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Introdução

O trânsito e o transporte público estão inseridos numa crise de
mobilidade urbana, que afeta não só o Brasil como vários outros países. A
inserção da bicicleta no modal de transporte público é uma alternativa positiva
que corresponde às necessidades e expectativas na construção de cidades
sustentáveis. Sua inclusão nos atuais sistemas de transporte e trânsito é viável,
desde que o espaço urbano se modifique e estabeleça infraestruturas
(ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, etc) que beneficiem sua utilização e
disseminação.

A cidade do Rio Grande possui características fundamentais para o
desenvolvimento de uma rede cicloviária, pois possui condições naturais como
o relevo plano, estações do ano bem definidas e uma massa operária de baixa
renda que necessita diminuir gastos com o transporte público. Nesse viés, a
introdução da bicicleta irá trazer ganhos econômicos, sociais e ambientais.

Neste trabalho objetivou-se apresentar uma ferramenta capaz de auxiliar
no desenvolvimento de um sistema cicloviário local, capaz de ampliar a
participação do modal cicloviário na matriz de transporte do município.

Metodologia

Para a elaboração eficiente de um projeto cicloviário é necessário partir
do conhecimento de fatores determinantes do comportamento de usuários
potenciais que buscam movimentar-se dentro do sistema de transporte (VIEIRA
[et al], 2006). Assim, foram realizadas contagens de fluxo veicular (manuais e
automatizadas) nos principais corredores de acesso a cidade, aplicação de
questionário com os usuários de bicicleta, pesquisa bibliográfica acerca do
assunto abordado e o software Google Earth para fazer o planejamento e o
traçado da rede cicloviária local.

Resultados e Discussão

As contagens no fluxo de bicicletas mostraram que existe uma grande
demanda por transporte cicloviário nos principais corredores da cidade (Figura
01). Estes corredores representam importantes vias de ligação entre os bairros
e o centro da cidade (origem/destino).

As contagens realizadas demonstraram que nos primeiros horários da
manhã, principalmente das 07h00min as 08h00min, existe um grande fluxo de
bicicletas no sentido bairro-centro, e ao término da tarde, por volta das
17h00min às 19h30min um grande fluxo no sentido centro-bairro,
correspondendo ao início e término da jornada de trabalho ou outros afazeres.



Figura 01 – Fluxo de bicicletas na Av. Santos Dumont – 17h00min às
19h30min

Fonte: A AUTORA (2009)

Os usuários de bicicleta são provenientes dos mais diferentes bairros do
município, e tem como destino principalmente a zona central da cidade seguida
pelo bairro Cidade Nova e Zona Portuária. A relação econômica do transporte
fez com que 69% dos entrevistados alegassem que o custo é o principal motivo
na escolha da bicicleta como modo de transporte, sendo que em média são
percorridos cerca de 7,4 quilômetros por dia.

De acordo com os entrevistados, a principal reivindicação para se
promover a utilização adequada das bicicletas nas ruas está principalmente na
segregação das vias, pavimentação adequada, bicicletários, continuidade da
rede, iluminação e sinalização vertical e horizontal.

Para a elaboração da rede cicloviária local, buscou-se estabelecer rotas
diretas (sem muitos desvios e obstáculos), ligando pontos de grande fluxo
(origem/destino), com continuidade nas rotas dando mais rapidez aos
deslocamentos dos ciclistas. A rede cicloviária abrange diversos pontos do
município, mas como exemplo cita-se a figura 2 que demonstra o planejamento
da rede cicloviária local.



Figura 02 – Rede cicloviária central
Fonte: GOOGLE EARTH - ADAPTAÇÃO DA AUTORA (2009)

Conclusão

Com a identificação, por meio dos questionários e contagens de fluxo
veicular, as pesquisas mostraram a existência de uma demanda expressiva de
usuários de bicicletas e das principais rotas dos usuários ou principais
origens/destinos, portanto fica clara a necessidade de se estabelecer estruturas
cicloviárias por toda a rede urbana do Rio Grande.

Concluindo, pode-se dizer que o projeto oferece dados que afirmam a
viabilidade de se estabelecer uma rede cicloviária local no município, aplicando
assim um modelo sustentável ao menos referente a mobilidade urbana.
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