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RESENHA:
Um desafio recente as cidades brasileiras é desenvolver infra-estrutura para transporte não-
motorizado sem um histórico de intervenções e experiência por parte das equipes técnicas 
locais  de planejadores  urbanos.  De forma a suprir  essa falta de experiência,  uma ONG 
holandesa desenvolveu o Planejamento Cicloviário Participativo Local (Área Specific Bicycle 
Planning) baseado em 2 metodologias holandesas e no contexto brasileiro. Esse método 
visa envolver os técnicos locais e a sociedade civil organizada na definição de critérios que 
devem nortear o plano cicloviário,  dos possíveis itinerários, pontos críticos, das decisões 
quanto a compartilhamento de vias, das restrições de estacionamento de automóveis, do 
estímulo  a  estacionamento  de  bicicletas  e  das  decisões  de  desenho  urbano.  Após  a 
realização das oficinas e visitas técnicas, os participantes, que incluem ciclistas e técnicos 
da  prefeitura  e  sociedade  civil,  são  os  principais  defensores  dos  planos  e  aprovam  o 
método. Essa experiência ocorre desde 2006 em Resende, RJ e 2007 no Rio de Janeiro, 
RJ. Após o sucesso dos projetos pilotos, essa ONG decidiu adotar esse método como uma 
abordagem de planejamento padrão nas cidades parceiras da América Latina, Leste e Sul 
da  África  e  Índia.  O ineditismo da experiência  está  na capacitação e envolvimento  dos 
técnicos locais e sociedade civil em construir decisões baseadas em influências e hábitos 
locais,  ao invés de apresentação de planos e normas importadas sem participação local. 
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INTRODUÇÃO:
As últimas décadas são definidas por investimentos em políticas de planejamento urbano e 
de  transporte  que  atribuem  maior  valor  de  uso  para  o  automóvel  particular  e, 
conseqüentemente, na valorização da mobilidade pessoal motorizada. Segundo MARTINS 
et  ali  (2004),  “conforme passamos a adaptar  nossas cidades para o uso do automóvel,  
desaprendemos  a  manter  o  equilíbrio  entre  oferta  e  demanda  de  transporte  sem 
comprometimento  com  os  limites  de  capacidades  de  suporte  ambiental  e  financeira”.O 
crescimento da indústria  automobilística,  aliado ao modelo de planejamento  que sempre 
ampliou  a infra-estrutura  viária  para acomodar  o crescimento da mobilidade  automotiva, 
promoveu a difusão do uso do automóvel que, em pouco tempo, foi dominando o espaço 
urbano e permitindo sua expansão.

Segundo Silva (2005), este contexto propicia que os mais ricos usufruam da infra-estrutura 
de transporte mais do que os pobres, estes últimos, sem possibilidades de se apropriar das 
oportunidades (de emprego e de consumo) que a cidade oferece.   Conforme dados do 
PDTU da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2005), quem tem renda acima de 20 
salários  mínimos  faz  quase  3  vezes  mais  viagens  do  que  quem  tem  até  2  SM.   O 
investimento  público  tem  servido  para  viabilizar,  predominantemente,  uma  mobilidade 
desigual: poucos deslocam-se muito para atender suas necessidades de consumo e muitos 
deslocam-se pouco porque pouco também consomem. Não há como garantir a reprodução 
desse  modelo  de  produção  urbana  atrelado  à  tecnologia  automobilística,  construindo 
viadutos e vias expressas para aumentar a capacidade de tráfego de automóveis e agregar 
valor de uso a toda à sua cadeia produtiva, desde o próprio automóvel, o petróleo, até o 
edifício com garagem (Lentino, 2005).  

Nesse contexto,  as medidas paliativas se apresentam como uma solução para tratar  os 
problemas  de  mobilidade  das  cidades  brasileiras.  Medidas  emergenciais  são  adotadas 



diariamente nos grandes centros urbanos – inversão de sentido de vias em determinado 
horário, “onda verde”, aumento de capacidade da via nas horas-pico, dentre outras medidas 
–  tentativas  empíricas  e  circunstanciais  dos  técnicos  responsáveis  pelo  tráfego  que  se 
esforçam  para  encontrar  uma  solução  imediata  para  o  problema  crônico  dos 
congestionamentos. Como explicita PORTO (2001), “entretanto, medidas isoladas não vão 
resolver os problemas das cidades brasileiras. É necessário definir políticas de transporte  
que priorizem os modos de transporte mais sustentáveis como transporte público, bicicletas  
e  caminhadas.  Além  disso,  para  maior  eficácia  é  necessário  que  as  intervenções  
incorporem um novo padrão de uso e ocupação do solo que favoreçam um maior número  
de deslocamentos não motorizados”.

Quanto a formação, a universidade ainda trata o tema desenvolvimento urbano de forma 
muito  pouco  articulada  com  o  planejamento  de  transportes,  colocando  no  mercado  de 
trabalho planejadores (arquitetos e engenheiros) com pouca formação transdisciplinar; e em 
conseqüência, a prática da administração pública separa ainda o que é tema das secretarias 
de transporte (eficiência das vias de circulação e multimodalidade)  e das secretarias de 
urbanismo ou de desenvolvimento urbano (uso e ocupação do solo) (Silva, 2005).   Para 
suprir essa lacuna, a ONG Holandesa I-CE desenvolveu uma metodologia para a realização 
de planos de cicloviários que teve a cidade de Resende, RJ como piloto. 

DIAGNÓSTICO: O CASO DE RESENDE
Resende é um município de 117.391 habitantes, segundo estimativa CIDE em Julho/2005, 
localizado no Estado do Rio de Janeiro, à região Sul Fluminense, a 143km de sua capital. 
Resende está às margens do Rio Paraíba do Sul e atravessada pela Rodovia Presidente 
Dutra. Seu município é o último do estado percorrido pela rodovia antes da divisa com São 
Paulo. Estão instaladas no município a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), além 
de grandes indústrias como a MAN AG, integrante do pólo metal-mecânico do Estado, e as 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), responsáveis pelo enriquecimento de urânio para as 
usinas nucleares de Angra dos Reis.  

Com uma frota de 33.850 veículos emplacados na cidade (DETRAN/RJ, 2007), resultando 
em uma taxa de motorização 1 veiculo para cada 3,5 hab. e com políticas de planejamento 
urbano  insuficientes  para  dar  conta  do  aumento  de  motorização  e  dos  investimentos 
ocasionados  pela  implantação  no  pólo  metal-mecanico-automotivo  na  região,  Resende 
apresenta problemas de circulação de veículos e uma quantidade de acidentes de transito 
(em torno de 50 acidentes/mês) que preocupam. No que se refere à posse de carro, 54% da 
população não possui automóvel particular. No que se refere à posse de bicicleta, somente 
25% dos entrevistados não possui pelo menos uma bicicleta em casa. 

GRÁFICO 1 – POSSE DE CARRO
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Fonte: Estudo de Mobilidade Urbana de Resende, 2009.
No que se refere à divisão modal, a população de Resende se desloca, prioritariamente, por 
ônibus (41%). As viagens a pé também são bastante significativas na matriz de transporte 



de Resende,  sendo responsável  por  28% dos deslocamentos.  O automóvel  particular  é 
responsável por 17% dos deslocamentos e a bicicleta por 9%. O sistema fretado responde 
por apenas 2% das viagens, conforme pode ser observado a seguir.

GRÁFICO 3 – DIVISÃO MODAL
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Fonte: Estudo de Mobilidade Urbana de Resende, 2009.

Ao observar a unidades territoriais definidas pelo Plano Diretor Municipal, denominadas de 
macrozonas,  é  possível  perceber  a  dependência  de  todas  em  relação  a  área  central 
(definida pelas macrozonas MPAC e MFAC) e o percentual de cada uma em relação a um 
modo de transporte.  Vale ressaltar,  que o percentual  de motorização das macrozonas é 
correspondente ao nível de renda da população da unidade territorial.

IMAGEM 1 – MACROZONAS DE RESENDE

TABELA 1 – MATRIZ ORIGEM X DESTINO NAS VIAGENS A TRABALHO

MOTIVO TRABALHO

MACROZONA DE DESTINO

MPAC MFAC MI
MUP 

I
MUP 

II
MCO MEC Distrito

Fora do 
município 



MACRO
ZONA DE 
ORIGEM

MPAC 40,0% 29,1% 5,5% 3,6% 3,6% 3,6% 1,8% 3,6% 9,1%
MFAC 12,0% 55,6% 0,8% 0,4% 9,3% 6,2% 1,5% 0,4% 13,9%

MI 50,0% 9,4% 21,9
%

0,0% 0,0% 3,1% 6,3% 6,3% 3,1%
MUP I 13,6% 43,2% 1,3% 9,7% 6,5% 11,0% 4,5% 1,3% 9,0%
MUP II 13,1% 30,0% 0,3% 0,0% 28,8% 3,8% 6,1% 3,2% 14,7%
MCO 13,6% 28,4% 3,1% 0,0% 13,0% 29,6% 1,9% 0,0% 10,5%
MEC 8,1% 30,7% 3,2% 1,6% 1,6% 9,7% 9,7% 3,2% 32,3%

Fonte: Estudo de Mobilidade Urbana de Resende, 2009.

TABELA 2 – MOTORIZAÇÃO X DIVISÃO MODAL A TRABALHO

% 
MOTORIZAÇÃO

ONIBUS BICICLETA CARRO A PÉ FRETADO OUTROS

MPAC 53% 19% 4% 38% 38% 0% 0%
MFAC 58% 30% 7% 41% 18% 3% 1%

MI 39% 47% 12% 24% 18% 0% 0%
MUP I 48% 39% 4% 34% 19% 0% 3%
MUP II 34% 45% 14% 18% 15% 5% 2%
MCO 43% 41% 3% 36% 17% 1% 1%
MEC 81% 25% 3% 55% 6% 9% 2%

Fonte: Estudo de Mobilidade Urbana de Resende, 2009.

O sistema de transporte urbano de passageiros, sob responsabilidade direta da Prefeitura, 
conta com boa cobertura espacial, atingindo grande parte da área urbanizada.  Porém, o 
sistema possui características problemáticas: não opera com integração tarifária, apresenta 
intervalos médios dilatados e nenhuma integração modal com outros modos de transporte. 
Isso alimenta um ciclo vicioso que torna o serviço pouco atraente para a população, pois o 
tempo de espera pelos ônibus nos pontos, quando comparado com os tempos médios das 
viagens, faz com que ainda mais usuários prefiram usar o automóvel particular e bicicleta ou 
acabam fazendo a viagem a pé.  Como pode ser verificado no quadro abaixo, quanto menor 
a distância, maior a utilização do modo a pé e quanto maior a distância, maior o uso de 
transporte público para viagens a trabalho.  Não há diferença significativa em relação ao 
modo bicicleta e carro.

GRÁFICO 4 – DIVISÃO MODAL A TRABALHO X DISTÂNCIA (KM)
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Fonte: Prefeitura de Resende, 2008.

Quanto  aos  modos  de  transporte  não  motorizados,  há  características  que  garantem  a 
aderência da população a esse tipo de transporte como: distâncias relativamente curtas, 
topografia favorável, a infra-estrutura cicloviária disponível (mesmo que desconectada e sem 
sinalização) e urbanização razoável na área central. O tratamento do espaço público em 
determinadas vias da área central é semelhante com o de praças e áreas de lazer, com 
mobiliário  urbano,  arborização abundante  e  edificações  de uso comercial  e  de serviços 
como restaurantes, bares, bancos, dentre outros. Porém, existe apenas um conjunto com 



cinco paraciclos destinados ao estacionamento de bicicletas. Ou seja, não há instalações 
apropriadas para estacionamento e guarda de bicicletas em local coberto ou próximos de 
pontos de parada de ônibus, sendo comum se deparar com bicicletas presas a árvores, 
postes e outros elementos destinados a outras finalidades.  Essa área é destino de 50% da 
viagens a trabalho por bicicleta.  Em MUP II, de onde partem 49% das viagens a trabalho 
por bicicleta, foram verificados alguns paraciclos em frente a pequenos estabelecimentos 
comerciais,  em  geral  posicionados  de  forma  irregular,  pois  estão  localizados  sobre  as 
calçadas,  prejudicando  a  circulação  de  pedestres.   Não  é  encontrada  nenhuma  infra-
estrutura cicloviaria (via segregada ou paraciclo) próximo a pontos de parada)

A  observação  cotidiana  reforçada  pelos  dados  dessa  pesquisa  domiciliar  propiciaram 
identificar  uma demanda de pessoas que utilizam modos de transporte não motorizados 
para diversas atividades do dia a dia.  Houve a percepção que seria  possível  reverter  o 
quadro de dependência  do automóvel  particular  em prol  dos modos de transporte mais 
sustentáveis e propiciar a inclusão de parte da população na realização de atividades.  Para 
isso era necessário prover a cidade de infra-estrutura para transporte não motorizado com 
integração modal com o transporte coletivo, principalmente no trecho MUP II - MPAC/MFAC, 
e  a  equipe  de  técnicos  locais  reconhecia  que  não  tinha  expertise  adequada  para  a 
realização desses projetos.

ESTADO DA ARTE: O PROGRAMA DE PARCERIAS PELA BICICLETA
O programa de parceria pela bicicleta (Bicycle Partnership Program) é uma iniciativa da 
ONG  Holandesa  I-CE  (Interface  for  Cycling  Expertise)  para  apoiar  autoridades  locais, 
organizações da sociedade civil e outros parceiros no desenvolvimento ou aumento do uso 
da bicicleta como um meio de transporte.  O programa entende que ao promover a bicicleta, 
baseado  em  planejamento  urbano  ciclo-inclusivo,  é  possível  fazer  uma  contribuição 
significativa  na redução de pobreza,  aumento  da mobilidade  urbana  com baixo  custo e 
segurança  viária,  melhoria  da  qualidade  do  ar  em  um  ambiente  de  sustentabilidade  e 
qualidade de vida.  O programa atua em países em desenvolvimento da America Latina, 
África e Ásia (I-CE, 2009).  

No  Brasil  o  BPP  atua  principalmente  nas  cidades  de  Florianopolis,  Resende  e  Rio  de 
Janeiro. A cidade de Resende foi a cidade piloto para o desenvolvimento da metodologia 
“Plano  Cicloviário  Participativo  Local”.   Esse  método  é  baseado  em  2  metodologias 
holandesas e contempla adaptações para aplicação nas cidades brasileiras parceiras. 

ESTADO DA ARTE: OTIMIZAÇÃO ESPECÍFICA POR ÁREA (Area Specific Optimization)
O método holandês de planejamento urbano chamado de Otimização Específica por Área foi 
desenvolvido para melhorar a circulação viária, levando em consideração a falta de dados, a 
observação  da  cultura  ciclística  existente  e  o  financiamento  dos  investimentos.  Essa 
abordagem foi desenvolvida inicialmente para o planejamento de um sistema metropolitano 
de controle de tráfego. Durante os procedimentos, as partes interessadas indicam, no nível 
metropolitano, as principais metas e os instrumentos necessários para alcançar uma gestão 
mais eficiente do transito com abordagem em etapas. 

Modelos de tráfego, caso disponível, e o conhecimento (tácito) local e regional dos gargalos 
e das medidas da gestão de trânsito servem como dados iniciais para a metodologia. Estes 
são tratados em um processo estruturado de análise de problema,  ajuste da discussão, 
escolha  de  prioridades,  criação  e  projeto  das  soluções  até  a  tomada  de  decisão.  A 
abordagem por etapas consiste em inicio do projeto, escolha de políticas públicas, estratégia 
de intervenções, descrição da situação da referência, análise de gargalos, desenvolvimento 
de soluções alternativas e, por fim, escolha de intervenções. Desta maneira assegura-se 
que o processo está estruturado a fim de melhorar a circulação viária.



Cada etapa do processo conduz a um resultado intermediário que necessita de aprovação 
pela maioria  dos participantes e que deve ser apresentado aos tomadores de decisões. 
Desta maneira, os responsáveis pelas decisões estão sendo envolvidos com o processo 
podendo consentir  ou sugerir  mudanças de acordo com as macrodiretrizes urbanas sem 
afetar o processo de planejamento e participação em curso. 

Algumas características específicas deste método são o aproveitamento de dados concretos 
(contagens  de  tráfego,  etc)  e  dados  tácitos,  como  o  conhecimento  de  peritos,  de 
planejadores  urbanos locais  e de usuários.  Outra característica é o reconhecimento dos 
problemas com desenvolvimento de diferentes alternativas, utilizando técnicas de avaliação 
rápidas  (rapid  assessments),  levantamento  de  problemas,  coleta  da  informação  e  o 
desenvolvimento de soluções para um prazo curto a um custo relativamente barato. 

ESTADO DA ARTE: PLANEJAMENTO CICLOINCLUSIVO (Design for the bicycle)
Esse método,  segundo o Centre for  Research and Contract  Standardization  in Civil  and 
Traffic  Engeneering  (CROW),  1996,  parte  do  principio  que  o  planejador  de  uma 
infraestrutura cicloviaria deve ser familiarizado com as possibilidades e limitações técnicas 
do ciclista e da bicicleta.  O ciclista é motorista, equilibrista e motor ao mesmo tempo e esta 
combinação o coloca em uma posição peculiar no transito.  

As  exigências  para  um  bom  plano  cicloviario  podem  ser  resumidos  em  cinco  grandes 
critérios  e  em  3  níveis  de  planejamento.  Cada  nível  tem  seus  problemas  de  projeto 
específicos.   O desafio  do planejador  urbano é encontrar  o equilíbrio  em cada nível  de 
acordo com forma, função e uso.  

QUADRO 1 – CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO CICLOINCLUSIVO
CRITÉRIO DESCRIÇÃO PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Integralidade 
da Rede 

A infra-estrutura cicloviária é definida por 
uma rede única, contínua e coerente com 
conexões a todos os pontos de origem e 
destino dos ciclistas.

Facilidade  de  visualização,  liberdade 
de  escolha  de  rota  e  qualidade  das 
conexões.

Linearidade A infraestrutura  cicloviária  continuamente 
oferece  ao  ciclista  a  uma  rota  mais 
linear/direta  possível  (os  desvios  são 
mínimos).

Velocidade,  atrasos  ou  esperas  e 
desvios

Atratividade A  infraestrutura  cicloviaria  é  projetada  e 
adaptada  ao  entorno  de  uma  forma  que 
proporcione uma pedalada é atrativa

Visibilidade,  paisagem,  segurança 
social(violência).

Segurança A  infraestrutura  cicloviaria  garante  a 
segurança viária dos ciclistas e dos outros 
usuários da via

acidentes  de  transito  com  vitimas  e 
confronto com trafego motorizado

Conforto A  infraestrutura  cicloviária  propicia  um 
fluxo rápido e confutável da circulação de 
bicicletas

declividade,  qualidade  do  pavimento, 
obstrução de tráfego, possibilidade de 
parada, intempéries.

Fonte: CROW, 1996 
QUADRO 2 – NÍVEIS DE PLANEJAMENTO CICLOINCLUSIVO

FORMA FUNÇÃO (DESEJO) USO (EXPECTATIVA)
REDE
Cruzamentos
Conexões

Desenvolver  transporte  direto  e  seguro  por 
bicicleta em um sistema coerente 

Matriz de origem e destino (por 
observação ou por contagem)

ROTA
Territorial(Cidade)
Urbana (Bairro)
Setorial  (Rua  ou 
Vizinhança)

Qualidade resultante do nível da rota na rede 
(conexões, distribuições e acessos)

Volume (por observação ou por 
contagem)

FACILIDADES
Interseções

Qualidade  resultante  do  nível  da  rota: 
negociação  de  prioridades  viárias,  tráfego, 

Comportamento  e  manobras 
dos  usuários  das  vias 



Seções viárias
Travessias
Estacionamento

conexões  de  facilidade,  oferta  de  espaço 
para estacionamento

(observado ou calculado)

Fonte: CROW, 1996 

O planejamento da estrutura principal da rede cicloviaria contempla as linhas de desejo do 
tráfego de  bicicletas  sempre que  possível.  Para  isso,  é  preciso  definir  as  origens  e  os 
destinos dos ciclistas.  Novas rotas são selecionadas com base na analise da rede, o que 
limita  significativamente  os  desvios,  reduz  os  cruzamentos  com  trafego  motorizado  e 
promove  uma  estrutura  de  rede  coerente.   É  aconselhável  utilizar  softwares  de  rede 
cicloviaria para testar e quantificar as modificações. 

Após a análise da rede, há uma analise da matriz O/D, possivelmente com variações.  As 
rotas mais utilizadas na rede (existentes ou não) devem ser desenvolvidas de acordo com 
critérios de prioridades e qualidade.  

A fase do “gargalo” ou pontos críticos testa a qualidade das vias e proposição de facilidades 
de  infraestrutura  cicloviaria  em  relação  as  expectativas.   É  possível  verificar  layouts 
alternativos.  Questionamentos em relação a rotas em ruas comerciais e ruas de pedestres 
são considerados nesta fase, podendo levar a uma revisão parcial do plano.
Para melhorar a qualidade dos elementos da rede, facilidades devem ser introduzidas como: 
moderação de tráfego, construção de passagens em nível, redução do tráfego motorizado, 
construção de ciclovias, adaptação das interseções, inclusão de rotatórias, melhorias dos 
cruzamentos, melhoria do pavimento, construção de estacionamento para bicicletas.

Um orçamento deve ser realizado contemplando o custo total do plano.   A execução do 
plano deve ser realizada segundo um cronograma com a definição de prioridades.  Essas 
prioridades devem ser  calculadas de acordo com a possibilidade de resolver  problemas 
maiores e o numero de ciclistas que irão usufruir das facilidades promovidas. 

Após um período de cinco a oito anos o plano cicloviario deve ser reavaliado.  É importante 
investigar  se a rede ainda está em harmonia com a demanda de fluxos cicloviarios.   É 
possível  que se encontre outros gargalos,  que se forem estruturais  podem acarretar  na 
reformulação parcial do plano.

Vale ressaltar que todo o processo procura equilibrar elementos de transporte (sinalização, 
volume de trafego, confrontos, priorização nas vias, etc) com características de uso do solo 
(qualidade  ambiental/paisagistica,  conexões  com  atividades  atratoras  e  geradoras  de 
viagens, considerações quanto a vias de caráter comercial).

PROPOSIÇÃO: PLANO CICLOVIÁRIO PARTICIPATIVO LOCAL
O método foi dividido em uma série de três workshops organizados pela própria Prefeitura 
com o apoio  técnico  dos  representantes  holandeses.   Entre  cada  workshop,  houve  um 
intervalo de 6 meses, que correspondeu a visita da ONG I-CE ao Brasil. 

O primeiro workshop contemplou um nivelamento dos princípios básicos de planejamento 
cicloinclusivo,  a  identificação  das  principais  origens  e  destinos,  dos  pontos  críticos  e  a 
sugestão  de  uma  rede.   Essa  etapa,  considerada  estratégica,  ocorreu  em  3  dias  e 
contemplou visitas técnicas e diversas atividades interativas com os participantes.

O  segundo  workshop  partiu  da  rede  sugerida  no  primeiro.   Essa  etapa  contempla  as 
considerações  dos  tomadores  de  decisão,  reavaliação  da  rede  segundo  essas 
considerações,  definição  de  prioridades  e  sugestões  de  facilidades.  Essa  etapa, 



considerada  de  caráter  tático,  durou  2  dias  e  também  contemplou  visitas  técnicas  e 
atividades interativas.

O terceiro  workshop  partiu  da  ciclorota  definida  como prioritária,  com a  aprovação  dos 
tomadores de decisão.  Foram apresentadas possibilidades de layout para diversas seções 
com inclusão de facilidades e as decisões de projeto foram tomadas. Essa etapa de carater 
opercional, durou 2 dias e dados de contagens de veículos foram anexados ao trabalho.  

O  órgão  de  planejamento  pode,  enfim,  detalhar  e  orçar  a  ciclorota  prioritária  para  dar 
continuidade ao processo.

RESULTADOS
As condições que garantiram um bom aproveitamento das visitas e dos workshops foram: o 
envolvimento dos tomadores de decisão ao liberar recursos operacionais para organização 
e humanos para capacitação nos workshops, a diversidade de agentes locais interessados 
tanto  de diversos  órgãos da Prefeitura quanto  da sociedade  civil,  a  definição  prévia  do 
principal problema a ser abordado durante o trabalho (no caso de Resende, foi a ciclorota 
MUP  II  –  MPAC/MFAC)  e  a  continuidade  do  processo  com  o  acompanhamento  das 
soluções a distância por parte da ONG.

As principais semelhanças são a grande utilização do conhecimento local o que garantiu a 
aderência dos técnicos locais  em relação ao processo, a falta de dados, a gradação de 
etapas de uma escala territorial/estratégica para uma local/operacional, o esforço de sugerir 
diversas alternativas para seções, cruzamentos e facilidades cicloviárias e a definição de 
prioridades com respaldo dos tomadores de decisão.

As principais fragilidades ocorrem em relação aos prazos e ao posicionamento do projeto 
cicloviário no processo de planejamento.  Houve a percepção que 2 anos para alcançar um 
projeto  basico  cicloviário  a  partir  de  um processo  participativo  mostrou-se  inviável  para 
prazos de gestão de um mandato municipal brasileiro que são 4 anos.  O projeto básico foi 
desenvolvido durante a campanha de reeleição e não foi executado. Isto ocorreu devido ao 
pouco tempo restante para atividades de lobby junto ao principal  tomador de decisão e 
opinião  pública  local.   Quanto  ao  prazo,  dependendo  da  escala,  é  preciso  somente  3 
workshops de 3 dias cada, para o desenvolvimento de um plano cicloviário consistente com 
o planejamento da rede e com o tratamento das intervenções.  

Porém  não  pode-se  esquecer  que  para  os  holandeses,  planejamento  cicloviário  está 
intrínseco no planejamento  urbano e  de transporte,  enquanto  que para  os planejadores 
brasileiros,  as ciclovias  funcionam como um elemento de mobiliário  urbano para uso de 
lazer,  como brinquedos e arborização.   A conscientização em relação a capacidade das 
ciclovias em funcionarem como um modo de transporte alimentador, ou até mesmo principal 
na divisão modal, tardou a acontecer e isto poderia ter auxiliado a acelerar o processo. 

CONCLUSÕES:
O  mérito  da  metodologia  “Plano  Cicloviário  Participativo  Local”  é  a  estruturação  do 
conhecimento dos próprios atores locais e a combinação de estratégias que equilibram a 
demanda  por  transporte  e  características  de  uso  do  solo  tão  raros  nos  processos  de 
planejamento das cidades.   Mesmo com os problemas de prazo e de conceituação das 
ciclovias no contexto brasileiro,  a aproximação com os técnicos holandeses foi  bastante 
positiva e contou com a aderência constante por parte dos técnicos brasileiros.

Vale ressaltar que a capacitação tanto quanto a expertise técnica quanto de processo em 
etapas  e  o  contato  com  realidades  distintas  do  cotidiano  dos  técnicos  brasileiros  são 
elementos potenciais que, a longo prazo, influirão no processo de planejamento das cidades 
brasileiras e deve ser utilizados com mais freqüência pelas Prefeituras. 
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