Corrals" que ocupam apenas espaços antes destinados 

a automóveis (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 2015). 
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Convenientemente instalados próximos de pontos geradores de tráfego 

(centros culturais, educacionais e comerciais), os Bike Corrals são de fácil instalação, 

relativamente baratos e atingem muito mais usuários do que as vagas para 

automóveis (considerando um usuário por veículo, os Bike Corrals aumentam em, 

no mínimo, 10 vezes a capacidade de estacionamento do local), tornando os 

espaços mais públicos e promovendo o deslocamento sustentável. São geralmente 

instalados em esquinas para aumentar seu alcance e visibilidade (MUNICÍPIO DE 

PORTLAND, 2015). 

Um dos pontos mais fortes do programa é a possibilidade de qualquer 

cidadão requisitar a instalação de um conjunto de paraciclos em qualquer ponto da 

cidade, cabendo à prefeitura avaliar sua viabilidade. Há comerciantes que devido ao 

tipo de produto oferecido preferem os paraciclos a vagas de estacionamento comuns. 

Sua popularidade tem crescido tanto que o município já conta com listas de espera e 

tenta combinar pedidos em áreas que estejam próximas entre si. (MUNICÍPIO DE 

PORTLAND, 2015). 

 

 
MAPA 7: Mais de 120 "Bike Corrals" estão instalados pela cidade de Portland.  

Fonte: Departamento de transportes de Portland, 2015. 
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O departamento de tráfego de Portland lista as seguintes vantagens dos 

"Bike Corrals": 

• Para o comércio: Aumento em pelo menos 10 vezes da capacidade de 

estacionamento próximo às lojas. Também melhoram o espaço de caminhada dos 

consumidores ao dar uma alternativa organizada de estacionamento aos ciclistas 

que deixariam suas bicicletas nas calçadas. 

• Para os pedestres: As calçadas são ampliadas próximas aos Bike Corrals, 

aumentando o espaço do pedestre 

• Para os ciclistas: O aumento da visibilidade do ciclista dentro do espaço 

urbano. 

• Para os motoristas: Como são instalados próximos de esquinas evitam que 

grandes caminhões estacionem em áreas que prejudicam a visibilidade nos 

cruzamentos. 

O design dos Bike Corrals é padronizado e amplamente sinalizado, podendo 

ser "personalizado" em alguns pontos devido à demanda do local. 

 

 
FIGURA 62: "Bike Corral" ocupando vaga de automóvel e largamente sinalizado. 

Fonte: flickr, 2015 
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3.3.4. Conclusão 
 

Atualmente Portland é a cidade mais "bike friendly" (amiga das bicicletas, em 

tradução livre) dos Estados Unidos, anualmente recebendo prêmios de 

reconhecimento por seus esforços em promover o uso da bicicleta e acima de tudo a 

qualidade de vida dentro do meio urbano. Recebeu o selo "Platinum" da Liga 

Americana de Ciclistas com a nota mais alta do país, além de vários prêmios de 

reconhecimento internacional  (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 2015). 

Mais de 40 programas educacionais relacionados à trafego estão em 

operação hoje, além de 28 exclusivamente ligados aos trajetos entre áreas 

residenciais e educacionais. A cidade conta com mapas muito bem detalhados em 

relação à infraestrutura cicloviária e para pedestres, disponíveis no site do 

departamento de tráfego de Portland e impressos em centrais de atendimento ao 

usuário (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 2015). 

Toda a sua infraestrutura cicloviária cresceu nos últimos 14 anos, com a 

criação de vias compartilhadas e exclusivas para a bicicleta. O número de ciclistas 

aumentou em 238% no período entre 2000 e 2010, números que se transformaram 

em 6% de todas as viagens feitas dentro da cidade em 2014 (MUNICÍPIO DE 

PORTLAND, 2015). O aumento de usuários da malha cicloviária também é 

acompanhado por contagens feitas em pontos importantes da cidade, como pontes 

exclusivas para ciclistas e pedestres. Nesses pontos o número de bicicletas 

aumentou 322% desde 1991 (MUNICÍPIO DE PORTLAND, 2015). 
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4. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O interesse de Curitiba sobre a bicicleta se materializou pela primeira vez 

em 1977 quando o IPPUC realizou um levantamento para verificar a demanda da 

população em relação à bicicleta, sendo então verificado pelo número de vendas 

realizadas no mercado. (IPPUC, 1978) 

 

  
FIGURA 63: Gráfico mostrando o crescimento anual da frota de bicicletas em Curitiba. 

Fonte: IPPUC, 1978. 
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A primeira ciclovia de Curitiba se deu em 1978 porém o primeiro plano 

cicloviário de Curitiba só foi terminado em 1983 e contava com um sistema com 

caráter majoritariamente de lazer, ligando parques e bosques da cidade, em sua 

grande maioria ao longo da faixa de domínio da ferrovia. Poucas regiões foram 

contempladas com vias de caráter moradia-trabalho, sendo apenas 4,5km dos 45km 

implantados até então (IPPUC, 1995). Até 1995 o sistema tinha sido ampliado para 

85km, o que em conjunto com outras ações havia colocado Curitiba em posição de 

destaque em relação ao país perante o mundo, rendendo uma característica de 

"Cidade Modelo". 

Apesar de ser palco de grandes movimentos sociais relacionados à bicicleta 

desde os anos 1990, a cidade ganhou espaço para o debate sobre a mobilidade 

urbana apenas nos últimos anos. O ano de 2011 foi um ano chave para a revolução 

da bicicleta em Curitiba, contando com movimentos sociais como o Voto livre 

(iniciativa que pode ser considerada a embrionária para o projeto de iniciativa 

pública de 2014), várias passeatas do movimento "Bicicletada Curitiba", incluindo a 

"Marcha das 1000 bicicletas" no dia mundial sem carro, a criação da "Associação 

dos Ciclistas do Alto Iguaçu" (Cicloiguaçu) e sua participação representativa na 

Câmara Técnica de Mobilidade do Concitiba. 

Em 2008 Curitiba recebe seu primeiro plano diretor  cicloviário, considerado 

marco de humanização dos espaços público tem como objetivo introduzir a bicicleta 

como modal de transporte urbano através da criação de 300km de vias cicláveis. 

  
FIGURA 64: Marcha das 1000 bicicletas. 

Fonte: Blog Ir e Vir de Bike, 2011. 
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Em 2013 Curitiba elegeu Gustavo Fruet como prefeito, que foi à sua posse 

de bicicleta para sinalizar que a mobilidade urbana seria um dos primeiros assuntos 

a serem tratados em seu governo. O novo prefeito no seu primeiro ano instituiu a 

Coordenadoria de mobilidade urbana no trânsito, que tem como um dos objetivos a 

inserção da bicicleta como modal de transporte.  

Ainda em 2013 foi instalada a Via Calma na Avenida Sete de Setembro que 

conta com uma ciclofaixa de caráter compartilhado com automóveis, o que atenuou 

um dos principais problemas de segurança em Curitiba: o uso não permitido das 

canaletas dos ônibus pelos ciclistas. A via também conta com outros instrumentos 

como o "bike box", sinalização dedicada e velocidade máxima reduzida à 30km/h. 

 

FIGURA 65: "Bike-box" na Via Calma da Avenida Sete de Setembro, Curitiba. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2014. 
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GRÁFICOS 1, 2 e 3: Comparação de acordo com os anos de ciclistas que migraram da canaleta para 

a via calma 
 

Influenciada por tendências globais e demanda popular, Curitiba aprovou em 

2014 um projeto de iniciativa da sociedade civil organizada exclusivamente sobre 

bicicletas. A chamada "Lei da bicicleta" garante 5% das vias urbanas destinadas à 

ciclovias e ciclofaixas que conectem os bairros ao centro da cidade, prevendo 

também a integração com o transporte coletivo. A padronização de sinalizações, 

pavimentos e larguras de faixas (instituindo o mínimo de 1,5m) também foi 

contemplada na nova lei (CURITIBA. Lei n.º 14.594, de 16 de janeiro de 2015). 

A última intervenção na cidade em favor da bicicleta foi a implantação das 

Ciclorrotas em março de 2015, mecanismo que consiste em sinalizar de forma 

ostensiva vias de fluxo secundário dentro da cidade (mas correndo paralelamente às 

vias principais) e fazendo ligações entre outras infraestruturas cicloviárias como 

ciclofaixas e ciclovias existentes. A medida mistura ciclistas e carros no mesmo 

espaço pretendendo aumentar a visibilidade da bicicleta no trânsito (PREFEITURA 

DE CURITIBA, 2015). 
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4.2. O RECORTE ESPACIAL 

Curitiba possui 84% de seu território em áreas planas, relativamente grande 

parte localizadas no bairro Centro e suas proximidades (IPPUC, 2001). Essa 

característica torna o uso da bicicleta favorável nos deslocamentos  entre o bairro 

Centro e os outros bairros que constituem a Regional Matriz, área escolhida para a 

intervenção urbana a ser proposta no no projeto do trabalho final de graduação. De 

acordo com a Prefeitura Municipal de Curitiba as regionais são equivalentes a 

subprefeituras (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2015) e facilitam a 

gerência da cidade.  

 
MAPA 8: Altimetria da Regional Matriz de Curitiba.  

Base: IPPUC, 2015. 

Fonte: O autor, 2015. 
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MAPA 9: Curitiba e a sua divisão em regionais.  

Fonte: IPPUC, 2015. 
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Os 18 bairros que compõem a Regional Matriz são: Ahú, Alto da Glória, Alto 

da XV, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Hugo 

Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Prado Velho, Rebouças e 

São Francisco (IPPUC, 2013).  

A regional conta com amplo acesso ao sistema de transporte público, sendo 

alimentada por dois terminais de ônibus principais, a praça Rui Barbosa e o Terminal 

Cabral, além de centenas de estações tubo e um terminal de ligação metropolitana, 

o Terminal Guadalupe (IPPUC, 2015). O sistema de ciclovias está presente na 

regional, além de ciclofaixas e ciclorrotas. 

 
MAPA 10: Parte do sistema de transporte público da Regional Matriz de Curitiba.  

Base: IPPUC, 2015. 

Fonte: O autor, 2015. 
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Apesar da regional possuir uma média de densidade demográfica de 57 

hab/ha pode-se verificar uma grande variação entre os bairros. Mais alta na região 

próxima ao centro, a densidade chega a 113,56 hab/ha. (IPPUC, 2013) 

 

 
MAPA 11: Densidade populacional da Regional Matriz de Curitiba.  

Base: IPPUC, 2015. 

Fonte: O autor, 2015. 

 

A quantidade de espaços livres públicos na regional é expressiva, 

característica importante na implantação de uma malha cicloviária, devido à 

atratividade em potencial. Apesar da baixa porcentagem de áreas verdes (5% do 
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total existente em Curitiba) (IPPUC, 2013) é a regional que mais as utiliza. 

Equipamentos como parques, bosques e praças são encontrados em grande 

quantidade em relação às outras regionais. (IPPUC, 2010) 

 

 
MAPA 12: Espaços livres da Regional Matriz de Curitiba.  

Base: IPPUC, 2015. 

Fonte: O autor, 2015. 
 

 

1.400 0 1.400
Metros

1:50.000

N

LEGENDA

ESCALA

PRAÇAS

PARQUES

DIVISA DE BAIRROS



97 
 

 

4.3. A MOBILIDADE NA REGIONAL MATRIZ 

 

Apesar da Regional Matriz ser bem atendida pelo sistema público de 

transporte (cerca de 99% das residências estão localizadas à menos de 250m de 

uma linha de ônibus) (IPPUC, 2014) um diagnóstico feito em 2013 na oficina de 

preparação para o novo plano diretor constatou que "várias das infraestruturas que 

atendem o modal estão sobrecarregadas" (IPPUC, 2014) e várias ainda sofrem de 

falta de manutenção, como calçadas e mobiliário, dificultando o acesso e a 

permanência dos usuários. De acordo com o levantamento o  uso das praças como 

terminal de ônibus também não é bem vista pela sensação de falta de segurança, 

poluição visual e descaracterização do espaço (IPPUC, 2014). 

O transporte público que circula pela regional possui algumas faixas 

exclusivas dispostas em algumas das vias mais movimentadas para aumentar a 

velocidade de seu deslocamento (IPPUC, 2014). 

A fluência viária da regional é prejudicada devido a concentração de serviços, 

equipamentos e estabelecimentos, além de outros polos geradores de tráfego como 

shopping centers (Muller, Shopping Curitiba, Crystal, Estação, Novo Batel, Pátio 

Batel) universidades (Campi Reitoria, Santos Andrade Botânico e De Artes da UFPR, 

PUC-PR, entre outras), estádios de futebol (Major Antônio Couto Pereira, Joaquim 

Américo Guimarães e Durival Britto e Silva), hospitais (São Vicente, Vita Batel, 

Hospital de Clínicas da UFPR, entre outros) e a rodoferroviária (IPPUC, 2014). Os 

estacionamentos localizados em vias públicas não atendem a demanda encontrada 

na regional, levando o motorista a deixar o veículo em estacionamentos privados, 

muitas vezes pagando taxas elevadas. De acordo com levantamento realizado pelo 

IPPUC as vias de fluxo mais intenso da regional são as avenidas Visconde de 

Guarapuava, Manoel Ribas e Marechal Floriano Peixoto e as ruas Brigadeiro Franco, 

Mateus Leme, Mariano Torres, Presidente Carlos Cavalcanti, Jacarezinho, Treze de 

Maio / Martim Afonso, José de Alencar e Dr. Pedrosa / André de Barros (IPPUC, 

2014).  

A maioria da população da regional se desloca andando, normalmente 

percorrendo pequenas distâncias dentro da própria regional e conta com vias 
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exclusivas para o pedestre. Geralmente essas vias concentram equipamentos e 

serviços, como os calçadões das ruas XV de Novembro, Senador Alencar 

Guimarães e Dr. Claudino dos Santos (IPPUC, 2014). De acordo com o 

levantamento feito pelo IPPUC a insegurança em algumas áreas aliada à falta de 

acessibilidade, são os principais problemas do pedestre, que também criticou os 

obstáculos presentes nas calçadas e sua falta de manutenção. Alguns trechos 

passaram recentemente por um processo de revitalização, melhorando algumas 

condições para o pedestre. (IPPUC, 2014). 

4.4. A ARROGÂNCIA DO ESPAÇO NA REGIONAL MATRIZ 

Apesar da principal forma de locomoção dentro da regional ser o "andar a 

pé", a maior parte do espaço é destinada aos automóveis. Em diagnóstico realizado 

pelo IPPUC, foi percebido que as infraestruturas dedicadas aos automóveis foram 

priorizadas em detrimento de calçadas, ciclovias e outras infraestruturas 

relacionadas ao deslocamento sustentável  (IPPUC, 2014). 
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MAPA 13: Espaços livres em relação ao arruamento da Regional Matriz de Curitiba.  

Base: IPPUC, 2015. 

Fonte: O autor, 2015. 
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Mariano Torres e XV de Novembro; o cruzamento da Rua 24 de Maio com a Avenida 

Sete de Setembro e na esquina da Rua Visconde de Nácar com a Rua Dr. Pedrosa. 

  
MAPA 14: A "arrogância do espaço" no cruzamento entre as ruas Mariano Torres e XV de Novembro.  

Fonte: O autor, 2015. 
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MAPA 15: A "arrogância do espaço" no cruzamento entre a Rua 24 de Maio e a Avenida Sete de 

Setembro. 

Fonte: O autor, 2015. 
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MAPA 16: A "arrogância do espaço" no cruzamento entre a Rua Visconde de Nácar com a Rua Dr. 

Pedrosa.  

Fonte: O autor, 2015. 

 

Pode-se verificar uma supervalorização das estruturas viárias em detrimento 

das infraestruturas dedicadas aos pedestres e ciclistas, o que não necessariamente 

resolve os problemas de tráfego na cidade. 
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4.5. A INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DA REGIONAL MATRIZ E 
SUA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO 

4.5.1. Ciclovias 
 

Em grande parte das ciclovias que cruzam a Regional Matriz podem ser 

encontradas indicações de destinos e atenção a cruzamentos, alguns trechos que 

compartilham a circulação com pedestres sinalizam a presença de pessoas nas vias.  

Alguns trechos se encontravam em más condições, mas foram recuperados 

em 2015 em um plano realizado pelo IPPUC e aplicado pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2015). 

        
FIGURA 66: Ciclovia que faz a ligação com o Parque São Lourenço foi restaurada em 2015, 

comportando agora ciclistas e pedestres em vias separadas. 

Fonte: O autor, 2015. 
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4.5.2. Ciclorotas 
 

Em Setembro de 2013 a União dos Ciclistas do Alto Iguaçu fez uma 

pesquisa para descobrir os pontos de partida e destino dos ciclistas de Curitiba. A 

pesquisa foi entregue à Prefeitura para dar subsídio a novos planos cicloviários e o 

primeiro produto desta parceria foi a ciclorrota que liga o bairro Portão à PUC-PR, 

realizada no início de 2015. 

 

 
FIGURA 67: Ciclorrota ligando o bairro Portão à PUC-PR. 

Fonte: Jaraguá AM, 2015. 
 

Identificado por um círculo de cor azul, com 2,5m de diâmetro e o 

pictograma de uma bicicleta durante o todo trajeto a ciclorota é em mão dupla e tem 

início no cruzamento da Avenida República Argentina com a Rua Morretes, chega à 

PUC-PR e vai até a ciclovia da Avenida Comendador Franco. 

Com 6,2 km, o trajeto é compartilhado por bicicletas e carros, com o limite de 

30 km/h, a ciclorota Portão-PUC se conecta com a rede cicloviária existente em 

Curitiba, fazendo a ligação com as infraestruturas dedicadas nas ruas Conselheiro 



105 
 

 

Laurindo, João Negrão, Pedro de Toledo, Engenheiros Rebouças, Alexandre 

Gutierrez , Mariano Torres e avenidas Dario Lopes dos Santos, Sete de Setembro e 

Getúlio Vargas. 

 

4.5.3. Ciclofaixas 
 

Dentro do projeto da Via Calma na Avenida Sete de Setembro está a 

ciclofaixa que liga a Praça do Japão à Av. Mariano Torres, fazendo conexão entre 

duas ciclovias existentes, a do Batel e a da Rua Mariano Torres.  (IPPUC; CICLO 

IGUAÇU, 2013) 

 

 
FIGURA 68: Via compartilhada na Avenida Sete de Setembro. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2015. 
 

O trecho tem 6,3km com vias paralelas as dos automóveis à direita e 

acompanhando o fluxo desta. As faixas tem largura média de 1,20m e são indicadas 

por pintura de cor vermelha no asfalto, pictogramas de bicicletas e placas de 

sinalização. Não há qualquer tipo de segregação física. (IPPUC; CICLO IGUAÇU, 

2013) 
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A velocidade máxima permitida nas vias é de 30km/h e é bem sinalizada 

durante o trajeto. 

 

4.5.4. Paraciclos 
 

Em 2013 sete pontos da cidade receberam paraciclos públicos em forma de 

arcos vermelhos, sendo localizados nas Praças Osório, Zacarias, Tiradentes, Café 

do Estudante, no Palácio 29 de Março, na Assembleia Legislativa do Paraná e na 

Câmara Municipal de Vereadores, gerando 80 vagas para bicicletas. Na mesma 

época, o Programa Ciclovida da UFPR (Programa de extensão que visa transformar 

a Universidade em um núcleo irradiador de uma cultura de mobilidade urbana 

sustentável, com ênfase no uso da bicicleta) estava implantando 600 vagas entre os 

campi da UFPR (CICLOVIDA, 2015).  

         
FIGURA 69: Conjunto de paraciclos implantados em vaga de EstaR. 

Fonte: O autor, 2015. 
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A Prefeitura Municipal de Curitiba voltou a instalar paraciclos na Regional 

Matriz em fevereiro de 2015. Em um projeto-piloto a cidade escolheu a Rua Paula 

Gomes como primeira a receber um conjunto de paraciclos acompanhados de uma 

floreira e placa sinalizadora, instalados em uma das vagas do Estacionamento 

Regulamentado (EstaR). Em março do mesmo ano foram instalados novos 

conjuntos aproveitando vagas de EstaR,  em frente ao Fórum Cível de Curitiba, na 

Avenida Cândido de Abreu; na Rua Barão do Serro Azul; e em frente à Secretaria 

Municipal de Saúde, na Rua Francisco Torres (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2015). 

Outros 24 pontos da cidade que receberão o conjunto de paraciclos já foram 

licitados, com previsão de instalação até Julho de 2015 nos seguintes pontos: Rua 

Riachuelo próxima à rua Treze de Maio; rua Trajano Reis próxima à rua Treze de 

Maio; rua Trajano Reis esquina com a  rua Inácio Lustosa; Av. Marechal Deodoro 

próxima à rua Monsenhor Celso; cruzamento entre Av. Marechal Deodoro, rua Barão 

do Rio Branco e Travessa da Lapa; Av. Marechal Deodoro próxima à Conselheiro 

Laurindo; Praça do Gaúcho; Biblioteca Pública; Mercado Municipal; dois pontos na 

Praça Rui Barbosa; Praça Ouvidor Pardinho; Praça Carlos Gomes; rua João Negrão; 

rua Nilo Cairo; Terminal do Guadalupe; rua Schiller esquina com a rua Itupava; 

Passeio Público; dois conjuntos no Parque Barigui; Bosque João Paulo II; dois 

conjuntos no Museu Oscar e Largo da Ordem (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2015). 

“Estamos analisando diversos pontos da cidade e constatamos que esses 
locais têm uma demanda real por um estacionamento de bicicletas. Além de 
dar segurança aos ciclistas, o paraciclo libera a área de passeio apenas 
para os pedestres, pois os ciclistas não precisam mais estacionar suas 
bicicletas em postes ou outros apoios nas calçadas”, (Jorge Brand, o Goura, 
assessor da Coordenação de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de 
Trânsito (Setran).  

A prefeitura abriu espaço para a população solicitar esse padrão de 

paraciclos em vagas de EstaR, entrando em contato através do telefone de serviço 

ligado à Coordenação de Mobilidade Urbana (156) ou diretamente com a Setran. A 

viabilidade das solicitações serão analisadas por engenheiros e técnicos da 

prefeitura (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2015). 
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Alguns terminais de ônibus da cidade já receberam paraciclos para estimular 

a integração da bicicleta com o transporte público, porém nenhum possui cobertura 

ou controle de acesso e estão localizados fora da Regional Matriz. 

 

4.5.4. Praça de bolso do ciclista 
 

Após a revitalização da Rua São Francisco a área foi local da intervenção 

novamente em 2014, com a construção da Praça de Bolso do Ciclista. O espaço, 

empréstimo de maquinário e material da implantação da praça foram cedidos pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba, porém, sua construção se deu de forma comunitária, 

em regime de mutirão com encontros eram organizados em redes sociais da internet 

e ocorridos nos finais de semanas, juntos à outras atividades na Rua São Francisco. 

Sua realização também se deve à parceria do Município com a Cicloiguaçu. 

O local conta com 10 paraciclos, totalizando 20 vagas e 127m² de área com 

superfícies sentáveis e uma pequena área verde.  

A praça tem se tornado palco de manifestações políticas e culturais como 

reuniões, debates, mostras de filmes e shows, além de sediar eventos realizados 

pela SMELJ3  todo domingo, quando a rua é fechada para a realização de atividades 

lúdicas direcionadas aos jovens. 

 

 
FIGURA 70: Praça de bolso do ciclista sendo utilizada para encontros. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2015. 

 
                                            

3 Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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4.5.5. Dados adicionais 
 

4.5.5.1. Bicicletas roubadas 
 

Desde Dezembro de 2012 uma estatística não-oficial de caráter aberto e 

colaborativo instalada em uma plataforma na internet vem contabilizando o número 

de bicicletas roubadas em Curitiba. A estimativa é de que apenas 20% dos roubos 

da cidade tenham sido levantados pela plataforma pois não há uma contabilização 

por parte de orgãos públicos, o número de boletins de ocorrência é baixo, pois 

segundo Vasconcellos, não há esperança do usuário em recuperar a bicicleta 

(VASCONCELLOS, 2012). Além disso os números do site dependem de que todas 

as pessoas que tenham sido roubadas tenham acesso à plataforma, o que dificulta a 

contagem.  
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MAPA 17: Roubos e furtos em Curitiba desde 2012. 

Fonte: CAU.LI, 2015. 



111 
 

 

Como é possível ver pelo mapa a maior parte dos roubos se dá na região 

central, em equipamentos públicos como o Jardim Botânico e nos campi da UFPR: 

Reitoria, Jardim Botânico e Centro Politécnico. 

 

 
4.5.5.1. Acidentes 

 

Em abril de 2015 o blog Ir e Vir de Bike do jornalista Alexandre Costa 

Nascimento (ex colunista da Gazeta do Povo) lançou um levantamento dos 

acidentes envolvendo bicicletas em 2014 tendo como base O Atlas da 

Acidentalidade com Bicicletas no Trânsito Urbano de Curitiba em 2014 e análise dos 

782 acidentes envolvendo ciclistas que foram atendidos pelo Siate em 2014. 

Um dos produtos desse levantamento foi um mapa mostrando onde 

ocorreram esses acidentes, além da gravidade e o tipo de colisão. O centro é um 

dos locais com maior relação em número de acidentes e gravidade.
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MAPA 18: Acidentes envolvendo ciclistas em 2014. 

Fonte: Blog Ir e Vir de Bike, 2015. 
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De acordo com a Gazeta do Povo, nos últimos quatros, pelo menos um 

ciclista morreu a cada mês: 

 

 
FIGURA 71: Acidentes em Curitiba envolvendo ciclistas. 

Fonte: Gazeta do Povo, 2014. 
 

Soluções de desenho urbano podem contribuir para a diminuição desses 

índices, tornando a cidade mais segura para pedalar e dirigir. 
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5. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO 

Como forma de prover suporte técnico à futura elaboração de um projeto 

relacionado à inclusão da bicicleta na cidade, serão resumidos conceitos e diretrizes 

ligadas ao desenho urbano discutidos ao longo da monografia. 

Leite resume em alguns tópicos como chegar a mobilidade inteligente: 

- Desestímulo ao uso do automóvel; 

- Melhoria do sistema de transporte coletivo integrado; 

- Integração do uso do solo e do sistema de transportes; 

- Estímulo ao transporte não motorizado. 

As diretrizes foram definidas a partir de conjunto de soluções resultante de 

toda a pesquisa apresentada nessa monografia, tomando-se como base os 

conceitos de Leite (LEITE; AWAD, 2012). 
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5.1. FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS NA REGIONAL 
MATRIZ 

Aplicando instrumentos de desenho urbano se pretende maximizar a 

utilização das estruturas viárias já existentes na Regional Matriz. Grande parte da 

infraestrutura está subutilizada devido à cultura do automóvel, transportando 

relativamente poucas pessoas em função do veículo motorizado particular.  

Ao implementar ciclofaixas nas vias existentes, a capacidade de pessoas 

que podem se deslocar pela via tende a aumentar, levando em consideração a 

média de pessoas por veículo em relação ao espaço de via ocupado.  

               
FIGURA 72: Exemplo de "antes e depois" de via reestruturada para otimizar seu uso. 

Fonte: NOVA IORQUE, 2013 
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Propondo ciclovias de ligação se pode dotar o espaço da Regional Matriz de 

maior fluidez e sustentabilidade. É importante fazer as ciclovias cruzarem áreas 

verdes, como forma de convidar o cidadão a pedalar pela cidade pela sua qualidade 

paisagística, porém sem perder a objetividade do trajeto. 

Os mecanismos de fluência também podem ser utilizados nesse caso, 

aumentando a velocidade dos trajetos e tornando a bicicleta mais atrativa em 

relação aos outros modais. 

 
5.2. CONECTAR A REDE CICLOVIÁRIA EXISTENTE 

Curitiba possui um detalhado plano cicloviário sendo colocado em prática 

desde 2013, porém, mesmo dentro desse planejamento algumas conexões entre 

circuitos já existentes não foram feitas. No projeto da malha cicloviária da Regional 

Matriz será proposta ligação entre infraestruturas já executadas ao implantar novas 

vias cicláveis. 

 

5.3.  ARTICULAR A BICICLETA COM O TRANSPORTE PÚBLICO 

A integração da bicicleta com o transporte público será proposta pela 

instalação de paraciclos e bicicletários juntos aos terminais de ônibus, oferecendo 

maior segurança para o usuário. O transporte das bicicletas dentro dos ônibus será 

estudada, visto o caso do ônibus da linha Turismo de Curitiba que já aceita bicicletas. 
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FIGURA 73: Linha turismo comporta bicicletas para aumentar as possibilidades do usuário. 

Fonte: Gazeta do Povo, 2014. 
 

 

5.4.  TORNAR O USO DA BICICLETA MAIS SEGURO 

A percepção de segurança pelo usuário é um dos fatores determinantes na 

hora de escolher o modal que considera adequado para seu deslocamento dentro da 

cidade (GEHL, 2013), por isso deve ser um dos fatores mais trabalhados dentro do 

desenho da cidade. 

A implantação de cruzamentos seguros  em áreas em que os modais se 

misturam é um dos elementos chave na construção de um espaço mais amigo da 

bicicleta. Sinalização adequada e redução de velocidade das vias também são 

conceitos a serem trabalhados no futuro projeto. 

Devem ser considerados tanto a interação do ciclista com o automóvel 

quanto a do ciclista com o pedestre, necessitando de soluções que aumentem a 

visibilidade dos elementos mais frágeis do trânsito. 

 



118 
 

 

 

 
FIGURA 74: Exemplo de "antes e depois" de via reestruturada para valorizar ciclistas e pedestres. 

Fonte: NOVA IORQUE, 2013. 
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5.5.  TORNAR A CIDADE SOCIALMENTE ACESSÍVEL E 
SUSTENTÁVEL 

A ampliação da rede cicloviária de Curitiba na Regional Matriz é uma das 

soluções para aumentar as possibilidades de deslocamento da parte da população 

que não tem condições financeiras para pagar os custos diários que o deslocamento 

por veículo individual trás consigo, como combustível, manutenção e 

estacionamento. Aumentar os deslocamentos porta a porta conectando a população 

de suas residências em bairros mais afastados a equipamentos, serviços e 

comércios tráz consequências positivas, tanto a qualidade de vida do cidadão 

quanto nos gastos gerados para a cidade (COPENHAGEN, 2015). 

  
FIGURA 75: Exemplo de "antes e depois" de via reestruturada para valorizar a escala do pedestre. 

Fonte: NOVA IORQUE, 2013. 
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De acordo com as Nações Unidas o conceito de desenvolvimento 

sustentável é aquele que "satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades", e mesmo 

assim as emissões de carbono derivadas de transporte estão crescendo 

rapidamente nas grandes cidades dos países emergentes (LEITE; AWAD, 2012). O 

investimento em transporte sustentável ainda é considerado um dos retornos mais 

garantidos em se tratando do desenvolvimento de cidades (GEHL, 2013), tornando a 

bicicleta o modal chave para diminuir a poluição gerada pela mobilidade urbana. 
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