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Todos os municípios acima de 20 mil habitantes deverão elaborar seu Plano de 
Mobilidade Urbana, depois de sancionada a Lei nº12.587, de 3 de Janeiro de 2012. Esta 
lei instituiu diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e foi fundamentada 
nos artigos 21, inciso XX e 182 da Constituição Federal de 1988, e também no inciso VII 
do artigo 2º e no §2º do artigo 40 da Lei nº10.2572, de 10 de julho de 2001-Estatuto da 
Cidade.  
O Plano de Mobilidade de cada município deverá ser compatibilizado com o Plano 
Diretor ou nele inserido. Para aqueles em que existe a obrigatoriedade de elaboração 
do Plano de Mobilidade, o prazo é de três anos após a vigência da Lei para a sua 
conclusão. A não elaboração do plano acarretará impedimentos de recebimento de 
recursos orçamentários Federais destinados à mobilidade urbana, até que estas 
cidades o elaborarem. Esse prazo se esgotará em Abril de 2015.  

A Lei Federal nº12.587 trata de todos os tipos de transporte, sendo eles motorizados e 
não motorizados, de passageiros e de cargas, coletivo e individual, público e privado. 
Além dos tipos de infraestrutura urbana, dentre elas: vias e demais logradouros 
públicos, incluindo metroferrovias, hidrovias e ciclovias. Dentre os princípios da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana esta acessibilidade universal e o 
desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais, além de ser orientada por diretrizes, que incluem: a prioridade dos modos 
de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 
público coletivo sobre o transporte individual motorizado e a integração entre os 
modos e serviços de transporte urbano. 
Neste sentido, o presente trabalho tratará sobre o transporte individual não 
motorizado, bicicleta, e sobre a infraestrutura urbana necessária para a circulação da 
mesma. 
 
A bicicleta como meio de transporte 
O principal motivo pelo qual o deslocamento nas grandes cidades se tornou 
extremamente difícil foi a grande preferência que se deu até então ao transporte 
motorizado individual. As vias foram feitas prioritariamente para o carro, as calçadas 
geralmente não têm larguras e condições de infraestrutura adequadas e as ciclovias 
são em sua grande maioria inexistentes ou insuficientes, o que não permite uma 
circulação segura e confortável. 
Segundo a ANTP, a bicicleta é o tipo de veículo mais utilizado no mundo. Como meio 
de transporte ela possui vários benefícios, dentre eles: o baixo custo de aquisição e 
manutenção; a melhoria de qualidade de vida no que diz respeito à saúde do usuário 
por ser uma forma de exercício físico, possui eficiência energética e é um meio de 



 
 

transporte não poluente. Juntamente com a integração ao transporte público coletivo, 
o uso da bicicleta para os deslocamentos urbanos é um importante aliado para a 
melhora da mobilidade urbana. 
No que diz respeito às desvantagens, seu uso é desestimulado por topografias 
acidentadas e por colocar ciclistas expostos às intempéries. Pode-se destacar ainda a 
falta de segurança de trânsito, pois em países que não possuem sinalização e 
infraestrutura viária adequada para a bicicleta o nível de acidentes é alto.  
Em termos de custo, a bicicleta possui um custo privado de manutenção, que é baixo, 
e custo público para manutenção das vias e sinalização também baixo quando 
comparado ao das vias de veículos motorizados. O custo social, proveniente de 
acidentes é alto já que a maioria das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil são os 
pedestres e os ciclistas, isso reforça ainda mais a necessidade de melhora na 
infraestrutura para a circulação da bicicleta e a instrução para usuários e para a 
população em geral, visando uma mudança de comportamento. 
Caderno de Referência para o Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades cita que a 
circulação de bicicletas se dá por diversas formas: Ciclorrotas, Ciclovia Totalmente 
Segregada, Ciclovia Segregada Junto à Via, Ciclovia Segregada em Calçada, Passeio 
Separado com Espaço para Circulação de Bicicletas, Ciclofaixas e Ciclofaixas 
Operacionais de Lazer. Dentre essas formas, as Ciclorrotas e as Ciclofaixas apresentam 
menor nível de segurança. 
As diferenças básicas entre Ciclovia, Ciclofaixa e Ciclorrota são: 
Ciclovia – Espaço segregado para o fluxo de bicicletas, separando o ciclista dos demais 
tipos de veículos por meio de muretas, meio fio, blocos de concreto e outros tipo de 
isolamento fixo. 
Ciclofaixa – Faixas exclusivas para as bicicletas, junto às pistas existentes, não possuem 
separação física. 
Ciclorrota – Percursos, por meio de itinerários estudados para a circulação de bikes de 
modo compartilhado com os demais tipos de veículos motorizados.  
 
O caso da cidade de São Paulo 
Em Março de 2013 foi divulgado o Plano de Metas do Prefeito de São Paulo Fernando 
Haddad. Este plano incluiu a meta de 400km de novas “vias cicláveis” na cidade. 
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), hoje a cidade 
possui 218,09km de infraestrutura cicloviárias de circulação. Desde Junho deste ano, 
foram entregues 79,7km de ciclofaixas, antes disso São Paulo tinha apenas 63km de 
faixas exclusivas para a bicicletas.  
Em sua maioria, segundo a Datafolha, 80% da população aprova as ciclovias e 
ciclofaixas, porém segundo a Associação Comercial de São Paulo, alguns comerciantes 
se preocuparam por dificultar o estacionamento de carros em frente aos 
estabelecimentos1. Para Maria Ermelinda Malatesta, urbanista especializada em 
planejamento cicloviário, o proprietário desses estabelecimentos que fazem frente 
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para as atuais ciclovias devem se adaptar as novas condições para receber seus 
clientes, pois o espaço da rua é público2. 
Existem ainda, críticas sobre a qualidade das ciclofaixas que estão sendo implantadas, 
como a falta de sinalização, dimensões aquém da recomendação de 1,5m e existência 
de buracos3.  
 
Conclusão 
Toda mudança gera opiniões diversas, ainda mais após tanto tempo de conceitos 
estabelecidos, como é o caso do carro que teve seu espaço priorizado nas vias da 
cidade até então. A lei de mobilidade está aí para mudar este cenário e apesar de 
alguns ajustes serem necessários, a iniciativa da implantação das ciclofaixas em São 
Paulo é sem dúvida positiva. 
A bicicleta é um meio de transporte e não apenas um modo de lazer. Os ajustes 
necessários nas ciclofaixas implantadas (ex.: semáforos em cruzamentos, melhora da 
sinalização e diminuição de velocidades das vias em que possuem ciclofaixas para 30 
km/h), aliados a integração com o transporte público, construção de bicicletários, 
bikeshare e a programas de reeducação no trânsito, constituem um avanço na 
melhora da mobilidade urbana.  
 
(*) Marília Palacine de Carvalho é Arquiteta na Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba 
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