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RESUMO
Frente a necessidade de encontrar soluções para a mobilidade urbana que vem afetando  centros urbanos em todo o
mundo, acarretando transtornos e prejuízos a toda  população, que o presente trabalho busca apresentar uma alternativa
ecologicamente correta que incentiva o uso da bicicleta como uma opção de locomoção para um determinado polo
estudantil da cidade de  Maringá/PR, através da elaboração de uma proposta cicloviária ligando o centro universitário a
rede já existente de ciclovias e assim propiciar, que moradores, alunos e colaboradores possam usufruir desse modal
com segurança e comodidade. Para isso foram avaliados aspectos relevantes da cidade, entre eles o relevo, clima, a
estrutura das vias e as dependências do campus a afim de obter uma proposta viável indicando quais vias melhor
receberiam a infraestrutura necessária. Nas dependências do campus foram propostos a criação de paraciclos, bem
como a sinalização necessária indicando o local por onde será realizada a travessia dos ciclistas. E garantindo aos
usuários segurança e comodidade ao escolher está alternativa em seus deslocamentos. O objetivo central da pesquisa é
garantir  que o modelo proposto atenda as necessidades da região auxiliando a mobilidade urbana e melhorando a
qualidade de vida da população.

PALAVRAS-CHAVE: Ciclovia; Mobilidade Urbana; Transporte Sustentável;

1 INTRODUÇÃO

A preocupação central ao se fazer um planejamento de transito urbano é garantir a geração
de  mecanismos  que  permitam  aos  seus  usuários  uma  melhor  mobilidade  urbana,  dentro  das
possibilidades  e  frente  à  necessidade  contextual,  mas,  sempre  buscando  o  menor  impacto  a
população e ao meio ambiente. Neste cenário vislumbramos a mobilidade urbana sustentável, como
uma alternativa considerável. De acordo com a ANTP – Agência Nacional dos Transportes Públicos,
para alcançar a qualidade de vida nas cidades brasileiras, são necessárias medidas que garantam
acessibilidade a todos para os serviços, bens e oportunidades existentes. Ainda são destacados
fatores como a garantia da segurança, melhoria das condições ambientais e a articulação entre
diferentes segmentos sociais, contribuindo para uma coesão geográfica das cidades (AFFONSO,
2002).  Ou seja, proporcionar aos usuários mobilidade urbana de forma mais integra e moderna,
com alternativas que possibilitem essa mobilidade a todos e de todas as formas. Podemos pensar
como um conjunto  de políticas  de transporte  e  circulação para  proporcionar  o  acesso amplo  e
democrático ao espaço urbano, priorizando modos não motorizados e coletivos de transporte, não
segregando espaços, sendo ecologicamente sustentável e socialmente inclusiva (BRASIL, 2012). 

No Brasil, devido a políticas públicas de incentivo ao setor automobilístico que tiveram início
em meados dos anos 1950, com o governo de Juscelino Kubistchek, o automóvel se tornou símbolo
de  modernização  para  a  sociedade.   Desde  aquela  época  as  políticas  públicas  de  incentivo  a
aquisição de automóveis tem influenciado fortemente a população a buscar um ideal de conforto e
bem como aquecer o setor automobilístico e a economia brasileira. Na sociedade contemporânea, o
homem para saciar seus desejos, cria ou extingue com facilidade instrumentos e objetos. O ato de
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adquirir  qualquer  objeto  propicia  a  sensação  de  conforto,  bem-estar,  abundância,  poder  e  até
mesmo de status, o que para muitos significa atingir a felicidade (BAUDRILLARD, 1995). 

As políticas de mobilidade implantadas no Brasil nas últimas décadas têm ido à contrapartida
do  objetivo  de  proporcionar  mobilidade  a  todos  de  forma  sustentável,  pois  tem deteriorado  os
espaços urbanos,  com reduções nos  índices  de mobilidade,  aumento  de acidentes  de  trânsito,
elevada poluição sonora e atmosférica e congestionamentos crônicos. Estas situações são reflexos
do fato de que as cidades brasileiras foram construídas e adaptadas para um modelo de circulação
voltado para o automóvel (SEMOB, 2007).

Dessa maneira é possível concluir que os modelos de planejamento de centros urbanos não
são voltados apenas para o bem-estar da sua população, mais sim comprometido para o mercado
automobilístico. Se constata isso, ao observar um estudo de planejamento urbano de uma cidade
onde a maior  preocupação e a garantir  a plena circulação de bens,  mercadorias,  prestação de
serviços,  sem  considerar  a  qualidade  de  vida  de  sua  população,  essas  práticas  se  tornam
ambientalmente insustentável, não é uma questão apenas de ampliação da malha viária da cidade
isso apenas irá ampliar ainda mais a frota de veículos de uma cidade. Um exemplo disso é a cidade
de Maringá/PR que se localiza a noroeste do estado do Paraná e tem uma população de cerca de
397.437 habitantes (IBGE, 2015). 

De acordo com CASTALDELLI (2013), a quantidade de veículos em relação ao número de
habitantes já é a maior do estado do Paraná com uma media de 1,37 habitantes por veículos, valor
superior ao da capital Curitiba/PR e nos últimos dez anos a cidade mais que dobrou a sua frota de
veículos. 

Maringá desde sua concepção se mostra uma cidade planejada e mesmo alcançando no ano
de 2015 o Premium como a cidade com o melhor planejamento urbano do pais com média de 7,9
em  um  índice  que  varia  de  0  à  8  segundos,  apresentando  trechos  de  imobilidade  urbana,
demonstrando  que  este  modelo  de  incentivo  ao  transporte  individual  voltado  apenas  para
transportes  motorizados  é  ineficiente  e  ocasiona  prejuízos  para  toda  a  população.  Este  não  é
apenas um problema que a cidade de Maringá vem sofrendo a maioria  dos grandes e médios
centros urbanos de todo mundo sofre com o deslocamento de seus moradores, devido a vários
fatores como falta de um planejamento urbano, péssima qualidade e elevado custo do transporte
público, crescimento desordenado entre outros (EXAME, 2015).

Será possível através de um transporte alternativo contribuir para a mobilidade urbana de
uma cidade e com isso promover melhoria na qualidade de vida de sua população? É através dessa
problemática que o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de elaboração de
uma rede de ciclovias voltadas a atender um centro universitário da cidade de Maringá e de toda a
população ao seu redor, exemplos não faltam de medidas que estão sendo aplicadas com o intuito
de proporcionar maior qualidade na mobilidade urbana das cidades. 

2 METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido através de uma pesquisa bibliografia em artigos, livros, normas e
na  própria  prefeitura  municipal  da  cidade  de Maringá,  e  sites  que tratam de  forma científica  a
temática. O foco central do trabalho será a formulação de uma alternativa para a mobilidade urbana
de uma determina região da cidade de Maringá, que são as imediações do centro universitário. Para
isso será necessário planejar e verificar a possibilidade de criação de uma rede de ciclovias que
liguem o polo estudantil as redes cicloviárias já existentes na cidade.  Segundo Gondim (2010) a
análise criteriosa das dimensões de cada elemento da via  permite verificar  se existem espaços
ociosos nas pistas de rolamento que possam ser transferidos para o transporte não motorizado,
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possibilitando desta maneira a otimização do sistema de circulação e do emprego dos recursos
públicos. A composição da via e seu dimensionamento vão ter influência sobre a fluidez, o conforto e
a segurança de todos os modais. 

Para isso o trabalho será dividido em três etapas onde a primeira será a elaboração de um
estudo que permita determinar elementos da cidade e da região propriamente dita, como relevo, o
clima, densidade demográfica e para isso será levado em consideração dados da própria prefeitura
municipal, bem como da estação climatológica da universidade de Maringá (UEM) e de trabalhos
acadêmico que tratam do mesmo tema,  são fatores de extrema importância  para que se  torne
atrativo o uso  da bicicleta como meio de transporte desta maneira serão os primeiros elementos a
serem  analisados.  Já  na  segunda  etapa  da  pesquisa  será  realizado  um  estudo  com  dados
fornecidos  pela  secretaria  de  planejamento  prefeitura  municipal  de  Maringá,  para  mapear  as
ciclovias já existente na região e se existe estudos de novas infraestruturas (ciclovia, ciclofaixa) que
irá  atender  a  região,  será  o  ponto  de  partida  para  determinar  as  possíveis  vias  que  melhor
atenderam às expectativas para uma ciclovia ou afins. Um dado importante é o de que o centro
universitário está localizado em uma região de fundo de vale e apresenta grandes declividades que
não é o ideal para a implantação de ciclovias, sendo assim, é fundamental a avaliação do traçado
por onde passará a ciclovia contemplado vias que não apresentem inclinações muito acentuadas e
desta maneira determinar o tipo de infraestrutura a ser utilizada como, ciclovia, ciclofaixa ou faixa
compartilhada. Está escolha dependerá principalmente do tipo de via e de suas características como
tráfego  o  uso  do  solo  com  este  estudo  já  realizado  é  possível  definir  o  melhor  modelo  de
implantação que garanta comodidade e segurança para seus usuários.    

A proposta não estará limitada apenas as vias públicas desta maneira a terceira etapa será
um  estudo  das  dependências  do  centro  universitário  onde  serão  definidos  os  trajetos  da
infraestrutura necessária para que os usuários possam chegar até o seu destino com tranquilidade e
segurança. Todo o planejamento será embasado em normas ou manuais que garantam a forma
correta de sua implantação e em análises de plantas material este fornecido para própria instituição,
de modo a buscar a rotas mais viáveis dentro do campus. Para que o projeto seja realmente atrativo,
não basta apenas pensar na infraestrutura até o campus mas também o que está infraestrutura
proporcionará aos usuários dentro do campus, um dos fatores de maior preocupação e a questão da
segurança  de  quem utilizara  este  meio  de  transporte  os  usuários  esperam  encontrar  além  de
ciclofaixas ou mesmo ciclovias um local adequado para que possa estacionar a suas bicicletas,
desta  forma  será  contemplado  na  proposta  a  criação  de  mais  paraciclos  proporcionando  mais
segura e comodidade a nova demanda que será criada com a construção dessa ciclovias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ASPECTOS GERAIS DE MARINGÁ

3.1.1 Relevo

Nesta etapa da pesquisa que visa a analisa das declividades do terreno em estudo foram
utilizados dados da pesquisa realizada por NERI (2012) que em sua tese de mestrado  realizou  um
estudo no  território urbano da cidade de Maringá, onde teve como finalidade a obtenção de um
mapa  de  declividade  a  partir  de  uma  base  cartográficas  e  o  uso  do  software  Surfer10®  que
possibilitou  a  realização  de   cálculos  e  permitiu  determinar  quais  as  áreas  impróprias  para  o
transporte cicloviário,  regiões da cidade  que ultrapassam 5% de declividade, o que Neri constatou
foi um resultado satisfatório onde cerca de  93% de todo território urbano da cidade de  Maringá não
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apresenta restrições para o uso do transporte cicloviário o que permite que a cidade tenha um
grande potencial no quesito relevo.

Tendo  como  base  a  pesquisa  de  (NERI  2012)  as  imediações  do  centro  universitário,
apresentou viabilidade para o transporte cicloviário para o quesito relevo,  pois  em sua totalidade a
diferenças de nível foi bem suaves, mantendo a declividade   entre 0% a no máximo 5% conforme
disposto por Scotland (2008) o que torna o uso da bicicleta como meio de transporte satisfatório.  

3.1.2 Clima

A cidade de Maringá está localizada a noroeste do estado do Paraná situada no Hemisfério
Sul e apresenta um clima subtropical com temperaturas amenas e com redução nos dias de chuvas
no período do inverno. Para a analise climática as informações foram obtidas através da Estação
climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM), o período em analise foi de dez anos
(2005 a 2015) conforme Tabela 1.

Tabela 1: Dados climatológicos entre 2005 e 2015 em Maringá/PR

ANO
TEMPERATURA ( ºc) PRECIPITAÇÃO

MÉDIA  MÁX. MÉDIA MIN. TOTAL (mm) DIAS DE CHUVA
2015  28,7 18,9 2724,0 154
2014 29 18,5 1929,9 126
2013 28,1 17,2 1897,10 127
2012 29,2 18,2 1329,0 101
2011 28,3 17,4 1579,8 120
2010 28,3 17,6 1434,7 124
2009 28,1 17,9 2171,2 137
2008 28,2 17,5 1366,1 115
2007 29 18,3 1537,4 107
2006 28,6 18,1 1561,6 107
2005 28,5 18,6 1366 112

MÉDIA 10 ANOS
 28,5º  18,0º 1717,9  121

Fonte: Autor (2016)

A avaliação do clima em relação ao potencial cicloviária para a cidade de Maringá apresentou
medias de temperaturas entre 18,0º a 28,5º,  o que é excelente para a  pratica de atividades físicas
pois se tratar de temperaturas amenas que não apresentam grandes extremos, e segundo FHWA
(1992) estão dentro do ideal, a quantidade de dias de chuva também se torna decisivo para o uso da
bicicleta no deslocamento urbano  a media apresentada nos últimos  dez anos foi de 121 dias, o
valor considerado como excelente seriam de 60 dias de chuva ao ano, porém o valor encontrado se
mostra satisfatório. 

3.2 ETAPA 02 – AVALIAÇÃO DOS EIXOS VIÁRIOS POTENCIAS MARINGÁ

3.2.1 Infraestrutura Cicloviária Existente Cidade de Maringá/PR

Maringá apresenta um destaque enorme para o uso da bicicleta como meio de transporte,
lazer ou para a pratica de esportes. Por possuir um relevo plano e clima bem agradável onde suas
ruas e avenidas tem características positivas com vias largas e bem arborizadas em sua grande
maioria  apresenta  canteiro  centrais,  atrativo  este  que  vem  despertando  ao  longo  dos  anos  o
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interesse da população para o uso da bicicleta no deslocamento urbano. Ao longo dos anos a cidade
recebeu investimentos  neste  seguimento,  porém,  é  necessário  que seja  ampliado possibilitando
atender  uma maior  parcela  da  população na Figura  2,  a  Secretaria  Municipal  de  Planejamento
(SEPLAN) apresenta um estudo realizados para a ampliação da infraestrutura cicloviária de Maringá
este estudo foi realizado no ano de 2014 totalizando entre existente, projetadas e em estudo 87,6 km
de ciclovias.

Figura 1: Malha cicloviária de Maringá (Projetada e em estudo).
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN, 2014).

3.3 DETERMINAÇÃO DAS VIAS COM POTENCIAL CICLOVIÁRIO PARA ESTUDO

Em sua pesquisa (NERI 2012) formulou uma proposta ampla para a cidade de Maringá onde
foram avaliados aspectos urbanos como a hierarquia viária, qual a sua conexão com as diferentes
áreas da cidade,  quais são os polos geradores de tráfego cicloviário,  presença de terminas de
transporte urbano entre outro. Este estudo possibilitou a formulação de um mapa da cidade com
todas as vias com potencial para receber a infraestrutura cicloviária, outro aspecto da pesquisa é
que a região do centro universitário  apresenta alta  densidade de ocupação o que ocasiona um
grande número de pessoas que necessitam se deslocar de um lado para o outro da cidade, o que
torna está região propicia a receber uma ciclovia.

Tendo  como  base  a  pesquisa  de  NERI  e  com  a  finalidade  de  formular  uma  rede  de
interligação cicloviária até o centro universitário localizado na cidade de Maringá, foram analisada as
principais vias de ligação e suas característica afim de determinar quais   permitiriam abrigar uma
infraestrutura cicloviária. As que apresentaram maior potencial foram, Av.  Gastão Vidigal, Av. São
Paulo e Rua José Moreno Junior. 

Os quesitos analisados para a escolha das vias foram, sua velocidade, se a presença de
canteiro central caso exista qual a suas dimensões, facilidade de acesso até o campus, qual o nível
de segurança para o ciclista e por fim a adaptabilidade da via para receber este modal já que no
quesito revelo ambas as vias estão dentro das recomendações.

3.3.1 Avenida São Paulo
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O trecho em estudo está localizado entre a Avenidas Brasil e a Rua José moreno Junior com
uma extensão de 2600 m, é classificada como uma via coletora cortando o eixo norte-sul da cidade,
sendo uma ótima opção de ligação para o centro bem como para os bairros da zona leste e sul, em
sua extensão apresenta polos geradores de fluxo sendo eles dois shopping Center,  polos de  ensino
médio, profissionalizante e de nível superior e um parque urbano está situada no eixo de comercio e
serviços apresentando uma alta densidade populacional. 

Em relação a sua estrutura apresenta 2 faixas por sentido com velocidade limitada a 50 km/h,
seu passeio apresenta dimensões entre 4,50 m a 5,00 m, e seu canteiro central varia entre 5 a 7
metros  de  comprimento.  Desta  forma  como  a  via  apresenta  canteiro  central  com  dimensões
compatível para abrigar uma ciclovia, se torna a melhor opção pois permite garantir maior segurança
aos  ciclistas  este  traçado  esta  demonstrado  no  perfil  elaborado  na  Figura  2,  bem  como  as
dimensões de largura da via, passeio, canteiro e ciclovia.  

Figura 2: Imagem do perfil da Av. São Paulo com a implantação ciclovia
Fonte: Autor (2016)

3.3.2 Avenida Gastão Vidigal

O trecho em estudo está localizado na Avenida Gastão Vidigal, entre as Avenidas Brasil e
Senador Petrônio Portela como uma extensão de 1800 m, é classificada como uma via coletora que
corta o eixo norte- sul da cidade. É uma via de grande importância permitindo a interligação com
diferentes  regiões,  em  sua  extensão  apresenta  polos  geradores  de  fluxo  com  vários  bairros
residenciais com elevada concentração populacional e área de condomínios horizontais, e também
será a futura instalação do centro cívico do município. 

Recebe a classificação de eixo de comercio e serviços com estrutura de 2 faixas por sentido
limitada a uma velocidade máxima de 60 km/h, em seu passeio apresenta dimensões de 5,00 m e
canteiro central de 9 metros de comprimento. Para este trecho o município já desperta interesse de
executar a infraestrutura cicloviária, o que permitirá a continuação da ciclovia já existente na Av.
Brasil que é uma importante via de ligação centro bairros. Seguindo o mesmo projeto da av. Brasil a
ciclovia  proposta nesta pesquisa poderá ser  locada no canteiro  central,  garantindo assim maior
segurança  aos  ciclistas  que  desfrutarão  do  modal  onde  possui  largura  compatível  para  a  sua
execução,  a  proposta  está  demonstrada  no  perfil  elaborado  na  Figura  3,  bem  como  com  as
dimensões da largura da via, passeio, canteiro central e ciclovia.  

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Figura 3: Imagem do perfil da Av. Gastão Vidigal com a implantação ciclovia
Fonte: Autor (2016)

3.3.3 Rua José Moreno Junior

A Rua José Moreno  Junior  apresenta  características  que  a  destaca  das demais  vias  no
entorno  da  instituição  sendo  elas  a  possibilidade  de  criar  uma  ligação  entre  as  duas  vias  já
propostas na pesquisa, Avenida São Paulo e Gastão Vidigal, em sua extensão apresenta vários
portões de acesso ao campus proporcionando muito  mais  praticidade aos ciclistas,  outro  ponto
positivo é a ligação com a Avenida Guedner outra principal via de acesso ao centro universitário;

Em suas características o trecho da rua José Moreno Júnior tem uma  extensão de cerca de
1000 m, com duas faixas de sentido opostos entre a av. Gastão e av. Guedner, já no trecho seguinte
até a av. São Paulo,  apresenta apenas um sentido com duas faixas, o limite de velocidade esta
estabelecido em 40 km/h por se tratar de uma via local, já em seu passeio apresenta dimensões de
5,00 m conforme pode ser visto na Figura 8.

Figura 4: Imagem do perfil da Rua José Moreno Júnior com a implantação ciclovia
Fonte: Autor (2016)

Para este trecho devido a via não apresentar canteiro central, uma opção encontrada foi a
redução nas dimensões do passeio, em um lado da via e consequentemente pista de rolamento
possibilitando que a ciclovia fosse locada no passeio. 

3.4 ETAPA  03 - ESTUDO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO CICLOVIÁRIAS NAS DEPENDÊNCIAS 
DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO.
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Para a proposta de elaboração de uma rede de ciclovias nas dependências do campus foram
identificados quais os pontos geradores de fluxo cicloviários como bibliotecas, laboratórios, blocos
administrativos  e  salas  de  aula,  o  mapeamento  dos  eixos  viários  da  instituição  bem  como  a
localização dos portões de acesso e saída da instituição. Esta etapa se mostra importante, pois
permitiu mapear quais as áreas em especifico necessitam de maior atenção para o planejamento do
traçado  cicloviário,  bem  como  para  a  locação  dos  paraciclos  pois  os  mesmos  precisam  estar
localizados próximos ao destino do ciclista. 

3.4.1 Análise dos Eixos Viário e Portões de Acesso ao Campus

Os eixos viários selecionados para estudo nas dependências da instituição foram organizados
e credenciados sendo eles   E1, E2, E3, E4, E5 e E6 conforme figura 9. Outro ponto importante
considerado  para  a  elaboração  da  proposta  foram os  portões  de  acesso  ao  campus,  onde  os
mesmos foram mapeados e identificados conforme Tabela 2.

Tabela 2: Mapeamento dos portões de acesso ao Centro Universitário de Maringá
 

Portões
Logradouros Eixos Principais Acessos

P1 Av. Guedner E1,E2 Blocos 04, 06, 08, 03, EAD, Rádio

P2 Av. Guedner ------ Blocos 01, 02, 03, Ginásio de esportes

P3 Rua José Moreno Júnior ------ Saída do estacionamento dos blocos 01, 02

P4 Rua José Moreno Júnior E6 Blocos 02, 03, 05, 06 

P5 Rua José Moreno Júnior E4 Complexo esportivo, Bloco 07

P6 Rua Katsuji Nishiyama E2 Blocos 07,10, hospital veterinário, Museu 

P7 Av. Guedner E3 Blocos 07, 08, 09, 10, 11, Capela

Fonte: Autor (2016)

Visando permitir a continuidade da rede cicloviária proposta na etapa 2, foram selecionados
os eixos e os portões que dão acesso as respectivas vias Av. São Paulo e Rua José Moreno Júnior
sendo eles (P3, P4, P5 e P6) e os  eixos (E2, E4, e E6) desta  forma será possível  a interligação
entre as rede dentro da instituição e fora  facilitando assim o deslocamento até o seu destino do
ciclista.

Com todas as informações disponíveis foi possível elabora um trajeto onde a rede cicloviária
poderá ser concebida no interior do campus, os eixos escolhidos foram E2, E3 e E4 está escolha foi
baseada  no  potencial  que  os  eixos  proporcionam  aos  usuários  do  modal,  garantindo  maior
segurança e facilidade no deslocamento do destino previsto. O eixo E2 apresenta conexão com a
Av.  São Paulo  através do portão  06 uma via  importante  no deslocamento  urbano da cidade e
permitindo a interligação com a ciclovia já existente na Av. Brasil um eixo viário que corta a cidade
ao meio, também apresenta viabilidade técnica em relação ao espaço disponível, podendo abrigar a
infraestrutura cicloviária,  em sua extensão apresenta ponto importante de fluxo como blocos de
salas de aula, hospital veterinário, museu e laboratórios.
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O eixo E3 também apresenta elevado potencial cicloviário, pois permiti ao ciclista a ligação
entre a Av. Guedner através do portão P7 e  aos eixos E1, E4 e E5 isso garante grande flexibilidade
no deslocamento dentro da instituição, em sua extensão apresenta diversos polos geradores de
fluxo  como blocos  administrativos,  blocos  de  sala  de  aula,  biblioteca,  capela,  porém apresenta
restrições técnica em relação as  dimensões da via  necessitando de algumas mudanças como
proibição de  estacionamento  em uma face da  via,  mudanças  nas dimensões  do  passeio  entre
outras, a declividade se mostra satisfatória para o modal.

O eixo E4 é uma ligação direta com o portão P5 localizado na Rua José Moreno Júnior, que
na etapa 02 se mostrou como importante elo de ligação entre as duas outras ciclovias proposta na
pesquisa Av. Gastão Vidigal e Av. São Paulo. Este eixo permitirá que ambas as redes dentro e fora
do centro universitário estejam interligadas não apresentando interrupções ao longo do seu trajeto.
Permite a conexão com os eixos E1, E2, E3 e E6 em sua extensão apresenta polos geradores de
fluxo como blocos de sala de aula, um complexo esportivo e laboratórios. Em relação a viabilidade
técnica não apresenta variações acentuadas de declividade porem a limitações nas dimensões das
vias necessitando de medida para a implantação cicloviária.

3.4.2 Estacionamentos e Equipamentos

Com a finalidade de proporcionar facilidade e segurança aos ciclistas foram mapeados os
principais pontos geradores de fluxo cicloviário nas dependências da instituição, tendo em vista que
os mesmos são os prováveis destinos de que utilizará este modal.  Através do levantamento foi
possível definir quais áreas necessitam de estacionamento para bicicletas os (paraciclos), devido a
grande extensão que o centro universitário apresenta em vez de apenas um bicicletário com grande
capacidade, foi proposto a criação de vários paraciclos de menor capacidade, porém o mais próximo
possível do destino dos ciclistas. 

O modelo adotado para o equipamento foi  o “Sheffield” ou “U” invertido, por se tratar do
modelo mais simples e confiável e de fácil instalação, e que atende a todas as recomendações. 

Para  o  dimensionamento  dos  estacionamentos  para  bicicletas  primeiramente  foram
contabilizados a quantidade de vagas de estacionamento que o campus possui cerca de 1800 vagas
de estacionamento para automóveis e 480 para motocicletas. 

A quantidade de vagas que serão destinadas aos paraciclos é de 10% do total de vagas de
automóveis, sendo assim serão 180 vagas disponíveis para bicicletas divididas em 9 paraciclos cada
um com  20  vagas  conforme  exposto  na  Figura  5,  que  unifica  toda  a  proposta  cicloviária  nas
dependências do centro universitário. 
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Figura 5: Proposta cicloviária para o Centro Universitário de Maringá
Fonte: Autor (2016)

4 CONCLUSÃO

A cidade de Maringá já demonstra aspectos positivos para o uso das bicicletas como uma
alternativa de transporte sustentável, em sua extensão a grande parte do seu relevo é plano o que
serve  de  estímulo  para  o  uso  da  bicicleta,  somando  com  ruas  e  avenidas  espaçosas  e  bem
arborizada e com o clima bem agradável. Sendo este modelo uma alternativa viável para promover a
mobilidade urbana, permitindo reduzir o número de veículos em circulação e assim minimizar os
trechos de congestionamento.

Entretanto vale lembrar que apenas o uso da bicicleta não irá solucionar todos os problemas
de  mobilidade  urbana  da  cidade  mais,  é  um  importante  mecanismo  para  a  resolução  dessa
problemática  que  afeta  a  grande  maioria  das  cidades.  O  uso  da  bicicleta  promove  inúmeros
benefícios à população de forma geral contribui para a qualidade de vida, reduzindo os impactos
ambientais, e promovendo ainda a pratica de atividade física que a longo do tempo pode reduzi a
chances de doenças, e por se tratar de um transporte barato promove a inclusão social permitido
com que mais pessoas possam se locomover dentro do meio urbano com um custo menor.

O foco da pesquisa  foi o centro universitário da cidade de Maringá, um ponto de grande fluxo
de pessoas  e que com o passar do tempo já não apresenta a mobilidade urbana desejada, bem
como redução dos espaços físicos para o estacionamento de veículo, principalmente em horários de
pico como entrada e saída de alunos e colaboradores gerando ponto de imobilidade em todo o seu
redor, diante desse cenário a proposta é a criação de uma alternativa que pudesse minimizar essa
problemática,  e  a   bicicleta  se  mostrou como a melhor  alternativa,  seu uso é incentivado em
diversos países pois  é  um transporte  barato e que reduz os  impactos  ambientas  entre outros
inúmeros benefícios.  Mas para isso foi  necessário  criar  mecanismo que visa a tornar  o  uso da
bicicleta mais seguro aos usuários permitindo que um maior número de pessoas possa trocar seu
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veículo por uma bicicleta, então foi elaborado uma proposta de rede cicloviárias que pudesse atende
ao  polo  estudantil  e  a  comunidade  ao  seu  redor,  e  ambos  os  aspectos  analisados  a  cidade
apresentou resultado foi satisfatório.

Uma  das  vantagens  da  rede  cicloviárias  proposta  é  permitir  a  interligação  entre  centro
universitário e terminal  urbano,  isso irá  permitir  que ambos os modais possam ser utilizado em
conjunto  abrindo  uma  oportunidade  de  mercado  para  empresas  de  alugueis  de  bicicletas
amplamente difundido em grandes centros urbanos, onde o usuário poderá se deslocar até o centro
da cidade  através do  transporte público contribuindo para a mobilidade urbana e no restante do
trajeto optar pelo uso da  bicicleta, dessa maneira mesmo pessoas que moram muito longe do polo
estudantil ou mesmo que não tenha uma bicicleta possam desfrutar desse modal.  
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