
PORTO ALEGRE
10 DE JULHO DE 2014

REUNIÃO COM A COMUNIDADE

Santa Cecília- Neusa Goulart Brizola- Nilópolis- Nilo Peçanha



LEI COMPLENTAR 626 - PDCI

 1 - Flexibilidade para o planejamento:
 Não foi definido no mapa da Rede o tipo de equipamento:

 A Rede Estrutural deverá receber preferencialmente ciclovias
 As ciclofaixas poderão ser criadas, a critério do Município
 As ciclorrotas poderão ser sinalizadas, independente da 

implantação de infraestrutura, desde que acompanhadas de 
campanhas de educação para o trânsito

 2 - Rede Cicloviária Estrutural
 A Construção e expansão de vias deve incluir a implantação da 

Rede prevista
 A Rede pode ser ampliada de acordo com o crescimento da 

cidade e da demanda de ciclistas



LEI COMPLENTAR 626 - PDCI

 3 - Bicicletários
 Obrigatórios nos equipamentos de transporte público
 Na aprovação de projetos:

• área mínima do empreendimento
• proporção em relação às vagas para automóveis
• Exigíveis no “habite-se” para empreendimentos novos ou 

reformas
 4 - Medida de Compensação Ambiental para “Empreendimentos de Impacto 
Urbano” (conceito do PDDUA)

 Construção de ciclovias proporcional à quantidade de vagas de 
estacionamento (100 vagas = 200 metros)

 Os trechos a serem implantados devem seguir prioridades do 
Município

 A compensação ambiental independe de implantação em vias 
próximas ao empreendimento(mitigação de impactos na 
circulação=perto do empreendimento)

 Exigíveis no “habite-se” para empreendimentos novos ou 
reformas



OBJETIVO PRINCIPAL

 Incentivar o uso da bicicleta como 
meio de transporte, dotando a cidade 

de instrumentos e infraestrutura 
eficazes para a implantação de uma 

rede cicloviária que propicie segurança 
e comodidade para o ciclista.

 MUDANÇA CULTURAL



DIAGNÓSTICO - ESTUDOS DE DEMANDA



DIAGNÓSTICO - ESTUDOS DE DEMANDA



• 495 km gravados no plano
• 23 km implantados
•A meta de 2014 é chegar a 50km

•  Atualmente são ciclovias aos domingos
 e feriados:

•Av. Edvaldo Pereira Paiva
•Corredor Cascatinha
•III Perimetral

Rede cicloviária



Rede 1: abraça o sistema de bicicletas 
compartilhadas formado por 40 estações
1. 7 de setembro
2. Orla/diário de notícias
3. Loureiro da silva
4. José do patrocínio/érico
5. Ipiranga
6. Icaraí/chuí
7. Vasco/josé otão/barros cassal/joão teles
8. Silva só/mariante
9. Santa Cecília Nilo Peçanha

22

33
55

66

11 77
44

88

Em 2012 surgiu a oportunidade de trazermos para Porto Alegre 
o sistema de bicicletas compartilhadas semelhantes aos 
sistemas já utilizados em algumas grandes cidades europeias, 
tais como Londres, Barcelona e Paris;

Em 22 de setembro de 2012 Porto Alegre começou a operação 
de bikes compartilhadas. 
Sucesso desde o primeiro dia, hoje são mais de 430 mil viagens 
com 100 mil cadastrados e, a cada semana, novos usuários 
ingressam no sistema. 

•Estações distantes 350 e 1000 metros entre si

•40 estações e 400 bikes

•Funcionamento de 6 às 22 horas, todos os dias da semana

•Pagamento de R$10,00/mês ou R$5,00/dia

•Utilização livre desde que atendendo ao critério da 

rotatividade, 60 minutos livres e espera de 15 minutos 



     rede 1:centro/bom fim/ cidade baixa/cristal/menino deus/orla
contempla as 40 estações de bicicletas compartilhadas do sistema bikepoa

Rua Santa Cecília

Trecho de ligação da 
ciclovia da ipiranga com a 
praça da Encol (última 
estação bikepoa do lado 
leste)

















Arquiteto Antonio C S 
Vigna

Gerente de Projetos de Mobilidade- EPTC

avigna@eptc.prefpoa.com.br

Fone: (51) 3289 4368



mailto:avigna@eptc.prefpoa.com.br
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