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Arapongas está localizada no Estado do Paraná e integra a Região Metropolitana de Londrina, a
Mesorregião Norte Central Paranaense, e a Microrregião de Apucarana distando cerca de 382 Km
da capital Curitiba. Apresenta área de território com 382,215 km² - sendo 119,84 Km² em perímetro
urbano. Em 2010 a população era de 104.150 habitantes (IBGE, 2010), com estimativa de 116.960
habitantes em 2016. A cidade apresenta 244 bairros e mais a zona rural, não apresentando
Distritos na área do Município.
A ocupação urbana do Município estrutura-se diante das três rodovias, a PR-218, PR-444 e BR369. Essas rodovias margeiam a maior parte do espaço urbano e diretamente contribuem de forma
expressiva com a movimentação de pessoas, serviços e bens pelos corredores de tráfego da
cidade. Por essas rodovias pode-se acessar importantes cidades paranaenses, sendo a empresa
Viapar detentora da concessão do trecho pedageado de uma dessas rodovias, a BR-369. O
transporte ferroviário se faz administrado pela América Latina Logística (ALL S.A.) e conecta-se
com as cidades de Maringá, Londrina e posteriormente, com o resto do país.

ARAPONGAS

Mapa do Brasil Destaque Paraná
Sem escala

Mapa do Estado do Paraná Destaque Arapongas
Sem escala

O município ainda apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,748 – ocupando a
36ª posição relação ao estado do Paraná. Arapongas atualmente é um dos principais polos
industriais, contando essencialmente com o parque moveleiro, correspondendo a 70% (setenta por
cento) da economia local. A cidade também conta com atividades relacionadas ao comércio e
serviços, com destaque para o ensino, a religiosidade e os eventos comunitários.
A cidade de Arapongas foi fundada por William da Fonseca Brabason Davids, diretor da
Companhia de Terras Norte do Paraná que, na época da fundação de Arapongas, exercia o cargo
de prefeito de Londrina. Arapongas teve sua colonização inicial formada por lavradores de diversas
nacionalidades e posteriormente glebas destinadas a imigrantes japoneses e eslavos.

Primeiras edificações de Arapongas.
Arquivo cedido pela Prefeitura Municipal de Arapongas

Imagem aérea de Arapongas em 1950.
Direito de imagem Ercilio Ramos Cavallaro

A via férrea na região de Arapongas conta com a antiga Estação de Arapongas e foi inaugurada em
1941, tendo início através da Estrada Ferroviária Nordeste do Paraná, implantada em 1925 no
trecho Ourinhos – Cambará, tendo sido prolongada até Apucarana em 1942. Houve transporte de
passageiros advindos de São Paulo no trecho Ourinhos – Maringá até 1981. Até o ano de 2000
haviam 04 desvios na área do pátio. Em 2007 o prédio foi restaurado e por algum tempo, abrigou a
atividade de Museu. Em 2015 houve um incêndio no local e, após recuperação física do espaço, o
lugar passou a abrigar uma feira semanal nas quintas feiras chamada Feira da Lua, bastante
utilizada pela comunidade araponguense.
O Trópico de Capricórnio, que corta o território de Arapongas na BR-369 (saída para Apucarana) é
um importante ponto turístico da cidade, considerando que muitos turistas se deslocam até lá ou
apenas param para registrar a visita.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Fazenda de plantação de café em Arapongas.
Arquivo cedido por JWS

Estação Ferroviária de Arapongas.
Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br
Foto: José Carlos Neves Lopes
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Mapa de Localização dos Equipamentos Urbanos
e Densidade Demográfica
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1.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA

1.1 POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA – MINISTÉRIO DAS CIDADES
A Política Nacional de Mobilidade Urbana visa a construção de cidades sustentáveis, de forma
que entre os temas envolvidos na gestão urbana, o tema da mobilidade tem suma importância por
se tratar de um fator essencial para toda atividade humana, sendo determinante para o
desenvolvimento econômico e para qualidade de vida, bem como pelo seu papel decisivo na
inclusão social e a equidade na apropriação da cidade e de todos os serviços urbanos.
1.2 LEI DA MOBILIDADE URBANA
A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, instituiu as diretrizes que definem a Política Nacional
de Mobilidade Urbana como instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano de que
tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre
os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e
cargas no território do Município.
As cidades brasileiras vivem um momento de crise da mobilidade urbana que exige uma mudança
de paradigma, revertendo o atual modelo de mobilidade, através de instrumentos de gestão
urbanística, subordinando-se aos princípios de sustentabilidade ambiental e voltando-se
decisivamente a inclusão social. Esse novo conceito de mobilidade urbana é um avanço na
maneira de tratar o sistema de trânsito de forma articulada e planejada com o transporte coletivo, a
logística de distribuição das mercadorias e a construção da infraestrutura viária, das calçadas e de
todos os modos de circulação das pessoas e mercadorias.

1- Ampliação da mobilidade da população, principalmente de baixa renda;
2- Ofertas de condições adequadas para prestação de serviços e a circulação das
mercadorias que abastecem o comércio, dos insumos para as indústrias, dos produtos
por elas gerados e das cargas em geral que circulam nas cidades, de forma a contribuir
para eficiência dos processos econômicos;
3- Melhorar a qualidade de vida e sustentabilidade das cidades, e também:

SUSTENTABLIDADE
AMBIENTAL COMO
FORMA DE
INCLUSÃO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO
URBANO

REDUÇÃO E
ELIMINAÇÃO DE
GASES POLUENTES

MELHORIAS NA
SAÚDE DA
POPULAÇÃO

Grupos de Ação da Política de Mobilidade Urbana
A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada como elemento fundamental
na implementação do conceito da mobilidade urbana para cidades sustentáveis como forma de
inclusão social, redução e eliminação de agentes poluentes e contribuir com a melhoria da saúde
da população. Para tanto, deve-se rever o uso e a ocupação do solo urbano, além das condições
das infraestruturas para a inserção da bicicleta como meio de locomoção inserido na realidade dos
municípios brasileiros. A bicicleta, como meio de transporte e atividade de lazer sustentável,
representa também a redução do custo da mobilidade para as pessoas.
Os principais objetivos do Plano Diretor de Mobilidade Urbana através do Projeto Rede
Cicloviária Integrada para Arapongas estão estruturados pelos seguintes objetivos gerais:

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

Entre os princípios para o planejamento da mobilidade, destacam-se:

OBJETIVOS GERAIS

1- Diminuir a necessidade de viagens motorizadas;
2- Repensar o desenho urbano;
3- Repensar a circulação de veículos;
4- Desenvolver os meios não motorizados de transportes;
5- Reconhecer a importância dos deslocamentos dos pedestres;
6- Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana;
7- Propiciar mobilidade das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
8- Priorizar o Transporte Coletivo
9- Promover a integração dos diversos modos de transporte;
10- Estruturar a gestão local;
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana - PlanMob tem como seu principal objetivo proporcionar o
acesso à toda a população às oportunidades que a cidade oferece, com a oferta de condições
adequadas ao exercício da mobilidade da população e as logísticas de circulação de bens e
serviços devendo os seus produtos serem refletidos nas seguintes esferas:

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

01

03

05

INSERIR E AMPLIAR
O USO DA BICICLETA
NA MATRIZ DOS
DESLOCAMENTOS URBANOS.

PROMOVER O
INVESTIMENTO PÚBLICO EM
INFRAESTRUTURA PARA O
SISTEMA CICLOVIÁRIO
EFICIENTE E SEGURO.

02

DIFUNDIR
O CONCEITO DE MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO

04

PROMOVER A INTEGRAÇÃO
COM O TRANSPORTE
COLETIVO.

PROMOVER A INCLUSÃO
SOCIAL, ULTRAPASSANDO
AS BARREIRAS FÍSICAS,
SOCIAIS E ECONÔMICAS
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2.

2.2 BICICLETA COMO MODAL DE DESLOCAMENTO PARA ARAPONGAS

SISTEMA CICLOVIÁRIO

No país há uma grande demanda de ciclistas, que atinge todas as faixas etárias e classes sociais,

2.1 BREVE HISTÓRICO DA BICICLETA

principalmente pela facilidade de obtenção e manutenção da bicicleta, tornando-se o meio de locomoção
A etimologia da palavra BICICLETA, deriva do latim bi (dois) e do grego kyklos (rodas). Trata-se de um
veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio usuário (ciclista) através de
pedais, sendo assim um velocípede de duas rodas com propulsão humana.

como um importante agente de inclusão social. No entanto, o ciclista é ator mais frágil no contexto do sistema
viário das cidades, se contrapondo às suas características intrínsecas relacionadas com a flexibilidade e
agilidade que assume nos deslocamentos urbanos.

A história da bicicleta inicia através da ideia do alemão Karl Drais Von Sauerbronn que, em 1810, cria um
“cavalo” de madeira, com guidão e duas rodas, impulsionado através de tração humana, onde os pés faziam
as vezes de pedal. Era a primeira bicicleta. Durante as décadas entre 1820 a 1850 surgem os pedais, que
ainda são rígidos e acoplados diretamente à roda dianteira da bicicleta.
Na década de 1860 os velocípedes ganham espaço no mercado através da primeira fábrica criada por
Pierre Michaux, que aumenta a roda dianteira e cria rodas com aro de aço, freios e tração traseira por
corrente, facilitando a pedalada. Durante a década de 1870 é criada a bicicleta tipo Roda Gigante. Na
década de 1880 e 1890, surgem respectivamente o pneu e a evolução do design, através do quadro
trapezoidal e primeiros modelos de alumínio, trazendo mais conforto ao usuário.
De 1900 a 1950 a bicicleta vira um meio de transporte, surgindo os primeiros modelos com freio, marchas e
cubo com roda livre. Seu design se aproxima das motos e no fim dos anos de 1920, o ciclismo esportivo
ganha força na Europa. Nasce a Mountain Bike nos anos 50, que adapta a bicicleta urbana para uso em
trilhas.
Durante as décadas de 1960 e 1970, os modelos se diversificam, comercializa-se em massa, surgem as
bicicletas para as crianças, as de estrada e o sistema de marchas evolui. A bicicleta vira sonho de consumo
de todas as crianças.

A maior parte da malha viária araponguense carece de áreas adequadamente conectadas, adaptadas,
sinalizadas e de uma rede integrada de pistas exclusivas para os deslocamentos de ciclistas. No entanto, as
possibilidades de uso da bicicleta como meio de transporte habitual, lazer e a prática esportiva indicam a
revisão do paradigma dos deslocamentos urbanos em Arapongas, de modo que a promoção deste meio de
transporte é totalmente compatível com a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável
incentivada pelos programas urbanos do Ministério das Cidades.
Este trabalho procura promover, qualificar, adequar e ampliar o transporte por bicicletas na matriz dos
deslocamentos urbanos de Arapongas, de forma a permitir a integração com outros modais de transporte
urbano e os usos cotidianos da cidade. Inclusive, de acordo com o Ministério das Cidades, fomentar o uso
da bicicleta culmina na redução do impacto dos deslocamentos motorizados e na mitigação da degradação
do ambiente natural.
O uso crescente de bicicletas nos centros urbanos tem se mostrado, não somente mais uma alternativa
sustentável para os deslocamentos individuais, mas um novo modelo de uso e percepção urbana na cidades
contemporâneas. Para que a bicicleta seja vista como meio de transporte para diferentes atividades e

Entre 1980 e 2000 a preocupação é a melhora do design, a diminuição do peso das bicicletas e o
desempenho. Criam-se os quadros de fibra de carbono, o freio a disco e o câmbio eletrônico, sem cabos. Em
2010, o nicho de mercado das dobráveis começa a se popularizar e as elétricas passam a ganhar as ruas.
Atualmente, o uso da bicicleta está amplamente difundido e em todos os continentes as Políticas Públicas
promovem a sustentabilidade das cidade, incluindo e incentivando a bicicleta como modal urbano
contemporâneo.

classes sociais, é necessário revisar o desenho urbano e as formas de ocupação dos espaços coletivos. A
integração da bicicleta na matriz de mobilidade urbana nas cidades vem para enriquecer o sistema de
tráfego urbano, uma vez que promove a inclusão social através do acesso democrático do espaço público e
da humanização dos deslocamentos urbanos.
Para o desenvolvimento da Rede Cicloviária Integrada em Arapongas, a linha de eixo do trabalho amplia os
aspectos estruturais de engenharia de transportes, como ciclovias, passarelas ou bicicletários. O conceitos
procuram envolvem ações relacionadas com a cultura local araponguense e a conscientização da

1810

1820 à 1850

1860

1870

1888

1890

comunidade pela valorização dos deslocamentos a pé e por bicicleta, sob os aspectos de segurança viária e
melhoria na qualidade de vida. Esses estímulos deverão estar associados a ações público-privadas, de
forma que o usuário de bicicleta seja atendido nas suas necessidades nos mais diversos lugares da cidade.
Da mesma forma que o motorista do veículo particular, requer vias adequadas, sinalização específica e

1910 à 1940

1950

1960

1970

A História da bicicleta
Fonte: http://shareforthefuture.wordpress.com

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

1990

2010

corredores de circulação, o ciclista também deve ter, no mínimo, os mesmos elementos atendidos, dentre
tantos outros que envolvem as especificidades deste modal.
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2.3 PIRÂMIDE INVERSA DO TRÁFEGO

2.4 LEGISLAÇÃO RELACIONADA - Código de Trânsito Brasileiro

O diagrama abaixo, criado pelo Bicycle Innovation Lab, ilustra a ideia original de colocar os modos
de locomoção mais saudáveis e menos emissores de CO2 no topo do sistema de transportes.
Diferentemente do que se pensava em décadas passadas, o Planejamento Urbano deve promover
e proteger meios de locomoção alternativos aos veículos individuais, democratizando os espaços
públicos. Planejar a mobilidade, conforme essa hierarquia, é tornar as cidades mais seguras,
humanas e saudáveis.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) concedeu à bicicleta o direito de uso das áreas de
acostamento e dispõe sobre o uso da bicicleta e do comportamento do ciclista nas vias públicas nos
seguintes artigos:
t Art. 58 e 59 - locais de circulação;
t Art. 68 - direitos e deveres com o pedestre;
t Art. 105 - acessórios;
t Art. 193 - trânsito de veículos em áreas restritas;
t Art. 201 - distância lateral de segurança de 1,50 metros;
t Art. 214 - preferência no trânsito;
t Art. 244 - penas exclusivas aos ciclistas;
t Art. 255 - condução em passeios.
As vias cicláveis devem ser planejadas para minimizar os impactos sobre a capacidade viária e
adequar características suas físicas e funcionais, aliando velocidade e segurança de forma
atraente aos usuários. São ainda apontados alguns cuidados para o planejamento e implantação
de vias cicláveis, tais como:
t Desenvolvimento longitudinal das vias cicláveis a fim de evitar trechos com muitos
cruzamentos;
t Pavimento impermeável, regular e antiderrapante;
t Largura de 1,20 a 2,40 metros para pistas unidirecionais;
t Largura de 2,40 metros ou superior para pistas bidirecionais;
t Geometria: rampas com inclinação igual ou inferior a 10% e tratamento de interseções nas
esquinas;
t Bicicletário com grande capacidade junto aos terminais de transporte ou junto às áreas de
grande concentração de bicicletas.
t Estacionamento de curta duração nas vias públicas com sinalização específicas.

Fonte: Bicycleinnovationlab.dk

Exemplo de ciclovia segregada:
separação do leito carroçável por barreiras físicas.
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Exemplo de ciclofaixa:
separação do leito carroçável por sinalização.
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2.5 INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
As cidades apresentam características estruturais resultantes das diretrizes dos Planos Diretores
Municipais que norteiam o planejamento urbano. Desta forma, muitas cidades brasileiras não
desenvolveram uma metodologia para inserção da bicicleta, tais como os outros modais do
transporte coletivo (ônibus, trem, aeronaves, táxis e embarcações). Em Arapongas, não é diferente e,
por tanto, o sistema ciclovário terá que ser adaptado à estrutura viária disponível, usufruindo de
diferentes estratégias para implantação do sistema cicloviário na matriz dos deslocamentos urbanos
no Município.

O infraestrutura de VIA COMPARTILHADA consiste no uso
regulamentado da via de forma compartilhada com os
veículos e sem separador físico.

A seguir são apresentados alguns conceitos fundamentais para entendimento dos arranjos
cicloviários consolidados nas cidades, a serem desenvolvidos também para Arapongas.
A INTEGRAÇÃO MODAL com a Rede Cicloviária envolve a oferta de infraestrutura para os ciclistas
junto aos demais serviços de transporte, em especial o transpote coletivo: ônibus urbanos - em
estações de integração; ônibus interurbanos e metropolitanos - em estações rodoviárias; trens e
metrôs; aeroportos e hidroportos, conforme o caso.
A ROTA CICLÁVEL sugere a conexão por via que liga lugares específicos, no caso, corredores de
tráfego ao longo dos bairros mais populosos, conectando-os ao Centro, ao Setor Institucional e às
Estações de Transporte Coletivo.
A REDE CICLOVIÁRIA trata do conjunto de rotas integradas sobre o território urbano, conectando
lugares específicos, compatibilizando outros modais de transporte e circulação, os quais abrangem
as seguintes infraestruturas:
t

O infraestrutura de PASSEIO COMPARTILHADO consiste
no uso regulamentado do passeio de forma compartilhada
com os pedestres devidamente sinalizado e sem separador
físico.

O infraestrutura de CICLOFAIXA consiste em uma via ciclável
apresentada na forma de uma faixa de trânsito exclusiva,
dotada de sinalização específica e que compartilha a caixa
viária, aproveitando a capacidade das vias em termos de
largura e demanda de tráfego.

Via Compartilhada, Passeio Compartilhado, Ciclofaixa e Ciclovia.

De maneira geral os sistemas cicloviários são compostos por rotas formadas por caracterização
específica, podendo compor tramos simples ou combinados, conforme as seguintes infraestruturas:

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

O infraestrutura de CICLOVIA consiste em uma estrutura
totalmente segregada do sistema viário e das áreas de
passeio de pedestres, constituindo-se em um elemento de
maior segurança para os deslocamentos dos ciclistas.
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2.6 ELEMENTOS DO SISTEMA CICLOVIÁRIO
Para promover as condições adequadas do sistema
cicloviário são recomendadas algumas considerações, tais
como: relevo plano, locais para o aproveitamento dos espaços
livres, locais com tradição de uso de bicicletas e parques
industriais que se encontram em desenvolvimento na cidade.

ACESSIBILIDADE

Possibilidade de
condição de alcance,
percepção e
entendimento para a
utilização com segurança
e autonomia de
edificações, espaço,
mobiliário, equipamento
urbano e elementos
(ABNT NBR 9050:2015);

Segundo dados do Ministério das Cidades, nas cidades
brasileiras geralmente a demanda de bicicletas em circulação
nos dias úteis ocorre por motivos de trabalho e nos finais de
semana, a demanda concentra-se nos motivos relacionados
ao lazer e à prática esportiva.
Para a inserção da bicicleta na matriz dos deslocamentos
urbanos, devem ser definidas também características
específicas de circulação, sinalização, estacionamento e
comunicação com todos os usuários do trânsito de forma
integrada.
As vias cicláveis devem ser planejadas para minimizar os
impactos sobre a capacidade viária, de forma a adequar
características físicas e funcionais, aliando velocidade e
segurança de modo atrativo aos usuários ciclistas.

ACOSTAMENTO

Parte da via/pista de rolamento
destinada à parada de emergências de
veículos e à circulação de pedestres e
bicicletas quando não houver local
apropriado;

BICICLETA

Veículo dotado de 02 (duas) rodas
movido à propulsão humana (CTB) ;
CALÇADA

BICICLETÁRIO
Local (na via ou fora
dela) para
estacionamento de
bicicletas por período
prolongado de tempo,
geralmente implantado
junto às estações de
integração do
transporte coletivo e
demais equipamentos
urbanos - públicos ou
privados;

Os elementos cicloviários relacionados são os apresentados
conforme segue:

Parte da via,
normalmente
segregada, reservada
ao trânsito de
pedestres e à
implantação de
mobiliário urbano,
sinalização,
vegetação e outros
fins (CTB);

PARACICLO
Elemento acessório para
estacionamento de bicicletas por
período curto de tempo, geralmente
implantado em vias públicas, áreas de
passeio e demais equipamentos
urbanos - públicos ou privados;

PASSEIO

Parte da calçada livre de interferências,
destinada a circulação de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas (CTB).

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS
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2.7 DESLOCAMENTOS CICLOVIÁRIOS

BR

-3
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9

Segundo os manuais cicloviários do Ministério das Cidades, a
bicicleta é reconhecida como o meio de transporte mais rápido
para deslocamentos.
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A competitividade da bicicleta em relação a outros modais,
nas viagens urbanas de até 5 km, constitui forte argumento
para a adoção de políticas públicas em favor desse veículo.
Todavia, aceita-se um “limite teórico” de 7,5 km como o raio
ideal das viagens ciclísticas urbanas. Para uma velocidade
média de 15 km/h, isto seria correspondente a uma viagem
com duração máxima de 30 minutos.
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Gráﬁco - Desempenho do modo de transporte vs tempo de viagem
Fonte: European Comission, 1999.
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No mapa ao lado foi determinado como ponto inicial dos raios
de abrangência cicláveis, a Estação Principal de Integração de
Arapongas, entre a Rua Andorinhas e a Rua Rouxinol. Como
consequência da inserção dos raios, pode ser visualizado que
a maior parte dos bairros é atendido dentro dos limites
aceitáveis para deslocamentos urbanos por bicicleta.
Esta área de abrangência, demonstra que a maior parte dos
equipamentos urbanos podem ser atendidos em viagens
ciclísticas urbanas de até 5 km e, em um raio de 7,5 km
praticamente todos os equipamentos urbanos se encontram
dentro deste perímetro.

PR-170 BR-369

Raio de 5km

LEGENDA

SEGUE PARA
ARICANDUVA

Raio de 7,5km

PRAÇAS E PARQUES

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

FEIRAS LOCAIS

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

IGREJAS

UNIVERSIDADE

ÓRGÃOS PÚBLICOS

CENTRO ESPORTIVO

HOSPITAL

TERMINAL DE INTEGRAÇÃO

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANÁLISES - INFRAESTRUTURAS PARA A MOBILIDADE URBANA

3.

ANÁLISES DAS INFRAESTRUTURAS PARA MOBILIDADE URBANA

3.1 IMPLANTAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA
O desenvolvimento da rede cicloviária integrada de Arapongas, deve envolver elementos mais
abrangentes do que apenas aspectos estruturais de engenharia construtiva, como ciclovias,
passarelas ou bicicletários, mas associado a essas ações, envolve a valorização deste modal pelo
Poder Público Municipal para promover a conscientização da comunidade em Arapongas de que o
deslocamento a pé e por bicicleta é uma excelente opção para humanizar os espaços públicos e
melhorar a qualidade de vida. As motivações devem estar associadas a parcerias público-privadas,
de forma que o usuário de bicicleta seja atendido nas suas necessidades nos diferentes setores da
cidade. Da mesma forma que o motorista do veículo particular, necessita de sinalização, vias e
áreas de estacionamento, o ciclista, também deve ter as mesmas necessidades atendidas.

O planejamento da rede cicloviária visa estabelecer rotas seguras e atrativas aos ciclistas na
estrutura viária existente, promovendo a integração também com outros modais de transporte.
Para isso, em alguns casos a ciclofaixa assumirá o espaço ocupado para estacionamento, uma vez
que aos olhos do desenvolvimento urbano, a pista de estacionamento é um espaço público, ocioso,
e que é ocupado como espaço privado por um único usuário por muitas horas de um dia.
Comparando o deslocamento de 72 pessoas em diferentes modais, identifica-se: no espaço viário
que ocupa o estacionamento de um automóvel é possível acomodar até vinte bicicletas; que 72
ciclistas, ocupam 72 bicicletas correspondente a 90,00m²; de carro (na ocupação média de 1,2
pessoas por veículo), 60 carros transportam 72 pessoas, correspondente a 720m², 72 pessoas
podem ser transportadas em um único ônibus que ocupa 30,00m². Com este comparativo, é
evidente que o uso do automóvel é a forma de transporte menos democrática e que compromete o
desempenho de tráfego das cidades sustentáveis.

O projeto cicloviário a ser desenvolvido para Arapongas visa garantir diretrizes básicas para a
motivação dos usuários, em acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério das Cidades:

01

02

03

SEGURANÇA
VIÁRIA

ROTAS DIRETAS
E RÁPIDAS

COERÊNCIA DA
INFRAESTRUTURA

Na qual a sinalização dos
cruzamentos, pavimentação
e equipamentos de apoio
estejam de acordo com o
uso, promovendo a
visibilidade e previsibilidade dos trajetos.

Facilmente percebidas pelo
ciclista, para a redução do
tempo de viagem e do
esforço dispendido no
deslocamento.

Apresentando unidade do
desenho das vias e de
sinalização, mantendo
constância na largura,
posição e geometria da
rede cicloviária.

um ônibus para 72 pessoas

72 bicicletas para 72 pessoas

60 carros para 72 pessoas

Comparativo com o mesmo número de pessoas com três modais diferentes.
Fonte: (http://migre.me/ejdPl) Disponível em http://mobilidadesustentavel.zip.net/

04

05

CONFORTO

ATRATIVIDADE

A pavimentação das
ciclovias e ciclofaixas deve
ser regular
impermeável, antiderrapante e de aspecto
agradável.

O trajeto deve promoer
uma sensação prazerosa
de pedalar, passando por
ambientes atrativos,
variados e diminuindo o
conflito com tráfego
pesado.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Todos os modais de transporte apresentam aspectos favoráveis e desfavoráveis e com a bicicleta,
não é diferente. No entanto, o Planejamento Urbano deve minimizar as dificuldades e impulsionar a
qualidade dos sistemas de transportes, visando a sustentabilidade e a eficiência do desempenho
dos modais.
A seguir são apresentados resumos dos aspectos que envolvem o deslocamento por bicicleta. As
fragilidades do sistema cicloviário são facilmente mitigadas com o investimento adequado em
sinalização e infraestrutura. Em contrapartida, os benefícios ultrapassam os motivos econômicos,
proporcionando bem estar e melhorias na qualidade ambiental da cidade e por consequência, para
toda a população.
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ENTRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS FAVORÁVEIS AO USO DA BICICLETA ESTÃO:

BAIXO CUSTO DE
AQUISIÇÃO E
MANUTENÇÃO

BAIXA
PERTURBAÇÃO
AMBIENTAL

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

CONTRIBUIÇÃO A
SAÚDE

Com o investimento no
mercado de bicicletas,
há diversidade de
modelos para os mais
diferentes públicos.

Meio de locomoção
totalmente livre de
emissão de gases
poluentes onde a
única fonte de energia
é a propulsão humana.

Não produz ruídos, e
favorecem a condição
da qualidade visual
das cidades.

Proporciona atividade
física, bem estar, e
afasta o sedentarismo,
sendo indicado para
todas as idades.

01

02

03

04

EQUIDADE

FLEXIBILIDADE

Permite que todas as
pessoas tenham o
mesmo direito de uso
dos espaços,
independente da
idade, gênero e classe
social.

ESPAÇO PÚBLICO
REDUZIDO

De bicicleta é possível
realizar trajetos
alternativos e com
maior conveniência
aos usuários.

Para circulação da
bicicleta as faixas de
circulação e estacionamentos são racionalizados e com menores
gastos com
manutenção.

05

06

07

ENTRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DESFAVORÁVEIS AO USO DA BICICLETA ESTÃO:

01

02

03

04

05

RAMPAS

EXPOSIÇÃO ÀS
INTEMPÉRES

EXPOSIÇÃO
A POLUIÇÃO

VULNERABILIDADE
FÍSICA

VULNERABILIDADE AO
FURTO

Podem ser suavizadas por
trajetos de menor tráfego de
veículos pesados e próximos a
parques e praças.

Com a fragilidade do ciclista, a
sinalização viária e
infraestrutura adequada
favorecem a segurança dos
ciclistas.

Bicicletários e paraciclos
localizados em locais iluminados
e junto a edificações comerciais
e serviços públicos, onde há
circulação de pessoas e
segurança privada.

Podem ser mitigadas com
dispositivos auxiliares e com o
emprego de tecnologia na
produção das bicicletas.

Uso da bicicleta no entorno
de parques.

Podem ser suavizadas com
uso de capas de chuva,
luvas e botas.

Uso da bicicleta em diferentes
regiões da cidade.

Harmonia ciclovia e antiga
Estação Ferroviária.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Ciclista transpondo lugares
diferentesao longo do seu
deslocamento.

Ausência de ciclofaixa aumenta a
exposição de acidentes
o ciclista no trânsito.

Ausência de manutenção
de pintura expõe o ciclista
a riscos nos cruzamentos.

A integração ambiental junto
a ciclovia influencia no bem estar
e ajuda a incentivar o uso.
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3.2 ESTRUTURA VIÁRIA DE ARAPONGAS

N

municípios da Região Metropolitana de Londrina, estando a 382 Km

9

Arapongas, localizada no norte do Estado do Paraná e integra os 25
36

Ro

ia
ov

PR

21

8

Ro
d

via

BR

do

da capital Curitiba. A área urbana é configurada por estruturas

Rod

ovia

viárias que conformam a malha urbana e condicionam os

PR

444

deslocamentos rodoviários, quais sejam:
t Estrada Federal - BR 369, que atravessa o município em
.G
Av

Estradas Estaduais – Rodovia PR 444, que realiza o
contorno norte-sul na zona oeste e a Rodovia PR 218, situada
na região noroeste, cujo traçado integra-se à área Central
pela Avenida Gaturamo.

ã
Av.
M

do

via

ara

PR

t

can

44

4

o
ram
atu

sentido norte-sul, inclusive em relação à ferrovia de cargas;

Ro

ET.
Caravelle

ET.
Gaturamo
ará

ET.
Flamigos

Rua Tang

Na configuração do território, os vetores de circulação regional
(rodovias e ferrovia) aliado aos usos setorizados e o sistema viário
principal demarcam um zoneamento da mobilidade urbana na
cidade baseada nos principais eixos de circulação, são eles:

ET.
Uirapuru

Av
.A

ra

po

ng

as

ET.
Pç. Matriz

ESI.
Antônio
Grassano
EPI.
Arapongas

ET.
Drongo
ET.
Mauá

ET.
Santo
Antônio

Via Férrea; a Rodovia BR 369; Rua Rouxinol; Avenida Maracanã;
Rodovia PR 444; Rua Tangará; Rua Flamingos; Rua Uirapuru;
Avenida Arapongas e PR 218 – Avenida Gaturamo.
t

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

RUA ITAJUBÁ

uxinol

Rodovia BR 369

RUA CAIAPÓ

Rua Ro

t

SEGUE PARA
O CENTRO DE
ARAPONGAS

LIMITE DO PERÍMETRO URBANO

Avenida Gaturamo – entre a Rua Saíra Militar e a Avenida
Arapongas; Rua Flamingos e Rua Uirapuru - entre a Avenida
Gaturamo e a via férrea; Rua Rouxinol, entre a Rua Abelheiro
(imediações da Rodoviária) e a Rua Formigueiro da Serra (nas
imediações do Trópico de Capricórnio); Rua Andorinhas – entre a
Rua das Pombas e a Rua Uirapuru; Avenida Maracanã - no
entorno da Praça Santo Antônio, entre a Rua Turaco e a Rua
Tinguaçu; e a Rua Gralha Azul – defronte a Rodoviária, entre a
Avenida Maracanã e a Rua Perdizes.

LOCALIDADE DE ARICANDUVA
BR-369

Em Arapongas, os Corredores do Transporte proposto pelo
Projeto Operacional na Reestruturação do Transporte Coletivo
Municipal está previsto para ser implantado nas vias:

Mapa da Área Urbana de Arapongas - Linhas do Projeto Operacional do Transporte Coletivo Municipal - sem escala

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANÁLISE - ESTRUTURA VIÁRIA

A definição destas vias estruturadoras do transporte coletivo
permitem que o Poder Público Municipal passe a adotar medidas
que priorizem a caracterização destas vias para a qualificação do
serviço de transporte, relacionados à segurança viária, à segurança
pública e ao mobiliário urbano, entre outras medidas.
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Mapa da área urbana de Arapongas - sem escala
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PR-170 BR-369

RUA ROUX
INOL

No mapa ao lado está ilustrado as diferentes zonas de atração de
Arapongas que são os principais motivos de deslocamentos da
cidade. Na Zona Central há o destaque para áreas de lazer,
comércio e é onde estão localizadas as estações de transporte.
Mais afastado (à noroeste da Zona Central) está a universidade e o
hospital, que geram um grande fluxo de deslocamentos. À nordeste
da Zona Central está a atratividade da região Flamingos que é o
bairro de Arapongas que está em fase de crescimento. E, ao sul está Zonas de Atração
Zonas de Atração
a Vila Aparecida que também apresenta uma demanda
Atração entre zonas
considerável de trabalhadores que se deslocam diariamente para o
Atrações para zonas
trabalho.

CA
AV. MARA

NÃ

Zona Central

RÍM

RAMO

Lazer

Com a identificação destes eixos de circulação, a mobilidade pôde
ser zoneada de modo a permitir o planejamento integrado e
setorizado da seguinte forma:
t

ETR
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OU

RB

RU
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AI

RA
TA
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A

Flamingos

RUA

Os eixos de circulação de carga já estão naturalmente
consolidados, em especial pela presença da via férrea, que
atravessa a área urbana do Município em sentido norte-sul. O modal
rodoviário é definido pelos principais corredores de transporte, tais
como na Rodovia BR 369, Rodovia PR 444, Rodovia PR 218, além
das vias urbanas Avenida Gaturamo, Rua Tangará e Avenida
Maracanã, além de outras vias tais como a Rua Iratauá, Rua Jurutau
e Rua Rouxinol, entre outras.

N

Vila Aparecida

SEGUE PARA
ARICANDUVA
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3.3 TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

N

BR

-3

69

3.3.1 REDE ATUAL DO TRANSPORTE COLETIVO

-2

LIMIT

PR

PR

-4

44

A rede de linhas do transporte coletivo em operação são
ilustradas no mapa que segue, ao qual deverão
gradualmente migrar para o novo modelo do Sistema do
Transporte Coletivo Municipal, cujo projeto visa atender a
população araponguense de forma mais abrangente.
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A rede atual, está distribuída na malha urbana, de modo a
realizar o atendimento de modo radial entre o Centro e as
Regiões Urbanas.

MO

Os elementos que compõem o Sistema do Transporte
Coletivo Municipal de Arapongas atualmente são:
t Terminal Rodoviário
t Terminal Urbano
t Linhas
t Linha 001 – Águias
t Linha 002 – Palmares
t Linha 003 – Padre Chico – Bandeirantes
t Linha 004 – Bandeirantes
t Linha 005 – Jardim do Sol
t Linha 006 – Mônaco
t Linha 007 – Aricanduva
t Linha 008 – Corina
t Linha 009 – Jardim Aeroporto
t Linha 010 – Tropical
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TERMINAL
URBANO
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CANÃ
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BR-369

RUA CAIAPÓ

SEGUE PARA
O CENTRO DE
ARAPONGAS

LIMITE DO PERÍMETRO URBANO

BR-369

LOCALIDADE DE ARICANDUVA

Legenda
Terminal Rodoviário
Terminal Urbano
Roteiros Atual Centro-Bairro
Roteiros Atual Bairro-Centro

Mapa da Área Urbana de Arapongas
Rede de Atendimento Transporte Coletivo Municipal
- sem escala
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3.3.2 REDE FUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO
Com a implantação das novas Estações de Integração, o
transporte coletivo os novos arranjos de deslocamentos,
com itinerários estrategicamente projetados para garantir
melhor desempenho e a qualidade dos serviços prestados.
A integração modal envolve implantar bicicletários junto
das Estação Principal e Estação Secundária e paraciclos
nas Estações de Transferência.
Estações de Integração
t

Estação Principal de Integração Arapongas

t

Estação Secundária de Integração Antônio Grassano

t

Estações de Transferência

ET.
Caravelle

ET.
Gaturamo

t Estação Santo Antônio
t Estação Praça Igreja Matriz

ET.
Flamigos

ET.
Uirapuru

ET.
Pç. Matriz

t Estação Flamingos
t Estação Uirapuru

EPI.
Arapongas

ET.
Drongo

t Estação Drongo

ET.
Mauá

t Estação Gaturamo

ESI.
Antônio
Grassano

ET.
Santo
Antônio

t Estação Caravelle
t Estação Praça Mauá

Linhas
LOCALIDADE DE ARICANDUVA

RUA CAIAPÓ

RUA ITAJUBÁ

SEGUE PARA
O CENTRO DE
ARAPONGAS

LIMITE DO PERÍMETRO URBANO

DIA 01 – Diametral Arapongas – sentido norte-sul
DIA 02 – Diametral Petrópolis – sentido leste-oeste
INT 01 – Interbairros
AL 01 – Águias;
AL 02 – Palmares;
AL 03 – Padre Chico;
AL 04 – Bandeirantes (radial);
AL 05 – Jardim do Sol;
AL 06 – Mônaco;
AL 07 – Aricanduva (radial);
AL 08 – Corina;
AL 09 – Aeroporto;
AL 10 – Tropical.

BR-369

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Legenda
Estação Principal de Integração
Estação Secundária de Integração
Estações de Transferêcia

Roteiro Futuro Centro - Bairro
Roteiro Futuro Bairro - Centro

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Mapa da Área Urbana de Arapongas - sem escala
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3.3.3 ESTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO

O atual Terminal Urbano deverá ser caracterizado como Estação Principal de
Integração Arapongas, de forma a permitir melhor operação das linhas,
melhor atendimento aos usuários e garantir agilidade nas operações dos
transbordos. Inclusive, a caracterização desse espaço como estação,
proporcionará aos usuários melhor entendimento quanto a função do lugar
como espaço de transbordos. Para tanto, são imprescindíveis adequações na
edificação geral do espaço, relacionadas aos seguintes elementos:
·

Implantação de plataforma nova para as Linhas Diametrais;

·

Ampliação e adequação das plataformas atuais;

·

Reforma e manutenção permanente nos sanitários públicos;

·

Revisão da iluminação conforme requisistos de iluminância;

·

Caracterização do acesso principal pelo pórtico central da Rua Marabu;

·

Incorporação do espaço interno (atualmente ocupado para atividades
esportivas) para um espaço de convivência dos usuários

DA

S

PO

MB

AS

ESTAÇÃO PRINCIPAL DE
INTEGRAÇÃO ARAPONGAS

Implantar serviços e comércio relacionado a atividade da estação, tais
como lancherias, atendimento operacional e de informações aos
usuários;

RU

A

MA

RA

BU

Prever integração modal com a Rede Cicloviária conforme proposta
deste Caderno Técnico.

RU

A

AN
D

OR

IN

HA

S

·

A

RUA ROUXINOL

·

RU

Legenda
Rede Cicloviária Proposta
Saída de Ônibus
Entrada de Ônibus
Fluxo Viário

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANÁLISE DA INTEGRAÇÃO MODAL

3.3.4 CORREDORES DO TRANSPORTE COLETIVO
Com o Projeto de Reestruturação do Transporte Coletivo de Arapongas, a Rua Flamingos,
Rua Gaturamo, Rua Uirapuru, Rua Andorinhas, Rua Rouxinol e Avenida Rouxinol são os
principais eixos estruturadores do novo sistema e deverão receber investimentos em adequação
da infraestrutura para a caracterização e implantação do Corredor do Transporte Coletivo. A
implantação do corredor de ônibus deverá condicionar a circulação do sistema viário de forma
integrada com as vias paralelas, inclusive com a rede de rotas cicláveis propostas neste trabalho.

As vias que deverão desempenhar o papel de corredores de tráfego de apoio ao Sistema de
Tráfego em geral, são: Rua das Pombas e Rua Marabu que estão a norte da Rua Falmingos; Rua
Tucanos e Rolinhas dando apoio a Rua Uirapuru ao sul; as Ruas Biguatinga e Biguá a oeste da
Rua Gaturamo; a Rua Tetraz dando apoio a Avenida Maracanã a leste e a Rua Juriti a oeste; Rua
Rouxinol estruturada e apoiada pela Rua Araras a oeste .

LEGENDA
EPI
Estação Principal de Integração
ESI
Estação Secundaria de Integração
ET
Estação de Transferência
Rede de linhas do TCM
Corredores do
transporte coletivo:
Avenida Gaturamo
Rua Flamingos
Rua Uirapuru
Rua Rouxinol
Rua Andorinhas
Avenida Maracanã
Rua Gralha Azul

Corredores de
tráfego de apoio:
Rua das Pombas
Rua Marabu

MARACA

NÃ

Rua Tucanos
Rua Rolinhas
Rua Biguatinga
Rua Biguá

AVENIDA

Rua Tetraz
Rua Juriti
Rua Araras
Mapa da Área Urbana de Arapongas com
Corredores do Transporte Coletivo - sem escala

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Recorte Corredores do Transporte Coletivo e
Corredores de Tráfego de Apoio - sem escala
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3.3.5 DEMANDA DE VIAGENS

Zona Norte

A Rede Cicloviária está organizada a partir das estruturas consolidadas da área urbana central cujo
desenho apresenta malha ortogonal e atingem boa abrangência nas relações de conectividade
(capacidade de conexões integradas) com as demais infraestruturas urbanas, permitindo as
extensões das rotas de forma estruturada para as 10 Regiões Urbanas, conforme apresentadas no
Projeto do Reestruturação do Sistema do Transporte Coletivo Municipal, a partir da pesquisa de
Origem e Destino realizada em abril de 2016, onde a matriz de desejo dos deslocamentos está
sintetizada conforme segue:
As Regiões Urbanas são definidas a partir dos seguintes lugares de referência:

8% 5%

R02

9% 9%

Bandeirantes

R09

Tropical

t

Bandeirantes - Região Urbana 2 (RU2)
Ref. Córrego Bandeirantes

t

t

7% 4%

10%

Ref. Flamingos, Águias, Monte Carlo

10% 6%

Araponguinha - Região Urbana 4 (RU4)

R07

Parque das Nações - Região Urbana 8 (RU8)

R05

13% 15%

Palmares - Região Urbana 6 (RU6)
Padre Chico - Região Urbana 7 (RU7)

4% 3%

Padre Chico

Fazenda Catarina - Região Urbana 5 (RU5)

Ref. Vila Aparecida, Columbia
t

Zona Leste

Parque das Nações

Fazenda
Catarina

R06

Palmares

Ref. Rua Rouxinol, Piacenza
t

Centro

4%

R04

Araponguinha

R08

Ref. Parque Industrial, Jd. Baroneza
t

R01

Flamingos - Região Urbana 3 (RU3)

Ref. Araponguinha, Santo Antônio
t

R03

37%

Zona Oeste

Centro - Região Urbana 1 (RU1)
Ref. Rua Flamingos e Rua Uirapuru

12%

Flamingos

9%
t

19%

9% 5%

Zona Sul

R010

Aricanduva

Ref. Petrópolis, Rua Tangará
t

Tropical - Região Urbana 9 (RU9)
Ref. Cemitério, Pennachi

t

Aricanduva - Região Urbana 10 (RU10)

LEGENDA

Ref. Alto Boa Vista, Colibri
t

Origem

Municípios Vizinhos
Destino
Regiões Urbanas - Demanda de Origens e
Destinos do Transporte Coletivo Urbano
sem escala
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4.

ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

4.1 INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA - SITUAÇÃO ATUAL
A promoção da mobilidade urbana envolve a inibição do uso dos veículos particulares motorizados
nas áreas urbanas centrais, através de investimentos na atratividade do modal bicicleta e,
especialmente na forma do que trata este trabalho, na integração deste modal com o transporte
coletivo municipal e intermunicipal.

Ciclofaixa no entorno do Terminal Urbano

São recorrentes no Município ações que beneficiam diretamente os ciclistas, uma vez que são
facilmente identificadas infraestruturas em diversas vias da cidade. Paraciclos são encontrados em
calçadas na área central, tais como diversas ciclofaixas e ainda, a presença de ciclovias. No
entanto, mostra-se com implantação tímida diante do número expressivo desse tipo de mobiliário
urbano, assim como em relação a opção por este meio de transporte pela população, que poderia
ser melhor explorado pelo Município.

Infraestrutura de paraciclos junto ao Terminal Urbano.

Atualmente, em Arapongas existe infraestrutura de integração do transporte coletivo com a
bicicleta – na forma de paraciclos, porém não há sinalização específica e tampouco espaço
fechado ou com segurança pública relacionada.
No Terminal Urbano, localizado na Rua Rouxinol esquina com a Rua Marabu, situado no principal
ponto de convergência dos deslocamentos urbanos, cujo local apresenta circulação de pessoas,
em especial ciclistas, uma vez que na Rua Andorinhas existe sinalização de ciclofaixa e também
ciclovia na faixa de domínio da rede ferroviária. No entanto, nãohá acompanhamento de segurança
pública na área do bicicletário, tampouco junto ao parque linear.

Paraciclo na calçada

PLANO DIRETOR
DE MOBILIDADE
DE MOBILIDADE
URBANA DE
URBANA
PRESIDENTE
DE ARAPONGAS
PRUDENTE
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4.2 ROTAS CICLOVIÁRIAS EXISTENTES

BR

-3
6

9

Em Arapongas as áreas públicas destinadas aos ciclistas
ainda são modestas em relação à demanda potencial, nas
quais os ciclistas trafegam estruturadas por ciclovias,
ciclofaixas junto ao leito carroçável, ou junto da via pública
de forma compartilhada com os veículos. Em locais aonde
existe ciclovia e ciclofaixa, tal como ao longo da via férrea e
na Avenida Gaturamo muitas vezes ela é utilizada por
pedestres como passeio, principalmente em trechos onde
a calçada está muito deteriorada inclusive, mesmo
existindo estrutura destinada para a bicicleta ainda há
aqueles que continuam circulando fora dela.

PR

PR
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CICLOVIA: A ciclovia existente está situada na via:
Rua Rouxinol.
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1

CA
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CICLOFAIXA: A principal ciclofaixa existente está
localizada na Avenida Arapongas, as demais ciclofaixas
são encontradas nas vias: Avenida Gaturamo; junto ao
CSU; junto ao Bosque dos Passáros; Rua Catiumbava e
Rua Andorinhas.

CICLOFAIXA BIDIRECIONAL

1

RUA ROUXINOL

5

RUA CATIUMBAVA

2

AVENIDA GATURAMO

6

RUA ADORINHAS

3

JUNTO AO CSU

7

AVENIDA ARAPONGAS

4

JUNTO AO BOSQUE DOS PASSÁROS

CICLOFAIXA UNIDIRECIONAL
CICLOVIA
CICLOVIA
CICLOFAIXA

RUA ROUX
INOL

LEGENDA

PRAÇAS E PARQUES

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

FEIRAS LOCAIS

UNIVERSIDADE

IGREJAS

HOSPITAL

CENTRO ESPORTIVO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

ÓRGÃOS PÚBLICOS

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

BR-369

Equipamentos Urbanos

SEGUE PARA
ARICANDUVA

Mapa da área urbana de Arapongas
Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala
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1

3

Ciclovia – Rua Rouxinol: A ciclovia tem início junto a Rua Pavão até o início da Vila
Aparecida com extensão de 1425,29m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois é
uma importante ligação Norte - Sul.

Ciclofaixa – Junto ao CSU: A ciclofaixa que contorna o CSU (Centro Social Urbano), com
extensão de 274m é mais utilizada para treinos e lazer. Portanto a ciclofaixa será mantida na
proposta deste PlanMob, integrando a Rede Cicloviária e ao transporte coletivo.

Rua Rouxinol

Centro Social Urbano - CSU

2

Ciclofaixa – Avenida Gaturamo: A ciclofaixa tem início na Rua Rendeira e se extende até
Rua das Pombas com extensão de 379m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, pois é
uma importante ligação do centro com a Universidade.

Avenida Gaturamo

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

4

Ciclofaixa – Junto ao Bosque dos Pássaros: A ciclofaixa junto ao Bosque dos Pássaros
com extensão de 419m tem a função de ligar o Bosque dos Pássaros ao Parque das Nações. A
ciclofaixa envolve o Bosque e será mantida na proposta deste plano como forma de integração
entre os parques.

Bosque dos Pássaros

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANÁLISE - INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

5

Ciclovia – Rua Catiumbava: A ciclovia tem início na Rua Iratauá até a Avenida Maracanã
com extensão de 151m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano, atualmente ela não tem
tanta força viária, porém dentro da Rede Cicloviária proposta ela será a ligação entre o bairro
Flamingos e a Avenida Maracanã que leva a outros pontos da cidade inclusive ao Centro. Essa
ligação leste-oeste é reforçada pela passarela que possibilita a travessia com segurança.

6

Ciclofaixa – Rua Andorinhas: A ciclovia tem início na Rua Marabu até a Rua das Pombas
com extensão de 70m. A ciclovia será mantida na proposta deste plano para garantir a integração
modal com a Estação Principal de Integração Arapongas.

Rua Catiumbava

Rua Andorinhas

7

Ciclofaixa – Avenida Arapongas: A ciclofaixa tem início na rotatória no início da Avenida Arapongas e se extende até o encontro com a Praça Mauá com extensão de 120m. A ciclofaixa será mantida
na proposta deste plano, pois está localizada na principal avenida da cidade e está no centro da Rede Cicloviária, estabelecendo conexão com diferentes pontos da cidade.

Avenida Arapongas

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS
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4.3 PESQUISAS - DEMANDA DE CICLISTAS
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O mapa a seguir ilustra os locais onde foram realizadas as
pesquisas de trafego.
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A pesquisa realizada com os ciclistas apontou elementos
que mais preocupam os ciclistas que, em resumo são:
t As pesquisas na região "Feira da Lua e sentido
Rodoviária", evidenciam sentimento de medo em
relação a não haver percepção de segurança no
local. Muitos ciclistas desviam da ciclovia neste
trecho e trafegam pelas ruas, por considerarem ser
menor a incidência de assaltos;
t Alguns dos entrevistados já foram vítimas de
assaltos e temem reincidência;
t Muitos utilizam a bicicleta simplesmente por não
possuírem condições financeiras de sustentar
outros meios de transporte ou apenas para
economizar no transporte coletivo ou com
combustível;
t Muitos trechos na ciclovia são difíceis de trafegar
pela carência de manutenção, que culminam em
muitos buracos e, com o período de chuvas,
formam-se grandes poças que comprometem os
deslocamentos;
t Ciclovias mais extensas são bem aceitas por todos e
muitos acreditam que estimulam o uso da bicicleta;
t Houveram queixas em relação a iluminação,
considerada insuficiente conforme a ciclovia se
distancia da rodoviária, o que colabora também para
a ação de assaltos.

9

O projeto da Rede Cicloviária proposta para Arapongas,
considera os dados obtidos, identificando os percursos
mais adotados pela população e os equipamentos urbanos
mais importantes para o Município, como também as vias
de tráfego intenso nas áreas mais consolidadas da cidade.

SEGUE PARA
ARICANDUVA
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Os dados obtidos nas Contagens Classificadas de Veículos elaboradas pelo
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Arapongas consideram, neste Caderno,
somente o quantitativo da circulação de bicicletas nos pontos dos cruzamentos
junto das rotas propostas. As informações coletadas nas contagens
classificadas de veículos constituem uma importante fonte de dados que
subsidiam o planejamento cicloviário, para o lançamento da legislação
relacionada e dos projetos finais que deverão constituir a continuidade deste
trabalho.
CRUZAMENTO 01 - 394 bicicletas/dia
Rua Irataua X Rua Beija Flor Branco X Rua Arara Verde

CRUZAMENTO 02 - 1.217 bicicletas/dia
Rua Irataua X Rua Sabiá Tinga X Rua Albatroz Real

CRUZAMENTO 03 - 186 bicicletas/dia
Avenida Maracanã X Rua Guiraca X BR 369 X Rua Guaratinga

CRUZAMENTO 04 - 750 bicicletas/dia
Rua Guaratinga X Rua Chororo Patativa X Rua Drongo X Rua Condor

CRUZAMENTO 05 - 409 bicicletas/dia
Avenida Siriema X Rua Irataua

CRUZAMENTO 13 - 294 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 28 - 291 bicicletas/dia

Rua Guaratinga X Rua dos Perdizes

Rua Galo de Campina X Rua Tico Tico Rei X Rua Gaturamo

CRUZAMENTO 14 - 754 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 29 - 624 bicicletas/dia

Rua Rouxinol X Rua Arapongas

Rua Gaturamo X Rua Perdizes

CRUZAMENTO 15 - 652 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 30 - 939 bicicletas/dia

Rua Rouxinol X Rua Pintassilgo X Rua Mutum

Rua Gaturamo X Avenida Arapongas X Rua Canário X
Rua Flamingos X Rua Uriapuru X Rua Tangarás

CRUZAMENTO 16 - 411 bicicletas/dia
Rua Marabu X Rua Andorinhas

CRUZAMENTO 17 - 262 bicicletas/dia
Rua Mutum X Rua Araras

CRUZAMENTO 18 - 164 bicicletas/dia
Rua Águias X Rua Macucos

Rua Drongos X Rua das Pombas

CRUZAMENTO 20 - 353 bicicletas/dia
Rua Condor X Rua das Pombas
Rua Flamingos X Rua Condor

CRUZAMENTO 22 - 700 bicicletas/dia
Avenida Arapongas X Rua Beija Flor

Rua Acantiso X Rua Arari X Rua Irataua

CRUZAMENTO 08 - 365 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 32 - 29 bicicletas/dia
Rua Biguatinga X Avenida Crocoio

CRUZAMENTO 33 - 385 bicicletas/dia
Rua Biguatinga X Rua Calamão X Rua Fogo Apagou

Rua Gralha Azul X Avenida Maracanã X Rua Sangue de Boi

CRUZAMENTO 07 - 81 bicicletas/dia

Rua Carruira X Avenida Arapongas

CRUZAMENTO 19 - 279 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 21 - 263 bicicletas/dia
CRUZAMENTO 06 - 205 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 31 - 517 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 34 - 340 bicicletas/dia
Rua Pica Pau X Rua Tangara X Rua Pardal

CRUZAMENTO 35 - 137 bicicletas/dia
Avenida Pica Pau X Rua Papagaio

CRUZAMENTO 36 - 241 bicicletas/dia
Rua Tangara X Rua Tiziu

CRUZAMENTO 37 - 169 bicicletas/dia
Rua Tangara X Rua Tovaçu

CRUZAMENTO 23 - 193 bicicletas/dia
Rua Urutau X Rua Pavão

CRUZAMENTO 38 - 376 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 09 - 156 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 24 - 54 bicicletas/dia
Rua Pavão X Rua Perdizes

CRUZAMENTO 39 - 263 bicicletas/dia

Rua Furriel X Avenida Maracanã

CRUZAMENTO 10 - 714 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 25 - 234 bicicletas/dia

Rua Bonito do Campo X Rua Rouxinol

Rua Sanhaço Rei X Rua Tico Tico Rei X Rua Atingal

Avenida Maracanã X Rua Batuquira X Rua Turaco X PR 218

Rua Surucua X Rua Suindara

Rua Tangara X Rua Asa Branca

CRUZAMENTO 40 - 149 bicicletas/dia
Rua Alargamento da Tangara X Rua Cisne Negro X
Rua Andorinha Chilena

CRUZAMENTO 11 - 490 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 26 - 367 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 41 - 301 bicicletas/dia

Rua Rouxinol X Rua Pica Pau Dourado

Rua Gaturamo X Rua Saíra Militar

Rua Cisne Negro X Rua Tico Tico do Campo

CRUZAMENTO 12 - 66 bicicletas/dia

CRUZAMENTO 27 - 447 bicicletas/dia

Rua Abelheiro X Rua Guaratinga

Rua Gaturamo

CRUZAMENTO 42 - 167 bicicletas/dia

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Rua Uiapuru X Rua Beija Flor
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A demanda de ciclistas identificados junto
dos cruzamentos nos 42 pontos da pesquisa de tráfego
correspondem aos quantitativos conforme segue:
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4.4 PESQUISAS - PERCEPÇÃO DO SISTEMA ATUAL
Em Arapongas, existe um grande senso de apropriação dos espaços de convivência, verificados pela utilização e
conservação urbana junto aos parques e praças, mas também existem problemas atitudinais relacionados com a não
utilização de ciclofaixas e ciclovias por simples opção de ciclistas ignorando a sinalização de trânsito (especialmente
semáforos).

Pesquisa do Perﬁl de ciclistas em abril/2016
Avaliação sobre as ciclovias da cidade

É importante que haja a integração das demandas de viagens por motivos de rotina e motivos eventuais, de modo a garantir a
atratividade da infraestrutura ofertada para a ampliação da utilização da bicicleta e a consolidação da infraestrutura cicloviária
ou ainda, quando não são consideradas a legislação de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro e as regras de condução de
bicicletas nas vias urbanas.
Quando da pesquisa diretamente com os ciclistas, foram recorrentes os problemas relacionados com as condições de
insegurança viária relacionadas a falta de respeito dos motoristas, sendo necessário incremento na sinalização, fiscalização
e campanhas educativas. Neste aspecto, de fato, a malha viária com muitos cruzamentos compromete o desempenho do
percurso da rota utilizada pelos ciclistas, sendo que houve sugestão em fechar travessias. Também existe a necessidade de
mais informações para ciclistas, locais seguros para guarda de bicicletas nos locais de trabalho. Para ajustes e manutenção,
existem algumas lojas de conserto de bicicletas, mangueiras de ar junto aos postos de combustível. Porém, não existe em
Arapongas o serviço de aluguel de bicicletas.

Qual o principal motivo das viagens?

Qual uso faz da bicicleta?

O que te faria optar pelo uso regular da bicicleta?

Segundo a pesquisa do Perfil dos Ciclistas realizada, a grande maioria das pessoas entrevistadas utiliza a bicicleta como
meio de transporte (65%), mas 47% se apresentam indiferentes ao incentivo ao uso da bicicleta, decorrente da inseguranças
contra assaltos e problemas de infraestrutura urbana adequada. Estas informações reafirmam a necessidade de explorar o
potencial de atratividade para a utilização de uso modal da bicicleta na mobilidade urbana.
A partir do levantamento das informações compatibilizadas com os mapas das zonas de planejamento foi possível identificar
que as maiores concentrações dos locais de origem dos ciclistas (onde moram) ocorrem diagonalmente na área urbana:
sudoeste e leste, cuja análise específica encontra-se no Plano Diretor de Mobilidade Urbana - Relatório Técnico, parte
deste trabalho. A distribuição das moradias dos ciclistas identificada na pesquisa de campo realizada, sugere a exploração
das conexões radiais de forma a estabelecer eixos longitudinais interbairros contínuos e integrados, conectando e explorando
os marcos urbanos, tais como os equipamentos urbanos do Município e os locais com as áreas naturais dos parques e praças
- grande potencial de qualidade ambiental de Arapongas.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Uma Rede Cicloviária seria um atrativo
para incentivar o uso da bicicleta?
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Mapa da área urbana de Arapongas - Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala
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FATORES DE IDENTIDADE

Falta de sinalização da ciclovia e falta
de arborização em trechos do percurso.

A utilização de cores facilita a identificação
dos equipamentos urbanos pelos usuários.

Exemplo de como a falta de mobiliário bem
identificado promove a utilização de outros
equipamentos com apoio informal.

paraciclos

Iniciativa de comerciantes implementando o
bicicletário dando comodidade aos clientes.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Falta de identidade dos bicicletários
favorece o abandono do equipamento.

A bicicleta faz parte do cotidiano
de grande parte dos cidadãos de Arapongas.
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FATORES DE IDENTIDADE

Ciclista

Carência na iluminação do trecho cicloviário junto à ferrovia.

Falta de identidade visual e identificação convidativa
do espaço do bicicletário na área do Terminal Urbano.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Paraciclo que faz referência à identidade
da cidade: o pássaro Arapongas.

Paraciclo disposto junto a outro elemento
gerando convergência de usos.

Paraciclo disposto junto a outro equipamento
gerando divergência de usos.
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FATORES DE QUALIDADE

ciclista fora
da ciclovia

Ciclovia Oficial

Boa qualidade da demarcação das vias e ciclofaixa
Carência de manutenção periódica em trechos
em áreas centrais próximo ao Terminal Urbano.
das rotas cicloviárias faz com que ciclistas optem
por rotas alternativas em trechos não regulamentados.

Demarcação do espaço viário da ciclovia e
Sinalização de passeio compartilhado ao lado da
compatibilização da faixa de pedestre sem manutenção. ciclofaixa bidirecional pode ocasionar confusão.

Vegetação encobrindo parcialmente a
ciclofaixa devido a falta de manutenção.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Falta acabamento do espaço da ciclovia compromete
a qualidade técnica de execução da infraestrutura.

Carência de manutenção da sinalização
em áreas de fluxo intenso de veículos.

Paraciclo em meio a elementos urbanos junto com
publicidade promove a poluição visual.

Instituições privadas disponibilizam paraciclos
recuados ao traçado do passeio publico, não
restringindo o fluxo de pedestres.
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FATORES DE SEGURANÇA

Exemplo de Bicicletario disposto em local recuado
não restringindo o fluxo de pedestres na área
destinada ao passeio publico e ao leito carroçável.

Carro sobre ciclofaixa, decorrente da sinalização
desgastada no traçado viário.

Bicicletario restringindo o fluxo de pedestres
na área destinada ao passeio publico.

Rota ciclável sem compatibilização junto das esquinas Ciclistas que pegam carona com demais veículos
compromete a segurança nas travessias de ciclistas.
se expõem a riscos de acidentes graves.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Ciclistas ocupando áreas destinadas ao trafego de
veículos ao invés da ciclofaixa disponível
no bordo oposto da via.

Pedestres utilizam a área da ciclovia devido às
boas condições do pavimento em alguns percursos .
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FATORES DE SEGURANÇA

Ciclovia servindo de rota improvisada
devido a carência de manutenção
do passeio publico para cadeirantes.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Ciclistas avançando sobre a faixa de pedestres
na falta de área demarcada para ciclistas.

Falta de sinalização mais enfática em travessias Sinalização de compatibilização orientam os ciclistas
com grande complexidade de fluxo de veículos quanto a como proceder junto aos pontos de ônibus .
recomenda-se a utilização de placas
refletivas junto com a demarcação do traçado.

A falta dos paraciclos adequadamente
identificados promovem a utilização de outros
elementos como apoio informal de bicicletas.

Utilização das rotas cicloviárias por pedestres para Demarcação adequada do traçado confere segurança
a prática de caminhadas é comum em Arapongas. e qualifica as áreas das infraestruturas cicloviárias.
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FATORES DE SEGURANÇA

Carência de manutenção do pavimento e sinalização
precária junto a alguns trechos da ciclovia.

x.

saco de lixo

Grande utilização de ciclistas em vias
estruturadoras de áreas das
centralidades urbanas.

A presença da sinalização cicloviária é importante, inclusive Carência de sinalização e manutenção da
sinalização de travessia da ciclovia em
com o cuidado com a associação aos demais elementos
entroncamento com a via férrea.
que podem comprometer a imagem da rota ciclável.

A presença da sinalização cicloviária é importante, A baixa oferta e alta demanda de paraciclos, faz com Ótimo exemplo de demarcação do traçado viário
com utilização de tachões para delimitar as vias.
especialmente em rotas complexas e de cargas.
que muitos improvisem outros elementos urbanos
para suprir a necessidade de parada de curta duração.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS
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FATORES DE GESTÃO

Paraciclo disponibilizado por comerciante
Falta de manutenção, delimitação do bordo da
posicionado em conformidade ao fluxo de pedestres. ciclovia, porém existe iluminação em todo o trecho

Falta de manutenção em bicicletários
dispostos no passeio publico.

Exemplo de paraciclo disposto em local recuado
não restringindo o fluxo de pedestres na área
destinada ao passeio publico.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Instituições publicas disponibilizando bicicletários
recuados ao traçado do passeio publico
não restringindo o fluxo de pedestres.

Falta de manutenção da sinalização horizontal e
ausência da sinalização vertical nas travessias
em cruzamento da ciclovia com a Av. Arapongas,
junto da via férrea.

É preciso que haja indicação de caminho a seguir
junto aos pontos de ônibus, que poderia ser sobre a
calçada, tendo acesso por rampa, por exemplo.

Ciclistas compartilhando o espaço junto com
demais veículos motorizados em
vias de fluxo intenso.
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FATORES DE SEGURANÇA
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Instituições públicas disponibilizam área de bicicletário
recuados do passeio publico, porém não está em
local coberto para proteção contra as intempéries.

Uso correto do espaço cicloviario
resguardando a segurança dos ciclistas.

Demarcação dos trechos de ciclofaixas .

Posicionamento do bicicletario restringindo
o fluxo de pedestres.

Cruzamentos sem demarcação da faixa na
travessia, tanto de pedestres, quanto cicloviária
em trechos de vias com pistas amplas.

A ocupação da faixa de domínio da via férrea garante
grandes extensões das rotas cicláveis sem
interrupções de cruzamentos de vias transversais.

A falta de demarcação da compatibilização cicloviária
junto aos cruzamentos induz os ciclistas a
trafegarem sem orientação de fluxo e sentido na via.

Exemplo de marcação do traçado viário com
utilização de tachões para delimitar as vias.
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FATORES DE GESTÃO

Falta de manutenção da iluminação em trechos
cicloviários comprometem a segurança do percurso.

Falta de sinalização orientada aos ciclistas em
área de trafego intenso de veículos
em ambos os sentidos.

Falta de sinalização e demarcação do espaço
A versatilidade do uso da bicicleta humaniza as
de travessia resultando em manobras
relações e também os espaços públicos de Arapongas.
fora da rota cicloviária.

Estando a ciclovia junto a rota de caminhos é
importante que a sinalização seja mais evidente e,
se possível, com materiais refletivos.

rotatória

Confusão na execução dos acessos da ciclovia
resultando em um elemento que mistura
rampa e degraus.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Bicicletário se encontra em local inadequado,
criando uma barreira física para o fluxo de
pedestres em área crítica do tráfego.

Falta de manutenção da pavimentação e da
sinalização da ciclovia compromete a
imagem da rota ciclável.
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FATORES DE GESTÃO

Ciclistas ignoram a demarcação das ciclofaixas,
e prejudicam o planejamento cicloviário.

Pedestres ocupando área cicloviária
devido à pavimentação do passeio publico.

Sem indicação de sinalização, os ciclistas se expõem
a riscos em cruzamentos complexos.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Instituições publicas disponibilizando bicicletários
recuados ao traçado do passeio publico não
restringindo o fluxo de pedestres.

Carência de manutenção da sinalização horizontal
em importante rota cicloviária.

Posicionamento dos paraciclos restringindo o
fluxo de pedestres na rota do passeio publico.

Falta de sinalização específica e de locais de
apoio ao ciclista em cruzamentos complexos.

Carência de manutenção da pavimentação e da
sinalização horizontal em cruzamentos críticos.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
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ANÁLISE - INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

FATORES DE GESTÃO

Falta de manutenção dos acessos à ciclovia,
inclusive com a falta de pavimento do mesmo.

Sem orientação por sinalização cicloviária, ocorre a
exposição de pessoas utilizando vias sem segurança.

Acesso informal entre a Rodoviária a partir da
via férrea expõe pessoas a riscos em áreas
inapropriadas de circulação.

Ótimo exemplo de sinalização viária
disciplinando o fluxo de veículo e pessoas.

Trechos isolados de rotas cicláveis acabam por ter
baixa utilização, comprometendo as iniciativas
em planejamento cicloviário urbano na cidade.

Disposição dos bicicletarios em instituições públicas
recuados ao traçado do passeio publico são
adequadas e não restringem o fluxo de pedestres.

Área da Praça da Saudade é utilizada para
outras práticas esportivas além de ciclistas.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Ciclistas ignoram a sinalização horizontal
ocupando área destinada para o
estacionamento de veículos.

Ciclovia junto da rede ferroviária possui elementos de
iluminação, mas é necessária a adequada previsão
de fluxo luminoso adequado para a circulação.
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FATORES DE GESTÃO

Sobreposição de sinalização compromete a
eficiência da rota e a segurança
de ciclistas em trechos críticos.

Carência de sinalização indicando pontos
de cruzamento em áreas de fluxo
intenso de veículos.

Interrupção do trecho cicloviário antes das áreas de Carência de manutenção das ciclovias e dos locais
de saídas comprometem a qualidade
equipamentos urbanos (universidade e hospital)
da infraestrutura implantada.
induzem os ciclistas ao leito carroçável.

Exemplo de marcação do traçado viário com
utilização de tachões para delimitar as diretrizes
de circulação de veículos nas vias.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Bom exemplo de sinalização do traçado viário
disciplinando o fluxo em vias de tráfego intenso.

Ciclofaixas bem demarcadas proporcionando
segurança tráfego de ciclistas ao longo da via,
inclusive nas vias em trechos transversais.

É importante evitar conflito de sinalização,
em especial junto das faixas de pedestres.

Ciclofaixas bem demarcadas se tornam seguras
ao uso e atraem mais ciclistas para as
infraestruturas cicloviárias.
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5.

PROJETO REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

PROPOSTA CONCEITUAL
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Arapongas é um instrumento que indica as vias
integrantes da rede de rotas cicláveis da cidade abrangendo as características específicas do
Município. Também considera aspectos relacionados a indicadores sócio-econômicos, a demanda
atual da circulação de bicicletas nos pontos das pesquisas de tráfego e os levantamentos de
acessibilidade realizados nos trechos anteriormente apresentados.
O Projeto Rede Cicloviária Integrada propõe a estruturação da circulação cicloviária em
Arapongas, de modo a atender aos anseios atuais e permitir melhor atratividade e confiabilidade na
rede de rotas cicláveis no Município. De maneira geral, implantar um sistema de rotas cicláveis
envolve a compatibilização com o sistema de tráfego em geral, as rotas de cargas, a hierarquia
viária e a integração modal com o transporte coletivo urbano e municipal na cidade. Para tanto,
estabelecer uma rede de rotas cicláveis em uma estrutura viária consolidada requer a
compatibilização da inserção dos ciclistas de forma planejada e segura nas vias.
A malha viária de Arapongas permite que sejam observadas as interelações entre a rede cicloviária
e as interações de acesso entre os diferentes setores urbanos que ela abrange. A diversidade de
usos ao longo das rotas cicláveis é essencial para garantir a atratividade e a oferta de atividades
nos trechos, favorecendo o aumento da utilização dos espaços por ciclistas, a fim de promover a
diversidade de uso e qualificar o modal bicicleta nos deslocamentos cotidianos em Arapongas. A
rede proposta envolve as condições físicas de largura das vias, a topografia, o zoneamento, o uso
lindeiro e os aspectos de segurança, além de sugerir o tipo de infraestrutura cicloviária a adotar nos
trechos indicados.

A compatibilização das rotas existentes em Arapongas e as rotas indicadas pelo Plano Diretor de
Mobilidade Urbana permitem a instituição consolidada de uma Rede Cicloviária Integrada, de
forma que, com o novo arranjo das rotas na malha urbana, sejam garantidos os deslocamentos
seguros, com conexões estratégicas entre a Rede Cicloviária, os eixos rodoviários, o sistema
viário municipal, os principais equipamentos institucionais e os mais significativos elementos da
identidade urbana de Arapongas.
A Rede Cicloviária Integrada, se desenvolve considerando a rede do transporte coletivo,
ampliando as opções de integração modal. O Sistema Cicloviário, tem por objetivo também o
desenvolvimento e recuperação de áreas pouco desenvolvidas junto aos bairros, incentivando
deslocamentos livres de poluentes. Inclusive, a bicicleta é um importante agente de inclusão social
uma vez que é de fácil aquisição por toda a população, de modo que já existem bicicletas
adaptadas disponíveis no mercado nacional, que dão condições a pessoas com deficiências físicas
de usufruírem dos espaços urbanos de forma democrática e socialmente inclusiva.
O Projeto Rede Cicloviária Integrada de Arapongas tem como objetivo o lançamento de
diretrizes integradas para a implantação de rotas e roteiros na forma de REDE, de modo a
consolidar a utilização da bicicleta na matriz dos deslocamentos urbanos do Município. A proposta
envolve a revisão de uso das vias, humanizado o sistema de tráfego urbano e, especialmente, nas
inter-relações com os demais modais de transportes e as especificidades da cultura araponguense
de forma a promover a qualificação da paisagem urbana do Município de Arapongas.
A seguir serão apresentados mapas temáticos ilustrando a Rede Cicloviária Integrada e suas
relações com a diversidade da rede de elementos urbanos, tais como os equipamentos urbanos, as
áreas de preservação ambiental, os parques e as praças existentes no Município.

Arapongas é uma cidade onde a área central e os principais eixos viários são planos, o que
favorece a instalação das redes cicloviárias estruturais atrativas para o uso das mesmas. A
diversidade das atividades também garante a segurança na utilização das rotas, uma vez que
integrando os motivos dos deslocamentos (trabalho, estudo e lazer), há a maximização do uso da
infraestrutura cicloviária, promovendo um efeito multiplicador e qualificador das infraestruturas em
Arapongas, integrando modais de transporte de forma que a bicicleta seja um importante elemento
no sistema da mobilidade urbana no Município.
Excelente estado de conservação da ciclofaixa
na Av. Gaturamo.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Falta de sinalização complementar confunde as
funções da via e torna a ciclofaixa pouco
perceptível em relação aos veículos na via.
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Os percursos já desenvolvidos pela Prefeitura Municipal são
fundamentais para o arranjo do sistema, uma vez que como
estruturas consolidadas, permitem a compatibilização de suporte
e/ou adequação de uma proposta de rede integrada aproximando as
regiões perimetrais do Município aos centros de interesse, tais como
os equipamentos urbanos de uso público geradores de viagens.
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5.1 REDE CICLOVIÁRIA EXISTENTE

O
DO

O

PE

RÍM

URAM

A
LIM

ITE

AR
RUA TANG

RU
AV
EN
A
FL
RU IDA
AM
A
AR
IN
UI
A
GO
PO
RA
NG
PU
S
AS
RU

LEGENDA
NÃ

O Plano Diretor de Arapongas - Lei 3.588, de 05/01/2009, nas
diretrizes relacionadas aos transportes sistema viário urbano trata da
promoção de condições adequadas para a mobilidade da população,
a redução do tempo e nos deslocamentos no Município. No entanto,
a infraestrutura cicloviária não é citada de forma direta, apenas é
indicada no Código de Posturas – Lei 3.592, de 05/01/2009 a
proibição da circulação de bicicletas sobre as áreas de passeio,
exceto quando o trecho está incluído em ciclovias oficiais.
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Os trajetos procuram atender os principais pontos de interesse da
cidade, inclusive os de ordem cultural e social no Município,
promovendo trechos de conexões para a escola, universidades,
serviços públicos e comércio em geral. No entanto, as infraestruturas
não estão estruturadas de forma integrada no Município.

CA
AV. MARA

CICLOFAIXA BIDIRECIONAL

O mapa que segue apresenta a rotas atuais das infraestruturas
cicloviárias de Arapongas.

CICLOFAIXA UNIDIRECIONAL
CICLOVIA

IGREJAS

t Avenida Gaturamo – ciclofaixa bidirecional, bordo leste

CENTRO ESPORTIVO

t Rua Catiumbava – ciclofaixa bidirecional, bordo norte

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

t Centro Social Urbano – ciclofaixa bidirecional, circuito

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

interno
t Parque das Nações – ciclovia bidirecional, circuito interno

UNIVERSIDADE
HOSPITAL

PR-170 BR-369

FEIRAS LOCAIS

t Avenida Andorinhas – ciclofaixa unidirecional, bordo direito

RUA ROUX
INOL

PRAÇAS E PARQUES

t Rua Rouxinol – ciclovia junto da via férrea

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÓRGÃOS PÚBLICOS

SEGUE PARA
ARICANDUVA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

Mapa da área urbana de Arapongas - Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala
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A proposta consiste em estabelecer uma Rede Cicloviária
Integrada conectando as seguintes infraestruturas:
t Equipamentos Urbanos;
t Praças e Parques Urbanos;
t Estações de Transporte Coletivo - integração modal;
t Rotas Industriais
t Rotas Rurais – percursos de treino.
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A proposta conceitual da rede cicloviária integrada da Rede
Cicloviária Integrada de Arapongas visa promover o modal por
bicicleta na matriz dos deslocamentos urbanos de forma a conectar
rotas, lugares e as atividades urbanas de modo atrativo e integrado.
O desenvolvimento desta proposta está baseado na identificação
dos principais pontos de interesse do Município, os corredores
utilizados pelos ciclistas e as conexões viárias mais importantes, de
modo a humanizar os espaços públicos, tanto nos deslocamentos a
pé quanto os deslocamentos por bicicleta.
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5.2 PROPOSTA CONCEITUAL DA REDE CICLOVIÁRIA
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t Praças e Parques Urbanos

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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NÃ

CICLOFAIXA BIDIRECIONAL

CA
AV. MARA

t

LEGENDA
CICLOFAIXA UNIDIRECIONAL
CICLOVIA

PRAÇAS E PARQUES
FEIRAS LOCAIS
IGREJAS
CENTRO ESPORTIVO
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIVERSIDADE
HOSPITAL

PR-170 BR-369

t

Parque das Nações Unidas
Parque dos Pássaros
Bosque dos Pássaros
Praça da Igreja Matriz - Praça Nossa Senhora do Rocio
Praça Catarina Humai - Ginásio Municipal;
Praça Maria do Rocio (Prefeitura)
Praça Mauá – Praça Dr. Júlio Junqueira;
Praça Antônio Grassano (Rodoviária)
Praça Maria Coelho Aguiar (Estação Arapongas - terminal)
Praça da Saudade;
Praça da Biblioteca Municipal – Praça Cacilda Becker
Praça Dr. Ciro Bolivar
Praça João Rodrigues Venegas
Praça Luiz Téglia Júnior
Praça da Igreja Santo Antônio de Pádua

RUA ROUX
INOL

t

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÓRGÃOS PÚBLICOS

SEGUE PARA
ARICANDUVA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

Mapa da área urbana de Arapongas - Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala

43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROPOSTA CONCEITUAL DA REDE CICLOVIÁRIA

N
t Rotas Rurais

Expoara – via lateral da Rodovia BR 369
t Aricanduva – Rua Rouxinol e Estrada Velha ArapongasApucarana
t Aeroporto Municipal - Avenida Gaturamo e Rodovia PR-218
Antônio Mendes Vasconcelos
t Fazenda Catarina – Avenida Siriema e Rua Monteiro
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CICLOFAIXA BIDIRECIONAL

CA
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Rua Pavão
t Expoara
t

PER

t Transposição da Via Férrea - passarelas

E DO
LIMIT

Integração com as Estações de Integração do Transporte
Coletivo
t Estação Principal de Integração Arapongas
t Estação Secundária de Integração Antonio Grassano
t Estação de Transferência Santo Antônio
t Estação de Transferência Praça Igreja Matriz
t Estação de Transferência Flamingos
t Estação de Transferência Uirapuru
t Estação de Transferência Drongo
t Estação de Transferência Gaturamo
t Estação de Transferência Caravelle
t Estação de Transferência Praça Mauá

t

9

t

CICLOFAIXA UNIDIRECIONAL
CICLOVIA

PRAÇAS E PARQUES

IGREJAS
CENTRO ESPORTIVO
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIVERSIDADE
HOSPITAL

PR-170 BR-369

Hospital João de Freitas
t UPA 24horas – Avenida Tico-Tico Rei
t UPA 18 horas – Rua Rouxinol
t CAIC – Rua Codornix
t

FEIRAS LOCAIS
RUA ROUX
INOL

t Demais Equipamentos Urbanos

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÓRGÃOS PÚBLICOS

SEGUE PARA
ARICANDUVA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

Mapa da área urbana de Arapongas - Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala
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A promoção de melhorias e adequações do uso dos espaços urbanos onde o sistema cicloviário
está proposto em acordo com o potencial das conexões viárias que possui, favorecendo a
articulação com a identidade cultural da cidade, fomentando o uso adequado da bicicleta nas vias
urbanas, inclusive quanto ao cadastramento e/ou contagem dos ciclistas quanto das contagens de
tráfego para fins estatísticos.
As rotas cicloviárias visam o estimulo à humanização da cidade e da identidade urbana e dar
suporte à integração modal no Município na forma de uma Rede Cicloviária Integrada.
Estímulo aos deslocamentos não motorizados, integração modal, sustentabilidade e
incentivo à prática esportiva;
t Estruturação de rotas cicláveis existentes com novas rotas propostas;
t Ampliação do modal bicicleta na matriz dos deslocamentos urbanos;
t Interconexões de redes modais (transporte coletivo, urbano e intermunicipal, aeroporto e
demais serviços);
t Integração com rotas de pedestres e rotas turísticas;
t Incentivo ao ciclo turismo noturno;
t Implantação de sinalização cicloviária nas rotas da rede integrada.
t

A integração modal da rede proposta envolve a qualificação das rotas propostas com o Transporte
Coletivo Municipal, da seguinte forma:
Promover os deslocamentos coletivos através da qualificação do serviço e a revitalização de
rotas de pedestres e ciclistas, em especial aquelas compatíveis com os pontos de
integração;
t Conexões integradas da rede de rotas de pedestres, rotas de pedestres, rotas cicláveis e
rotas do transporte coletivo urbano e rodoviário;
t Ampliação da comunicação com a sociedade acerca de operação através de canais virtuais
(internet), canais físicos (totens e folders), entre outros;
t Promover a identidade da rede de transporte coletivo qualificando a infraestrutura urbana
desde os pontos de parada nos bairros com identidade visual e elementos de comunicação
compatíveis com as estações de integração.
t

A integração modal da rede proposta envolve a qualificação das rotas propostas com o Transporte
Coletivo Municipal, da seguinte forma
Promover os deslocamentos coletivos através da qualificação do serviço e a revitalização de
rotas de pedestres e ciclistas, em especial aquelas compatíveis com os pontos de integração;
t Conexões integradas da rede de rotas de pedestres, rotas de pedestres, rotas cicláveis e
rotas do transporte coletivo urbano e rodoviário;
t Ampliação da comunicação com a sociedade acerca de operação através de canais virtuais
(internet), canais físicos (totens e folders), entre outros;
t Promover a identidade da rede de transporte coletivo qualificando a infraestrutura urbana
desde os pontos de parada nos bairros com identidade visual e elementos de comunicação
compatíveis com as estações de integração.
t

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS
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Dessa forma, as relações da população com os espaços urbanos
(vias e equipamentos urbanos) apresentam conectividade em 02
(duas) escalas:
t Conectividade Urbana – Macro Escala
A macro escala diz respeito às possibilidades de integração das
regiões urbanas, conectando usos (serviços urbanos), atividades
coletivas (feiras, praças) e integração modal (estações de
integração).
Conectividade das Regiões Urbanas – Micro Escala
A micro escala diz respeito às possibilidade de alimentação da
rede principal, abrangendo os deslocamentos locais na forma de
ligação entre equipamentos urbanos em afinidade com a rede
cicloviária (parques, praças, escolas, centros esportivos), das
regiões urbanas e a pertinência de conexão com as estruturas em
nível de cidade (macro escala).
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A implantação de uma rede cicloviária em Arapongas é justificada
pela definição de rotas que conectam lugares específicos e permitem
integrações entre regiões na área urbana e rural. No entanto, os
trechos cicloviários devem apresentar o desenvolvimento com
extensões compatíveis com motivos de viagens e os deslocamentos
dos demais modais (exemplo: transporte coletivo ou transporte
individual), ao invés de trechos curtos que acabam por ficar
dissociados da malha cicloviária geral propostas em projetos desta
natureza.

9

5.3 RELAÇÕES DE CONECTIVIDADE
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LEGENDA
REDE CICLOVIÁRIA PROPOSTA

PRAÇAS E PARQUES

IGREJAS
CENTRO ESPORTIVO

RUA ROUX
INOL

FEIRAS LOCAIS

Com o atual parcelamento do solo em Arapongas e as condições
topográficas em algumas áreas das regiões urbanas, não houve a
definição de novas rotas em algumas áreas, por causa das
premissas conceituais relacionadas, principalmente aquelas
decorrentes da ausência de marcos urbanos (áreas públicas e/ou
instituições), fundamentais para a estruturação da rede
alimentadora.
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIVERSIDADE
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ou atividades culturais, áreas de lazer e serviços esporádicos.
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deslocamentos para viagens eventuais, são aquelas que conectam lugares

sucesso de implantação do projeto. A infraestrutura viária prevista DEVE
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O

PE

RÍM

URAM

A questão da segurança viária para a rede cicloviária é fundamental para o

ETR

A GAT

OU
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motivos de deslocamentos frequentes ou necessários. Por outro lado, os

RO U
ÍMET

especialmente a trabalho, educação e saúde, que são configurados como

PER

Dessa forma, viagens de rotina conectam pontos relacionados

E DO
LIMIT

Sinteticamente, a expectativa para os deslocamentos cicloviários
tendem a ser aqueles que também se aplicam ao transporte coletivo,
que são os deslocamentos de rotina, decorrentes da extensão dos
trechos disponíveis. Aspectos importantes são relacionados ao
motivo das viagens, que estão vinculado ao tipo de uso das
infraestruturas propostas.
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veículo, é fundamental que tenha ocupação segregada do tráfego veicular.
Dessa forma, é importante haver o acompanhamento estatístico do número
de acidentes em toda a cidade, ao longo da implantação das rotas
CA
AV. MARA
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ciclóviárias e infraestruturas previstas.

sistema de tráfego em geral. As áreas centrais das cidades brasileiras
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apresentam saturação do tráfego e envolvem uma importante diretriz de
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planejamento que trata da redução de veículos motorizados nas áreas
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centrais. A inserção da bicicleta na matriz dos deslocamentos urbanos em

CENTRO ESPORTIVO

Arapongas, garante a preservação das áreas centrais e qualificando as
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regiões urbanas, conferindo maior vitalidade para os espaços urbanos.
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S

LEGENDA
REDE CICLOVIÁRIA PROPOSTA

PRAÇAS E PARQUES

IGREJAS
CENTRO ESPORTIVO

RUA ROUX
INOL

FEIRAS LOCAIS

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIVERSIDADE
HOSPITAL

PR-170 BR-369

0,88
0,47
0,52
1,26
1,05
0,46
0,57
0,17
55,52

RBA

4,12
0,44
1,81
1,60
1,88
0,44
1,60
4,12
0,89
0,44
4,12
1,88
5,13
0,44
0,89
0,37
0,37
0,03
0,03
0,60
0,60
0,78
0,78
0,66
0,66
0,33
0,10
0,79
0,79
0,17
0,10
0,12
0,16
1,91
1,78
0,72
0,69
0,36
0,36
0,42
0,55
1,51
0,72
3,32
0,05
1,61
0,72
0,26
0,07
0,11
0,33
0,47
0,37
0,75
0,19
6,71
0,12
0,26
0,29
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Rua Sabiá Castanha
Rua Sabiá Coleira
Rua Suindará
Rua Tico-Tico do Campo
Rua Tico-Tico Rei
Rua Tovaçú
Rua Uru/Araras
UPA 18h (via nova)
Quilometragem Total

EXTENSÃO EM KM
EXTENSÃO
EM KM
2,27
EXTENSÃO
EM KM
1,81
5,15
EXTENSÃO
EM KM
1,81
5,15
1,60
EXTENSÃO
EM KM
1,81
5,15
4,12
1,60

PER

NOME DA VIA
Avenida
Arapongas
(existente)
NOME DA
VIA
Avenida
Gaturamo
(Aeroporto)
Arapongas
(existente)
NOME DA
VIA
Gaturamo
(Aeroporto)
NOME DA
VIA
Avenida
Arapongas
(existente)
(existente)
Arapongas
(existente)
Avenida
Gaturamo
(Aeroporto)
Maracanã
(até
Expoara)
(existente)
NOME DA
VIA
Maracanã (existente)
(até
Expoara)
Avenida Arapongas
Siriema
(existente)
Gaturamo
Avenida Siriema
(rota
rural)
Gaturamo
(existente)
Maracanã
(até
Expoara)
Bosque
Pássaros
(perímetro)
Maracanã
(atérural)
Expoara)
Avenida dos
Siriema
(rota
Avenida Velha
Siriema
Estrada
para Aricanduva
Bosque
Pássaros
(perímetro)
Praça
dados
Saudade
(contorno)
Praça
da Saudade
Rua
Albatroz
Real (contorno)
Albatroz Real
Rua Andorinhas
Andorinhas
Rua Apterix
Apterix
Rua Arataiaçú
Arataiaçú
Rua Atingau
Calu
Rua Capitão
do Mato
Rua Catiumbava
Capitão do Mato
(existente)
Codorna
Rua Condor
Rua Codornix
Rua das Pombas
Rua das Rolinhas
Rua Eurilemos (Pç. Matriz)
Rua Fogo Apagou
Rua Galo de Campina
Rua Gaturamo Bandeira
Rua Gralha Azul
Rua Gralha de Crista Negra
Rua Guaratinga
Rua Harpia
Rua Iratauá
Rua Japira
Rua Jurutau
Rua Lori
Rua Macucos
Rua Messia
Rua Mutum
Rua Negaça (prolongamento)
Rua Papagaio
Rua Pavão
Rua Pica Pau
Rua Pomba Asa Branca
Rua Rouxinol (existente - via férrea)
Rua Rouxinol (rotatória)
Rua Rouxinol (Vila Aparecida)
Rua Sabiá

E DO
LIMIT

O mapa a seguir apresenta a proposta geral da Rede Cicloviária
Integrada do Plano Diretor de Mobilidade Urbana com os trechos
previstas para Arapongas. Esta malha consolida os trechos
existentes e os propostos, entre ciclovias, ciclofaixas e caminhos
compartilhados, compostos pelas vias relacionadas a seguir.
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Avenida Arapongas: Trecho com extensão de 2,27 km.

Avenida Gaturamo: Trecho com extensão de 1,60 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Avenida Maracanã: Trecho com extensão de 4,12 km.

Avenida Gaturamo (até aeroporto): Trecho com extensão de 5,15 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Sirirema (rota rural): Trecho com extensão de 1,88 km.

Avenida Siriema:Trecho com extensão de 0,44 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Bosque dos Passáros: Trecho com extensão de 0,89 km.

Estrada Velha para Aricanduva: Trecho com extensão de 5,13 km.

Fonte:GoogleEarth,
GoogleEarth,street
streetview.
view.
Fonte:

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Albatroz Real: Trecho com extensão de 0,03 km.

Praça da Saudade (contorno): Trecho com extensão de 0,37 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Apterix: Trecho com extensão de 0,78 km.

Rua Andorinhas: Trecho com extensão de 0,60 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Fonte:
Fonte:GoogleEarth,
GoogleEarth,street
streetview.
view.
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Rua Codornix: Trecho com extensão de 0,16 km.

Rua Condor: Trecho com extensão de 0,69 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth,
GoogleEarth, street
street view.
view.
Fonte:

Rua das Pombas: Trecho com extensão de 1,91 km.

Rua das Rolinhas: Trecho com extensão de 1,78 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Eurilemos: Trecho com extensão de 0,72 km.

Rua Fogo Apagou: Trecho com extensão de 0,69 km.

Fonte: GoogleEarth,
GoogleEarth, street
street view.
view.
Fonte:
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Fonte: GoogleEarth,
GoogleEarth, street
street view.
view.
Fonte:
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Rua Gaturamo Bandeira: Trecho com extensão de 0,36 km.

Rua Galo de Campina: Trecho com extensão de 0,36 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Gralha de Crista Negra: Trecho com extensão de 0,55 km.

Rua Gralha Azul: Trecho com extensão de 0,42 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Guaratinga: Trecho com extensão de 1,51 km.

Rua Harpia: Trecho com extensão de 0,72 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Japira: Trecho com extensão de 0,05 km.

Rua Iratauá : Trecho com extensão de 3,32 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Lori: Trecho com extensão de 0,72 km.

Rua Jurutau: Trecho com extensão de 1,61 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Macucos: Trecho com extensão de 0,53 km.

Rua Messia: Trecho com extensão de 0,07 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Negaça (prolongamento): Trecho com extensão de 0,33 km.

Rua Mutum: Trecho com extensão de 0,11km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Pavão: Trecho com extensão de 0,37 km.

Rua Papagaio: Trecho com extensão de 0,47 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Pica Pau: Trecho com extensão de 0,75 km.

Rua Pomba Asa Branca: Trecho com extensão de 0,19 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Rua Rouxinol: Trecho com extensão de 6,71 km.

Rua Rouxinol (entrocamento Av. Arapongas): Trecho com extensão de 0,12 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Sabiá Castanha: Trecho com extensão de 0,88 km.

Rua Rouxinol (Vila Aparecida): Trecho com extensão de 0,26km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Suindará: Trecho com extensão de 0,52 km.

Rua Sabiá Coleira: Trecho com extensão de 0,47 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.

55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROPOSTA - REDE CICLOVIÁRIA

Rua Sabiá: Trecho com extensão de 0,29km.

Rua Tico-Tico Rei: Trecho com extensão de 1,05 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Tovaçú: Trecho com extensão de 0,46km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Tico-Tico do Campo: Trecho com extensão de 1,26 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

Rua Uru/Araras: Trecho com extensão de 0,72 km.

UPA 18H (via nova): Trecho com extensão de 0,17 km.

Fonte: GoogleEarth, street view.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Fonte: GoogleEarth, street view.

Fonte: GoogleEarth, street view.
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5.5 TIPOLOGIAS INDICADAS
t Extensão total da rede propostas:55,52 km
Nome da Via

Avenida Arapongas (existente)
- rota de pedestres

Extensão
estimada

2,27 km

Avenida Gaturamo – até o Aeroporto

5,15 km

Avenida Gaturamo (existente)
- rota de pedestres
- rota de cargas

1,60 km

Largura da Via
Início: 8,50m
Final: 13,60m
Ciclo-uni: 1,10m
28,00,
Lado: 11,00m
Total: 17,70m
Lado: 8,20m
Ciclo-bi: 2,20m

Proposta de Infraestrutura
Ciclofaixa unidirecional, Lado direito
* mantém estacionamento
Prolongamento Feira da Lua,
- passeio compartilhado, Lado sul
* remover estacionamento
Via compartilhada
- Lado direito, acostamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado leste
* remover estacionamento

Avenida Maracanã - até Expoara
- rota de cargas

4,12 km

12,00m

Tramos múltiplos
Ciclovia, Lado oeste (sobre o canteiro)
* remover estacionamento
Via compartilhada, Lado direito na via lateral até
Expoara

Avenida Siriema - rota de pedestres

0,44 km

15,00m

Ciclofaixa unidirecional, Lado direito

Avenida Siriema - rota rural

1,88 km

15,00m

Via compartilhada, Lado direito

Bosque dos Pássaros (contorno)

0,89 km

8,00m

Ciclovia bidirecional, Lado Bosque
- tramos múltiplos, conforme existente

Estrada Velha para Aricanduva

5,13 km

9,50m

Via compartilhada, Lado direito

Praça da Saudade (contorno)

0,37 km

6,00m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Albatroz Real

0,03 km

7,50m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Andorinhas

0,60 km

9,00m

Rua Apterix

0,78 km

8,50m

Rua Arataiaçú
- Parque das Nações - rota de pedestres
Rua Atingau
- UPA 24h – rota de pedestres
Rua Capitão do Mato
- rota de pedestres

0,66 km

7,50m

0,33 km

8,50m

0,79 km

8,00m

Rua Catiumbava (existente)

0,17 km

7,00m

Rua Codornix

0,16 km

9,00m

Rua Condor

0,12 km

8,00m

Rua das Pombas – rota de pedestres

1,91 km

8,50m

Rua das Rolinhas – rota de cargas

1,78 km

9,00m

Rua Eurilemos – Praça Matriz

0,72 km

9,00m

Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
* remover estacionamento
Via compartilhada, Lado direito
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado leste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado norte
sem estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
* remover estacionamento
Ciclovia bidirecional, Lado sul
* remover estacionamento
Tramos múltiplos
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
Trecho Praça Matriz – passeio compartilhado

Rua Fogo Apagou

0,69 km

8,00m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Galo de Campina

0,36 km

7,00m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Gaturamo Bandeira

0,36 km

8,50m

Via compartilhada, Lado direito
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Rua Gralha Azul
- Rodoviária, rota de pedestres

0,42 km

NE: 8,50m
SO: 17,30m

Rua Gralha de Crista Negra

0,55 km

8,50m

Rua Guaratinga

1,51 km

12,00m

0,72 km

8,30m

3,32 km

9,00m

0,05 km

8,00m

Rua Harpia
- Ginásio de Esportes
Rua Iratauá
- rota de cargas
Rua Japira
Rua Jurutau

1,61 km

12,00m

Rua Lori – rota de pedestres

0,72 km

8,50m

Rua Macucos

0,26 km

9,00m

Rua Messia

0,07 km

6,00m

Rua Mutum

0,11 km

Caixa: 13,00m
Larg. Útil: 9,00m

Rua Negaça
(prolongamento de via)

0,33 km

7,00m

Rua Papagaio – rota de pedestres

0,47 km

9,00m

Rua Pavão – rota de pedestres
- rota de cargas

0,37 km

10,50m

Rua Pica Pau – rota de cargas

0,75 km

8,50m

Rua Pomba Asa Branca

0,19 km

8,50m

Tramos múltiplos (trecho Rodoviária)
Ciclovia bidirecional sobre Praça
Passeio compartilhado, entre Av. Maracanã e Av.
Siriema
Ciclofaixa unidirecional, Lado direito
Ciclovia bidirecional, Lado Leste - junto a via férrea
Ciclofaixa bidirecional, Lado leste (Ginásio) * remover
estacionamento
Ciclovia bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Via compartilhada, Lado direito
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado norte
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
* transformar estacionamento oblíquo em paralelo.
Via compartilhada, Lado direito
Tramos múltiplos
Trecho Parque das Nações – Lado norte
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
* remover estacionamento
Ciclovia bidirecional, Lado norte
* remover estacionamento
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul
* remover estacionamento
Via compartilhada, Lado direito
Tramos múltiplos
Ciclovia bidirecional (via férrea)
Ciclofaixa bidirecional, Lado sul – trecho região
Palmares

Rua Rouxinol (existente - via férrea)
- rota de pedestres

6,71 km

8,50m
Ciclovia: 2,40m

Rua Rouxinol (entroncamento Av.
Arapongas)

0,12 m

9,00 m

Ciclovia bidirecional - canteiro central

Rua Rouxinol (Vila Aparecida)

0,26 km

10,00m

Ciclovia bidirecional, Lado leste
* remover estacionamento

Rua Sabiá (Praça da Saudade)
- rota de pedestres

0,29 km

8,50m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Sabiá Castanha

0,88 km

8,50m

Ciclofaixa unidirecional, Lado direito

Rua Sabiá Coleira

0,47 km

8,00m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Suindará

0,52 km

9,00m

Via compartilhada, Lado direito
Tramos múltiplos
Via compartilhada, Lado direito
Ciclofaixa unidirecional, trecho duplicado
Ciclofaixa bidirecional, Lado oeste
* remover estacionamento

Rua Tico-Tico do Campo

1,26 km

8,50m
Canteiro central

Rua Tico-Tico Rei

1,05 km

8,50m

Rua Tovaçú

0,46 km

8,50m

Via compartilhada, Lado direito

Rua Uru/Araras - rota de pedestres

0,57 km

8,50m

Ciclofaixa bidirecional, Lado leste
* remover estacionamento no trecho entre a Praça e
Rua Pintassilgo

UPA 18h (via nova)
- conexão Av. Maracanã e Rua Iratauá, trecho
entre a Rua Macuru e Rua Albatroz real

0,17 km

9,00m

Ciclofaixa bidirecional, Lado norte
* remover estacionamento
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A proposta do Projeto Rede Cicloviária Integrada propõe uma nova estrutura de circulação
cicloviária de modo a atender aos anseios atuais e permitir melhor atratividade e confiabilidade na
rede proposta.
De maneira geral, implantar um sistema de rotas cicláveis envolvem a compatibilização com a rede
do sistema de tráfego em geral, das rotas de cargas, da hierarquia viária e da integração modal
com o transporte coletivo urbano e municipal em Arapongas. Para tanto, estabelecer a rede de
rotas em uma estrutura viária consolidada requer a compatibilização da inserção dos ciclistas de
forma segura nas vias.
Com isso, serão indicadas tipologias gerais para a inserção dos ciclistas nas vias propostas,
considerando o sistema de tráfego geral e a caixa viária das vias ao longo das rotas. É importante
que seja realizados projetos específicos dos trechos propostos, prevendo detalhamento em nível
de projeto executivo, sendo fundamental a realização do cadastro físico dos elementos urbanos
nos trechos, tais como a definição das larguras de caixa viária disponível, largura de calçadas e o
cadastro do mobiliário urbano e pontos de ônibus ao longo das rotas, além do cadastro dos trechos
de vias transversais em no mínimo 30,00m (trinta metros), que são conectados aos referidos
trechos.
As rotas cicláveis que compoem a Rede Cicloviária Integrada indicadas para Arapongas deverão
seguir as diretrizes estipuladas neste trabalho, cujos trechos indicados deverão receber projetos
específicos. Os gabaritos das vias envolvidas deverão ser revistos em todos os trechos de cada via
a ser implantada a infraestrutura cicloviária, prevendo tratamento específico em todas as
interseções com as vias transversais, envolvendo a sinalização horizontal e vertical específicas
para o trânsito de bicicletas, orientadas para pedestres, ciclistas e demais motoristas.
Para a implantação da rede cicloviárias os projetos de ciclofaixas tem maior facilidade de
implantação, decorrentes do baixo custo e da autonomia do Poder Público Municipal para a
implantação deste tipo de infraestrutura.
Nos trechos onde é sugerida a circulação junto às Rodovias, os ciclistas deverão circular conforme
a indicação do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, na qual os mesmos têm a permissão de
transitar na área dos acostamentos. Contudo, as vias laterais das rodovias, com potencial de uso
comercial e/ou industrial, tem aumentado a demanda de deslocamentos, principalmente dos
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

trabalhadores, que muitas vezes são provenientes dos Distritos ou das cidades vizinhas. Cabe
ressaltar que o Campus Universitário da UNOPAR, tem acesso pela Avenida Gaturamo que é uma
Rodovia que tem seu trecho dentro da área urbana, cujo trecho apresenta infraestrutura por
ciclofaixa bidirecional onde a bicicleta se insere como uma solução sustentável para humanizar a
circulação de tráfego na região. Porém, com a circulação de ciclistas em rotas de cargas, deverá
ser implantada a sinalização informativa do trânsito de ciclistas ao longo dos trechos permitidos,
além de especial atenção às interseções das vias transversais.
A montagem de uma Rede Cicloviária envolve também a criação de áreas estratégicas para
parada e descanso dos ciclistas, preferencialmente em locais seguros e iluminados como pontos
de comércio, e junto de postos de combustíveis para a calibragem das bicicletas. Na área central,
os pontos de parada deverão ser preferencialmente implantados junto às Praças Públicas, nas
imediações dos equipamentos institucionais, junto aos núcleos escolares e universitários de maior
expressão e junto à Estação Rodoviária. Nas demais áreas da malha urbana, deverão ser
mapeados locais estratégicos e estabelecidos os pontos de parada que melhor apresentar
compatibilidade de integração com a rede cicloviária proposta.
As definições referentes aos trechos aqui apresentados devem ser abordadas como uma
orientação conceitual das melhores diretrizes gerais a serem adotadas nas vias cicláveis de
Arapongas. É fundamental que, posteriormente, sejam cadastrados os locais potenciais para a
reserva de áreas para que se estabeleçam parceiras para a definição de áreas de apoio aos
ciclistas. Inclusive, deverão ser realizados levantamentos específicos, trecho a trecho das vias
quando da elaboração do projeto executivo das rotas cicláveis integrantes da rede proposta.
A seguir, são apresentadas as indicações conceituais de inclusão da bicicleta na matriz do Sistema
Viário de Arapongas, de modo a orientar graficamente o processo de planejamento e demais
projetos específicos relacionados. Dessa forma, são indicados alguns padrões de perfis
transversais nas vias, classificados conforme segue:
t

Gabaritos adaptados para a Lei do Sistema Viário Básico;

t

Gabaritos adaptados para vias gerais do Município.
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Adaptado da Lei do Sistema Viário Básico
VIAS ESTRUTURAIS (9,00m + 9,00m)

3,00 m

2,40 m

CALÇADA

CICLOFAIXA

3,30 m

3,30 m

3,30 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

3,30 m

2,40 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO ESTACIONAMENTO

3,00 m
CALÇADA

24,00 m

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS
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Adaptado da Lei do Sistema Viário Básico
VIAS MARGINAIS DE FUNDO DE VALE (9,00 m)

VIAS ESTRUTURAIS CARGAS (9,00m + 9,00m)

3,00 m

2,40 m

CALÇADA

CICLOVIA

0,60 m

3,00 m

3,00 m

3,30 m

3,30 m

2,40 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO ESTACIONAMENTO

3,00 m
CALÇADA

3,00 m
CALÇADA

3,00 m

3,00 m

0,60 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

24,00 m

2,40 m

3,00 m

CICLOVIA

CALÇADA

15,00 m
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Adaptado da Lei do Sistema Viário Básico
VIAS COLETORAS (14,00m)

VIAS COLETORAS - ROTA DE CARGAS (14,00m)

ÔNIBUS
3,00 m
3,00 m
CALÇADA

2,40 m

1,20 0,30

3,10 m

3,10 m

0,30 1,20

2,40 m

ESTACIONAMENTO CICLOFAIXA VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO CICLOFAIXA ESTACIONAMENTO

3,00 m
CALÇADA

CALÇADA

1,20 m
CICLOFAIXA

2,90 m

ÔNIBUS

2,90 m

2,90 m

2,90 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

1,20 m

3,00 m

CICLOFAIXA

CALÇADA

20,00 m

20,00 m
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Adaptado da Lei do Sistema Viário Básico
VIAS LOCAIS (8,00 m)

2,50 m
CALÇADA

2,20 m
CICLOFAIXA

2,90 m

2,90 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

VIAS LOCAIS (variação com 8,50m)

2,50 m
CALÇADA

13,00 m

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

2,50 m
CALÇADA

2,20 m

3,00 m

3,30 m

CICLOFAIXA

VIA DE SENTIDO ÚNICO

VIA DE SENTIDO ÚNICO

13,50 m

VIAS LOCAIS (variação com 9,00m)

2,50 m
CALÇADA

2,50 m
CALÇADA

2,40 m
CICLOVIA

0,60 m

3,00 m

3,00 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

2,50 m
CALÇADA

14,00 m

62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

SEODUR

REDE CICLOVIÁRIA INTEGRADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROPOSTA - REDE CICLOVIÁRIA

u PROPOSTAS DAS INFRAESTRUTURAS - PERFIS VIÁRIOS

Dimensionamento estimado das vias
AVENIDA ARAPONGAS

3,00 m
CALÇADA

6,00 m
ESTACIONAMENTO OBLÍQUO

1,20 m

3,80 m

2,50 m

CICLOFAIXA VIA DE SENTIDO ÚNICO

CANTEIRO

3,80 m

1,20 m

2,40 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO CICLOFAIXAESTACIONAMENTO

2,50 m
CALÇADA

24,00 m
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Dimensionamento estimado das vias
RUA UIRAPURU
(exemplo de vias com 8,00m)

RUA DAS POMBAS
(exemplo de vias com 8,50m) - ROTA DE PEDESTRES

2,50 m
CALÇADA

2,40 m

3,70 m

CICLOFAIXA

VIA DE SENTIDO ÚNICO

13,50 m

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

2,40 m

2,50 m

ESTACIONAMENTO CALÇADA

2,50 m
CALÇADA

2,20 m
CICLOFAIXA

2,90 m

2,90 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

2,50 m
CALÇADA

13,00 m
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Dimensionamento estimado das vias
AVENIDA GATURAMO
(exemplo de vias com 8,20m) - ROTA DE CARGAS

3,00 m
CALÇADA

2,40 m

3,00 m

3,00 m

1,30 m

3,00 m

3,00 m

ESTACIONAMENTO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO CANTEIRO VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

RUA DAS ROLINHAS
(exemplo de vias com 9,00m) - ROTA DE CARGAS

2,20 m

3,00 m

CICLOFAIXA

CALÇADA

3,00 m

2,40 m

CALÇADA

CICLOFAIXA

3,30 m

3,30 m

VIA DE SENTIDO ÚNICO VIA DE SENTIDO ÚNICO

3,00 m
CALÇADA

15,00 m
23,70 m
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Dimensionamento estimado das vias
RUA GRALHA AZUL
(exemplo de vias com 17,30m) - RODOVIÁRIA

RUA LORI
(exemplo de vias com 8,50m)

PRAÇA ANTÔNIO GRASSANO

TERMINAL RODOVIÁRIO
DE ARAPONGAS

PARE

2,50 m
3,00 m

2,50 m

3,70 m

3,70 m

CALÇADA

ESTACIONAMENTO

VIA DE SENTIDO ÚNICO

VIA DE SENTIDO ÚNICO

3,70 m
VIA DE SENTIDO ÚNICO

23,30 m

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

3,70 m
VIA DE SENTIDO ÚNICO

3,00 m
CALÇADA

1,20 m

2,40 m

CANTEIRO

CICLOVIA

CALÇADA

2,40 m

3,70 m

CICLOFAIXA

VIA DE SENTIDO ÚNICO

2,40 m

2,50 m

ESTACIONAMENTO CALÇADA

13,50 m

3,60 m
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5.6 IMPLANTAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA
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A rede cicloviária projetada para o Município de Arapongas está
proposta de maneira integrada com os demais modais de transporte,
considerando o atendimento aos equipamentos urbanos com maior
potencial de atratividade. A atratividade da população para o uso da
bicicleta como meio de transporte dependerá, também, da
disponibilidade e da qualidade da infraestrutura pública ofertada.
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ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

As vias alimentadoras são as que possuem infraestrutura cicloviária
simplificada, coletando os deslocamentos dos bairros e alimentando
a rede de vias estruturadoras. Dessa forma é ampliado o uso da rede
estruturadora, garantindo percursos com maior número de ciclistas,
o que incrementa a segurança dos trechos e justifica os
investimentos na rede integrada como um todo.

RUA ROUX
INOL

FASE 02: A rede de vias alimentadoras estabelecem a
alimentação geral da rede ciclável, de modo a receber e distribuir a
demanda de ciclistas dos bairros para as rotas entre os
equipamentos urbanos do Município, pelos diversos motivos de
viagens (trabalho, estudo, lazer, entre outros). São elas que
alimentam e complementam a rede de vias estruturadoras.
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FASE 01: A rede de vias estruturadoras tem a função de
promover a integração entre as regiões, permitindo uma conexão
articulada entre as áreas públicas, centralidades urbanas e os pontos
de integração modal junto ao transporte coletivo. Essas vias
estruturadoras configuram o anel central e os principais corredores
de tráfego que sustentarão a rede cicloviária no Município.
t

As vias estruturadoras permitem a implantação de locais de apoio
aos ciclistas, tais como lugares específicos para pontos de encontro
de ciclistas, pontos de parada e descanso com bebedouros e sombra
e/ou manutenção de bicicletas, junto a postos de serviços.
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O plano estratégico para implementação do sistema de rotas
cicláveis indica 02 (duas) fases de implantação, a serem
compatibilizadas na proposta das intervenções viárias, integrante do
do Projeto de Intervenções Viárias e Tratamento dos Pontos Críticos.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÓRGÃOS PÚBLICOS

SEGUE PARA
ARICANDUVA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

Mapa da área urbana de Arapongas - Sistema Cicloviário Existente - Prefeitura Municipal
sem escala
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6.

DIRETRIZES - ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
Exemplos para tratamento de ciclovias e ciclofaixas junto a interseções viárias:

6.1 SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA
Nas vias previstas como rotas cicláveis, quando não houver área devidamente destinada à circulação
cicloviária (exemplo: rodovias), o ciclista deverá trafegar conforme estabelece o Código de Trânsito
Brasileiro: junto ao leito da via, pelo bordo direito da pista e de forma compartilhada com os veículos até
encontrar infraestrutura de vias cicláveis. São apontados ainda, alguns requisitos para planejamento e
implantação das vias cicláveis em Arapongas, tais como:
t Largura mínima para ciclovias ou ciclofaixas unidirecionais sobre ruas locais de 1,20 metros;
t Largura mínima para ciclovias ou ciclofaixas bidirecionais sobre ruas locais de 2,20 metros e
quando junto à rodovias de 2,50 metros;
t Em rodovias, a sinalização referente à presença de ciclistas deve ser regulamentada;
t Iluminação pública adequada;
t Desenvolvimento longitudinal das vias cicláveis;
t Pavimento impermeável, regular e antiderrapante;
t Declividade igual ou inferior a 10,00% para rampas e, igual ou inferior a 8% para trechos;
t Nos trechos com declividades superiores a 8,00%, o ciclista deverá trafegar desembarcado;
t Sinalização completa em áreas de esquinas;
t Bicicletários com grande capacidade junto aos terminais de transporte coletivo ou junto às áreas
de grande concentração de bicicletas;
t Áreas sinalizadas para estacionamento de bicicletas de curta duração nas vias públicas;
t Atendimento às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro a respeito da circulação
de bicicletas nas cidades brasileiras.

Modelo de sinalização
de ciclofaixa bidirecional.

a) Sinalização Vertical para Rotas Cicláveis
No quadro a seguir são apresentadas as principais placas para sinalização vertical em rotas cicláveis, cujo
projeto completo deverá ser elaborado e implantado pelo Poder Público Municipal. É importante destacar
que a sinalização para as rotas não dispensa a sinalização horizontal e vertical do trânsito, conforme o
estabelecido pelas normas do Código de Trânsito Brasileiro.

S/R

S/R

S/R= Sem Referencia
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Modelo de sinalização
de ciclovia.
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b) Sinalização Horizontal para Rotas Cicláveis
Exemplos sinalização horizontal ao longo dos trechos cicloviários:
A sinalização horizontal apresenta informações para que os usuários da bicicleta e demais partícipes do
trânsito tenham uma coexistência segura. Em especial os ciclistas, tem nessa sinalização os sentidos
corretos de deslocamento, reconhecimento de trechos compartilhados ou individuais, pontos de parada,
travessia, entre outros. As mensagens da sinalização horizontal não necessitam do desvio da atenção da
via por parte de motoristas e ciclistas. Devem ser empregadas como complemento e reforço da
sinalização vertical, além de ser combinada com dispositivos auxiliares.
A seguir são apresentados alguns exemplos de sinalização horizontal a implementar:

Indicação de espaços compartilhados
entre ciclistas e pedestres.

Indicação do sentido do fluxo de bicicletas em ciclovias e ciclofaixas:
Locais de sinalização:
t Início da via;
t Antes e depois de interseções;
t Após curvas;
t A cada 25,00 metros.

Advertência a respeito de acesso e
saída de estacionamentos e garagens.

Exemplo: Vitória - ES

Sharrow, sinalização que realiza a indicação do sentido do deslocamento em vias compartilhadas entre
bicicletas e veículos motorizados.
Locais de sinalização:
t Início da via compartilhada;
t Antes e depois de interseções;
t Após curvas;
t A cada 30m ou menos.
t Também pode ser utilizada em
interseções, informando aos
motoristas o sentido do fluxo
de bicicletas.

64,7

Exemplo: Ohio - EUA

31
122,7
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12,7

Indicação de locais para
a prática de corrida.

99,3
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6.2 ILUMINAÇÃO
Iluminação apropriada em termos de fluxo luminoso, posicionamento e temperatura de cor podem
melhorar significativamente a experiência urbana noturna na Cidade de Arapongas. Para ser mais
eficaz, a iluminação deve ser consistente, adequadamente espaçada (cadência) e visível,
fornecendo luminosidade apropriada. As opções de escolhas de lâmpadas e luminárias na escala
de pedestres e ciclistas são variadas, incluindo tecnologia por LEDs, vapor de mercúrio, vapor
metálico, a iluminação incandescente ou iluminação de sódio de alta pressão, que é a mais
econômica.

É importante ressaltar que em algumas rotas cicláveis o ambiente estará sendo dividido com as
rotas de pedestres que foram propostas no Projeto Calçada Legal de Arapongas. Portanto nos
casos de compartilhamento das rotas propostas deverão ser utilizados os postes com
bidirecionamento de luz (dupla altura).
Alguns exemplos de postes de iluminação pública convencional e de iluminação específica para
pedestres e ciclistas:

Alguns pontos importantes devem ser observados no projeto de iluminação das vias para
pedestres e ciclistas, quais sejam:
t Assegurar-se de que as rotas e os cruzamentos sejam suficientemente iluminados;
t Considerar o acréscimo de pontos de luminárias em áreas de maior volume de pedestres,
ciclistas e em interseções críticas do tráfego geral;
t Instalar iluminação em ambos os lados das vias principais ou corredores de tráfego;
t Usar padrões de iluminação uniformes entre os postes de uma mesma via;
t Usar iluminação direcionada, para evitar excessos em poluição luminosa.

Recomendações entre a altura do poste e espaçamento
Fonte: Manual Nacional de Ciclismo da Irlanda:
www.cyclemanual.ie

Fonte: Manual de Projetos e Programas para incentivar o uso de bicicletas
em comunidades. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. EMBARQ Brasil

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Iluminação com dupla altura
Fonte: Agência Belém: www.agenciabelem.com.br
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6.3 MOBILIÁRIO URBANO
Em conjunto com a qualidade e segurança das infraestruturas de ciclovias e/ou
ciclofaixas, os paraciclos e/ou bicicletários são elementos importantes para
incentivar a prática ciclística. Em Arapongas, a eleição de locais seguros,
estratégicos e de fácil acesso para o estacionamento da bicicleta constituemse em fator de qualificação da rede cicloviária, através da identificação da
importância do uso da bicicleta nos deslocamentos urbanos.
Arapongas carece de paraciclos implantados em locais mais atrativos,
especialmente para o estacionamento das bicicletas por curto espaço de
tempo. Isso é especialmente sentido nas ruas centrais e em prédios comerciais
de maior porte. A ausência ou desqualificação desse elemento induz os
usuários a estacionar suas bicicletas em locais inadequados, tais como
aqueles junto à placas de sinalização, grades de edificações, ou então, a evitar
o uso da bicicleta.

Exemplo 01
Paraciclo sobre bainha de calçada.
Fonte: www.cicloviavel.org/paraciclos.

Em média, o espaço de uma vaga de automóvel é suficiente para estacionar
até 20 bicicletas, sendo uma solução possível quando as áreas de passeios
são estreitas. Nas imagens ao lado são apresentadas sugestões de modelos
de paraciclos.
No Exemplo 01, ocupa-se a bainha da calçada, sendo possível apenas na
existência de uma sobrelargura do passeio; no Exemplo 02, ocupa-se o local
que seria destinado a uma vaga de automóvel; nas demais, são apontadas
sugestões de desenhos diferenciados, indicando como o paraciclo pode
agregar qualidade aos espaços urbanos.

Exemplo 03

Exemplo 02
Paraciclo na área de estacionamento
Fonte: www.cicloviavel.org/paraciclos.
Paraciclo descoberto

Exemplo de paraciclo. Virgínia - EUA.

Paraciclo coberto

Bicicletário - São Paulo

Recomenda-se que as instalações dos paraciclos, sempre que possível, sejam
cobertas, próximas às esquinas e nas proximidades dos principais pontos de
comércio e serviços. A implantação desses elementos devem ocorrer também
junto à espaços públicos como praças e parques, que podem ainda oferecer
bancos e bebedouros para que o ciclista possa descansar durante o percurso.
Fonte: http://www.bhtrans.pbh.gov.br

Observação: É recomendável que o Município de Arapongas estabeleça
padrões mínimos de infraestrutura cicloviária junto aos novos
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Exemplos de Bicicletário. Fonte: https://dpedal.wordpress.com

empreendimentos a serem implantados na cidade. O número de vagas de bicicletas exigíveis deverá ser relativizada ao
porte, áreas dos empreendimentos e/ou em relação ao número de vagas de automóveis previstas.
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7.

ARAPONGAS CIDADE ATIVA!

7.1 INCLUSÃO SOCIAL COM O APOIO DAS BICICLETAS
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Arapongas visa a inclusão social, democratizando o
uso das áreas públicas e promovendo melhorias no bem estar e sustentabilidade da cidade com o
apoio de bicicletas. A rede cicloviária proposta busca atender de forma integrada os diversos
setores do Município, ofertando uma nova forma de abordagem dos deslocamentos por bicicletas,
acessível a toda população independente de suas restrições e classes sociais.
Com esse objetivo, propõe-se que parcerias público/privadas, possam promover o
desenvolvimento de programas sociais inclusivos, onde cadeirantes e pessoas portadoras de
deficiências tenham a oportunidade de pedalar. Em muitos municípios brasileiros, como Alvorada
(RS), Joinville (SC), Rio de Janeiro (RJ), foram desenvolvidos programas de incentivo a inclusão
social, através da parceria com ONG's, universidades e empresas privadas, que desenvolveram
protótipos de bicicletas adaptadas. Em parceria com as prefeituras, são organizados passeios
ciclísticos pelas cidades, a fim de fortalecer os programas culturais e aumentar o número de
adeptos ao ciclismo.

Projeto HandBike - Praia para Todos, Copacabana Rio de janeiro
Fonte: http://maonarodablog.com.br/

Modelo diversiﬁcado de handbike.

Todos os projetos contam com a participação de voluntários, que se dedicam a ensinar as pessoas
que não sabem pedalar, pessoas com deficiências visuais (que precisam incondicionalmente ser
acompanhadas) e pessoas restrições motoras ou cadeirantes, que conseguem desenvolver
percursos sozinhos, quando dispõem de mobilidade nos membros superiores.
Alguns grandes obstáculos a superar nessa tarefa são a disponibilidade de recursos financeiros
para a compra dos equipamentos adaptados, a necessidade de estrutura cicloviária com
pavimentação livre de buracos e imperfeições, além de ser necessários o engajamento dos PNEs,
para participação efetiva nos projetos sociais e esportivos. Atividades da Secretaria de Esportes e
grupos independentes de ciclistas, podem ser fortalecidos, seja com incentivos públicos ou
privados, afim de contribuir para o desenvolvimento também de atletas com mobilidade reduzida.
Um modelo de bicicleta indicada para cadeirantes é a handbike, impulsionada através do
movimento dos braços. Para melhor estabilidade e equilíbrio, a handbike é composta por três
rodas. A posição do usuário é confortável e segura. Empresas brasileiras já a fabricam, tornando o
produto mais acessível para compra e manutenção. Para os deficientes visuais, os modelos
sugeridos, são as bicicletas duplas, na qual os dois ciclistas pedalam concomitantemente. Alguns
modelos disponíveis posicionam as bicicletas lado a lado, interligadas por uma barra junto ao
guidão, enquanto em outros modelos, um ciclista fica na frente do outro.
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Modelos de bicicletas para deﬁcientes visuais.

Bicicleta adaptada para inclusão social:
handbike + pedal

Bicicleta Inclusiva levou pessoas com e sem
deﬁciência para pedalarem juntas na
Av. Paulista - São Paulo
Fonte: http://vadebike.org/
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7.2 DINÂMICA SOCIAL E CONECTIVIDADE
Propor uma mudança no comportamento cotidiano da população não é tarefa fácil, é preciso
proporcionar alternativas atraentes, que provoquem o interesse gradativo da comunidade de forma
dinâmica. Somando-se a isso, é preciso desmitificar preconceitos relacionados ao transporte
coletivo e os modos não motorizados de transporte. Ao mesmo tempo é preciso quebrar
paradigmas sobre o uso da bicicleta, deixando de ser apenas um brinquedo para as crianças ou
uma opção de lazer para finais de semana.
Ao longo de todo o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, essa mudança de paradigmas vem sendo
abordada, para indicar novos caminhos de desenvolvimento sustentável e democrático. Algumas
iniciativas da administração pública podem alavancar esses processos de mudança. Em
concomitância com os trabalhos de educação no trânsito já desenvolvidos na Educação para o
Trânsito pela SESTRAN, é possível incluir atividades com o modal bicicleta de forma lúdica,
estimulando a consciência ambiental nas crianças desde a idade escolar. Em paralelo, as escolas
podem promover gincanas com o uso de bicicletas, incluindo sinalização especifica e
apresentando os equipamentos de segurança obrigatórios. Podem desenvolver atividades extraclasse com a participação dos pais, envolvendo a bicicleta como agente articulador das atividades
multidisciplinares escolares.
Ainda na competência do poder público, é possível incentivar os servidores municipais a utilizar os
modais alternativos, restringir as áreas de estacionamento veicular e implantar bicicletários junto
aos órgãos públicos.

As instituições de ensino técnico e superior (grandes polos geradores de tráfego) podem ser
incluídas em projetos de desenvolvimento tecnológicos de equipamento como handbikes e
bicicletas adaptadas, além do desenvolvimento do material de publicidade. Os alunos dos cursos
de educação física e fisioterapia, por exemplo, podem contribuir em atividades voluntárias,
auxiliando no desenvolvimento da prática do ciclismo. Essas medidas proporcionam aos jovens e
adultos a oportunidade da prática de ações sociais e aplicações do conhecimento científico.
Em parcerias com empresa do setor privado, é possível introduzir as bicicletas de aluguel, com
estações localizadas em pontos estratégicos da área urbana. Diversas cidades, preocupadas com
a sustentabilidade e a melhoria da mobilidade da população, foram desenvolvidos processos
concessionários para regulamentação do sistema cicloviário nos municípios, tais como as capitais
e grandes centros urbanos.
Indica-se o desenvolvimento de cartilhas ilustrativas para os ciclistas, promovendo o entendimento
fácil dos direitos e deveres relacionados ao deslocamentos por bicicleta, apontando os
equipamentos de segurança, explicando dinâmicas relacionadas a sinalização específica, normas
gerais de boa conduta e respeito com os demais usuários do sistema viário das cidades.
Para a informação e a comunicação alcançarem as diferentes faixas etárias, os materiais de
divulgação e marketing do sistema cicloviário devem estar disponíveis em mídias digitais, como
nas redes sociais e em aplicativos para smartphones, que indiquem de forma interativa, o melhor
percurso a desenvolver com a bicicleta, indicando pontos de integração com o transporte coletivo,
locais dos bicicletários e as estações de bicicletas de aluguel, por exemplo.

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS POR PREFEITURAS E INICIATIVA PRIVADA

Aplicativos para Smartphones - indicando
estações para locação de bicicletas, trajetos, etc.

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DE ARAPONGAS

Idéia criativa para as estações de locação, ou apenas
pontos de parada, agregando qualidade ao meio urbano.

Identidade visual desenvolvida para o
mobiliário urbano (Londres).
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7.3 CICLOTURISMO EM ARAPONGAS
Com a rede cicloviária operando, será possível implantar o Ciclo Turismo em Arapongas de forma
eficiente. A organização do circuito deverá ficar vinculada aos roteiros turísticos indicados pela
Secretaria Municipal de Turismo e das rotas indicadas no Plano Diretor de Mobilidade Urbana e
em futuro Projeto da Sinalização Turística. No entanto, são necessários investimentos de
promoção e divulgação desta nova opção de turismo, tais como a organização da locação de
bicicletas caracterizadas e de acessórios de segurança, além do apoio de guias para o
atendimento a grupos.
A implantação das rotas rurais e a revitalização das áreas de preservação ambiental caracterizam
uma rota ecológica como referencial que pode ser vinculado a rotas metropolitanas. As rotas com
percursos maiores mas são compatíveis com os circuitos com finalidade de treino esportivo para
competições utilizando os desníveis do terreno e as áreas de acostamento das rodovias, condição
como elemento de maior exigência física. Neste caso especifico, com a circulação de veículos de
carga, aumentam os riscos de acidentes de trânsito nos trechos, indicando a implantação de placas
informativas da presença de ciclistas nestes locais.

A implantação da rede de rotas cicláveis em Arapongas, será possível desenvolver uma nova
estratégia de infraestrutura turística, em especial, àquelas de cunho religioso, auxiliando na
promoção e desenvolvimento econômico do setor cultural local. Em diversas cidades brasileiras e
internacionais o passeio ciclístico, muitas vezes guiado, possibilita novas experiências aos turistas,
tornando os passeios mais atrativos e dinâmicos.
A rede cicloviária integrada de Arapongas contempla os pontos turísticos em diferentes setores da
cidade. No entanto, os deslocamentos por bicicleta podem ser complementados com passeios a pé
seja por rota de caminhada ou rotas de treino de corrida, desenvolvendo novas dinâmicas de
entretenimento social e integração de vizinhança.

Com a requalificação das áreas urbanas centrais propostas no Projeto Calçada Legal, tais como no
Caminho Cultural da Avenida Arapongas, com adequações de iluminação e segurança pública é
possível que seja previsto um Circuito Noturno envolvendo a Estação Rodoviária, as Estações do
Transporte Coletivo e abrangendo a área do Centro Histórico. Conforme o desempenho do circuito
noturno esta modalidade deverá ser vinculada com outros produtos turísticos, como roteiros
turísticos, programação cultural e a vida noturna da cidade.
A inserção efetiva da bicicleta nos deslocamentos urbanos favorece a promoção da qualidade de
vida, ao abrirem-se espaços para os ciclistas, o ambiente urbano ganha uma nova fisionomia.
Junto com as bicicletas, as interações urbanas se tornam bastante abrangentes nos aspectos
coletivos, promovendo a valorização e enfoque no ser humano, tanto de pedestres e ciclistas
quanto de motoristas. Os ganhos ambientais da Rede Cicloviária Integrada propiciam espaços
agradáveis, saudáveis, liberando na malha urbana espaços com maior limpeza visual e
promovendo uma maior equidade na apropriação do espaço urbano.

Ciclo Turismo Noturno em Buenos Aires, Argentina
Fonte: http://en.urbanbiking.com
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mobilidade Urbana Sustentável nas cidades tem sido incentivada pelas Políticas Públicas contemporâneas no Brasil. A Lei Federal nº
12.587 de 03 de janeiro de 2012 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e apontou a priorização do
transporte coletivo, dos modos não motorizados de transporte, da qualificação e da implantação de rotas acessíveis para pedestres e
pessoas com necessidades especiais (PNEs) nas cidades.
A questão da sustentabilidade nos sistemas de transportes envolve a capacidade de se fazerem os deslocamentos com o mínimo gasto
de energia possível. Nesse aspecto, a bicicleta é um dos elementos que dá vida ao novo modelo contemporâneo da utilização dos
espaços públicos, uma vez que essa contribui para a humanização do trânsito e traz uma reflexão acerca dos rumos do
desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades.
A bicicleta é um modal de transporte individual que promove a saúde do usuário através da prática de exercício físico, além de ser
dotada de alta eficiência em agilidade, já que permite rapidez em deslocamentos curtos, proporcionando grande flexibilidade e
autonomia aos ciclistas. A bicicleta é um transporte livre de poluentes, apresenta baixa perturbação ambiental, possui facilidade de
aquisição e manutenção. O ciclista é um ator frágil no sistema viário das cidades, porém a expansão do sistema cicloviário e a
ampliação do raio de abrangência, que requerem projetos completos e integrados de rotas cicláveis e de redes cicloviárias conectadas,
trazem segurança para a fluência do modal no meio urbano compartilhado com outros meios de transporte.
A iniciativa de implantação da Rede Cicloviária Integrada é um avanço democrático e demonstra um marco da cultura urbana no que se
refere aos deslocamentos por bicicletas em Arapongas. Com a implantação inicial ocorrida como rotas de passeio, estudo e trabalho, foi
possível perceber as oportunidades e avançar no estabelecimento das conexões viárias, ligando equipamentos urbanos estratégicos,
permitindo integração com os roteiros turísticos e principalmente, a integração com os modos de transporte coletivo em operação na
cidade.
A partir das diretrizes apontadas para a instituição da rede cicloviária em Arapongas será necessária a elaboração de um estudo mais
aprofundado para a definição dos projetos específicos para cada uma das rotas cicláveis que compõem a rede apresentada, de modo a
permitir a instituição de um Plano Diretor Cicloviário de Arapongas, vinculado ao Plano Diretor Municipal e ao Plano Diretor de
Mobilidade Urbana de forma a integrar políticas públicas de Mobilidade Urbana Sustentável para o Município de Arapongas.
Em Arapongas a implantação de um Sistema Cicloviário é perfeitamente compatível com a característica local, o porte da cidade e as
demandas dos deslocamentos urbanos. Em se tratando da questão da mobilidade urbana por bicicletas, através da adoção de
conceitos e elementos combinados para a implantação de rotas, roteiros e vias cicláveis na área urbana, foi possível a projeção da
estruturação de um sistema eficiente de Rede Cicloviária Integrada para o Município de Arapongas.
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