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RESENHA 
 
O plano cicloviário no Distrito Federal prevê 600 km de ciclovias e ciclofaixas. O artigo 
apresenta dados sobre acidentes com ciclistas, aspectos de segurança viária e mobilidade 
dessa infraestrutura em implantação. Desta forma, pretende-se avaliar se essa infraestrutura 
será um avanço na mobilidade, ou apenas mais uma iniciativa “para inglês ver”.  
 
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade; segurança viária; ciclovias,; acidentes. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O uso da bicicleta como meio de transporte cada vez mais é estimulado e recomendado nos 
centros urbanos. Se pelo lado do usuário pode-se considerar uma forma de locomoção mais 
saudável e econômica quando comparada ao uso de automóveis particulares e transporte 
coletivo, do lado dos governos ela está se tornando uma alternativa para na busca de 
melhoria da mobilidade urbana.  
 
Em várias cidades  do Brasil busca-se a alternativa da bicicleta aliada a politicas de 
mobilidade urbana sustentável e integrada com outros modos de transporte. Cidades como 
Rio de Janeiro, Curitiba, Sorocaba já dispõe de redes de ciclovias instaladas (Figura 1). Da 
meta preconizada em 2009 no Plano Cicloviário do Distrito Federal, de 600 km de ciclovias 
prontas em 2010, somente 7%, ou 42 quilômetros foram entregues até 2011 (Mobilize, 
2011). 
 

 
Fonte: Mobilize, 2011 (adaptado) 

Figura 1 - Rede Cicloviária Mundo e Brasil. 
 

 
Em contraste com outras cidades do mundo onde já existem grandes extensões de 
ciclovias, o Brasil ainda carece de executar aquilo que consta em estudos, projetos e 
desejos. Se o plano de Brasília for executado a pleno, ela terá a maior malha cicloviária do 
país. O Brasil dispõe de aproximadamente 2.500 quilômetros de infraestrutura cicloviária 
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que quando comparado com a Holanda 32.000 quilômetros e as cidades de Hamburgo e 
Munique juntas, aproximadamente 3.200 quilômetros (Ministério das Cidades, 2007), 
verifica-se que os valores brasileiros estão muito aquém para a sexta economia mundial, 
quinta maior frota de bicicletas e terceiro maior fabricante. 
 
2. DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES 
 
A ausência de infraestrutura cicloviária no Brasil e em especial no Distrito Federal aliada ao 
grande número de usuários de bicicletas para os mais diversos fins: lazer, estudo e trabalho, 
que somado a falta de respeito as leis de trânsito – o Distrito Federal aplicou 1,3 milhões de 
multas em 2012 (Detran 2012) o que equivale a 1 multa por veículo licenciado no D.F-, 
coaduna com o elevado número de acidentes envolvendo ciclistas. 
 
No caso do Distrito Federal que tem como característica a topografia plana e o clima onde, 
em média, temos 100 dias por ano sem chuva e com temperatura de 24ºC, favorece o uso 
das bicicletas como meio de mobilidade. 
 
2.1 – Estatísticas de acidentes com ciclistas. 
 
A melhor forma de iniciar um trabalho com o intuito de melhorar a segurança viária de um 
local ou região é buscando nos dados estatísticos as características dos acidentes de 
trânsito. Neste estudo, o foco será a base de dados do Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal – DETRAN-DF, entre os anos de 2003-2011. 
 
A metodologia utilizada pelo DETRAN-DF tem como base o cruzamento das informações 
provenientes do Sistema de Segurança Pública – Delegacias de Polícia e IML e da 
Secretaria de Saúde. O procedimento de coleta segue as normas da ABNT e as orientações 
do DENATRAN (DETRAN, 2011). 
 
Esta parte do trabalho foi dividida em 4 etapas: números gerais de acidentes, tipos de vias 
onde ocorrem os acidentes; distribuição espacial e temporal dos acidentes e tipo de 
acidente e vítima. 
 
2.1.1 – Números Gerais.  
 
De acordo com o DETRAN (2011) pode-se observar que os números de acidentes variou de 
1.139 em 2007 a 854 em 2010, uma variação de – 23%  em 4 anos. Porém ao analisar toda 
a série, esse valor não representa uma tendência de queda, pois os dados oscilam entre os 
anos (figura 2). 
 

 
Fonte: DETRAN (2011) 
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Figura 2 - Acidentes de trânsito com envolvimento de bicicletas, segunda a gravidade e a jurisdição 
da via - DF, 2003-2010. 

 
Já o número de mortes pode ser considerado em queda, pois no início da série são 
contabilizados 69 vítimas fatais (2003) e no ano de 2011, foram 35 mortos. Fatores que 
podem ter contribuído para isso: aumento da fiscalização ostensiva (DETRAN-PMDF-PRF) 
a partir de 2004 e a introdução da Lei n. 11.705/08 (Lei Seca) em 2008. 
 
2.1.2 – Jurisdição da via. 
 
Predominantemente os ciclistas usam as vias urbanas para seus deslocamentos, porque o 
uso de bicicletas é realizado em grande parte dentro das cidades – 82,7%, porém quando se 
observa o número de mortes envolvendo ciclistas quase 25% dos acidentes em Rodovias 
Federais que cortam o DF são fatais (figura 3). 
 
Esses números podem ser melhor explicados quando se observa as características das 
vias: fluxos viários de mais de 50.000 veículos dia e velocidade regulamentar de 80 km/h 
(Velloso e Barros, 2007). No caso de acidentes o impacto do veículo com a bicicleta a essa 
velocidade eleva o índice de fatalidade. 
 
2.1.3 – Distribuição Espacial e Temporal 
 
quando apresentada a distribuição espacial dos acidentes com bicicletas os dados reforçam 
a questão da população e a exposição dos ciclistas a zonas de tráfego mais intenso. A 
cidade de Ceilândia detém o maior número de vítimas de acidentes com ciclista feridos (97) 
seguida de Planaltina com 90 feridos. Porém quando se observa os dados de acidentes com 
mortos, a cidade de Planaltina tem 5 vezes mais mortos que as outras cidades do DF, 
inclusive Ceilândia (Figura 3). 
 

. . 

Fonte: DETRAN (2011) 

Figura 3 - Cidades com mais acidentes de bicicletas com feridos (esquerda) e mortos (direita) em 
2010. 

 
Esses valores podem ser explicados pela maior exposição dos ciclistas em rodovias em 
Planaltina que nas outras cidades do D.F., uma vez que a cidade é cortada pela BR-020 que 
liga Brasília as principais capitais do Nordeste. 
 
Em relação aos aspectos temporais existe um pequena variação entre os dias da semana e 
finais de semana nos acidentes com feridos e mortos. Esses valores denotam que a maioria 
dos ciclistas do D.F utilizam a bicicleta como meio de transporte ativo (figura 4). 



 

 

4 

  
Fonte: DETRAN (2011) 

Figura 4 - Acidentes com feridos (esquerda) em bicicletas e mortos (direita) - dia da semana, 2010. 

 
2.1.4 – Tipo de acidente e vítimas. 
 
No último tópico os dados apresentados pelo DETRAN (2010) mostram um perfil dos 
acidentes. Mais de 95% dos acidentes envolvendo bicicletas são colisões (Tabela 1). Esse 
valor reforça a necessidade de criação de infraestruturas especificas para que os ciclistas 
possam circular com segurança nas vias do Distrito Federal.  
 

Tabela 1 – Acidente envolvendo bicicletas segundo a natureza, 2010. 

Natureza 
Acidentes 

Total Com Mortes Com Feridos 

Total 854 35 819 

Choque objeto fixo 1 0 1 

Atropelamento 11 0 11 

Queda Veículo 16 3 13 

Colisão 825 32 793 

Outra 1 0 1 
Fonte: DETRAN (2011) 

 
2.2 Segurança Viária para Ciclistas 
 
A garantia de caminhos seguros para os ciclistas dependem necessariamente de rotas onde 
ele possa participar do trânsito. Para isso, a criação de rotas cicláveis-ciclorotas- podem ser 
compostas de trechos mistos: ciclofaixas, ciclovias, calçadas compartilhadas, não serão 
obstáculo para o usuário. O importante nesse caso é a garantia de ligação entre uma origem 
e um destino (Brasil, 2007). 
 
Basicamente as infraestruturas para criação de ciclorotas são de 6 (seis) tipos (Brasil, 2007): 
ciclovia totalmente segregada; ciclovia segregada junto à via; ciclofaixas; ciclovia segregada 
em calçada; passeio separado com espaço para circulação de bicicletas; passeio 
compartilhado. No Distrito Federal, no primeiro momento da implantação do Plano 
Cicloviário, forma criadas ciclovias totalmente segregadas em alguns bairros e em outros 
locais foram utilizados o acostamento como ciclofaixas. 
 
Em relação as ciclofaixas instaladas na primeira fase de implantação do programa, essas 
não contribuíram para a segurança dos usuários e nem conseguiram atrair mais usuários. 
Dentre os motivos, destaca-se que a velocidade diretriz nas vias varia entre 70 km/h na 
Estrada Parque Lago Norte e Estrada Parque Lago Sul até 80 km/h na via de acesso a 
Ponte JK. No caso da via de acesso a ponte JK, próximo à primeira rotatória de acesso aos 
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condomínios do Lago Sul, foi criada uma ciclovia totalmente segregada. Dessa forma, é 
possível utilizar a ciclorota condomínios do Lago Sul-Ponte JK, porém após a passagem 
pela Ponte JK em direção ao centro de Brasília, não existe qualquer tipo de infraestrutura 
para os ciclistas. 
 
O atual projeto programa cicloviário em implantação no Distrito Federal, foca na execução 
de ciclovias totalmente segregada, que é a forma mais segura para o deslocamento dos 
usuários e também a mais cara para se implantar em função necessidade de construção da 
infraestrutura. 
 
2.3. Aspectos da Mobilidade Urbana no DF 
 
Deve-se observar, Figura 5, que de acordo com o plano urbanístico de Brasília, o sistema 
viário busca a melhor fluidez dos veículos no sentido do norte-sul – sul/norte o traçado da 
cidade, garante aos usuários de veículos 19 faixas de rolamento para cada sentido que 
cruzam a zona central da cidade (Eixo Monumental). Dessas 19 faixas, 3 não possuem 
sinalizações semafóricas em toda a sua extensão (Eixo Rodoviário), 7 apresentam 
semáforos somente nas extremidades sul e norte (Eixinhos e via L4) e as demais 
apresentam semáforos ao longo da vias (L2, W3, W5). Hoje o Distrito Federal tem a uma 
frota de veículos de 1.452.843 para uma população de 2.570.160 (DENATRAN, 2013 e 
IBGE, 2012). 

 
Fonte: (Google Earth, 2013) 

Figura 5 - Mapa do Plano Piloto de Brasília (asa norte e esplanada), em vermelho distância 
do extremo da asa norte (área residencial a Esplanada dos Ministérios). 
 
Por outro lado, o DF possui um sistema metroviário com 42 km de vias implantadas com 
mais de 20 estações, que ligam o Centro do Plano Piloto (estação Central – Rodoviária) as 
cidades mais populosas do DF: Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. E um sistema de 
Transporte Coletivo por Ônibus que abrange todas as cidades e ainda liga cidades do 
entorno Distrito Federal.  
 
Considerando a possibilidade de deslocamento máximo tolerável de 7,5 km pela bicicleta 
(GEIPOT, 2001) é possível acessar toda a área central do Plano Piloto do Distrito onde se 
localiza a principal área de trabalho – Esplanada dos Ministérios e Setores Comercial, 
Bancário e de Autarquias, saindo de uma ponta extrema das asas (área residencial). 
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Considerando a velocidade média de 15 km/h o usuário levaria 30 minutos no deslocamento 
pendular casa-trabalho. Isso demonstra a possibilidade da inclusão do uso da bicicleta como 
modo de transporte sem a necessidade de comutação. 
 
No entanto, essa quilometragem pode ser ampliada, quando da possibilidade da comutação 
da viagem com o transporte coletivo ampliando o raio de abrangência das bicicletas, dessa 
forma, contribuindo para a redução das viagem feitas por veículos motorizados particulares. 
Dentro do metrô do DF é permitida a viagem com a bicicleta (último vagão da composição, 
máximo de cinco bicicletas com prioridade para os usuários sem bicicleta no horário de pico) 
fato esse que pode ampliar a mobilidade do usurário do sistema de transporte coletivo.  
 
Quanto ao transporte coletivo realizado por ônibus, recentemente o Governo do Distrito 
Federal realizou o processo licitatório para todo o sistema de transporte, dividindo o DF em 
bacias. Em nenhum momento, foi informado pelo governo que as novas empresas de ônibus 
poderiam oferecer o transporte de bicicletas dos usuários quando esses tivessem utilizando 
o serviço.  
 
2.3.1 Abrangência da nova malha cicloviária em implantação. 
 
De acordo como Governo do Distrito Federal ao final dos investimentos na execução da 
malha cicloviária ela abrangerá todas as cidades que já dispõe do serviço do metrô, além de 
cidades que serão contempladas com os serviços do Expresso Brasília – BRT (Bus Rapid 
Transit), figura 7.  
 

 
Fonte: Governo do Distrito Federal , 2012, (adaptado) 

Figura 6 - Mapa com a futura abrangência da malha cicloviária do DF, detalhe do Plano Piloto.  

 
3. RESULTADOS 
 
Nessa parte do trabalho são analisados os aspectos relativos à abrangência da 
infraestrutura cicloviária em relação ao possibilidade de integração com outros sistemas de 
transporte já disponíveis no DF. É também analisada a segurança viária observando as 
questões que devem compor um projeto de ciclovia segregada, com o intuito de 
contextualizar a nova infraestrutura a uma realidade de cidade que demanda por soluções 
de mobilidade. 
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De acordo com Leiva e Barbosa (2003), o ciclista deve perceber parâmetros de conforto que 
esses autores dividiram em 3 tipos: infraestrutura cicloviária; conflitos e qualidade ambiental. 
Para os parâmetros a pesquisa realizada definiu 15 itens: ciclovia, fluxo de veículos e 
velocidade dos veículos para o parâmetro de infraestrutura; cruzamentos, facilidades nas 
interseções; garagens; estacionamentos ao meio-fio; paradas de ônibus; obstruções físicas; 
e restrições da visão para o parâmetro de conflitos; entorno, topografia, pavimentação, 
iluminação e segurança pessoal para o parâmetro de qualidade ambiental. 
 
Esse estudo coaduna com os elementos que o Manual Cicloviário do GEIPOT (2001) que 
descreve quais os elementos a serem considerados quando da execução de projetos 
cicloviários e serviram de base para avaliar as ciclovias já implantadas. 
 
3.1 Dos aspectos da mobilidade e infraestrutura cicloviária 
 
No caso das ciclovias em construção, observa-se a desconexão de suas infraestruturas com 
o restante da malha viária. Enquanto que para os veículos motorizados a rede de 
infraestrutura apresenta uma continuidade em todo o Plano Piloto e Distrito Federal, no caso 
das ciclovias em construção, a continuidade não está definida. Em alguns casos, ela 
apresenta-se como uma via circular (Figura 7) para uma pequena região.  
 

 
Figura 7 - Detalhe da ciclovia em implantação, proximidade do Estádio Nacional Mané 
Garrincha. 

Em relação à sua integração com os outros modos de transporte coletivo, em nenhuma de 
suas infraestruturas até agora implantadas existe qualquer informação ou direcionamento 
para uma possível comutação com o metrô e os ônibus. 
 
Sobre a exposição dos ciclistas a fluxos de veículos e velocidade, como elas se localizam 
isoladas das vias não são afetados diretamente por esses aspectos. Exceto as faixas 
cicláveis implantadas no Lago Norte – Estrada Parque Lago Norte e Lago Sul em 
substituição ao acostamento da via, que expõe o possível usuário ao fluxo elevado de 
veículos em especial nos horários de pico e a velocidade máxima permitida da via de 70 
km/h, as novas ciclovias buscam a segregação espacial dos tráfegos. 
 
3.2 Dos aspectos da segurança viária  
 
Os outros parâmetros considerados pela pesquisa de Leiva e Barbosa (2003), foram aqui 
agrupados, pois em seu conjunto influenciam as questões de segurança viária. Por se 
tratarem de novas ciclovias e considerando os aspectos de suas localizações, em especial 
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no Plano Piloto, os conflitos de garagens, paradas de ônibus, obstruções físicas, entorno, 
topografia e restrições de visão, não se configuraram como possíveis conflitos aos usuários. 
 
Já no quesito infraestrutura, observa-se que a escolha do tipo de pavimento das ciclovias – 
concreto – garante uma durabilidade maior do projeto, porém traz o inconveniente da maior 
trepidação no uso as juntas de dilatação, em comparação com o pavimento do tipo 
betuminoso, e ainda a utilização maior pelos pedestres, uma vez que devido a sua melhor 
qualidade em comparação com as calçadas e em alguns casos observados a total ausência 
de calçadas nos locais onde estão sendo instaladas as ciclovias, os pedestres a estão 
utilizando para seu deslocamento. 
 
Em todas as ciclovias já construídas ainda não existe qualquer sinalização tanto para o 
ciclista quanto para os motoristas nos locais de cruzamentos e interseções (figura 8), como 
ainda as ciclovias não foram “descobertas” pelos usuários ainda não foi informado que 
qualquer acidente nesses locais. Além disso, a questão da iluminação não foi observado 
qualquer instalação especifica para garantir o uso e segurança da via para os ciclistas. Por 
isso, observa-se a sua não utilização no período noturno e inicio da manhã.  
 

 
Figura 8 - Ausência de elementos de segurança viária nas ciclovias em implantação no 
Plano Piloto. 

Quanto aos estacionamentos ao longo do meio-fio, neste caso, observou-se que nas 
ciclovias, que passavam por esses estacionamentos, em virtude do seu traçado acontecia o 
desaparecimento da ciclovia e o seu reaparecimento após o estacionamento (Figura 9). 
Além do desrespeito de motoristas ao estacionarem bloqueando a ciclovia e sobre o 
canteiro. Esses conflitos, denotam que ainda nesse projeto, a prioridade nos espaços 
públicos é do veículo particular (Figura 9). 
 

 
Figura 9 - Conflito entre estacionamento e ciclovias no Plano Piloto. 
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4. CONCLUSÃO 
 
Esse artigo teve o objetivo de apresentar o atual processo de implantação das ciclovias no 
Distrito Federal, em especial na área do Plano Piloto e avaliá-lo em relação aos aspectos de 
mobilidade e segurança viária para seus usuários. 
 
De acordo com os dados apresentados é possível inferir a necessidade de oferecer uma 
infraestrutura viária segura para os ciclistas, pois quando esse é vítima de um acidente em 
rodovias o índice de mortalidade é muito elevado.  
 
A proposta de garantir uma maior mobilidades das pessoas nas áreas urbanas será sempre 
considerada como um fator positivo para as cidades. Quando essa nova infraestrutura 
insere na cidade uma alternativa de mobilidade diferente as soluções rotineiramente usadas 
no Brasil: duplicação de vias, construção de viadutos, pode-se considerar um 
amadurecimento dos gestores locais na busca de novas soluções para os velhos problemas 
viários. Para o Plano Piloto em especial, a bicicleta pode ser sim, considerada uma boa 
alternativa de deslocamento, principalmente, pela sua topografia e distância máxima a ser 
percorrida do extremo de uma Asa até a área central, que é de 7,5 km. 
 
Porém, o que se observa nesse momento, é uma série de obras desconexas e ainda sem os 
quesitos básicos de segurança viária preconizados em manuais nacionais de projetos sobre 
o assunto. Esses fatores, se não corrigidos, podem levar ao aumento dos acidentes com 
ciclistas, uma vez que, ao criar uma nova infraestrutura e incentivar seu uso, o usuário será 
exposto a situações de conflito viário que não existiriam se não optasse pelo uso da 
bicicleta. 
 
Se o intuito dos gestores locais é possibilitar a alternativa de uso da bicicleta como modo de 
transporte diferente ao seu uso para o lazer, e com isso, substituindo o carro particular, os 
traçados propostos e a falta de elementos de segurança viária não deixam clara essa 
alternativa.  
 
Outro aspecto é a abrangência do uso de bicicletas no Distrito Federal. Ao observar a 
distribuição dos acidentes. Verifica-se que esses ocorrem em todas as cidades do D.F., o 
que mostra a consolidação deste sistema de mobilidade, que pode ser melhor explorado 
quando o mesmo dispor de vias mais seguras para seu uso. 
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