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REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA
APRESENTAÇÃO

A CIDADE DE DOURADOS

N

O Município de Dourados está situado na região Centro-Oeste do Brasil, ao sul do Estado do Mato
Grosso do Sul. A cidade apresenta área territorial de 4.086,237 Km², com uma população estimada
em 212.870 habitantes (IBGE, 2015) e uma frota veicular de 136.964 veículos (DETRAN-MS,
dez/2015). A área do Município conta com as seguintes estruturas administrativas de organização do
território: Distrito-Sede (área urbana), Itahum, Panambi, Picadinha, Indápolis, Macaúba (Guassú),
Vila Formosa, Vila São Pedro e Vila Vargas.
A evolução urbana de Dourados é marcada pela colonização de áreas habitadas pelas tribos
indígenas Guarani-Kaiowa e Terena, totalizando mais de 11.000 (onze mil) índios (IBGE, Censo
2010, terras indígenas) no Município - a maior população indígena do Brasil. Fundada em 20 de
dezembro de 1935, a área inicial da colônia agrícola de 50.000 (cinquenta mil) hectares atraiu
imigrantes brasileiros dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e estrangeiros. A
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1914) e a exploração de ervais (1924) na
região também figuram para a atratividade de pessoas para Dourados.

DOURADOS

Mapa do Brasil Destaque Mato Grosso do Sul
Sem escala

Mapa do Estado de
Mato Grosso do Sul Destaque Dourados
Sem escala

Construída em 1949 para atender a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a estação férrea Itahum está
localizada no Distrito de Itahum, e teve função de ponta do Ramal de Ponta Porã, no percurso vindo
de Campo Grande e depois de Itahum, passando por Maracaju até o ponto final em Ponta Porã, na
fronteira com o Paraguai. A via férrea transportou passageiros até 1996 e cargas até 2002.
A cidade é a maior do interior do Estado do Mato Grosso do Sul e se localiza em um corredor
estratégico do mercado consumidor nacional e internacional, especialmente nos países integrantes
do Mercosul. A localização, conexões viárias e as características ambientais se tornam atrativas para
a consolidação de um pólo industrial na cidade, em especial o setor da agroindústria, que vem
ampliando espaço e destaque na economia local.

Banco Nacional do Comércio e Prdução - 09/09/1952.
Arquivo cedido pela Prefeitura Municipal de Dourados

Estação Férrea de Itahum - Década de 1950.
Arquivo cedido pela Prefeitura Municipal de Dourados

A economia se destaca pela atividade agrícola com a produção de grãos de soja e milho e, há pouco
tempo atrás (2012), cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar. A região é a maior produtora de soja,
onde a BR 163 compõe o eixo de logística de cargas, ligando a região sul com a norte do Estado.
A cidade, conhecida como Portal do Mercosul, encontra-se a 224 Km da Capital Campo Grande,
sendo pólo fornecedor de produtos e serviços, dentre os quais, destacam-se: área médico-hospitalar,
tecnologia e especialidades em 07 (sete) instituições de ensino superior com grande contingente de
alunos. O PIB per capita é de R$ 26.908,71 e o PIB total em R$ 4.825.476 mil (IBGE, 2013).
Dourados integra a bacia hidrográfica do Rio Paraná, onde seus principais rios são o Rio Dourados,
Rio Santa Maria, Rio Brilhante e Rio Peroba, de modo que apresenta clima tropical úmido no verão e
seco no inverno. A área da Sede, conta com diversas áreas de preservação ambiental, configurados
com lagos urbanos e córregos. O Município apresenta relevo favorável, com um solo do tipo latossolo
vermelho de alta fertilidade onde é aplicado elevado nível tecnológico nas atividades agrárias.
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Primeiras construções de Dourados - Sem data determinada.
Arquivo cedido por César Lima

Praça Antonio João - Década de 1960.
Arquivo cedido por César Lima
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APRESENTAÇÃO
LEI DA MOBILIDADE
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana, que a define como instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano de que tratam o
inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os
diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas
no território do Município.
POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA – MINISTÉRIO DAS CIDADES
A Política Nacional de Mobilidade Urbana visa a construção de cidades sustentáveis, de forma que
entre os temas envolvidos na gestão urbana, o tema da mobilidade tem suma importância por se
tratar de um fator essencial para toda atividade humana, sendo determinante para o
desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida e, também, pelo seu papel decisivo na
inclusão social e na equidade na apropriação da cidade e de todos os serviços urbanos.
As cidades brasileiras vivem um momento de crise da mobilidade urbana que exige uma mudança de
paradigma, revertendo o atual modelo de mobilidade, em instrumentos de gestão urbanísticas,
subordinando-se aos princípios de sustentabilidade ambiental e voltando-se decisivamente a
inclusão social.
Este novo conceito de mobilidade urbana, é um avanço na maneira de tratar o trânsito de forma
articulada e planejada com o transporte coletivo, logística de distribuição das mercadorias e a
construção da infraestrutura viária, das calçadas e de todos os modos de circulação das pessoas e
mercadorias.

1- Ampliação da mobilidade da população, principalmente a de baixa renda;
2- Ofertas de condições adequadas para prestação de serviços e a circulação das
mercadorias que abastecem o comércio, dos insumos para as indústrias, dos produtos por
elas gerados e das cargas em geral que circulam nas cidades, de forma a contribuir para
eficiência dos processos econômicos;
3- Melhorar a qualidade de vida e sustentabilidade das cidades, e também:

SUSTENTABLIDADE
AMBIENTAL COMO
FORMA DE
INCLUSÃO SOCIAL

Diminuir a necessidade de viagens motorizadas;
Repensar o desenho urbano;
Repensar a circulação de veículos;
Desenvolver os meios não motorizados de transportes;
Reconhecer a importância dos deslocamentos dos pedestres;
Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana;
Propiciar mobilidade das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
Priorizar o Transporte Coletivo
Promover a integração dos diversos modos de transporte;
Estruturar a gestão local;

MELHORIAS NA
SAÚDE DA
POPULAÇÃO

A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada como elemento fundamental
na implementação do conceito da mobilidade urbana para cidades sustentáveis como forma de
inclusão social, redução e eliminação de agentes poluentes e contribuir com a melhoria da saúde da
população. Para tanto deve-se rever o uso e a ocupação do solo urbano, além das condições de
infraestrutura para a inserção da bicicleta com meio de locomoção como realidade nos municípios
brasileiros. A bicicleta como meio de transporte e atividade de lazer sustentável, representa também
a redução do custo da mobilidade para as pessoas.
O principal objetivo do Plano Diretor de Mobilidade Urbana - Rede Cicloviária Integrada para
Dourados esta estruturado pelos seguintes objetivos gerais:

REDE CICLOVIÁRIA
INTEGRADA
OBJETIVOS GERAIS

01

INSERIR E AMPLIAR
O USO DA BICICLETA
NA MATRIZ DOS
DESLOCAMENTOS URBANOS.
ESTIMULAR O GOVERNO
MUNICIPAL A INVESTIR
EM INFRAESTRUTURA DO SISTEMA
CICLOVIÁRIO QUE GARANTA A
SEGURANÇA DOS CICLISTAS.

03

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana - PLANMOB tem como seu principal objetivo proporcionar
o acesso à toda a população às oportunidades que a cidade oferece com a oferta de condições
adequadas no exercício da mobilidade da população e as logísticas de circulação de bens e
serviços devendo os seus produtos serem refletidos nas seguintes esferas:

02

PROMOVER A INTEGRAÇÃO
COM O TRANSPORTE
COLETIVO.
DIFUNDIR
O CONCEITO DE
MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL.

05

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

REDUÇÃO E
ELIMINAÇÃO DE
GASES POLUENTES

Grupos de Ação da Política de Mobilidade Urbana

Entre os princípios para o planejamento da mobilidade, destaca-se:
12345678910-

DESENVOLVIMENTO
URBANO

04

PROMOVER A INCLUSÃO
SOCIAL, ULTRAPASSANDO
AS BARREIRAS FÍSICAS,
SOCIAIS E ECONÔMICAS
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PIRÂMIDE INVERSA DO TRÁFEGO

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

O diagrama abaixo, criado pelo Bicycle Innovation Lab, ilustra a ideia original de colocar os modos de
locomoção mais saudáveis e menos emissores de CO2 no topo do sistema de transportes.
Diferentemente do que se pensava em décadas passadas, o Planejamento Urbano deve promover e
proteger meios de locomoção alternativos aos veículos individuais, democratizando os espaços
públicos. Planejar a mobilidade, conforme essa hierarquia, é tornar as cidades mais seguras,
humanas e saudáveis.

Código de Trânsito Brasileiro - CTB
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) concedeu à bicicleta o direito de uso das áreas de
acostamento e dispõe sobre o uso da bicicleta e do ciclista nas vias públicas nos seguintes artigos:
t Art. 58-59 - locais de circulação;
t Art. 68 - direitos e deveres com o pedestre;
t Art. 105 - acessórios;
t Art. 193 - trânsito de veículos em áreas restritas;
t Art. 214 - preferência no trânsito;
t Art. 244 - penas exclusivas aos ciclistas;
t Art. 255 - condução em passeios.
t Art. 201 - distancia lateral de 1,50 metros.
As vias cicláveis devem ser planejadas para minimizar os impactos sobre a capacidade viária e
adequar características físicas e funcionais, aliando velocidade e segurança de forma atraente aos
usuários. São ainda apontados alguns cuidados para planejamento e implantação de vias cicláveis,
tais como:
Desenvolvimento longitudinal das vias cicláveis a fim de evitar trechos com muitos cruzamentos;
Pavimento impermeável, regular e antiderrapante;
Largura de 1,50 a 2,50 metros para pistas unidirecionais;
Largura de 2,50 metros ou superior para pistas bidirecionais;
Geometria - rampas com inclinação igual ou inferior a 10% e tratamento de interseções nas esquinas;
Bicicletário com grande capacidade junto aos terminais de transporte ou junto às áreas de grande
concentração de bicicletas;
t Estacionamento de curta duração nas vias públicas com sinalização específicas.
t
t
t
t
t
t

Fonte: Bicycleinnovationlab.dk
Exemplo de Ciclovia:
separação das pistas por barreira física

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Exemplo de Ciclofaixa:
separação das pistas por sinalização
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BREVE HISTÓRICO DA BICICLETA

BICICLETA COMO MODAL DE DESLOCAMENTO PARA DOURADOS

A etimologia da palavra BICICLETA, deriva do latim bi (dois) e do grego kyklos (rodas).Sendo um
veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio usuário (ciclista)
através de pedais, sendo assim um velocípede de duas rodas com propulsão humana.

Cidades que estimulam a sustentabilidade ambiental incluem definitivamente a bicicleta no cenário
urbano. No país há uma grande e progressiva demanda de ciclistas de todas as idades, decorrentes
da facilidade na obtenção e manutenção da bicicleta e a disseminação do uso em todas as classes
sociais para os mais diversos tipos de deslocamentos urbanos. No entanto, o ciclista é o ator mais
frágil no contexto do sistema viário das cidades.

A história da bicicleta inicia através da ideia de um alemão Karl Drais Von Sauerbronn que, em 1810,
cria um “cavalo” de madeira, com guidão e duas rodas, impulsionado através de tração humana
aonde os pés faziam as vezes de pedal. Era a primeira bicicleta.
Durante as décadas de 1820 a 1850 surgem os pedais, que ainda são rígidos e acoplados
diretamente à roda dianteira da bicicleta.
Na década de 1860 os velocípedes ganham espaço no mercado através da primeira fábrica criada
por Pierre Michaux, que aumenta a roda dianteira e cria rodas com aro de aço, freios e tração traseira
por corrente facilitando a pedalada. Durante a década de 1870 é criada a bicicleta tipo Roda Gigante.
Na década de 1880 e 1890 surgem respectivamente o pneu e a evolução do design através do quadro
trapezoidal e os primeiros modelos de alumínio, trazendo mais conforto ao usuário.
De 1900 a 1950 a bicicleta vira um meio de transporte, surgindo os primeiros modelos com freio,
marchas e cubo com roda livre. Seu design se aproxima das motos e, no fim dos anos 20, o
ciclismo esportivo ganha força na Europa. Nasce a Mountain Bike nos anos 50, que adapta a
bicicleta urbana para uso em trilhas.
Durante as décadas de 1960 e 1970, os modelos se diversificam, comercializa-se em massa, surgem
as bicicletas para as crianças, as de estrada e o sistema de marchas evolui. A bicicleta vira sonho de
consumo de todas as crianças.
Entre 1980 e 2000 a preocupação é a melhora do design, a diminuição do peso das bicicletas e o
desempenho. Criam-se os quadros de fibra de carbono, o freio a disco e o câmbio eletrônico, sem
cabos. Em 2010, o nicho de mercado das dobráveis começa a se popularizar e as elétricas passam a
ganhar as ruas. (Fonte: http://super.abril.com.br)

Apenas uma parte do sistema de tráfego na cidade contempla áreas adequadamente adaptadas e
pistas exclusivas para os deslocamentos de ciclistas na malha viária. As possibilidades de uso da
bicicleta como meio de transporte habitual, lazer e a prática esportiva indicam a revisão do paradigma
dos deslocamentos em Dourados, de forma que a promoção de uso deste meio de transporte é
totalmente compatível com a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável incentivada no
Brasil.
Em complemento ao Projeto Calçada Legal e o Projeto de Intervenções Viárias e Tratamento
dos Pontos Críticos, este trabalho também busca consolidar o transporte por bicicletas na matriz
dos deslocamentos urbanos, de forma a permitir de forma efetiva a integração com outros modais de
transporte urbano. Implantar o uso da bicicleta de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Ministério das Cidades tem por objetivo reduzir o impacto dos deslocamentos motorizados e a
degradação do meio ambiente.
O uso crescente de bicicletas nos centros urbanos tem se mostrado uma alternativa sustentável para
os deslocamentos individuais. Para que a bicicleta seja consagrada como meio de transporte para
diferentes atividades e classes sociais, é necessária revisão do desenho urbano e das formas de
ocupação dos espaços coletivos. A integração da bicicleta nas ações de mobilidade urbana nas
cidades vem para enriquecer o sistema de tráfego urbano, uma vez que promove a inclusão social
através do acesso democrático do espaço público e a valorização dos deslocamentos dos ciclistas.
Para o Município de Dourados, é necessária a formação e consolidação de um desenho urbano que
contemple esse modal através da humanização do trânsito, promovendo o atendimento das
necessidades das pessoas na cidade.
Dessa forma, será possível implementar rotas cicláveis, que são vias de tráfego adaptadas ao uso
seguro das bicicletas, na forma de desenvolvimento e aprimoramento de ações que venham a
favorecer efetivamente o uso da bicicleta como rede modal de transporte na cidade.

1810

1820 à 1850

1860

1870

1888

1890

Para atender e conquistar novos adeptos em Dourados é importante investir na infraestrutura, com
sinalização, bicicletários, paraciclos e propagandas de incentivo e a montagem de uma rede de vias,
conectando locais de interesse, com a casa, o trabalho e a integração com o transporte público.
1910 à 1940

1950

1960

1970

1990

2010

A História da bicicleta
Fonte: http://shareforthefuture.wordpress.com

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS
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INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
As cidades apresentam características estruturais resultantes das diretrizes do Plano Diretor que
norteiam o planejamento urbano. Desta forma, as cidades brasileiras não desenvolveram uma
metodologia para inserção da bicicleta tais como os modais do transporte coletivo. Em Dourados, não
é diferente e, por tanto, o sistema ciclovário terá que ser adequado à estrutura viária disponível,
usufruindo de diferentes estratégias para implantação do sistema cicloviário na matriz dos
deslocamentos urbanos no Município.

O infraestrutura de VIA COMPARTILHADA consiste no
uso regulamentado da via de forma compartilhada com os
ciclistas, sem separador físico.

A seguir são apresentados alguns conceitos fundamentais para entendimento dos arranjos
desenvolvidos para Dourados.
A ROTA CICLÁVEL sugere a conexão por via que liga lugares específicos, no caso, corredores de
tráfego ao longo dos bairros mais populosos, conectando-os ao Centro, ao Setor Institucional, e as
Estações de Transporte Coletivo.
A REDE CICLOVIÁRIA trata do conjunto de rotas integradas sobre o território urbano, conectando
lugares específicos, compatibilizando outros modais de transporte e circulação, os quais abrangem a
seguinte infraestrutura:

O infraestrutura de PASSEIO COMPARTILHADO consiste
no uso regulamentado do passeio de forma compartilhada
com os ciclistas, devidamente sinalizado e sem separador
físico.

t Via Compartilhada, Passeio Compartilhado, Ciclofaixa e Ciclovia.
A INTEGRAÇÃO MODAL com a Rede Cicloviária envolve a oferta de infraestrutura para os ciclistas
junto aos demais serviços de transporte, em especial o transpote coletivo: ônibus urbanos - em
estações de integração; ônibus interurbanos - em estações rodoviárias; trens e metrôs;
aeroportos e hidroportos.
De maneira geral os sistemas cicloviários são compostos por rotas formadas por caracterização
específica, podendo compor tramos simples ou combinados, conforme as seguintes infraestruturas:

O infraestrutura de CICLOFAIXA consiste em uma via ciclável
apresentada na forma de uma faixa de trânsito exclusiva,
dotada de sinalização específica e que compartilha a caixa
viária, aproveitando a capacidade das vias em termos de
largura e demanda de tráfego.

O infraestrutura de CICLOVIA consiste em uma estrutura
totalmente segregada do sistema viário e das áreas de
passeio de pedestres, constituindo-se em um elemento de
maior segurança para os deslocamentos dos ciclistas.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS
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SISTEMA CICLOVIÁRIO
ELEMENTOS DO SISTEMA CICLOVIÁRIO
Para promover as condições adequadas do sistema cicloviário
são recomendadas algumas considerações, tais como: relevo
plano, locais para o aproveitamento dos espaços livres, locais
com tradição de uso de bicicletas e parques industriais que se
encontram em desenvolvimento na cidade.

ACESSIBILIDADE

Possibilidade de
condição de alcance,
percepção e
entendimento para a
utilização com segurança
e autonomia de
edificações, espaço,
mobiliário, equipamento
urbano e elementos
(ABNT NBR 9050:2004);

Segundo dados do Ministério das Cidades, nas cidades
brasileiras geralmente a demanda de bicicletas em circulação
nos dias úteis ocorre por motivos de trabalho, e nos finais de
semana a demanda concentra-se nos motivos relacionados ao
lazer.
Para a inserção da bicicleta na matriz dos deslocamentos
urbanos, devem ser definidas também características
específicas de circulação, sinalização, estacionamento e
comunicação com todos os usuários do trânsito de forma
integrada.
As vias cicláveis devem ser planejadas para minimizar os
impactos sobre a capacidade viária, de forma a adequar
características físicas e funcionais, aliando velocidade e
segurança de modo atraente aos usuários ciclistas.
Os elementos cicloviários relacionados são os apresentados
conforme segue:

ACOSTAMENTO

Parte da via/pista de rolamento
destinada à parada de emergências de
veículos e à circulação de pedestres e
bicicletas quando não houver local
apropriado;

BICICLETA

Veículo dotado de 02 (duas) rodas
movido à propulsão humana (CTB) ;
CALÇADA

BICICLETÁRIO
Local (na via ou fora
dela) para
estacionamento de
bicicletas por período
prolongado de tempo,
geralmente implantado
junto a terminais de
integração de
transporte coletivo e
demais equipamentos
urbanos - públicos ou
privados;

Parte da via,
normalmente
segregada, reservada
ao trânsito de
pedestres e à
implantação de
mobiliário urbano,
sinalização,
vegetação e outros
fins (CTB);

PARACICLO
Elemento acessório para
estacionamento de bicicletas por
período curto de tempo, geralmente
implantado em vias públicas, áreas de
passeio e demais equipamentos
urbanos - públicos ou privados;

PASSEIO

Parte da calçada livre de interferências,
destinada a circulação de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas (CTB).

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS
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ESTRUTURA VIÁRIA DE DOURADOS
Dourados está classificada pelo IBGE como Capital Regional C na rede de cidades e exerce
influência em 38 municípios no Estado do Mato Grosso do Sul. Essas influências também são
percebidas na estrutura viária existente, na qual rodovias importantes se conectam ao Município e ao
anel viário. As rodovias que formam o anel viário são: Rodovia MS 379; Rodovia BR 463 que segue
sentido Ponta Porã e Rodovia BR 163.
A Avenida Marcelino Pires é a principal via estruturadora do sistema viário de Dourados e opera em
conjunto com outros dois eixos longitudinais paralelos em sentido Leste-Oeste: a Avenida Weimar
Gonçalves Torres e a Rua Joaquim Teixeira Alves. Esses grandes eixos longitudinais mantêm
continuidade de percurso e ordenam o espaço através de conexões ao Leste pela BR 163 - em
sentido aos Distritos - e ao Oeste pela Avenida Guaicurus e MS 162 - em sentido ao Distrito de Itahum.

O Centro, delimitado pelas vias Rua Aziz Rasselen, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Rua Coronel
Ponciano e Rua Cuiabá, possui um sistema organizado por sistemas binários. Mesmo com a largura
estreita de algumas vias, há grande demanda de circulação de veículos, atraídos também, pela
disponibilidade de estacionamento, muitas vezes dos dois lados da via ou no canteiro central. A
circulação de pedestres em todas as ruas do Centro é intensa e a largura dos passeios nem sempre
atende a demanda. No entanto, o Calçadão junto a Praça Antônio João Ribeiro, torna a área central
muito mais convidativa e agrega qualidade ambiental e visual.
A área central ainda é a região de maior interesse da população geral. A oferta de serviços, comércio,
escolas, agências bancárias e ainda instituições públicas, constitui região atrativa de viagens para a
circulação maciça da população.

A linha férrea, que passa pelo Distrito de Itahum, fazia conexão direta com Brasília e atualmente
encontra-se desativada, porém com previsões de reativação para transporte de cargas. Também é
importante realçar que com a topografia de Dourados e a existência desta linha férrea é possível
pensar no futuro em uma rede VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), conectando os Distritos, o Aeroporto
e a área urbana de Dourados
Os eixos Norte-Sul são estruturados principalmente pela Rua Presidente Vargas, Rua Hayel Bon
Faker e Rua Coronel Ponciano que conectam o grande eixo longitudinal com o Anel Viário ao Norte e
a Rodovia BR 463 ao Sul.
Analisando a estrutura geral do sistema viário, identifica-se um ponto central que conecta as
principais vias do sistema e que é circundado por diferentes equipamentos urbanos e polos
geradores, sendo caracterizada pela quadra da Rodoviária junto a Avenida Marcelino Pires. Esta
região tornou-se um grande ponto de atração, por ser a conexão para diferentes regiões do
Município, sem contar que estando na região central e de grande movimento foi lançado o projeto das
estações Leste e Oeste, que vão servir como pontos de ligação e descentralização do Transporte
Coletivo Urbano, o que irá contribuir na diminuição de demanda veicular em uma única região.
Outro ponto importante na estruturação do sistema é a rotula que conecta a Avenida Marcelino Pires à
Rodovia BR163, que se tornou um grande nó viário a Leste do Município fazendo a ligação com os
distritos e com o polo industrial localizado na região. E por fim, a união entre a Avenida Guaicurus
através da Rua Aziz Rasselen com a Avenida Marcelino Pires é uma conexão de extrema importância
para o Município, pois conecta a parte Oeste do município ao Distrito de Itahum, universidades e ao
Aeroporto.
O arranjo dessas rodovias, estendidas para o interior do perímetro urbano, tornam-se os principais
corredores de tráfego, caracterizados como avenidas de sentido duplo e com canteiro central. O
canteiro central ajardinado, além de embelezar a cidade e melhorar a condição ambiental das vias,
diminui a distância percorrida pelos pedestres nas travessias, sendo um elemento importante para a
segurança de ciclistas e outros transeuntes.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Rodoviária

Avenida Marcelino Pires

Diante do apresentado, 42 (quarenta e dois) cruzamentos viários foram definidos em conjunto com a
Prefeitura Municipal, para realização de contagem veícular, classificados em: bicicletas,
motocicletas, veículos leves (carros), veículos médios (vans e pequenos caminhões), veículos
pesados (carga rodoviária) e ônibus. A escolha dos pontos refere-se aos nós viários existentes,
consolidadas com as rotas do transporte coletivo urbano e que apresentam as conexões viárias
estruturais na área urbana que apresentam complexidade entre fluxos. A pesquisa torna-se uma
ferramenta de análise fundamental para o tratamento de todo sistema viário, que se refere a toda
caixa viária, desde o pedestre sobre a calçada aos veículos nas pistas de rolamento.
O projeto da Rede Cicloviária proposta para Dourados, considera os dados obtidos, identificando os
percursos mais adotados pela população e os equipamentos urbanos mais importantes para o
Município, como também as vias de tráfego intenso nas áreas mais consolidadas da cidade.
O mapa a seguir ilustra os locais onde foram realizadas as pesquisas de trafego.
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CICLOVIA: As ciclovias existentes estão situadas nas vias: Avenida Marcelino Pires, Rua
General Osório, Rua Coronel Ponciano, Avenida Guaicurus, Rua Palmeiras, Via Parque e Rodovia
BR 163.

ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS EXISTENTES EM DOURADOS
Em Dourados as áreas públicas destinadas aos ciclistas ainda são modestas, nas quais os
ciclistas trafegam estruturadas por ciclovias, ciclofaixas junto ao leito carroçável, ou junto da via
pública de forma compartilhada com os veículos. Nos locais aonde existe ciclovia, muitas vezes ela
é utilizada por pedestres como passeio, principalmente em trechos onde a calçada está muito
deteriorada. Inclusive, mesmo existindo estrutura destinada para a bicicleta ainda há aqueles
que continuam circulando fora dela.
Se
IT ntid
AP o
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Ã

CICLOFAIXA: A principal ciclofaixa existente está localizada na Avenida Marcelino Pires,
aos domingos pela manhã; as demais ciclofaixas são encontradas nas vias: Rua Cafelândia, Rua
Alberto Leopoldo de La Cruz, Avenida Indaiá, Rua General Osório, Rua Eulália Pires, Rua Liberato
L. Farias Laquicho, Rua Edilberto Celestino de Oliveira e Rua Presidente Vargas.
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Ciclovia – Avenida Marcelino Pires: A ciclovia tem início na Rua Dom João VI até a BR 163
com extensão de 4.704,36m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois é uma importante
ligação do centro com a região Leste da cidade e todo o setor industrial conformado na região,
atualmente ela requer manutenção em sua pavimentação e sinalização ao longo do trecho.

3 Ciclovia – Rua Coronel Ponciano: A ciclovia tem início na Rua Manoel Lopes Cansado até
Rua Silva de Araújo Moraes com extensão de 361,92m. A ciclovia será mantida na proposta deste
plano, pois é uma importante ligação do centro com a Prefeitura e o estádio de Futebol e fará parte da
Rede Cicloviária Integrada proposta, constituindo ligação Norte-Sul na malha viária proposta. Esse
pequeno trecho está em excelente estado de conservação, bem sinalizado e segregado.

2 Ciclovia – Rua General Osório: A ciclovia tem início na Rua Monte Castelo até Rua dos
Apeninos com extensão de 703,71m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois é uma
importante ligação do centro com a região Sul da cidade, atualmente ela necessita de manutenção
em sua pavimentação e sinalização ao longo do trecho.

4 Ciclovia – Avenida Guaicurus: A ciclovia tem início na Avenida Indaiá até a MS 162 e segue
pela Rodovia Dourados Itahum até o Campus Universitário com extensão de 2.418,00m. A ciclovia
será mantida na proposta deste plano, pois é a única rota que liga o centro e regiões perimetrais ao
campus universitário e Aeroporto. Esta ciclovia será conectada a Rede Cicloviária que se liga ao
centro e faz a conexão Leste-Oeste. Executada recentemente, ela está em bom estado de
conservação, com trechos sinalizados, porém em alguns pontos está apresentando riscos ao ciclista
por falta de manutenção e de segregação.

1

Foto: Franz Mendez
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5 Ciclovia – Rua Palmeiras: A ciclovia tem início na Rua Armando Augusto Zanatta até a Rua
Vereador Aguiar de Souza com extensão de 1.055,00m. A ciclovia será mantida na proposta deste
plano, pois fará parte de uma rota paralela ao centro, que também deverá ser utilizada como uma rota
alternativa e de importantes conexões viárias. Este trecho está em excelente estado de conservação
e com boa sinalização.

6

Ciclovia – Via Parque: A ciclovia tem início na Rua General Osório até a Rua Antônio Emílio de
Figueiredo com extensão de 3.220,00m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois fará
parte da rota que liga e traz mais estrutura e qualidade para a parte Sudoeste do Município. Em alguns
pontos, esse trecho está em excelente estado de conservação, mas em outros está abandonada,
além da falta iluminação adequada e sinalização em toda a sua extensão.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

7

Ciclovia – Rodovia BR 163: A ciclovia tem início na Avenida Marcelino Pires até o Anel Viário
com extensão de 5.670,00m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois é uma
importante rota, que faz a ligação com os Distritos e com a região dos bairros mais afastados. Em
alguns pontos do trecho está em excelente estado de conservação, mas em outros carece de
manutenção. Outro fator importante é que ela necessita de sinalização, que acaba por passar
quase despercebida no trecho rodoviário junto à rotatória.

8

Ciclofaixa – Avenida Marcelino Pires: A ciclofaixa tem início na Rua Aziz Rasselem até a Rua
Dom João VI com extensão de 5.621,67m. A ciclofaixa funciona atualmente somente aos domingos e
deverá ser mantida, mas operando em conjunto com as duas vias paralelas de apoio: a Avenida
Weimar Gonçalves Torres e Rua Joaquim Teixeira Alves. Esse trecho está em excelente estado de
conservação, porém acarreta a sensação de riscos aos usuários por estar em uma via de fluxo
intenso.
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9

Ciclofaixa – Rua Cafelâdia: A ciclofaixa tem início na Rua Cuiabá até a Rua Manoel Rasselen
com extensão de 2.400,00m. A ciclofaixa será mantida na proposta deste plano, pois é uma
importante ligação do centro com a região Sul da cidade, passando pela Chácara Rigotti que
receberá futuramente a feira orgânica e a feira livre. Atualmente, ela necessita manutenção em sua
pavimentação e sinalização ao longo do trecho.

10 Ciclofaixa – Rua Alberto Leopoldo de La Cruz : A ciclofaixa tem início na Rua Palmeiras até
a Rua Armando Augusto Zanatta com extensão de 350,00m. A ciclofaixa está situada em um caminho
agradável no entorno do Parque Anulpho Fioravante. Atualmente ela necessita de sinalização
adequada ao longo do trecho.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

11 Ciclofaixa – Avenida Indáia: A ciclofaixa tem início na Rua Joaquim L. Azambuja até a Rua
José Roberto Teixeira com extensão de 750,00m. A ciclofaixa está situada em uma rota importante de
conexão com a Avenida Guaicurus, também passa por um ponto importante de visitação na cidade
que é a Praça do Ervateiro. Ela será mantida neste plano e será estendida até o Clube Indáia,
atualmente ela necessita de sinalização adequada ao longo do trecho e melhorias na pavimentação.

12

Ciclofaixa – Rua General Osório: A ciclofaixa tem início na Rua Ciro Melo até a Rua Monte
Castelo com extensão de 1.345,73m. A ciclofaixa será mantida na proposta deste plano, pois é uma
importante ligação do centro com a região Sul da cidade, atualmente ela necessita de manutenção
em sua pavimentação e sinalização ao longo do trecho.
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13 Ciclofaixa – Rua Eulália Pires: A ciclofaixa tem início na Rua Oliveira Marques até a Rua

15 Ciclofaixa – Rua Ediberto Celestino de Oliveira: A ciclofaixa tem início na Rua Onofre

Teófilo Rodrigues com extensão de 2.748,50m. A ciclofaixa será mantida na proposta deste plano e
será conectada as duas vias mais importantes da Rede Cicloviária proposta, são elas: Avenida
Weimar Gonçalves Torres e Rua Joaquim Teixeira Alves. Atualmente este trecho está com a
pavimentação conservada, porém necessita de sinalização ao longo do trecho.

Pereira de Matos até a Rua Professora Antônia Candido Melo com extensão de 1.221,56m. A
ciclofaixa será mantida na proposta deste plano e será estendida fazendo a volta em todo o Parque
Antenor Martins, atualmente ela está com a pavimentação conservada porém necessita de
sinalização ao longo do trecho pois é comum a incidência de carros estacionados perto do acesso ao
parque na ciclofaixa.

14 Ciclofaixa – Rua Liberato L. Farias Laquicho: A ciclofaixa tem início na Rua Antônio Alves
Rocha até a Rua José Roberto Teixeira com extensão de 480,00m. A ciclofaixa será mantida na
proposta deste plano e será estendida fazendo a volta em todo o Parque Antenor Martins,
atualmente ela está com a pavimentação conservada, porém necessita de sinalização ao longo do
trecho pois é comum a incidência de carros estacionados perto do acesso ao parque na ciclofaixa.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS
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Ciclofaixa – Rua Presidente Vargas: A ciclofaixa tem início na Anel Viário (MS 156) até a Rua
Suécia com extensão de 856,71m. A ciclofaixa será mantida na proposta deste plano por sua
conectividade com a parte Norte do Município e a Aldeia Indígena, atualmente ela está com a
pavimentação conservada, porém necessita de sinalização adequada ao longo do trecho.
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A INTEGRAÇÃO MODAL EM DOURADOS
A promoção das cidades sustentáveis visa integrar diferentes modais, restringindo o número de
veículos nos centros urbanos. O deslocamento a pé associado ao transporte coletivo, ou então o
deslocamento da bicicleta integrada com o modal ônibus, torna o sistema de transporte muito
mais atraente e mais eficiente. Quando o usuário percebe segurança e conforto, passa a utilizar
outros meios de transporte, que não o veículo individual.
Para deslocamentos até 5,00 km (cinco quilômetros) a bicicleta é o meio de locomoção mais eficiente
e em distâncias maiores, sugere-se a integração com o transporte coletivo – ônibus, metrô ou trem. A
análise de integração da bicicleta com o transporte coletivo em Dourados abrange os modos de
transporte coletivo urbano, através das Estações de Integração, de pontos de ônibus nos bairros com
transporte coletivo intermunicipal e interestadual, através da Estação Rodoviária.

Terminal Urbano , ausência de sinalização
da circulação de ônibus.

Terminal Oeste
Há sinalização para pedestres.

Terminal Leste
Estrutura para guardar a bicicleta.

Terminal Urbano
Não há estrutura para bicicleta.

Terminal Oeste
Integração modal.

Terminal Leste
Sinalização para pedestres.

Na análise atual da estrutura nos terminais de integração, o Terminal Centro apresenta estrutura para
a integração com a bicicleta ainda modesta, apenas com paraciclos mas sem sinalização
específica. Já no projeto da Estação Oeste e Estação Leste está prevista a integração do modal
com infraestrutura cicloviária junto ou na área de influência e também contam com bicicletários.
O Terminal Urbano, principal ponto de integração do transporte coletivo atualmente, está
localizando junto a Praça Antônio Alves Duarte. Implantado no ‘’coração da cidade’’, apresenta
constante circulação de pessoas, atraídas pela melhor condição de percepção da integração. Nas
mediações do Terminal e da Praça, não está disponível mobiliário ou sinalização específica para o
ciclista.
O projeto da Estação Oeste, será implantado na Rua Joaquim Távora defronte ao Parque
Antenor Martins, apresenta características físicas diferentes do Terminal Urbano. A demanda
também poderá ampliar a infraestrutura de bairro da Região Oeste do Município. Neste caso, o
predomínio do contingente de usuários de usuários será de trabalhadores e estudantes, que todos
os dias realizam os deslocamentos, por isso será importante a integração de modal neste local.
O projeto da Estação Leste, posicionado estrategicamente na região leste da cidade, na rótula
resultante do encontro entre a Rua Wilson Pinho com a Rua Coronel Francisco da Rocha Junior
próximo ao importante nó viário de Dourados que conecta o Município aos seus distritos e também ao
setor indústrial que está em crescimento. Nesta região, também há concentração de usuários
trabalhadores que atualmente já utilizam a bicicleta como meio de transporte diário.
No Terminal Rodoviário, localizado na quadra entre a Avenida Marcelino Pires e a Rua Joaquim
Teixeira Alves, o total de embarques de passageiros em 2015 foi de 288.419 pessoas com 10
empresas em operação. Conforme apontado no Caderno Calçada Legal, as calçadas do entorno
precisam passar por melhorias, pois apresentam obstáculos para o deslocamento de pedestres
em relação a condições de acessibilidade. Por estar na área de abrangência das mais diferentes
ofertas de serviços, a Rodoviária é um elemento estruturador da circulação de pessoas, com
potencial para implantação de bicicletários, paraciclos e bicicletas de aluguel. Todavia, a estrutura
voltada ao ciclista ainda é reduzida a apenas alguns paraciclos.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Estação Rodoviária dispõe, de estrutura para o ciclista em área oposta da maior circulação de acesso.

Exemplo de bicicletários instalados junto à praças, escolas e trechos importantes de áreas institucionais.
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INTEGRAÇÃO MODAL - CONTAGEM DE BICICLETAS

Os dados obtidos nas Contagens Classificadas de Veículos elaboradas pelo
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Dourados consideram, neste Caderno,
somente o quantitativo da circulação de bicicletas nos pontos dos cruzamentos
junto das rotas propostas. As informações coletadas nas contagens
classificadas de veículos constituem uma importante fonte de dados que
subsidiam o planejamento cicloviário, para o lançamento da legislação
relacionada e dos projetos finais que deverão constituir a continuidade deste
trabalho.

CRUZAMENTO 13 - 336 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 28 - 239 bicicletas/dia

Rua Antonio Emilio de Figueiredo x Rua Eulália Pires

Rua Frei Antonino x Rua Hayel Bom Faker

CRUZAMENTO 14 - 165 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 29 - 11 bicicletas/dia

Rua Ernesto de Mattos Carvalho x Eulália Pires

BR 463 para Ponta Porã x Rua Hayel Bom Faker x
Via Marginal Theodoro Capilé

CRUZAMENTO 01 - 86 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 16 - 57 bicicletas/dia

Avenida Guaicurus x MS 370

Rua Ipiranga x Rua Balbina de Mattos

CRUZAMENTO 02 - 132 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 17 - 78 bicicletas/dia

Estrada Laguna Caarapa x Rua Joaquim Luiz Azambuja

BR 463 x Rua Alameda dos Diamantes x Rua Leonidas Alem

CRUZAMENTO 03 - 07 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 18 - 114 bicicletas/dia

Avenida Guaicurus x Rua Gerônimo Marques de Mattos x Estrada Laguna Caapara

Rua Presidente Vargas x Rua Manoel Santiago

CRUZAMENTO 04 - 271 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 19 - 439 bicicletas/dia

Avenida Indaia x Avenida Jose Roberto Teixeira

Rua Presidente Vargas x Rua Iguassu

CRUZAMENTO 05 - 515 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 20 - 262 bicicletas/dia

Rua Vereador Vitório José Pederiva x Rua Antonio Emilio de Figueiredo

Rua Presidente Vargas x Rua Weimar Gonçalves Torres

CRUZAMENTO 06 - 1334 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 21 - 592 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 15 - 68 bicicletas/dia
Rua Balbina de Mattos x Rua Manoel Santiago

Avenida Marcelino Pires x Rua Santos Dumont

CRUZAMENTO 33 - 450 bicicletas/dia
Avenida Marcelino Pires x Rua Coronel Ponciano

CRUZAMENTO 34 - 354 bicicletas/dia
Rua Coronel Ponciano x Rua Mozart Calheiro x Rua A1

CRUZAMENTO 35 - 594 bicicletas/dia
Rua Coronel Ponciano x BR 163 para Campo Grande x MS 156

CRUZAMENTO 07 - 641 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 22 - 388 bicicletas/dia

Avenida Assis Rassélem x Rua Auro Dias x Rua Oliveira Marques

CRUZAMENTO 32 - 492 bicicletas/dia
Avenida Marcelino Pires x Rua Caiuas

Rua Presidente Vargas x Avenida Marcelino Pires

CRUZAMENTO 08 - 392 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 31 - 354 bicicletas/dia
Avenida Marcelino Pires x Rua José de Alencar

Rua K x Avenida Jose Roberto Teixeira x Rua Vereador Vitório José Pederiva

MS 162 (Av. Guaicurus) x Rua Afonso Pena x Rua Monte Alegre x
Rua Manoel Machado Leonardo

CRUZAMENTO 30 - 498 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 36 - 368 bicicletas/dia
Avenida Marcelino Pires x Rua Wanilton Finamore

Rua Presidente Vargas x Rua Joaquim Teixeira Alves

CRUZAMENTO 37 - 253 bicicletas/dia
Avenida Marcelino Pires x Rua Januario Araujo

CRUZAMENTO 23 - 125 bicicletas/dia
Rua Iguassu x Rua Hayel Bom Faker

CRUZAMENTO 38 - 296 bicicletas/dia
Rua Cel. F. Junior x Rua Wilson Dias Pinho

CRUZAMENTO 09 - 398 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 24 - 449 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 39 - 783 bicicletas/dia

Avenida Weimar Gonçalves Torres x Avenida Aziz Rassélem

Avenida Weimar Gonçalves x Rua Hayel Bom Farker

Rua José Mendes x Rua Andrelina Vilela dos Reis

CRUZAMENTO 10 - 151 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 25 - 336 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 40 - 208 bicicletas/dia

Avenida Aziz Rassélem x Avenida Marcelino Pires

Avenida Marcelino Pires x Rua Hayel Bom Faker

BR 376 x BR 163

CRUZAMENTO 11 - 661 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 26 - 167 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 41 - 70 bicicletas/dia

Rua Joaquim Tavora x Rua Antonio Emilio de Figueiredo

Rua Joaquim Teixeira Alves x Rua Hayel Bom Faker

(MS 162) Avenida Guaicurus x Rodovia Dourados – Itahum

CRUZAMENTO 12 - 67 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 27 - 359 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 42 - 34 bicicletas/dia

Rua Manoel Santiago x Rua Aurora Augusta

Rua Cuiaba x Rua Hayel Bom Faker

Rodovia Dourados – Itahum x Aeroporto x Acesso Norte

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS
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A competitividade da bicicleta em relação a outros modais, nas
viagens urbanas de até 5 km, constitui forte argumento para se
adotar políticas em favor desse veículo. Todavia, baseado em
vários estudos, aceita-se um “limite teórico” de 7,5 km como o raio
ideal das viagens ciclísticas urbanas. Para uma velocidade média
de 15 km/h, isto seria correspondente a uma viagem com duração
máxima de 30 minutos.

RODOVIA MS 156

Para distâncias de até 5 km, nas áreas urbanas mais densas das
cidades, a bicicleta é reconhecida como o meio de transporte mais
rápido para deslocamentos.
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Esta área de abrangência, demonstra que a maior parte dos
equipamentos urbanos podem ser atendidos em viagens ciclísticas
urbanas de até 5 km, e em um raio de 7,5 km praticamente todos os
equipamentos urbanos se encontram dentro deste perímetro.
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No mapa ao lado foi determinado como ponto inicial dos raios de
abrangência cicláveis, o Terminal Rodoviário de Dourados, entre a
Avenida Marcelino Pires e a Rua Joaquim Teixeira Alves. Como
consequência da inserção dos raios, pode ser visualizado que a
maior parte dos bairros é atendido dentro dos limites aceitáveis
para deslocamentos urbanos por bicicleta.
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Gráﬁco - Desempenho do modo de transporte x tempo de viagem
Fonte: European Comission, 1999.
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PROPOSTA - REDE CICLOVIÁRIA
IMPLANTAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA DE DOURADOS
O desenvolvimento da rede cicloviária integrada de Dourados, deve envolver elementos muito além
de aspectos estruturais de engenharia construtiva, como ciclovias, passarelas ou bicicletários, mas
associado a essas ações, requer a valorização deste modal pelo Poder Público Municipal para
promover a conscientização da comunidade em Dourados de que o deslocamento a pé e por bicicleta
é uma excelente opção para melhorar a qualidade de vida. Esse estímulo deve estar associado a
parcerias público-privadas, de forma que o usuário de bicicleta seja atendido nas suas necessidades
nos diferentes setores da cidade. Da mesma forma que o motorista do veículo particular, necessita de
sinalização, vias e áreas de estacionamento, o ciclista, também deve ter as mesmas necessidades
atendidas.
Cabe mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro, prevê o trânsito de bicicleta junto ao leito
carroçável, o que torna todas as vias disponíveis ao deslocamento dos ciclistas. Uma vez que não é
possível a proposição de caracterização das infraestruturas ciclovia ou ciclofaixa em todas as ruas do
Município, o ciclista pode transitar pelo bordo direito da pista, até chegar à pista exclusiva para seu
deslocamento.

O planejamento da rede cicloviária visa estabelecer rotas seguras e atrativas aos ciclistas na
estrutura viária existente, promovendo a integração também com outros modais de transporte. Para
isso, em alguns casos a ciclofaixa assumirá o espaço ocupado para estacionamento, uma vez que
aos olhos do desenvolvimento urbano, a pista de estacionamento é um espaço público, ocioso, e que
é ocupado como espaço privado por um único usuário por muitas horas de um dia.
Comparando o deslocamento de 72 pessoas em diferentes modais, identifica-se: no espaço viário
que ocupa o estacionamento de um automóvel é possível acomodar até vinte bicicletas; que 72
ciclistas, ocupam 72 bicicletas correspondente a 90,00m²; de carro (na ocupação média de 1,2
pessoas por veículo), 60 carros transportam 72 pessoas, correspondente a 720m², 72 pessoas
podem ser transportadas em um único ônibus que ocupa 30,00m². Com este comparativo, é evidente
que o uso do automóvel é a forma de transporte menos democrática e que compromete o
desempenho de tráfego das cidades sustentáveis.

O Projeto da Rede Cicloviária Integrada prevê em seu desenvolvimento:

01

02

03

SEGURANÇA
VIÁRIA

ROTAS DIRETAS
E RÁPIDAS

COERÊNCIA DA
INFRAESTRUTURA

Na qual a sinalização dos
cruzamentos, pavimentação
e equipamentos de apoio
estejam de acordo com o
uso, promovendo a
visibilidade e previsibilidade dos trajetos.

Facilmente percebidas pelo
ciclista, para a redução do
tempo de viagem e do
esforço dispendido no
deslocamento.

Apresentando unidade do
desenho das vias e de
sinalização, mantendo
constância na largura,
posição e geometria da
rede cicloviária.

04

05

CONFORTO

ATRATIVIDADE

A pavimentação das
ciclovias e ciclofaixas deve
ser regular
impermeável, antiderrapante e de aspecto
agradável.

O trajeto deve desenvolver
uma sensação prazerosa
de pedalar, passando por
ambientes atrativos,
variados e diminuindo o
conflito com tráfego
pesado.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

um ônibus para 72 pessoas

72 bicicletas para 72 pessoas

60 carros para 72 pessoas

Comparativo com o mesmo número de pessoas com três modais diferentes.
Fonte: (http://migre.me/ejdPl) Disponível em http://mobilidadesustentavel.zip.net/

Todos os modais de transporte apresentam aspectos favoráveis e desfavoráveis e, com a
bicicleta, não é diferente. No entanto, o Planejamento Urbano deve minimizar as dificuldades e
impulsionar a qualidade dos sistemas de transportes, visando a sustentabilidade e a eficiência do
desempenho dos modais.
A seguir são apresentados quadros resumos dos aspectos que envolvem o deslocamento por
bicicleta. As fragilidades do sistema cicloviário são facilmente mitigadas com o investimento
adequado em sinalização e infraestrutura. Em contrapartida, os benefícios ultrapassam os motivos
econômicos, proporcionando bem estar e melhor na qualidade ambiental para toda a população.
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ENTRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS FAVORÁVEIS AO USO DA BICICLETA ESTÁ:

BAIXO CUSTO DE
AQUISIÇÃO E
MANUTENÇÃO

BAIXA
PERTURBAÇÃO
AMBIENTAL

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

CONTRIBUIÇÃO A
SAÚDE

Com o investimento no
mercado de bicicletas,
há diversidade de
modelos para os mais
diferentes públicos.

Meio de locomoção
totalmente livre de
emissão de gases
poluentes onde a
única fonte de energia
é a propulsão humana.

Não produz ruídos, e
favorecem a condição
da qualidade visual
das cidades.

Proporciona atividade
física, bem estar, e
afasta o sedentarismo,
sendo indicado para
todas as idades.

01

02

03

04

EQUIDADE

FLEXIBILIDADE

Permite que todas as
pessoas tenham o
mesmo direito de uso
dos espaços,
independente da
idade, gênero e classe
social.

ESPAÇO PÚBLICO
REDUZIDO

De bicicleta é possível
realizar trajetos
alternativos e com
maior conveniência
aos usuários.

Para circulação da
bicicleta as faixas de
circulação e estacionamentos são racionalizados e com menores
gastos com
manutenção.

05

06

07

ENTRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DESFAVORÁVEIS AO USO DA BICICLETA ESTÁ:

01

02

03

04

05

RAMPAS

EXPOSIÇÃO ÀS
INTEMPÉRES

EXPOSIÇÃO
A POLUIÇÃO

VULNERABILIDA
FÍSICA

VULNERABILIDADE AO
FURTO

Podem ser suavizadas por
trajetos de menor tráfego de
veículos pesados e próximos a
parques e praças.

Com a fragilidade do ciclista, a
sinalização viária e
infraestrutura adequada
favorecem a segurança dos
ciclistas.

Bicicletários e paraciclos
localizados em locais iluminados
e junto a edificações comerciais
e serviços públicos, onde há
circulação de pessoas e
segurança privada.

Podem ser mitigadas com
dispositivos auxiliares e com o
emprego de tecnologia na
produção das bicicletas.

Uso da bicicleta por diferentes
faixas etárias

Podem ser suavizadas com
uso de capas de chuva,
luvas e botas.

Uso da bicicleta em diferentes
regiões da cidade

Harmonia entre bicicletas e parque

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Ciclistas transpondo por buracos
ao longo do seu deslocamento

Ausência de ciclofaixa aumenta a
exposição a acidentes do ciclista no trânsito

Ausência de paraciclo ou bicicletário induz o ciclista a fixar a bicicleta no
mobiliário urbano
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Todas as rotas cicláveis indicadas para a área urbana deverão seguir as diretrizes estipuladas neste
trabalho cujos trechos indicados deverão receber projetos específicos, onde os gabaritos das vias
envolvidas deverão ser revistos em todos os trechos de cada via a ser implantada a infraestrutura
cicloviária, prevendo tratamento específico em todas as interseções com as vias transversais,
envolvendo a sinalização horizontal e vertical específicas para o trânsito de bicicletas, orientadas
para pedestres, ciclistas e demais motoristas.
Nos trechos onde é sugerida a circulação junto às Rodovias, os ciclistas deverão circular
conforme a indicação do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, na qual os mesmos têm a
permissão de trânsito na área dos acostamentos. Contudo, as vias laterais das rodovias, com
potencial de uso comercial e/ou industrial, tem aumentada a demanda de deslocamentos
principalmente dos trabalhadores que muitas vezes são provenientes dos Distritos ou das cidades
vizinhas. Cabe ressaltar que o Campus Universitário da UFGD e da UEMS, tem acesso pela
Rodovia MS 162 que se conecta com a Avenida Guaicurus, cujo trecho apresenta infraestrutura
por ciclovia onde a bicicleta se insere como uma solução sustentável para reduzir os
engarrafamentos diários na região. Porém, com a circulação de ciclistas em locais de rodovias,
deverá ser implantada a sinalização informativa do trânsito de ciclistas ao longo dos trechos
permitidos, além de especial atenção às interseções das vias transversais.
A montagem de uma Rede Cicloviária envolve também a criação de áreas estratégicas para parada e
descanso dos ciclistas, preferencialmente em locais seguros e iluminados como pontos de comércio,
e junto de postos de combustíveis para a calibragem das bicicletas. Na área central, os pontos de
parada deverão ser preferencialmente implantados junto às Praças Públicas, nas imediações dos
equipamentos institucionais, junto aos núcleos escolares e universitários de maior expressão e junto
à Estação Rodoviária. Nas demais áreas da malha urbana, deverão ser mapeados locais
estratégicos e estabelecidos os pontos de parada que melhor apresentar compatibilidade de
integração com a rede cicloviária proposta.

A malha viária de Dourados permite que sejam observadas as interelações entre a rede cicloviária e
as interações de acesso entre os diferentes setores urbanos que ela abrange. A diversidade de usos
ao longo das rotas cicláveis é essencial para garantir a atratividade e a oferta de atividades nos
trechos, favorecendo o aumento da utilização dos espaços por ciclistas, a fim de promover a
diversidade de uso e qualificar o modal bicicleta nos deslocamentos cotidianos em Dourados.
A diversidade das atividades também garante a segurança na utilização das rotas, uma vez que
integrando os motivos dos deslocamentos (trabalho, estudo e lazer), há a maximização do uso da
infraestrutura cicloviária, promovendo um efeito multiplicador e qualificador das infraestruturas em
Dourados, integrando modais de transporte, de forma que a bicicleta seja um importante elemento no
sistema da mobilidade urbana no Município.
Dourados é uma cidade privilegiada em relação a topografia, em quase toda sua totalidade ela é
plana, o que favorece a instalação das redes cicloviárias atrativas para o uso das mesmas.
A compatibilização das rotas existentes em Dourados e as rotas indicadas pelo Plano Diretor de
Mobilidade Urbana permitem a instituição consolidada de uma Rede Cicloviária Integrada, de forma
que, com o novo arranjo das rotas na malha urbana, sejam garantidos os deslocamentos seguros,
com conexões estratégicas entre a Rede Cicloviária, os eixos rodoviários, o sistema viário municipal,
os principais equipamentos institucionais e os mais significativos elementos da identidade urbana de
Dourados.
A seguir serão apresentados mapas temáticos ilustrando a Rede Cicloviária Integrada e suas
relações com a diversidade da rede de elementos urbanos, tais como os equipamentos urbanos, o
patrimônio histórico, as áreas verdes, os parques, e as praças existentes no Município. A partir disto,
serão apresentadas as diretrizes dos grupos de vias que compõem a Rede Cicloviária Integrada de
Dourados.

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Dourados é um instrumento que indica as vias integrantes
da rede de rotas cicláveis da cidade abrangendo as características específicas do Município.
Também considera aspectos como os indicadores sócio-econômicos, a demanda atual da circulação
de bicicletas nos pontos das contagens e os levantamentos de acessibilidade realizados nos trechos.
A rede proposta procura abranger as condições físicas de largura das vias, a topografia, o
zoneamento, o uso lindeiro e os aspectos de segurança, além de sugerir o tipo de infraestrutura
cicloviária a adotar nos trechos indicados.
As definições referentes aos trechos aqui apresentados devem ser abordadas como uma orientação
conceitual das melhores diretrizes gerais a serem adotadas nas vias cicláveis de Dourados. É
fundamental que, posteriormente, sejam cadastrados os locais potenciais para a reserva de áreas
para que se estabeleçam parceiras para a definição de áreas de apoio aos ciclistas. Inclusive,
deverão ser realizados levantamentos específicos, trecho a trecho das vias quando da elaboração do
projeto executivo das rotas cicláveis integrantes da rede proposta.
Excelente estado de conservação da ciclovia
Coronel Ponciano próximo a Prefeitura

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Abandono da ciclovia na Via Parque,
próximo ao Parque Arnulfo Fioravante
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REDE CICLOVIÁRIA CONSOLIDADA
No mapa que segue, apresenta a proposta geral da rede cicloviária, abrangendo a rede cicloviária do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, com os trechos propostos para o Município. Esta malha
consolida os trechos existentes e os propostos, entre ciclovias, ciclofaixas e caminhos compartilhados. As páginas que seguem ilustram as vias complementares indicadas à composição da Rede.

Quilometragem Total
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0,31
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12,68
2,08
0,82
1,29
0,36
3,73
2,62
3,08
2,76
1,13
0,41
0,37
3,54
5,61
10,14
5,59
6,51
5,72
3,34
2,19
0,05
0,24
3,57
11,17
0,54
1,12
1,77
1,15
0,82
0,76
0,46
0,50
3,21
3,93
0,68
3,56
0,20
0,42
1,67
0,22
0,34
2,95
1,46

RODOVIA MS

Trecho 43 - Rua Albino Torraca
Trecho 44 - Rua Independência
Trecho 45 - Rua Hayel Bon Faker
Trecho 46 - Rua Dos Caiuas
Trecho 47 - Rua Don João VI
Trecho 48 - Rua 13 de Maio
Trecho 49 - Rua Ramona da Silva Pedroso
Trecho 50 - Rua Ordalina Minhos da Silva
Trecho 51 - Rua Guanabara
Trecho 52 - Rua Antônio Emilio Figueiredo
Trecho 53 - Rua Coronel Francisco Rocha Júnior
Trecho 54 - Rua Wilson Dias Pinho
Trecho 55 - Rua Filomeno João Pires
Trecho 56 - Rua Joaquim Lourenço Filho
Trecho 57 - Rua Colombia
Trecho 58 - Rua Rosemiro Rodrigues Vieira
Trecho 59 - Rua Ramão Osório
Trecho 60 - Rua Antônio Venial

EXTENSÃO EM KM

ROD

TRECHO - AVENIDAS E RUAS
Trecho 01 - Avenida Marginal Guaicurus
Trecho 02 - Rodovia MS 156
Trecho 03 - Rua Rene Miguel
Trecho 04 - Rua Maria Alves da Silva
Trecho 05 - Rua Cláudio Freitas
Trecho 06 - Rua Arlindo Pereira Alves
Trecho 07 - Rua Frei Antonio
Trecho 08 - Rua Josué Garcia Pires
Trecho 09 - Rua Palmeiras
Trecho 10 - Rua Uirapuru
Trecho 11 - Rua Vasco Venâncio Soares
Trecho 12 - Rua Ernesto de Mattos Carvalho
Trecho 13 - Rua Cuiabá
Trecho 14 - Rua Joaquim Teixeira Alves
Trecho 15 - Avenida Marcelino Pires
Trecho 16 - Avenida Weimar Gonçalves Torres
Trecho 17 - Rua João Vicente Ferreira
Trecho 18 - Rua Monte Alegre
Trecho 19 - Rua Clovis Cerzôcimo de Souza
Trecho 20 - Rua Manoel Santiago
Trecho 21 - Rua Alcides Claus
Trecho 22 - Rua Eduardo Cerzôcimo de Souza
Trecho 23 - Rua Presidente Vargas
Trecho 24 - Rodovia MS 162/Avenida Gauicurus
Trecho 25 - Rua Ivo Alves da Rocha
Trecho 26 - Avenida Joaquim Luiz Azambuja
Trecho 27 - Avenida Indaiá
Trecho 28.1 - Rua Atílio Torraca de Mattos
Trecho 28.2 - Rua Liberato Leitede Farias Laquicho
Trecho 29 - Rua Antônio Emilio de Figueiredo
Trecho 30 - Rua José Roberto Teixeira
Trecho 31 - Rua Joaquim Távora
Trecho 32 - Rua Afonso Pena
Trecho 33 - Rua Eulália Pires
Trecho 34 - Rua Julio Marques Almeida
Trecho 35 - Rua General Osório
Trecho 36 - Rua Dezessete
Trecho 37 - Rua Abdias Frazão do Nascimento
Trecho 38 - Rua Alameda dos Rubis
Trecho 39 - Rua Araguaia
Trecho 40 - Rua Armando Augusto Zanatta
Trecho 41 - Rua Cafelândia
Trecho 42 - Rua Mato Grosso

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIVERSIDADE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
HOSPITAL
ÓRGÃOS PÚBLICOS

Mapa da Rede Cicloviária Integrada
Sistema Cicloviário Completo
sem escala

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Dourados

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO
(Conforme Plano TCM, 2012)
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Rua Ivo Alves da Rocha: Trecho com extensão de 0,54 km.

Rua Vereador Vitório José Pederiva: Trecho com extensão de 0,49 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Antônio Emílio Figueiredo: Trecho com extensão de 0,76 km.

Avenida Joaquim Luiz Azambuja: Trecho com extensão de 1,12 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Joaquim Távora: Trecho com extensão de 0,50 km.

Rua Atílio Alves Torraca de Mattos: Trecho com extensão de 1,15 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua José Roberto Teixeira: Trecho com extensão de 0,46 km.

Rua Manoel Santiago: Trecho com extensão de 2,19 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Clovis Cerzórcimo de Souza: Trecho com extensão de3,34 km.

Rua Julio Marques Almeida: Trecho com extensão de 0,68 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Monte Alegre: Trecho com extensão de 5,72 km.

Rua Eduardo Cerzórcimo de Souza: Trecho com extensão de 0,24 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Avenida Weimar Gonçalves Torres: Trecho com extensão de 5,59 km.

Rua Ordalina Minhos da Silva: Trecho com extensão de 1,46 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Guanabara: Trecho com extensão de 0,49 km.

Avenida Joaquim Teixeira Alves: Trecho com extensão de 5,61 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Coronel Francisco Rocha Júnior: Trecho com extensão de 0,48 km.

Rua Cuiabá: Trecho com extensão de 3,54 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Wilson Dias Pinho: Trecho com extensão de 0,76 km.

Rua Colombia: Trecho com extensão de 0,13 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Rosemiro Rodrigues Vieira: Trecho com extensão de 0,39 km.

Rua Filomeno João Pires : Trecho com extensão de 0,28 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Ramão Osório: Trecho com extensão de 1,24 km.

Rua Joaquim Lourenço Filho: Trecho com extensão de 0,19 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Frei Antônio: Trecho com extensão de 2,62 km.

Rua Hayel Bon Faker: Trecho com extensão de 2,46 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Dos Caiuas: Trecho com extensão de 1,55 km.

Rua Uirapuru: Trecho com extensão de 1,13km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua João VI: Trecho com extensão de 3,17 km.

Rua Albino Torraca: Trecho com extensão de 2,55 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Vasco Venâncio Soares: Trecho com extensão de 0,41 km.

Rua Dezessete: Trecho com extensão de 0,20 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Abdias Frazão do Nscimento: Trecho com extensão de 0,42 km.

Rua Rene Miguel: Trecho com extensão de 0,82km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Araguaia: Trecho com extensão de 0,22 km.

Rua Maria Alves da Silva: Trecho com extensão de 1,29 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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FASE 02 - Implica nas vias coletoras do sistema cicloviário, com a função de coletar e distribuir o trânsito das
vias estruturantes, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Essa vias fazem as ligações internas
dos bairros aos principais eixos dos deslocamentos. Cada região da cidade é contemplada neste grupo de
implantação.

HIERARQUIA DE IMPLANTAÇÃO DA ROTA CICLÁVEL
A malha cicloviária projetada para o Município de Dourados está proposta de maneira integrada com os
demais modais oferecidos, considerando o atendimento aos equipamentos urbanos com maior potencial
de atratividade. A promoção do interesse da população para o uso da bicicleta como meio de transporte
dependerá, também, da disponibilidade e da qualidade de infraestrutura pública ofertada.

FASE 03 - Implica nas vias conectoras do sistema cicloviário, com a função de desenvolver rotas internas
dos bairros, reduzindo das distâncias entre as vias coletoras. Desta forma, a Fase 03 é toda a costura interna
do sistema. Esta etapa também contempla os percursos que requerem de outras infraestruturas paralelas,
como por exemplo, abertura de ruas ou a consolidação de novas instalações públicas.

O plano estratégico para implantação do sistema da rota ciclável, indicará três fases de implantação, a
serem posteriormente definidas quando da proposta das intervenções viárias, integrante do próximo
Caderno Técnico do PLANMOB.

Com a implantação das novas Estações de Integração do Transporte Coletivo, o sistema cicloviário
acompanha as novas instalações, a fim de promover a integração modal e impulsionar o desenvolvimento
sustentável dos deslocamentos da cidade.

FASE 01 - Implica na implantação das vias estruturantes do sistema cicloviário, acompanhadas da
adequação dos trechos existentes. Identificadas no mapa, as rotas desse grupo buscam atender os grandes
eixos de deslocamento em cada setor da cidade.
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ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
Em conjunto com a qualidade e segurança das infraestruturas de
ciclovias e/ou ciclofaixas, os paraciclos e/ou bicicletários são elementos
importantes para incentivar a prática ciclística. A eleição de locais
seguros, estratégicos e de fácil acesso para o estacionamento da
bicicleta constituem-se em mais um fator de qualificação da rede
cicloviária, através da identificação da importância do uso da bicicleta
nos deslocamentos urbanos de Dourados.
De acordo com a evolução deste trabalho, pôde-se perceber que
Dourados carece de paraciclos implantados em locais adequados e
atrativos, principalmente para o estacionamento das bicicletas por curto
espaço de tempo principalmente nas ruas centrais e junto a prédios
públicos e comerciais de maior porte. A ausência ou desqualificação
deste elemento induz aos usuários a estacionar as bicicletas em
locais inadequados, tais como aqueles junto à placas de sinalização
ou em grades de edificações.

Exemplo 01
Paraciclo sobre calçada.
Fonte: www.cicloviavel.org/paraciclos.

Em média, no espaço de uma vaga de automóvel, é o suficiente para
estacionar até 20 (vinte) bicicletas, sendo uma solução possível quando
as áreas de passeios são estreitas. Nas imagens que seguem, há
sugestões de alguns paraciclos.
No primeiro exemplo, ocupa-se a bainha da calçada, sendo possível
apenas na existência de uma sobrelargura do passeio; no segundo
caso ocupa-se uma vaga de automóvel; e no terceiro são apontadas
sugestões de desenhos alusivos diferenciados, indicando como o
paraciclo pode agregar qualidade aos espaços urbanos.
Recomenda-se que as instalações dos paraciclos, sempre que
possível, sejam cobertas, próximas às esquinas e nas proximidades
dos principais pontos de comércio e serviços. A implantação destes
elementos aplicam-se também, junto à espaços públicos como praças,
parques, que podem ainda oferecer bancos e bebedouros para que o
ciclista possa descansar durante o percurso.

Exemplo 02
Paraciclo na área de estacionamento
Fonte: www.cicloviavel.org/paraciclos.
Paraciclo descoberto

Paraciclo coberto

Exemplo 03

Exemplo de paraciclo. Virgínia - EUA.

Bicicletário - São Paulo

É recomendável que o Município de Dourados estabeleça padrões
mínimos de infraestrutura cicloviária junto aos novos empreendimentos
a serem implantados na cidade. O número de vagas de bicicletas
exigíveis deverá ser relativas ao porte, áreas dos empreendimentos
e/ou quanto ao número de vagas de automóveis necessárias nestes
projetos.
Fonte: http://www.bhtrans.pbh.gov.br

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE DOURADOS

Fonte: https://dpedal.wordpress.com
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BICICLETÁRIOS E PARACICLOS
No Mapa ao lado, estão indicados os lugares sugeridos para implantação referentes aos bicicletários ou paraciclos necessários para a Rede Cicloviária Integrada. No entanto, a definição do local exato deverá ser avaliada
pelo corpo técnico da Prefeitura, quando da realização dos projetos específicos das rotas propostas.
Estes elementos devem ser posicionadas em locais seguros, estratégicos e de fácil acesso para o estacionamento da bicicleta, e também sempre próximos a praças, parques e locais de aglomeração de público, como junto
das estações de integração do sistema de transporte coletivo, hospitais, escolas, shopping centers, universidades, grandes centros comerciais entre outros.
A inserção de bicicletários ou paraciclos constitui mais um elemento de qualificação da Rede Cicloviária do Município. Sempre que possível, é importante que sejam implantados bicicletários cobertos ou paraciclos, próximos
as esquinas, em locais de fácil visualização, com sinalização adequada e de forma que o Município possa estabelecer os padrões para estes elementos.
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Exemplos para Tratamento de Ciclovias e Ciclofaixas junto aos Cruzamentos viários.

DIRETRIZES COMPLEMENTARES
SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA
Nas vias previstas como rotas cicláveis, mas não houver área devidamente destinada ao ciclista
(exemplo: rodovias), estes deverão trafegar conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, ou
seja, junto ao leito da via, pelo bordo direito da pista e de forma compartilhada com os veículos até
encontrar as rotas cicláveis. São apontados ainda, alguns requisitos para planejamento e
implantação das vias cicláveis em Dourados, tais como:
t Largura mínima para ciclovias ou ciclofaixas unidirecionais sobre ruas locais de 1,20m;
t Largura mínima para ciclovias ou ciclofaixas bidirecionais sobre ruas locais de 2,20m e

quando junto à rodovias de 2,50m;
t Em rodovias a sinalização referente à presença de ciclistas deve ser regulamentada;
t Iluminação pública adequada;
t Desenvolvimento longitudinal das vias cicláveis;
t Pavimento impermeável, regular e antiderrapante;
t Declividade igual ou inferior a 10% para rampas e igual ou inferior a 8% para trechos;
t Nos trechos com declividades superiores a 8% o ciclista deverá trafegar desembarcado;
t Sinalização completa em áreas de esquinas;
t Bicicletário com grande capacidade junto aos terminais de transporte coletivo ou junto às
áreas de grande concentração de bicicletas;
t Áreas de estacionamento para ciclistas e de curta duração nas vias públicas devidamente
sinalizados;
t Atendimento às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro a respeito
da circulação de bicicletas nas cidades brasileiras.

Modelo de sinalização
de ciclofaixa bidirecional.

Sinalização Vertical para Rotas Cicláveis
No quadro a seguir, estão ilustradas as principais placas para sinalização vertical a serem
implantadas em rotas cicláveis cujo projeto completo de sinalização deverá ser elaborado e
implantado pelo Poder Público Municipal. É importante destacar que a sinalização para as rotas não
dispensa a sinalização horizontal e vertical do trânsito, conforme o estabelecido pelas normas do
Código de Trânsito Brasileiro.

S/R

S/R

S/R= Sem Referencia
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Modelo de sinalização
de ciclovia.
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SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA
Sinalização Horizontal para Rotas Cicláveis
A sinalização horizontal apresenta informações para que os usuários das rotas cicloviárias adotem
um comportamento apropriado, melhorando a segurança e o fluxo do tráfego de Dourados. Para
receber as mensagens da sinalização horizontal, os motoristas e ciclistas não necessitam desviar a
atenção da via. Para tanto, pode ser empregada sinalização complementar como reforço da
sinalização vertical, bem como ser combinada com dispositivos auxiliares. A seguir são apresentados
alguns exemplos de sinalização horizontal a ser implementada na cidade de Dourados:

Indicação de espaços compartilhados
entre ciclistas e pedestres.

Indicação do sentido do fluxo de bicicletas em ciclovias e ciclofaixas.
Locais de sinalização:
t
t
t
t

Início da via;
Antes e depois de interseções;
Após curvas;
A cada 25 metros.
Advertência a respeito de entradas de
estacionamentos e garagens.
Exemplo: Vitória - ES

Sharrow, sinalização que realiza a indicação do sentido do deslocamento em vias compartilhadas
entre bicicletas e veículos motorizados.
Locais de sinalização:
Início da via compartilhada;
Antes e depois de interseções;
Após curvas;
A cada 30 metros ou menos.
Também pode ser utilizada em
interseções, informando aos
motoristas o sentido do fluxo de
bicicletas.
t
t
t
t
t

64,7

Exemplo: Ohio - EUA

31
122,7
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12,7

Indicação de locais para a prática de
corrida.

99,3
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DIRETRIZES COMPLEMENTARES
ILUMINAÇÃO
Iluminação apropriada em termos de fluxo luminoso, posicionamento e temperatura de cor podem
melhorar significativamente a experiência urbana noturna na cidade de Dourados. Para ser mais
eficaz, a iluminação deve ser consistente, adequadamente espaçada (cadência) e visível, fornecendo
luminosidade apropriada. As opções de escolhas de lâmpadas e luminárias na escala de
pedestres e ciclistas são variadas, incluindo tecnologia por LEDs, vapor de mercúrio, vapor
metálico e, a iluminação incandescente ou iluminação de sódio de alta pressão, que é a mais
econômica.

É importante ressaltar que em algumas rotas cicláveis o ambiente estará sendo dividido com as
rotas de pedestres que foram propostas no Caderno Técnico Calçada Legal de Dourados,
portanto nos casos de compartilhamento das rotas propostas deverá ser utilizado os postes
com bidirecionamento de luz (dupla altura).
Alguns exemplos de postes de iluminação pública convencional e de iluminação específica para
pedestres e ciclistas:

Alguns pontos importantes devem ser observados no projeto de iluminação das vias para pedestres e
ciclistas, quais sejam:
t Assegurar-se de que as rotas e os cruzamentos sejam suficientemente iluminados;
t Considerar o acréscimo de pontos de luminárias em áreas de maior volume de pedestres e

ciclistas e em interseções críticas do tráfego geral;
t Instalar iluminação em ambos os lados das vias principais ou corredores de tráfego;
t Usar padrões de iluminação uniformes entre os postes de uma mesma via;
t Usar iluminação direcionada, para evitar excessos em poluição luminosa.

Medidas recomendadas entre a altura do poste e o espaçamento

Fonte: Manual Nacional de Ciclismo da Irlanda:
www.cyclemanual.ie

Fonte: Manual de Projetos e Programas para incentivar o uso de bicicletas
em comunidades. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. EMBARQ Brasil
Iluminação com dupla altura
Fonte: Agência Belém: www.agenciabelem.com.br
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INCLUSÃO SOCIAL COM O APOIO DAS BICICLETAS
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Dourados visa a inclusão social, democratizando o uso das áreas
públicas e promovendo melhorias no bem estar e sustentabilidade da cidade com o apoio de bicicletas. A
rede cicloviária proposta, busca atender de forma integrada os diversos setores do Município, ofertando
uma nova forma de abordagem dos deslocamentos por bicicletas, acessível a todas as classes sociais. No
entanto, o sistema cicloviário deve estar acessível a toda população independente de suas restrições.
Com este objetivo, propõe-se que parcerias público/privadas, possam promover desenvolvimento de
programas sociais inclusivos, onde cadeirantes e pessoas portadoras de deficiências tenham a oportunidade
de pedalar. Em muitos municípios brasileiros, como Alvorada (RS), Joinville (SC), Rio de Janeiro (RJ), foram
desenvolvidos programas de incentivo a inclusão social, através da parceria de ONG's, Universidades e
Empresas Privadas, que desenvolveram protótipos de bicicletas adaptadas. Em parcerias com prefeituras,
são organizados passeios ciclísticos pela cidade, a fim de fortalecer os programas culturais e aumentar o
número de adeptos ao ciclismo.

Projeto HandBike - Praia para Todos, Copacabana Rio de janeiro

Modelo diversiﬁcado de handbike.

Fonte: http://maonarodablog.com.br/

Todos os projetos contam com a participação de voluntários, que se dedicam ensinar as pessoas que não
sabem pedalar, livre de deficiência física, pessoas com deficiências visuais, que precisam incondicionalmente
ser acompanhadas e os cadeirantes ou com restrição motora, que conseguem desenvolver percursos
sozinhos, quando dispõem de mobilidade nos membros superiores.
O grande obstáculosa ser superado nessa tarefa, é a disponibilidade de recursos financeiros para a
compra dos equipamentos adaptados. A estrutura cicloviária deve estar com a pavimentação livre de buracos
ou imperfeições e o engajamento de PNEs, para participação efetiva dos projetos sociais e esportivos. As
escolas do Município, tanto as ligadas com a Secretaria de Esporte, como as geridas por organizações não
governamentais, podem ser fortalecidas pelo ciclismo, com incentivos públicos privados, afim de
contribuírem para o desenvolvimento também de atletas com mobilidade reduzida.
O modelo de bicicleta indicada para cadeirantes é a handbike, impulsionada através do movimento dos braços.
Para melhor estabilidade e equilíbrio, a handbike é composta por três rodas. A posição do usuário é confortável
e segura. Empresas brasileiras já fabricam o utilitário, tornando o produto mais acessível para compra e de
manutenção facilitada. Para os deficientes visuais, os modelos sugeridos, são as bicicletas duplas, na qual os
dois ciclistas pedalam concomitantemente. Alguns modelos disponíveis posicionam as bicicletas lado a lado,
interligadas por uma barra junto ao guidão, enquanto em outros modelos, um ciclista fica na frente do outro.

Modelos de bicicletas para deﬁcientes visuais.

CICLOTURISMO EM DOURADOS
Com a implantação da rede de rotas cicláveis em Dourados, será possível desenvolver uma nova estratégia de
infraestrutura turística, auxiliando na promoção e desenvolvimento econômico do setor cultural local. Em
diversas cidades brasileiras e internacionais o passeio ciclístico, muitas vezes guiado, desenvolvem-se novas
experiências aos turistas, tornando os passeios mais atrativos e dinâmicos.
A rede cicloviária integrada de Dourados contempla os principais pontos turísticos em diferentes setores da
cidade. No entanto, os deslocamentos por bicicleta podem ser complementados com passeios a pé seja por
rota de caminhada ou rotas de treino de corrida, desenvolvendo novas dinâmicas de entretenimento social e
integração de vizinhaça em Dourados.
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Bicicleta adaptada para inclusão social:
handbike + pedal

Bicicleta Inclusiva levou pessoas com e sem
deﬁciência para pedalarem juntas na
Av. Paulista - São Paulo
Fonte: http://vadebike.org/
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DINÂMICA SOCIAL E CONECTIVIDADE
Propor uma mudança no comportamento cotidiano da população não é tarefa fácil, é preciso proporcionar alternativas atraentes, que provoquem o interesse gradativo da comunidade de forma dinâmica. Somado a isso, é
preciso desmitificar preconceitos relacionados ao transporte coletivo e os modos não motorizados de transporte. Ao mesmo tempo, é preciso quebrar paradigmas o entendimento do uso da bicicleta, deixando de ser apenas
um brinquedo para as crianças ou uma opção de lazer para finais de semana.
Ao longo de todo o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, essa mudança de paradigmas vem sendo abordada, para indicar novos caminhos de desenvolvimento sustentável e democrático. Algumas iniciativas da administração
pública podem alavancar esses processos de mudanças. Em concomitância com os trabalhos já desenvolvidos pela AGETRAN, é possível incluir atividades com o modal bicicleta de forma lúdica, estimulando consciência
ambiental relacionadas nas crianças desde a idade escolar. Em paralelo, as escolas podem promover gincanas com o uso de bicicletas, incluindo sinalização especifica e apresentando os equipamentos de segurança
obrigatórios e desenvolver atividades extra-classe com a participação dos pais, envolvendo a bicicleta como agente articulador das atividades multidisciplinares escolares.
Ainda na competência do poder público, é possível incentivar os servidores municipais a utilizarem os modais alternativos, restringindo as áreas de estacionamento veicular e implantando bicicletários junto aos órgãos
públicos.
As instituições de ensino técnico e superior (grandes polos geradores de tráfego) podem ser incluídas em projetos de desenvolvimento tecnológicos de equipamento como handbikes e bicicletas adaptada e também no
desenvolvimento do material de publicidade. Os alunos dos cursos de educação física e fisioterapia, por exemplo, podem contribuir em atividades voluntárias, auxiliando no desenvolvimento da prática do ciclismo.
Essas medidas proporcionam aos jovens e adultos a oportunidade de desenvolvimento de ações sociais e aplicações do conhecimento científico.
Em parcerias com empresa do setor privado, é possível introduzir as bicicletas de aluguel, com estações localizadas em pontos estratégicos da área urbana. Diversas cidades, preocupadas com a sustentabilidade e na
opção de melhorar a mobilidade da população, foram desenvolvidos processos concessionários para regulamentação do sistema cicloviário nos municípios, tais como as capitais e grandes centros urbanos.
Indica-se o desenvolvimento de cartilhas ilustrativas para os ciclistas, promovendo o entendimento fácil dos direitos e deveres aos deslocamentos por bicicleta, apontando os equipamentos de segurança obrigatórios,
explicações dinâmicas relacionadas a sinalização específica e normas gerais de boa conduta e respeito com os demais usuários do sistema viário das cidades.
Para a informação e a comunicação eficaz alcançar as diferentes faixas etárias, os materiais de divulgação e marketing do sistema cicloviário devem estar disponíveis em mídias digitais, como nas redes sociais e em
aplicativos para smartphones, que indiquem de forma interativa, o melhor percurso para desenvolver com a bicicleta, indicando pontos de integração com o transporte coletivo, locais dos bicicletários e as estações de
bicicletas de aluguel, por exemplo.
EXEMPLOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS POR PREFEITURAS E INICIATIVA PRIVADA

Aplicativos para Smartphones - indicando
estações para locação de bicicletas, trajetos, etc.
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Idéia criativa para as estações de locação, ou apenas
pontos de parada, agregando qualidade ao meio urbano.

Identidade visual desenvolvida para o
mobiliário urbano (Londres).

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

SEPLAN

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA
CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mobilidade Urbana Sustentável nas cidades tem sido incentivada pelas Políticas Públicas
contemporâneas no Brasil. A Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana e aponta a priorização do transporte coletivo, aos modos não
motorizados de transporte, a qualificação e a implantação de rotas acessíveis para pedestres e
pessoas com necessidades especiais (PNEs) nas cidades.
A questão da sustentabilidade nos sistemas de transportes envolve a capacidade de se fazerem os
deslocamentos com o mínimo gasto de energia possível. Neste aspecto, a bicicleta é um dos
elementos que dá vida ao novo modelo contemporâneo da utilização dos espaços públicos, uma vez
que este contribui para a humanização do trânsito e a uma reflexão acerca dos rumos do
desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades.
A bicicleta é um modal de transporte individual que promove a saúde do usuário através da prática de
exercício físico e também é dotado de alta eficiência energética, pois permite rapidez em
deslocamentos curtos, proporcionando grande flexibilidade e autonomia aos ciclistas. A bicicleta é um
transporte livre de poluentes, apresenta baixa perturbação ambiental, possuindo facilidade de
aquisição e manutenção do veículo. O ciclista é um ator frágil no sistema viário das cidades, no
entanto, a expansão deste sistema e a ampliação do raio de abrangência cicloviária requerem projetos
completos e integrados de rotas cicláveis e de redes cicloviárias conectadas.
A iniciativa de implantação da Rede Cicloviária Integrada é um avanço democrático e demonstra um
marco da costura urbana referente aos deslocamentos por bicicletas em Dourados. Com a
implantação inicial tendo ocorrido como circuito de passeio e trabalho, foi possível perceber as
oportunidades e avançar no estabelecimento das conexões viárias, ligando equipamentos urbanos
estratégicos, permitindo integração com os roteiros turísticos e, principalmente a integração com os
modos de transporte coletivo em operação na cidade.
Em Dourados a implantação de uma rede do Sistema Cicloviário é perfeitamente compatível com a
característica local, o porte da cidade, as demandas dos deslocamentos urbanos e sua topografia
favorável. Uma vez que, em se tratando da questão da mobilidade urbana por bicicletas através da
adoção de conceitos e elementos combinados para a implantação de rotas, roteiros e vias cicláveis
na área urbana, foi possível a estruturação de um sistema eficiente de Rede Cicloviária Integrada
para o Município de Dourados.
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Fonte: Adaptado de www.urbes.com.br
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