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A 5 i ê i l j tAs 5 exigências para planejamento 
cicloviário 

1. Segurança viária
2. Rotas diretas / rapidezp
3. Coerência
4 Conforto4. Conforto
5. Atratividade



Planejamento e desenho de infra-
estrutura tem que ser feito em 4 
níveis:
hde redes

d õhde secções
hde cruzamentosde cruzamentos
hdo piso (road surface)



1 Segurança viária1. Segurança viária

A infra-estrutura cicloviária garante a segurança g g ç
viária dos ciclistas e outros usuarios das vias



Segurança viariaSegurança viaria

Segurança viária é a mais complexa das 5 
exigências: 
falaremos mais sobre este assunto na parte de 
secções e intersecções

O mais importante: 
• reduzir a velocidade dos automotores• reduzir a velocidade dos automotores
• reduzir o fluxo dos automotores
• desenhar bem intersecções  



Segurança no nivel da redeSegurança no nivel da rede

• Reduzir número de cruzamentos com 
altos volumes de transito motorizado

• Planejar rotas em vias com poucoPlanejar rotas em vias com pouco 
trânsito e velocidades baixas (caso 
liguem as origens e os destinos)liguem as origens e os destinos)
– áreas residenciais



Reduzir a velocidade



Houten: 
Segurança no nivel da rede



Toda a cidade: 30 km/h
V l id d í l b i dVelocidade veícular baixa onde cruzam 

ciclistas e automóveis 



O anel viário de Houten: 80 km/h
cruzamento em desnivelcruzamento em desnivel

MuensterMuenster



2 Rotas diretas / rapidez2. Rotas diretas / rapidez
A infra-estrutura oferece ao ciclista rotas 

diretas, sem desvios e sem demora 

Objetivos: 
R d i d ihReduzir o tempo de viagem

hReduzir o esforço

Precisamos:
hReduzir desvios
hTráfego em duas mãos para 

ciclistas em todas as ruas
hReduzir atrasos

Contra-mão



Rotas diretas / RapidezRotas diretas / Rapidez
• Evite desvios para ciclistas• Evite desvios para ciclistas
• Identifique os destinos e origins dos 

i li t !ciclistas!
• Faça uma malha de “ciclorotas” bem 

fechada 
• Permita pedalar em todas as ruas nos dois p

sentidos
• Crie atalhos onde possívelCrie atalhos onde possível
• Desenhe ciclovias e ciclofaixas retas (sem 

curvas)curvas)
• Faça os semáforos favoráveis aos ciclistas



AtalhosAtalhos



Ciclovia bidireccional em umCiclovia bidireccional em um 
lado: rotas diretaslado: rotas diretas

• Rotas diretasRotas diretas
• Coerencia

S i l
2.80 m.

• Segurança vial
• Rotas atrativas





Exemplo de desenho comExemplo de desenho com 
desvio

Rio 
(flip-over)



3. Coerência
A infra-estrutura forma uma unidade coerente e 
é ligada com todas as origens e destinos dosé ligada com todas as origens e destinos dos 

ciclistas
Por isso precisamos:Por isso precisamos:

hUma qualidade consistente

Desenho distinto

hContinuidade

Poucas mudanças no desenho 
e na largura

hRotas completas 

Sem interrupçõesSem interrupções

hSinalização adequada



4. Conforto

Como conseguir?
hPoucas paradas para aPoucas paradas para a 

bicicleta através de semáforos 
que beneficiam os ciclistas
hPiso liso
hCiclovías e ciclofaixas largas 
hProtegido do vento, sol e 

chuva
hSem necesidade de 

desmontar da bicicleta



ConfortoConforto



5 Atratividade

A infra-estrutura é desenhada e integrada ao ambiente

5. Atratividade

A infra estrutura é desenhada e integrada ao ambiente 
de maneira que pedalar e caminhar torna-se atrativa 

Como conseguir:
hCiclorotas passam por 
ambientes atrativos e variados
hCiclorotas coincidem o menos 

í l i t i i dpossível com vias arteriais de 
trânsito motorizado
hCiclorotas passam por áreashCiclorotas passam por áreas 
seguras (criminalidade) e tem 
iluminaçãoiluminação



• Segurança viária?
• Rota direta / rápido?Rota direta / rápido?
• Coerência?

C f t ?• Conforto?

Santiago de Chile



Dublin, Irlanda



Dublin, Irlanda



Santiago de Chile



Bogotá



Dublin, Irlanda



• Segurança viária?
• Rota direta / rápido?Rota direta / rápido?

Santiago de Chile



Dublin, Irlanda



Obrigado!


