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Resumo 

 

Com a crescente preocupação pelo ambiente e a incerteza relacionada com a 

sustentabilidade nos transportes urbanos, quer sejam eles públicos ou privados, resulta um 

aumento de relevância das ciclovias e das suas vantagens a nível ambiental e social. Isto 

explica o forte crescimento deste tipo de infraestruturas na atualidade. 

Neste trabalho pretende-se mostrar a importância das ciclovias como modo suave de 

mobilidade, assim como para o meio ambiente, a sociedade e para as cidades. Refletindo 

sobre as questões de acessibilidade e mobilidade, relacionando-as com a necessidade de 

criação de redes cicláveis em espaços urbanos. Para um entendimento mais claro do tema 

foi feita, numa primeira fase, pesquisa bibliográfica sobre diferentes tipos de ciclovias 

urbanas, desenho adaptado a rede viária urbana, melhores soluções e métodos de 

aplicação de ciclovias, legislação, ligação entre núcleos de atividade urbana e ainda a 

análise dos benefícios e constrangimentos de diferentes tipos de soluções. 

Durante o estágio no atelier de arquitetura paisagista JBJC – Arquitetura Paisagista 

Lda foi desenvolvido um projeto de rede ciclável na cidade de Vila Real, onde se debateu as 

temáticas da mobilidade em espaço urbano, e como podemos implementar a ciclovia de 

modo a promover o uso de meios suaves de mobilidade entre os pontos focais do projeto.  

O projeto dos eixos cicláveis estruturantes da cidade de Vila Real apresenta um 

desenho moldado pelo desenho urbano existente, utilizando o percurso ferroviário 

desativado reforçando a sua importância histórica e paisagística para a cidade de Vila Real. 

O projeto resulta num eixo cicloviário que atravessa zonas urbanas densas com 

equipamentos, serviços e habitações, assim como zonas mais naturalizadas inseridas no 

interior do raio urbano e nas periferias.  

Adicionalmente ao desenvolvimento do projeto dos eixos cicláveis, foram elaborados 

outros trabalhos de menor complexidade no âmbito de estágio. Nas considerações finais do 

estágio reflete-se sobre o projeto da ciclovia e como este se integra na conectividade da 

rede viária existente e como se estabelecem novas possibilidades de mobilidade, 

comparando os elementos construtivos e a implementação com outros exemplos estudados 

de redes cicloviárias urbanas. 

 

Palavras-chave: Mobilidade, Urbanismo, Projeto, Eixos cicloviários, Elementos construtivos 
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Abstract 

 

With the increasing concern for the environment and the uncertainty related to urban 

transport sustentability, whether public or private, there is an increase in the relevance of 

cycle paths and their environmental and social advantages. This explains the strong growth 

of this type of infrastructures in the present time. 

In this thesis is intended to demonstrate the importance of cycle paths as a way of 

urban mobility, as well as the importance for the environment, society and cities. Reflecting 

on issues about accessibility and mobility, relating them to the necessity of creating cycling 

networks in urban spaces. For a clearer understanding of the theme, there is going be a 

bibliographical research on different types of urban cycle paths, design adapted to the urban 

road network, better solutions and methods of bicycle paths, legislation and analysis of the 

benefits and constraints of different types of solutions. 

During the internship in the landscape architecture office JBJC the was a 

development of a cycling network project in the city of Vila Real where the themes of mobility 

in urban space were discussed and how we can implement the cycleway in order to promote 

the use of mobility by bicycle between the project focal points. 

The project for the structural cycling network of the city of Vila Real will present a 

design molded by the existing urban design utilizing the abandoned railway route reinforcing 

its historical and landscape importance. The project will result as a cycling network that 

traverse dense urban areas with housing, services and equipment opportunities, as well as 

more naturalized areas inserted within the urban radius or its peripheries. 

In addition to the development of the cycling network project, other less complex jobs 

were elaborated in the internshioIn conclusion of the internship, there is going to be a 

reflection on the project and how it integrates into the connectivity of the existing road 

network and how new mobility possibilities are established, comparing the constructive 

elements and the implementation with other examples of urban cycling networks. 

 

Keywords: Mobility, Urbanism, Project, Cycling network, Constructive components 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
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1.1-INTRODUÇÃO AO TEMA 

Grandes intervenções urbanas tendem a negligenciar a rede de mobilidade existente 

e a conectividade de funções espaciais e funcionais. O atual estado económico e social das 

cidades exige soluções rentáveis e flexíveis, com abordagens mais reduzidas de 

intervenção mínima (Roh, 2015). A arquitetura paisagista tem grande potencial para criar 

ligações entre os cidadãos e cidade, através da criação de espaços públicos, de redes de 

conectividade entre núcleos de atividade urbana assim como estabelecer uma organização 

dinâmica de transportes que seja sustentável, prático e acessível com reduzido impacto 

paisagístico e ambiental. 

Modos suaves de mobilidade tais como a bicicleta têm vindo a adquirir maior 

relevância em contextos urbanos devido a vantagens a nível de distribuição e redução do 

congestionamento de tráfego melhorando, consequentemente, a acessibilidade, assim como 

a redução de emissão de gases com efeitos de estufa, a promoção da qualidade de vida e 

custos económicos (Marques, 2016). 

A implementação de ciclovias em espaços urbanos promove a utilização de modos 

suaves de mobilidade, no entanto quando aplicadas de forma incorreta, as ciclovias 

apresentam problemas a nível de construção, conforto, sinalização, distribuição espacial e, 

sobretudo, segurança. A instalação de ciclovias requer um estudo aprofundado das 

diferentes soluções aplicáveis a nível de contextos urbanos, modos de mitigação de 

contacto com veículos a motor bem como adaptação da estrutura urbana existente para 

modos suaves de mobilidade. 

A cidade de Vila Real representa um contexto problemático de mobilidade, com 

elevados volumes de trânsito automóvel, cruzamentos problemáticos e reduzida sinalização 

distribuidora de trânsito. Refletindo nestas problemáticas, foi proposto pela câmara a 

instalação de um eixo cicloviário que pretende conectar três pontos da cidade com o objetivo 

de reduzir a quantidade de viagens efetuadas por veículos a motor. 

No âmbito de estágio no atelier JBJC - Arquitetura Paisagista Lda. houve um 

acompanhamento e participação do projeto de eixos cicláveis estruturantes de Vila Real.  
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1.2-METODOLOGIA 

A metodologia (Figura 1) divide-se em três fases distintas: 

Análise e recolha de informação: Nesta fase será realizada a recolha de informação 

relacionada com a área de estudo e com o tema relativo ao projeto. Esta recolha será 

desenvolvida através da pesquisa de documentos escritos, artigos científicos, teses, 

dissertações, trabalhos práticos, manuais, entre outros. Após a recolha bibliográfica, 

sucederá uma seleção mais aprofundada dessa mesma informação. Nesta primeira fase é 

também elaborado um estudo do percurso cicloviário, já definido pela Câmara Municipal de 

Vila Real, fazendo a caracterização dos componentes físicos e socioeconómicos do 

percurso assim como o meio urbano envolvente. A adquirição de um conhecimento mais 

aprofundado do tema e da área de estudo possibilitará o avanço para uma segunda fase de 

trabalho.  

Seleção e análise dos casos de estudo: Nesta fase serão escolhidos os casos de 

estudo que melhor se assemelham e adequam ao conteúdo do projeto, assim como redes 

cicloviárias urbanas icónicas promovedoras de modos suaves de mobilidade. Os casos de 

estudo demonstrarão aspetos positivos e negativos de soluções implementadas em distintas 

ciclovias urbanas. Posteriormente far-se-á uma comparação entre os casos de estudo, 

usando-se os mesmo critérios em todos os casos de estudo.  

Elaboração da proposta e crítica: Estando em ambiente de estágio, a proposta será 

desenvolvida pelo atelier JBJC, tendo contribuído em certas fases do projeto. A última fase 

consistirá na análise e apreciação crítica da proposta do atelier JBJC, recorrendo aos casos 

de estudo previamente selecionados e ao conhecimento adquirido na fase de recolha de 

informação bibliográfica sobre o tema. Posteriormente haverá uma reflexão final de todo o 

processo do projeto, finalizando com uma reflexão sobre toda a experiência de estágio e o 

cumprimento de objetivos estabelecidos na fase inicial. 
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Figura 1: Esquema da metodologia utilizada 

 

1.3- OBJETIVOS 

 

Os objetivos do estágio e da presente dissertação desenvolvem-se por: 

 Integração no contexto de estágio e compreensão dos métodos de trabalho 

utilizados no atelier JBJC – Arquitetura Paisagista Lda; 

 Aquisição de conhecimento relativo ao tema da dissertação, assim como a área de 

estudo; 

 Participação em trabalhos de atelier, para incremento profissional; 

 Acompanhamento do processo do projeto em estudo; 

 Avaliação justificativa do projeto, com sustentação em diferentes redes cicloviárias. 

 Compreensão da relevância de elementos construtivos e correta aplicação destes 

para o sucesso de uma ciclovia. 

 Integração dos conhecimentos adquiridos sobre redes cicloviárias na avaliação e 

crítica do projeto desenvolvido em atelier. 

 Entender os benefícios de modos suaves de mobilidade no meio urbano. 
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1.4-ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos.  

O segundo capítulo iniciará na revisão bibliográfica, apresentando temáticas 

relevantes para a concessão do restante trabalho e a definição de conceitos base para 

compreensão do tema.  

No terceiro capítulo são apresentados e analisados os casos de estudo, finalizando 

com uma comparação geral, de forma a garantir a execução de uma melhor proposta no 

final da dissertação. 

No capítulo quatro será feito um estudo da área de intervenção e o seu 

enquadramento envolvente. Adicionalmente haverá uma análise crítica ao percurso 

cicloviário proposto pela câmara municipal de Vila Real. 

No capítulo cinco será apresentada a proposta desenvolvida no atelier JBJC, com a 

descrição da proposta detalhadamente, justificando soluções e indicar as condicionantes ao 

projeto. Posteriormente será feita uma análise à proposta com base no conhecimento 

adquirido nos casos de estudo. 

No sexto capítulo será exposto o contributo em atelier para o projeto da ciclovia, 

assim como o contributo para outros projetos desenvolvidos no decorrer do estágio. 

Finalmente no capítulo sete, serão apresentadas as conclusões do trabalho, com 

uma reflexão e considerações finais de toda a experiência de estágio. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

7 

2.1-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 

A mobilidade e a acessibilidade são dois elementos centrais do planeamento do 

espaço urbano, e são dois conceitos muitas vezes confundidos (Pontes, 2010). Dentro dos 

espaços urbanos existem diferentes logísticas de organização. Praças, ruas, parques e 

frentes de água, foram os primeiros espaços públicos a ganhar destaque, onde cada um se 

manifesta de uma maneira diferente consoante a localização da cidade, a cultura e a 

sociedade em que está inserida (Brandão, 2015). 

Os espaços urbanos têm ganho importância no decurso dos tempos e o rápido 

desenvolvimento das cidades leva a desconexão desses espaços urbanos (públicos). A 

ligação entre diferentes tipologias de espaços torna-se então uma necessidade dentro das 

cidades, onde a população procura acessos rápidos, vantajosos e cómodos. A este respeito, 

existe a necessidade de conectar jardins de proximidade, parques, praças e centros de 

atividade urbana, através de uma rede de vias fiáveis onde a mobilidade seja eficaz. A 

acessibilidade é moldada pelo produto de duas medidas: um elemento temporal (o tempo 

entre dois pontos) e um elemento espacial, refletindo a distribuição de atividades urbanas. 

As ciclovias são vistas como a solução que melhor resolve estes problemas (Lofti, 2009). 

A acessibilidade associa o tráfego e o transporte com o desenvolvimento económico 

e está relacionada com o tempo de viagem entre dois pontos da cidade. No entanto, o 

congestionamento de trânsito em centros urbanos tem vindo a aumentar, 

consequentemente aumentando o tempo de viagem. Isto é devido ao planeamento urbano 

desadequado, resultando em vias rodoviárias que não têm capacidade de acolher o elevado 

número de veículos, provocada pelo aparecimento do um grande número de carros e o 

grande crescimento do número de pessoas que se movimenta neste transporte. Investir em 

meios de transporte que requerem menos espaço e energia como transportes públicos, 

bicicleta e percursos pedonais torna-se na solução mais fiável para o bloqueio urbano, 

assim como resultam em meios de transporte mais saudáveis para a população (Interface 

for Cycling Expertise, 2000). A Erro! Autorreferência de marcador inválida. compara a 

diferença de consumo de espaço e energia de diferentes meios de transporte com o 

automóvel. 
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Segundo os estudos de Brömmelstroet, (2017), a circulação por espaços públicos é 

uma atividade com elevado valor social, que traz consigo benefícios para a saúde mental 

das populações residentes em cidades. Viajar de carro, em transportes públicos, 

caminhadas ou de bicicleta oferecem níveis radicalmente diferentes de interação social, 

sendo a bicicleta e as caminhadas a opção que trás consigo maiores níveis de interação, e 

adicionalmente benefícios para a saúde física e para o ambiente. Analisando as vantagens 

da mobilidade de bicicleta, o IMTT (2011) publica um conjunto de documentação técnica 

apelando à alteração do comportamento dos cidadãos, de empresas e instituições 

relacionado com a mobilidade sustentável dentro das cidades  

Neves (2013) salienta que a principal prioridade das políticas de mobilidade e 

transportes deve passar por a alteração de comportamentos relacionados com mobilidade 

sustentável e desenvolvimento de meios suaves de circulação. “Antes de se mudarem as 

atitudes devem ser mudadas as mentalidades que justificam essas atitudes.” (Neves, 2013) 

A mobilidade sustentável trata-se de uma rede de circulação que satisfaz as 

necessidades económicas e sociais das cidades, não pondo em causa o recurso excessivo 

de energia exigido pelo sistema de transportes motorizados (Ruxa, 2013). Este autor define 

mobilidade urbana como o modo e frequência de deslocações pessoais para satisfazer as 

suas necessidades, em interação com o espaço que habitam e a sociedade. 

A mobilidade depende então das condições físicas e económicas dos meios urbanos, 

assim como do bom planeamento de rede de transportes públicos (Vasconcellos, 2001). 

Para completar esta ideia, Pontes (2010) descreve como o conceito de mobilidade deve 

Figura 2: Comparação do ponto de vista ecológico de diversos meios de 
transporte em relação ao automóvel (adaptado de IMTT, 2011) 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

9 

considerar a oferta do sistema de circulação e a estrutura urbana enquanto elementos 

interdependentes. Posto isto, a mobilidade está inteiramente relacionada com a organização 

de meios de transporte, a localização das atividades nas cidades, as condições financeiras 

de cada indivíduo e como a cidade se vai expandindo ao longo do tempo e que implicação 

traz essa expansão para a mobilidade. 

Quanto à acessibilidade, esta está dependente não só da mobilidade como também 

das atividades urbanas, ou seja, do destino que os indivíduos desejam alcançar, e os meios 

a que podem recorrer para o fazer (percursos pedonais, ciclovias). A acessibilidade depende 

do grau de oferta e efetividade de meios de transporte e como estes conectam atividades 

localizadas no espaço (Pontes, 2010). 

No entanto existe um conjunto de condicionantes urbanas relacionadas com a 

mobilidade e acessibilidade, como a posse de veículos e a possibilidade de pagar por 

serviços de transporte coletivo, o tempo que leva a atingir os destinos, a segurança no 

percurso e o acesso aos pontos de transporte público (Lofti, 2009). Um sistema de 

transporte organizado e funcional é requerido em qualquer espaço urbano, sendo 

idealmente um serviço disponível a toda a população, quer se desloque em transporte 

coletivo ou individual. A oferta de um adequado sistema de mobilidade e acessibilidade a 

espaços começa por um bom desenho e planeamento urbano, com definição de rede de 

circulação primária, secundária e de acesso local, com distribuição uniforme e estratégica na 

cidade.  

 

2.2-SUSTENTABILIDADE DE CICLOVIAS EM ESPAÇO URBANO 

 

A crescente preocupação pelo ambiente e a incerteza relacionada com a 

sustentabilidade nos transportes urbanos, quer sejam eles públicos ou privados, resulta num 

aumento de relevância sobre as ciclovias e as suas vantagens a nível ambiental, social e 

económico. Isto explica o forte crescimento deste tipo de infraestruturas nos últimos tempos 

(Ortúzar, 1999; Götschi et al., 2016). 

Segundo Neves (2013) começa a ocorrer uma substituição do automóvel pela  

bicicleta em muitos países europeus nos últimos anos. Contrariamente a este fluxo, Portugal 

apresenta um modelo de mobilidade fixa no transporte de automóvel, resultando na 

degradação do ambiente e da qualidade de vida das populações. Segundo o Instituto de 

Mobilidade e Transportes (2012), Portugal é um dos países onde a bicicleta é menos 

utilizada como meio de transporte, retratado na Tabela 1. Comparando os valores médios de 

utilização de diferentes métodos de deslocação de Portugal com as médias equivalentes da 

União Europeia (Figura 3), observamos a relativa proximidade percentual de métodos de 
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transporte como carro, transportes públicos e deslocamento pedonal. Contrariamente, os 

valores de transporte de bicicleta apresentam uma discrepância de 8 unidades percentuais. 

 

 

 

 

 

Segundo Marques (2016), a dificuldade de implementação do uso de bicicletas em 

Portugal deve-se à grande dispersão urbana, à segregação de usos do solo e à inexistência 

de estruturas urbanas adequadas à deslocação via bicicleta, o que provoca desmotivação 

ao uso de transportes não motorizados. 

Marques (2016) complementa, descrevendo as vantagens que proveem do 

transporte de bicicleta, nomeadamente a maior eficiência dos sistemas de transporte, pois a 

bicicleta contribui como um modo de deslocação mais rápido e eficiente, como se pode 

53 58

21
25

15
159

12 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UE27 Portugal

Carro/moto Transportes públicos A pé Bicicleta Outros

Tabela 1: Barómetro europeu de mobilidade ciclável em 2013 (Ruxa, 
2013) 

Figura 3: Comparação de utilização de meios de transporte entre 
UE27 e Portugal (adaptado de Ruxa, 2013) 
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verificar no esquema da Figura 4. Adicionalmente os sistemas de circulação relacionados 

com a mobilidade de bicicleta ocupam menos espaço em vias.  

A preferência de utilização de bicicletas em relação a veículos motorizados 

contribuirá também para a melhoria do meio ambiente, através da redução de emissões de 

gases com efeito de estufa, assim como diminuição do ruido, consumo de energia e 

congestionamento do tráfego com o efeito de melhorar a qualidade de vida das populações.  

A utilização da bicicleta promove também estilos de vida mais saudáveis, através da 

melhoria da saúde física e mental e do bem-estar, resultando na redução de problemas 

respiratórios, doenças cardiovasculares, doenças oncológica e redução do sedentarismo e 

na melhoria do ambiente urbano. 

 

 

Outra vantagem da utilização da bicicleta passa por benefícios económicos 

nomeadamente diminuição de despesas associadas à manutenção dos automóveis, e 

instalação de infraestruturas, diminuição de despesas de saúde e consumos energéticos 

(Litman, 2016). 

 

2.2.1- AMBIENTE  

 

Os países europeus cada vez mais se preocupam com as questões ambientais e 

todos os problemas que dele proveem. Estas preocupações vão de encontro com os 

objetivos de cada pais, que passam por reduzir os impactes ambientais, não pondo em 

causa o crescimento económico e industrial. Assim a bicicleta torna-se uma solução fiável 

para os problemas ambientais, sendo a utilização de transportes motorizados uma das 

Figura 4: Esquema de comparação de distância percorrida por minutos 
dos diferentes meios de transporte (adaptado de Ruxa, 2013) 
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atividades humanas mais poluentes e de maiores níveis de consumo de energia, como 

representado na Figura 5 (Ramos, 2008).  

 

 

Figura 5: Emissão de CO2 em meio urbano (adaptado de Ruxa, 2013) 

 

Nas últimas décadas verificou-se um aumento de utilização de transportes individuais 

em Portugal. Este aumento deveu-se essencialmente ao crescimento das cidades e à 

dispersão dos locais de residência, deixando os centros das cidades para atividades de 

comércio e serviços. Consequentemente as distâncias de viagem para os locais de emprego 

e serviços aumentam resultando em viagens mais perlongadas. Conclusivamente, Portugal 

apresenta como principal fonte de emissão de gases com efeitos de estufa (GEE), o setor 

de transporte (Figura 6) (Ruxa, 2013). 
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Figura 6: Emissão de GEE, em Portugal nos diferentes setores de atividade em 2009 
(Ruxa, 2013) 
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Mais de metade da percentagem de GEE emitidos proveem de transportes 

rodoviários como automóveis, motociclos e veículos pesados. Na Figura 7 estão 

representadas as percentagens de emissão de gases poluentes, sendo evidente a 

vantagem da bicicleta sobre os outros meios de transporte. 

 

 

 

Como descreve Ramos (2008), os impactos ambientais dos transportes não se 

resumem às emissões de gases poluentes pois contribuem também para a poluição sonora 

e consumo de espaço nas cidades. A poluição sonora provoca efeitos negativos na saúde 

das pessoas devido à constante exposição a níveis elevados de ruídos, que por sua vez 

estão associados a efeitos negativos nas fundações dos edifícios. A mitigação dos impactos 

ambientais será garantida, com o crescente uso da bicicleta em meio urbano e 

paralelamente com a diminuição da utilização de veículos motorizados. 

Complementando as ideias ambientais e de sustentabilidade, a concessão e 

implementação de ciclovias no espaço urbano é um investimento de menor custo 

relativamente a expansão de rede viária (Interface for Cycling Expertise, 2000). 

 

2.2.2- SAÚDE 

 

 As questões de promoção de atividade física através do ciclismo ganham cada vez 

mais importância no setor da saúde. Com o objetivo de aumentar os níveis de atividade 

física e a qualidade de vida nas cidades, o setor da saúde justifica a importância do 

investimento e planeamento de ciclovias em espaços urbanos, descrevendo os efeitos 

benéficos da atividade física para a saúde, relacionando os conceitos com o ciclismo nas 

cidades. Do ponto de vista fisiológico, a atividade física de ciclismo é equivalente a 

1.80%

96,68%

0.31% 1.21%

Aviação civil

Modo rodoviário

Modo ferroviário

Modo marítimo

Figura 7: Emissões de GEE em Portugal no setor de transportes (adaptado 
de PPBOMS, 2013) 
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atividades físicas de igual duração e intensidade, existindo os benefícios ambientais e 

económicos que provém da utilização da bicicleta (Götschi et al., 2016).  

 O aumento do ciclismo nas cidades apresenta possibilidade de melhorar a saúde 

individual, em termos da sua forma física, redução de certos tipos de doenças, da melhoria 

da autoestima, da longevidade e da qualidade de vida (Tabela 2) (Ramos 2008). 

 

  

Impacto pessoal e na sociedade  

Efeito Impacto na esperança média de vida 

Exposição a poluentes do ar 0,8 – 40 dias perdidos 

Acidentes 5 – 9 dias perdidos 

Atividade física 90 – 420 dias ganhos 

 

Segundo Ramos (2008), a inatividade física é um principal fator para risco na saúde 

das sociedades modernas. A inatividade física é verificada nos países desenvolvidos, onde 

os impactos a nível da qualidade de vida, da esperança média de vida e da economia, e a 

contribuição para o aumento da obesidade são mais pronunciados. Citando o mesmo autor, 

estudos feitos provaram que a forma mais fiável de promover o aumento da atividade física 

nos espaços urbanos será a sua integração nas rotinas das populações. 

 

2.2.3- SEGURANÇA 

 

 O ciclismo é uma atividade que apresenta diversos riscos quer para utilizadores de 

bicicletas quer para os restantes utentes da via. O aumento da segurança nas ciclovias é um 

fator importante na promoção do ciclismo (Ramos, 2008). O Conselho Europeu da 

Segurança nos Transportes recomenda reforçar todos os locais com medidas de prevenção 

contra acidentes mesmo em situações em que o risco não parece deter os ciclistas, 

reduzindo os custos económicos e sociais das potenciais mortes e lesões. 

 

 

 

Tabela 2: Impactos da utilização de veículos a motor para a saúde (Danish Roads Directorate, 2012) 
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 Os elevados números de acidentes em bicicleta ocorrem devido a movimentos 

conflituosos entre ciclistas e automóveis. Estas situações revelam ser as mais problemáticas 

para utentes mais novos e de idade já avançada. Através de um estudo da Comissão 

Europeia, conclui-se que os ciclistas mais jovens são mais vulneráveis a acidentes, por não 

possuírem uma aprendizagem de regras básicas de condução, que lhes permita uma 

circulação mais segura. Contrariamente, os utentes a partir dos 50 anos são também alvo 

de acidentes, devido à deterioração dos tempos de resposta a situações de perigo (Figura 

8). Todos os utilizadores com idades entre os 18 a 50 anos apresentam um risco de 

acidente mais reduzido, pois já contêm experiência e um tempo de resposta mais curto 

(Ramos, 2008).  

 

 

Segurança e sensação de segurança são duas definições diferentes, que têm de ser 

tratadas de forma distinta em relação às ciclovias. A sensação de segurança é considerada 

uma perceção subjetiva de um ciclista e como este reage ao tráfico automóvel. Níveis de 

sensação de segurança podem ser obtidos através de entrevistas, questionários e estudos 

de observação. Segurança é categorizada de acordo com cada situação e se existe perigo 

para o individuo. Um exemplo descrito no Danish Roads Directorate (2012) refere as 

situações antecedentes a intersecções, onde as ciclovias sofrem um estreitamento de modo 

a facilitar viragens para a direita de veículos a motor. Este método trouxe consigo maiores 

níveis de segurança pois os ciclistas são mais facilmente vistos por motoristas. No entanto 

os ciclistas sentem maior vulnerabilidade e insegurança, devido ao estreitamento da via, que 

provoca a junção da via de trânsito com a ciclovia. É possível estabelecer soluções seguras 

e que causam sensação de segurança nos ciclistas. Infelizmente sinais luminosos e linhas 

de paragem nem sempre são tão seguras como encurtamento da ciclovia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 12-
14

 15-
17

 18-
24

 25-
29

 30-
39

 40-
49

 50-
59

 60-
64

˃64

Automobilistas

Ciclistas

Figura 8: Comparação entre riscos de acidente de motoristas e ciclistas em 
diferentes faixas etárias (adaptado de Ramos, 2008) 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

16 

Segundo os dados retratados no manual Cycling Safety Study, (2015), Portugal 

apresenta-se como o país europeu com maior taxa de mortalidade em bicicleta por espaço 

percorrido (Figura 9). Estes valores são preocupantes e devem-se essencialmente a 

ciclovias que apresentam percursos com baixos níveis de segurança.  

 

 

2.3- TIPOS DE CICLOVIAS URBANAS 

 

As ciclovias dentro de espaços urbanos são classificadas de acordo com o local 

onde se inserem e com o utilizador desse percurso: carros, autocarros, motociclos, veículos 

pesados, peões. São então divididas em ciclovias exclusivas para bicicletas ou ciclovias 

compartilhadas. A Figura 10 mostra esquematicamente os tipos de ciclovias urbanas. 

Figura 9: Gráfico demonstrativo do número de vítimas em comparação com 
quilómetros percorridos por cada pessoa por ano. (Cycling Safety Study, 2015) 

Figura 10: Diagrama de classificação de ciclovias urbanas 
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As vias exclusivas para bicicletas normalmente são definidas por uma linha continua 

no pavimento que indica a sua delimitação. Nestas vias não é permitido o estacionamento, 

ou paragem de veículos com a exceção de táxis na ação de entrada ou saída de 

passageiros (Teramoto, 2008). As ciclovias exclusivas para bicicletas são divididas em duas 

classes. Quando estão integradas nas vias de trânsito adjacentes ao tráfego de veículos a 

motor que se deslocam na mesma direção (faixa ciclável), ou quando estão fisicamente 

separadas do tráfego motorizado através de barreiras flexíveis ou inflexíveis (pista ciclável). 

Este tipo de ciclovias é o mais apropriado, as quais causam impactos positivos a nível de 

conforto para os utilizadores (Caltrans, 2006, IMTT, 2011). São recomendadas em vias 

urbanas sem comércio e com poucas intersecções, diminuindo o risco nestas zonas, 

paralelamente diminuindo os acidentes nas áreas intermediárias às intersecções, podem ser 

usadas como elemento de controlo de tráfego, não devem ser introduzidas onde possam 

criar desvantagens para a mobilidade, nomeadamente como perda de prioridade e 

acréscimos de tempo de viagem (Teramoto, 2008). 

As faixas cicláveis (separação visual) encontram-se separadas por uma barreira 

visual que pode simplesmente ser a diferenciação de cor, material do pavimento, sinalização 

horizontal. Esta classe de ciclovia está integrada na faixa rodoviária, é geralmente 

unidirecionais no sentido do tráfego (Figura 11) (IMTT, 2011). 

As pistas cicláveis (separação física) são canais segregados do tráfego motorizado, 

laterais à faixa rodoviária ou com percurso individualizado de qualquer via, geralmente com 

dois sentidos de circulação. Possui possibilidade de partilha com outros modos de 

transporte como não motorizados (Figura 11) (IMTT, 2011). 

 As vias de uso compartilhado são divididas em duas classes, consoante os 

utilizadores. Instalações com direito exclusivo para ciclistas e pedestres, que se estendem 

ao longo da estrada e com fluxos cruzados pelo tráfego motor minimizado (Figura 11), e vias 

compartilhadas com o tráfego motorizado (via banalizada), estabelecidas através de 

marcações no pavimento alertando aos condutores a presença da ciclovia, regra geral é 

unidirecional (Figura 11) (Caltrans, 2006, IMTT, 2011). É sugerido numa primeira fase de 

implementação, a avaliação de medidas de acalmia de volume de tráfego de veículos 

motorizados para gerar uma partilha de via mais segura (Teramoto, 2008). 

As vias de trânsito, não foram desenhadas com o objetivo de circulação de bicicletas, 

resultando isto da necessidade de seleção de vias com características benéficas para a 

instalação de ciclovias. Desenhos de estradas que as tornam mais compatíveis com 

ciclovias passam por pontes, linhas de caminho-de-ferro em desuso, pavimentos suaves, 

boa visibilidade. Para que as bicicletas e veículos a motor possam partilhar e usar a mesma 

via sem comprometer o nível de serviço e segurança para ambos, deve haver espaço 
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suficiente para acomodar os dois modos. Este objetivo é alcançado quando são oferecidas 

largas vias de trânsito (American Association of State Highway and Transportation Officials, 

1999). 

 

 

 

 

2.4- CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO E DE IMPLEMENTAÇÃO 

2.4.1– DECLIVE DAS VIAS 

 

O declive representa um fator de grande importância para a segurança e conforto 

dos utentes da ciclovia. Não deve apresentar valores muito elevados pois as ciclovias são 

infraestruturas que atraem todo o tipo de indivíduos quer tenham boas ou más condições 

físicas, consequentemente estes últimos não conseguem suportar longos troços 

ascendentes ou grandes velocidades em descidas com declives acentuados (Ramos, 2008). 

Segundo o manual do Danish Roads Directorate (2012), em casos onde a ciclovia apresenta 

descidas muito acentuadas, os ciclistas sentem insegurança devido ao aumento de 

velocidade, tomando velocidades os quais não estão acostumados. Esta publicação 

aconselha a redução do comprimento da faixa nestes casos. 

No desenho de uma ciclovia o declive mínimo recomendável é de 3%, e o declive 

máximo aconselhável é de 5%, para comprimentos até 100 m. Em locais onde o declive do 

terreno toma valores elevados, valores de 7% de declive são aceitáveis ao longo de 30 m de 

percurso. Estes declives não são recomendados para ciclovias partilhadas com pedestres. 

Em locais de aproximação a cruzamentos e entroncamentos os declives não devem exceder 

os 3% (Cycling England, 2009, Handbook for cycle-friendly design, 2014). 

Figura 11: Esquema demonstrativo de classes de ciclovias urbanas 
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Os valores percentuais de declive diferem no manual publicado por a AASHTO 

(1999) e o IMTT (2011), constatando o valor de 7% de declive para o comprimento de 120 

m, e declive de 10% para distâncias de 30 m, sendo os declives superiores a 10% só 

permitidos em percursos até 15 m como representado na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Valores percentuais de declives e distâncias máximas recomendadas (adaptado de 
AASHTO, 1999) 

0 - 3% aptidão total para a circulação em bicicleta 

3 - 5% satisfatório para a circulação em bicicleta até 
médias distâncias 

5 – 6% aceitáveis percursos até 240 m 

7% aceitáveis percursos até 120m 

8% aceitáveis percursos até 90 m 

9% aceitáveis percursos até 60 m 

10% aceitáveis percursos até 30 m 

˃11% aceitáveis percursos até 15 m 

 

As publicações da Danish Roads Directorate (2012) e da Caltrans (2015) sugerem 

para o declive máximo recomendado, o valor de 5%. No entanto, surgem situações 

particulares que exigem alterações no declive. A Caltrans (2015) recomenda a redução do 

declive para bermas da faixa para 2%, quando a ciclovia apresenta grande número de 

utilizadores. Contrariamente prevê um aumento do declive em curtos troços da via, tendo 

esta de expor um aumento da largura da via. O Danish Roads Directorate (2012) refere um 

valor inferior a 3% como declive recomendável. Adicionalmente dimensiona as velocidades 

consoante as inclinações das bermas, onde aconselham velocidades de dimensionamento 

de 40 km/h para inclinações de 5% e 36 km/h para inclinações de 3%. 

O manual da AASHTO (1999) aponta para os casos onde o terreno não apresenta 

condições favoráveis mas a instalação de ciclovias é necessária. Nestes casos os declives 

podem exceder os 5% mas apenas em curtas distâncias. 

O portefólio de Cycling England (2009) demonstra as vantagens de existência de 

ciclovias em zonas muito declivosas, mesmo tendo os utilizadores de percorrer estes 

caminhos desmontados da bicicleta. 
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2.4.2- LARGURA DA VIA  

 

 Na definição de dimensionamentos de uma ciclovia, mais precisamente da sua 

largura, esta terá de conter o espaço necessário para o deslocamento de um ciclista. Desta 

forma, para alcançar os valores mínimos de largura de uma ciclovia, terá de ser realizada 

uma análise das dimensões de um ciclista e do espaço que este necessita para se deslocar 

de forma confortável e segura (Figura 12). Posteriormente analisar medidas de delimitação 

de diferentes classes de ciclovia (Figura 13) (Ramos, 2008). 

 

 

 

 

De acordo com o Danish Roads Directorate (2012), as ciclovias devem ter largura 

mínima de 2 m, e 2,2 m para ciclovias com fluxo de dois sentidos sem divisão central. 

Analisando estudos efetuados por esta publicação, uma ciclovia de dois sentidos tem 

capacidade de receber 2000 ciclistas por hora.  

Para cidades onde modos suaves de mobilidade se sobrepõem a mobilidade por 

veículos a motor a largura estabelecida é de 2,5 m, no entanto, para uma ciclovia de dois 

sentidos estas dimensões não são apropriadas para o cruzamento de bicicletas de maiores 

dimensões, como por exemplo bicicletas com atrelado. Uma largura de 3 ou 3,5 m mostra-

Figura 12: Espaço ocupado por um ciclista (Handbook for cycle-friendly 
design, 2014) 

Figura 13: Largura de uma ciclovia unidirecional (Handbook for cycle-friendly design, 
2014) 
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se necessária nestas situações. No mesmo caso, para uma ciclovia de apenas um sentido, 

a largura mínima exigida é de 1,7 m. Nestes casos uma bicicleta de dimensões regulares 

dificilmente consegue ultrapassar outra bicicleta o que mostra a impossibilidade de 

ultrapassagem para bicicletas com atrelados. Assim sendo, deve ser assegurado conforto 

para todos os utilizadores, devendo a ciclovia apresentar uma largura de 3 m sempre que 

possível, mesmo que a largura padrão estabelecida seja de 2,5 m. Para cidades com tráfego 

de bicicletas mais reduzido, uma largura de 2,2 m será apropriada (Danish Roads 

Directorate, 2012). 

 A largura dos lancis e das valetas não deve constar na medição da largura de uma 

ciclovia. A largura de 1,5 m deve ser suficiente nos casos em que existe uma calha de betão 

de 0,3-0,6 m de largura, dado que é proporcionado um mínimo de 0,9 m de superfície 

montável, sendo a junção longitudinal entre a calha e a superfície do pavimento lisa. Se a 

junta não for lisa, devem ser fornecidos 1,2 m de superfície montável (AASHTO, 1999). 

O valor mínimo absoluto para a largura de ciclovias paralelas a estradas e de um 

sentido, está estipulado nas publicações da AASHTO (1999), da Caltrans (2006), da Danish 

Roads Directorate (2012) e do Transport for London (2016) e é de 1,5 m. Este valor é 

coerente com todas estas publicações, onde as ciclovias são delimitadas por guias ou por 

valetas. Segundo a AASHTO (1999), a Caltrans (2006) e a Danish Roads Directorate 

(2012), para o caso de ciclovias com ausência de valeta ou guia, ou em qualquer zona rural, 

a largura mínima absoluta deverá ser reduzida 1,2 m. A Danish Roads Directorate (2012) 

refere que na ausência de valetas a largura será de 1,7 m e em espaços rurais descerá para 

os 1,5 m de largura. A Caltrans (2006), refere que, para uma ciclovia sem valeta e/ou guia, a 

largura deverá estar dentro do intervalo de 1,8 a 2,1 m, visto que podem existir zonas de 

estacionamento ou de inversão do sentido de marcha, que pode causar conflito na 

mobilidade da ciclovia. Já no Transport for London (2016), é recomendado 2,0 m apenas 

para ciclovias em espaço rural, isto porque esta publicação não considera a redução da 

largura para as ciclovias sem valetas e/ou guias. 

No caso de vias onde não existe contacto com nenhum tipo de veículos motorizados, 

os valores da largura serão necessariamente diferentes, pois apresentam características 

muito distintas e por norma são constituídas por dois sentidos de tráfego. No manual da 

AASHTO (1999) e da Caltrans (2006), a largura mínima absoluta para ciclovias de dois 

sentidos é de 2,4 m. Continuando com estas duas publicações, está descrita em ambas que 

caso o tráfego exercido sobre estas ciclovias seja muito intenso, estas passarão a ter 3,6 m 

de largura devido á tendência dos ciclistas circularem lado a lado. Noutras publicações os 

valores não diferem muito, o Danish Roads Directorate (2012) aconselha uma largura de 2,5 

m e o Transport for London (2016) apresenta uma largura de 3,0 m. Esta última publicação 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

22 

recomenda também a adição de 0,5 m de cada lado da ciclovia quando esta se encontra 

restringida por muros ou vedações. 

 

2.4.3- INTERSECÇÕES  

 

As intersecções são locais muito sensíveis onde se verificam maior número de 

acidentes entre bicicletas e veículos motorizados (Figura 14). Por isso estas são situações 

que devem ser bem pensadas na fase de desenho de ciclovias, de forma a minimizar o 

contacto entre motoristas e ciclistas. Garantir boas condições de visibilidade para ambos os 

lados da intersecção será um aspeto importante para reduzir os riscos destes locais 

(Ramos, 2008). 

O desenho de percursos cicloviários devem ser feitos de forma a minimizar o número 

de travessias ou paralelamente as intersecções devem ser melhoradas de modo a reduzir 

conflitos de travessia. Estes cruzamentos devem ser analisados tendo em mente a 

segurança e as necessidades dos ciclistas (AASHTO, 1999). 

 

 

 

Nas intersecções prioritárias os veículos que circulam na via de trânsito principal têm 

prioridade, dado que, normalmente as ciclovias intersectam-se com a rede viária, sendo esta 

a via principal na maioria dos casos, podendo ocorrer a situação onde a ciclovia é 

considerada via principal como acontece em países como a Dinamarca.  

O Danish Roads Directorate (2012) refere que um terço dos acidentes com ciclistas 

que ocorrem na Dinamarca é localizado em intersecções prioritárias. A garantia de 
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visibilidade e de prioridade são as duas medidas chave para a redução de sinistralidade 

existente neste tipo de intersecções. Estas medidas podem ir desde o aumento da 

densidade de sinais, criação de ilhas direcionais, saídas redutoras de velocidade que 

passam por um desenvolvimento contínuo de ciclovias ou passeios na intersecção com uma 

dada elevação, funcionando como lombas para os veículos motorizados. Em intersecções 

sinalizadas não deve existir estacionamento ou paragem de veículos a menos de 20-30 m, 

pois pode causar redução da visibilidade para os ciclistas. A linha de paragem dos veículos 

a motor deve localizar-se a 5 m de distância em relação á linha de paragem dos ciclistas 

(Figura 15). Desta forma os ciclistas tornam-se mais visíveis reduzindo o número de 

possíveis conflitos na iniciação de marcha. Este valor deve aumentar no caso da existência 

de grandes declives descendentes para 25 e 30 m para declives de 20 e 50% 

respetivamente. Existem outras medidas adicionais que podem ser benéficas, como a 

melhoria da visibilidade através da proibição de estacionamento e quebras na vegetação e 

nas marcações (Danish Roads Directorate, 2012). 

 

 

 

Outra solução é o estreitamento da ciclovia com a aproximação a intersecções 

prioritárias resultando na acalmia do tráfego reduzindo a velocidade dos veículos 

motorizados, e impede também o estacionamento de veículos ao longo desta. No entanto 

isto implica um maior contacto entre bicicletas e veículos a motor. Um dos únicos exemplos 

em que esta solução deve ser aplicada será em estradas descendentes. A faixa da direita 

deve ter no mínimo 4 a 4,5 m de largura para proporcionar a junção dos dois tipos de 

Figura 15: Linha de paragem dos ciclistas e motoristas (Handbook for cycle-
friendly design, 2014) 
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mobilidade. Esta solução causa certa insegurança, mas torna os ciclistas mais visíveis 

(Danish Roads Directorate, 2012). 

As medidas preventivas diferem consoante os volumes de tráfego presentes em 

cada intersecção. Em intersecções com baixos volumes de tráfego, as ciclovias deverão ser 

continuas, ou seja não devem ser interrompidas no cruzamento. Já intersecções com 

volume moderado, as ciclovias devem ser interrompidas chegando a um cruzamento com 

maior fluência de tráfego automóvel. Estas interrupções devem ser feitas através de 

demarcações especiais no pavimento, ou por uma camada de mistura azul ou verde. Para 

intersecções com volumes elevados de tráfego, é recomendado recuar a intersecção com a 

ciclovia 5 a 7 m do cruzamento em si, quando se verifica uma grande quantidade de tráfego 

com veículos pesados e vias com grande capacidade; uma solução será criar uma 

plataforma elevada em relação á via (Danish Roads Directorate, 2012).  

A ciclovia pode chegar à linha de paragem e prosseguir para o cruzamento num 

pavimento azul. Estudos mostram que, elevado número de travessias azuis numa 

intersecção, causam perturbação em ambos, motoristas e ciclistas (Figura 16). O número de 

travessias deve ser limitado a uma ou duas. Em estradas urbanas secundárias a ciclovia 

deve terminar antes da intersecção, podendo continuar como marcação de travessia 

(Danish Roads Directorate, 2012). 

 

 

De acordo com o Transport for London (2016), deverão ser garantidos raios externos 

mínimos de 4 m nas intersecções, para que os ciclistas não tenham de interromper a sua 

progressão quando têm prioridade. Nos entroncamentos, por norma deve haver um ângulo 

de aproximação de 90º, sendo este o que fornece melhor visibilidade. Algumas soluções 

recomendadas para este tipo específico de intersecções englobam a criação de refúgios 

centrais ou ilhas direcionais para as vias secundárias e de ciclovias de aproximação 

separadas onde existam grandes volumes de tráfego.  

Figura 16: Exemplo de um cruzamento com excesso de travessias 
(Danish Roads Directorate, 2012 
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O manual da AASHTO (1999) refere que nas intersecções controladas por 

sinalização luminosa com viragem à direita, o traçado da ciclovia deve ser substituído por 

linhas quebradas com pontos de 0,6 m e com espaçamento de 1,8 m. O cumprimento 

destas secções são normalmente de 15 a 60 m. Este método será só utilizado em 

intersecções sinalizadas, uma vez que em intersecções não sinalizadas o volume de tráfego 

é reduzido, podendo a traçado da ciclovia perlongar-se até ao passeio. No entanto quando 

as viragens à direita são regulares ou uma paragem de autocarro se encontra nestas 

intersecções o pavimento deve tomar o desenho de linha quebrada. O desenho da ciclovia 

deve regressar ao seu desenho usual após a travessia na intersecção. 

Existem três tipos de cruzamentos que uma ciclovia pode efetuar com uma faixa de 

rodagem: cruzamento simples, de caminho adjacente e complexas.  

Num cruzamento simples é recomendado um ângulo mínimo de aproximação á 

estrada de 45°, no entanto este ângulo deve ser o mais próximo possível dos 90°, devendo 

proceder-se ao rearranjo da intersecção de forma concordante (Figura 17). Existem outras 

variantes no desenho deste tipo de cruzamentos como dispositivos de controlo de tráfego, 

distância de visão para ciclistas e condutores de veículos motorizados, uso de ilhas de 

refúgio e marcação de pavimentos (AASHTO 1999).  

 

 

Cruzamentos com caminhos adjacentes ocorrem quando a ciclovia inserta na via 

principal (Figura 18). Devem existir em intersecções existentes entre duas vias. A AASHTO 

(1999) recomenda que estes cruzamentos de vias se façam em intersecções já existentes, 

havendo um reconhecimento mútuo entre ciclistas e motoristas. Neste tipo de intersecções 

será importante controlar os movimentos de atravessamento, e reduzir a velocidade dos 

veículos que fazem viragens à direita com aplicação de curvas mais apertadas.  

 

Figura 17: Intersecção simples com ângulo de aproximação à 
estrada (AASHTO, 1999) 
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Cruzamentos complexos englobam todas as outras junções de vias ou rodovias. 

Pode incluir uma variedade de configurações onde a ciclovia se cruza diretamente em 

intersecções existentes entre duas ou mais vias de trânsito (Figura 19). Neste tipo de 

situações, a solução varia de caso para caso, sendo no entanto recomendado, deslocar o 

cruzamento, instalar sinalização, alterar os tempos de sinalização luminosa ou criar zonas 

de refúgio para permitir a passagem das bicicletas em duas fases (AASHTO 1999).  

 

 

 

2.4.4- ROTUNDAS  

 

As rotundas podem tomar diferentes tamanhos consoante a intensidade de tráfego, o 

número de saídas e a classificação da via. Geralmente servem como elemento de acalmia 

de trânsito e velocidade. Os veículos motorizados têm de ceder a passagem a qualquer 

ciclista que esteja a percorrer a rotunda como está estabelecido no código da estrada. No 

entanto esta situação nem sempre acontece o que provoca situações de insegurança nas 

rotundas para os ciclistas.  

Figura 18: Intersecção entre caminhos adjacentes e respetivos 
sentidos de circulação (AASHTO, 1999) 

Figura 19: Intersecção complexa com ilhas de resguarde (AASHTO, 1999) 
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O risco para os ciclistas nas rotundas está diretamente relacionado com a velocidade 

de circulação. Em rotundas onde veículos a motor circulem a grandes velocidades é 

preferencial atribuir soluções como vias separadas para bicicletas, que podem também ser 

compartilhadas com pedestres. Deste modo os ciclistas podem circular com velocidades 

reduzidas sem congestionar o trânsito de automóveis.  

A largura da ciclovia na aproximação das rotundas deve ser no mínimo 3,5 m, 

preferencialmente mais estreitas em rotundas mais pequenas, nas saídas deve ter mais de 

4 m de largura (Danish Roads Directorate, 2012). 

Segundo a AASHTO (1999), os ciclistas são vulneráveis nas rotundas, devendo 

existir um cuidado especial no desenho de ciclovia nestes locais. Existem três soluções de 

acomodar as ciclovias em rotundas. Pode ser misturada com o tráfego de veículos, em vias 

separadas para bicicletas ou ainda vias para bicicletas fora do diâmetro da rotunda, esta 

última solução não é recomendada por esta publicação. Esta recomenda a junção do tráfego 

de automóveis e de bicicletas nas rotundas, devido à diferença de velocidades, os ciclistas 

poderão circular a uma velocidade semelhante à dos veículos a motor reduzindo assim o 

risco. Sugere também a descontinuação da demarcação da ciclovia 10 a 20 m antes da 

chegada á rotunda, criando de forma mais eficiente a união entre as duas vias.  

Complementando as ideias descritas na AASHTO (1999), a publicação da Danish 

Roads Directorate, (2012) refere as diferentes soluções consoante o tamanho e a 

velocidade de circulação nas rotundas. Para rotundas onde a velocidade limite é de 30 a 50 

km/h, os ciclistas devem utilizar a via de trânsito para veículos motorizados. Em rotundas 

com 15 a 30 m de diâmetro, os ciclistas devem circular numa via separada, recuada 5 m da 

via para automóveis. Finalmente, em rotundas com grandes dimensões, de diâmetro entre 

20 a 30 m, os ciclistas não se devem juntar ao tráfego de veículos a motor devido à grande 

velocidade que estes tomam, assim, as bicicletas devem circular numa via própria recuada 5 

a 7 m da área de circulação. Ainda neste último caso, o Danish Roads Directorate (2012) 

considera necessário a elevação destas ciclovias. 

Embora as rotundas apresentarem reduzido número de acidentes é importante 

projetar as suas vias de modo a minimizar os riscos, a velocidade, o número de faixas e de 

pontos de conflito. Os ciclistas podem usar a faixa de veículos motorizados assim como 

podem ter a sua própria faixa individualizada. Rotundas com uma só via de trânsito 

fornecem melhores condições para os ciclistas, contrariamente rotundas com duas ou mais 

vias requerem considerações adicionais em pontos de conflito e cruzamentos. 
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2.5- PARÂMETROS DE INFRAESTRUTURAS CICLÁVEL 

2.5.1- PAVIMENTOS  

 

Relacionado com a pavimentação de ciclovias, existem diferentes tipos de soluções, 

passando por pavimentos betuminosos de diferentes cores ou pavimentos em betão.  

Visto que as bicicletas não possuem um sistema de amortecimento como os veículos 

a motor, o pavimento nas ciclovias deverá ser um aspeto bastante ponderado na projeção 

deste tipo de vias. A qualidade do pavimento irá afetar a segurança, o conforto e até a 

velocidade dos ciclistas. O pavimento poderá tomar diversas funcionalidades, dependendo 

dos utilizadores da via. É então dada a preferência a pavimentos com maior durabilidade, 

maior resistência e menores custos de manutenção e instalação. É geralmente utilizado o 

betão ou betuminosos, sendo estes soluções mais fiáveis e confortáveis do que pavimentos 

desagregados como a gravilha (Ramos, 2008). 

A publicação da AASHTO (1999) recomenda a utilização de betão ou betuminoso 

(Figura 20), que deverão ser bem aplicados de preferência com o recurso de máquinas, 

recebendo um acabamento ao nível do aplicado nas estradas, onde a sua largura deverá 

ser constante em toda a sua extensão.  

O manual da Caltrans (2006) segue o método da AASHTO (1999), na instalação de 

pavimentos betuminosos, em acréscimo sugere valores recomendados como 50 mm de 

espessura mínima para um betuminoso com 12,5 mm de dimensão máxima de brita. Este 

manual refere também a possibilidade do aumento do tempo de vida do pavimento através 

do aumento da quantidade de betuminoso. Estas soluções contêm alguns inconvenientes, 

como a fácil erosão quando ocorrem chuvas intensas e a pouca fricção o que pode originar 

escorregamentos. Por estas razões as entidades recomendam este tipo de soluções para 

ciclovias em meio rural. 

No manual do Danish Roads Directorate (2012) é proposto uma mistura de betume e 

agregado de pequenas dimensões, não inferior a 16 mm, que terá um tempo de vida em 

média entre os 15 e os 20 anos. Este pavimento oferece melhor fricção e uma mobilidade 

mais comoda, e pode ser produzido em várias cores, fator este muito importante nesta 

publicação. É também referido a utilização do betão, devido á sua resistência ao frio e ao sal 

e sendo este um pavimento com tempo de vida superior a 20 anos, é utilizado em zonas 

próximas do mar e em países expostos a baixas temperaturas e neve. 
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O Transport for London (2016) sugere a utilização de superfícies coloridas. 

Normalmente é usado o betuminoso negro em conjunto com sinalização presente no 

pavimento da ciclovia, mas caso necessário são utilizadas outras cores a fim de evitar 

potenciais conflitos. O Transport for London (2016), recomenda também a utilização de 

cores no pavimento em zonas de intersecção, ciclovias em ruas com estacionamento e 

outras zonas de conflito. 

Segundo estudos realizados pelo Danish Roads Directorate (2012), pavimentos de 

cor azul são mais seguros para utilizadores que se deslocam mais lentamente e de forma 

mais insegura, como por exemplo crianças e utentes mais vulneráveis. Os mesmos estudos 

mostram as vantagens de uma travessia de pavimento azul em intersecções (Figura 21), 

onde travessias vermelhas disfarçam-se na cor do asfalto mais facilmente do que travessias 

azuis ou verdes em dias de chuva. Salientando que, um maior número de travessias trará 

impactos negativos para a segurança dos utilizadores. 

 

 

 

Figura 20: Pavimento de betuminoso colorido na 
cidade de Kingston (Transport for London, 2016) 

Figura 21: Intersecção demarcada com pavimento azul, 
cidade de Copenhaga (Caltrans, 2006) 
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Em estradas secundárias, em áreas urbanas, o pavimento de ciclovias deve ser 

contínuo, permitindo os ciclistas atravessar todo o comprimento do percurso sem desmontar 

da bicicleta. É uma solução confortável e segura para os ciclistas (Danish Roads 

Directorate, 2012).  

 Pavimentos em alcatrão oferecem superfícies com boa fricção, macias e regulares 

que podem ser reparadas facilmente. Este pavimento pode durar pelo menos 10 anos e está 

disponível em diferentes cores. É aconselhado que seja aplicado manualmente (Danish 

Roads Directorate, 2012). 

Recentemente pavimentos em pedra de granito têm sido aceites para uso em 

ciclovias (Figura 22). Estes devem ter acabamento serrado de modo a proporcionarem 

melhor fricção e regularidade no pavimento. Devido aos grandes custos é aconselhada a 

sua utilização em pequenos troços do percurso. As ciclovias são separadas de zona 

pedonal por um lancil de 3 cm de altura (Danish Roads Directorate, 2012). 

 

 

 

Em locais públicos amplos, os pavimentos devem ser bem demarcados e facilmente 

visíveis, de modo a criar ligações fáceis de atravessamento. Os pavimentos devem ser 

suaves e uniformes. Pavimentos irregulares causam desconforto na mobilidade. Desníveis e 

juntas de dilatação na mesma direção de percurso tornam-se armadilhas para os 

utilizadores destas pistas. Eventuais buracos e lombas nas ciclovias são também agentes 

que provocam desconforto e aumento de perigo de acidente. Adicionalmente, uma redução 

na velocidade de operação do ciclista inferior ao nível confortável resulta numa menor 

Figura 22: Ciclovia em pavimento de cubo de granito na cidade de Amesterdão 
(The bicycle capitals of the world: Amsterdam and Copenhagen, 2010) 
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estabilidade da bicicleta. Estas situações devem ser evitadas através do preenchimento de 

juntas ou fissuras no pavimento, ajuste de tampas de saneamento, ou cobrimento do 

pavimento para torná-lo adequado para andar de bicicleta. 

No entanto, na publicação da AASHTO (1999), é feita a opção de utilização da 

gravilha ou outro pavimento desagregado como revestimento superficial, sendo esta opção 

mais rápida de implementar e de custo final mais reduzido. Este tipo de solução apresenta 

muitos inconvenientes como a fácil erosão em situações de chuva intensa ou inundação e a 

redução da resistência ao escorregamento, o que a longo prazo pode ser um fator mais 

dispendioso através da constante manutenção.  

 

2.5.2- SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização e marcação são essenciais para uma correta fluidez e controlo do 

tráfego na ciclovia. Os sinais e as marcações possuem diferentes funções dependendo da 

mensagem que transmitem aos ciclistas, podem pertencer a quatro grupos distintos: os 

informativos, os reguladores, os de perigo e os de direção (Tabelas 4, 5, 6 e 7). Em Portugal 

a legislação relacionada com a sinalética nas ciclovias encontra-se inserida no Regulamento 

de Sinalização de Trânsito (Ramos, 2008). 

A localização da sinalização deve não só respeitar o critério de colocação 

longitudinal do sinal descrito na documentação da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET), como garantir que o traçado da ciclovia lhe confere a visibilidade para a qual foi 

concebido. Os sinais reguladores serão utilizados em espaços onde a intensidade de tráfego 

é elevada, resultando assim num correto controlo de circulação. Em zonas mais sensíveis 

serão utilizados os sinais de perigo como em intersecções e passagens de linhas férreas 

(CET, 2014). 

As passagens por vias de trânsito automóvel, segundo o manual da Caltrans (2015), 

devem ser efetuadas nas passadeiras juntamente com os peões ou afastadas da 

intersecção numa zona onde os ciclistas possuam visibilidade para os automóveis que 

mudem de direção. 
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Tabela 4: Sinais de obrigação (adaptado de Transport for London, 2016) 

Sinal Significado Descrição 

 

Via reservada a bicicletas 150mm, 300mm 
Posicionado no início da pista 

ciclável 

 

Via reservada ao uso de 
bicicletas e peões 

300mm ou 450mm em locais 
onde não seja muito visível. 

Posicionado no início da pista 
ciclável 

 

Vias segregadas para o uso de 
bicicletas e peões 

300mm ou 450mm em locais 
onde não seja muito visível. 

Posicionado no início da pista 
ciclável 

 

Via reservada ao uso de 
bicicletas e transportes públicos 

600mm, Posicionado no início 
da pista ciclável 

 

Tabela 5: Sinais de informação (adaptado de Transport for London, 2016) 

Sinal Significado Descrição 

 

Via recomendada para ciclistas 300x440mm, por norma não é 
necessária a sua utilização. 

 

Ciclovia com um sentido de 
circulação 

375x825mm, usada em 
intervalos ao longo da ciclovia. 

 

Permissão do tráfego de 
bicicletas na faixa de 
transportes públicos 

450x825mm, colocado em 
intervalos ao longo da ciclovia. 
A palavra táxi pode aparecer 
em letras brancas na parte 

lateral. 

 

Ciclovia com dois sentidos de 
circulação 

475x825mm, colocado em 
intervalos ao longo da ciclovia. 
O número de setas pode variar 
conforme o nume de faixas de 

rodagem. 

 

Trânsito rodoviário num só 
sentido com circulação 

cicloviária em sentido oposto 

475x650mm, colocado em 
intervalos ao longo da ciclovia. 
Deve ser usado em ciclovias 

contracorrente ou sem 
marcação de faixa 

 

Parque de bicicletas 170x170mm e 250x170mm, por 
norma não é necessária a sua 

utilização. 
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Tabela 6: Sinal de perigo (adaptado de Transport for London, 2016) 

Sinal Significado Descrição 

 

Aproximação de ciclovia 600mm, sujeito a avaliação de 
risco, a iluminação direta 

muitas vezes não é necessária 

 

 

Tabela 7: Sinal de proibição (adaptado de Transport for London, 2016) 

Sinal Significado Descrição 

 

Proibição, de circulação de 
bicicletas  

270 ou 300mm, é colocado no 
início da restrição. 

 

O Danish Roads Directorate (2012) descreve a importância da coerência da 

aplicação dos sinais em termos de cores e símbolos, resultando assim numa criação de uma 

rede local e nacional de ciclovias. Sugere também a utilização de sinais de direção com 

diferentes dimensões, 40x40, 30x30, 20x20 ou 10x10 cm. A escolha da dimensão deverá 

ser baseada na velocidade das biciclistas em cada troço do percurso e da informação que 

são capazes de receber. Para melhor transmissão da informação, os sinais, se possível, 

devem estar posicionados à mesma altura, (1 metro), e do lado direito da via, distanciados 

entre 20 a 40 cm do eixo da via. 

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, 2015), o 

posicionamento dos semáforos deve ser antecipado a cruzamentos e entroncamentos, de 

modo a transmitirem a sua informação aos ciclistas de forma coerente. O tipo de lâmpadas 

utilizadas nos semáforos é também um fator a ter em conta. Lâmpadas LED possuem maior 

intensidade de iluminação e são vistas a maiores distâncias. Os focos convencionais são 

outra solução, sendo estes menos fiáveis devido à pouca visibilidade que apresentam em 

dias de sol. 

Relativamente às marcações no solo, estas são preferíveis aos sinais verticais e 

sinais luminosos, devido ao campo de visão dos ciclistas incidir no pavimento. Estas 

marcações podem tomar várias formas como, preenchimentos da faixa com cores, ou 

símbolos exemplificativos. Devem ter um intervalo entre 10 a 50 m, e caso a ciclovia seja 

segregada, o intervalo passa a ser de 50 a 200 m (AASHTO, 1999). 

O Transport for London (2016) faz referência às desvantagens da utilização de 

sinalização vertical, indicando que por vezes são pouco visíveis, obtusas e ilegíveis. Esta 

publicação aconselha a utilização de marcações no solo preocupando-se com o impacto 
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visual na paisagem, propõem 30 cm de diâmetro, podendo ser reduzido para 15 cm em 

zonas de prevenção e conservação da natureza. São também fornecidas instruções acerca 

do tamanho das letras e grafismos nos sinais, podendo variar consoante a distância a que 

devem ser visíveis e a localização da sinalização (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Marcações do pavimento (adaptado de Transport for London, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo de 
bicicleta 

Setas 
direcionais 

Sinal de 
cedência de 
passagem 

Linha 
central 

descontinua 

Número da 
ciclovia 

Travessia por 
faixa rodoviária 

750x1215 ou 
1100x1780m

m 

1000 a 
2000mm de 
comprimento

, 
comprimento 
de 1000mm 

para 
mudança de 

direção 

3750x1250m
m tamanho 

nas estradas, 
1875x625 

recomendado 
para ciclovias 

200mm de 
largura 

500mm de 
compriment
o 500mm de 

distância  

705, 1305 ou 
1600mm 

comprimento 

250x250 ou 
400x400mm da 
marcação, 400 a 

800mm de 
distância 

horizontal, 1500 a 
3800mm de 

distância vertical  

 

Segundo o Transport for London (2016) as marcações no pavimento devem ser 

refletoras e visíveis mesmo em tempo chuvoso e noturno. Adicionalmente sugere soluções 

interessantes a nível de design, que tornam a ciclovia num elemento mais estruturante e 

impactante no espaço (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 23: Exemplos não convencionais de marcações no pavimento 
(Transport for London, 2016) 
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2.5.3- ILUMINAÇÃO 

 

Uma boa iluminação contribui para a segurança nas ciclovias aumentando a 

perceção dos ciclistas, prevenindo conflitos em zonas mais sensíveis como intersecções. 

Adicionalmente a iluminação permite a demarcação da ciclovia, salientando as suas 

condições e obstáculos. A boa aplicação da iluminação em zonas de maior conflito como 

intersecções permitirá a minimização de riscos (Ramos, 2008). 

A instalação da iluminação deve ser considerada em zonas onde a deslocação 

noturna seja permitida, em zonas de intersecção e em zonas que apresentem perigo 

durante a noite. A iluminação diurna deve ser também considerada nomeadamente em 

passagens de nível e tuneis (Figura 24) (Caltrans, 2015). 

 

 

Em contexto de atividade noturna mais intensa, a iluminação nas ciclovias deve ser 

mais exigível, como por exemplo em cinemas, supermercados, bares ou parques públicos 

(Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, 2001).  

Como refere o Danish Roads Directorate (2012), apenas a iluminação das bicicletas 

não é suficiente para uma mobilidade segura na ciclovia, sendo assim, necessário colocar 

iluminação auxiliar para que ciclistas que se desloquem a uma velocidade de 25 km por hora 

possam distinguir a via e a sua envolvente. O Danish Roads Directorate (2012) faz 

referência á grande importância de iluminação dentro e fora de túneis e viadutos, devendo 

estes estar com iluminação presente todo o dia tendo esta que ser suficiente para se ver 

através do espaço. Esta publicação refere também o uso de LEDs a energia solar como 

Figura 24: Iluminação diurna em túnel (Lighting of Cycle Paths, 
2012) 
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uma boa alternativa quando os orçamentos não permitem uma aplicação mais detalhada da 

iluminação.  

A AASHTO (1999) recomenda a utilização de iluminação em vias com grande tráfego 

noturno (Figura 25), geralmente utilizadas por pessoas que viajam diariamente para o 

trabalho e junto a intersecções. Nestas situações a luminosidade horizontal deverá ter em 

média 5 a 22 lux, podendo estes valores aumentar caso a via apresente maiores problemas 

de segurança. Refere também que os postes de iluminação devem estar localizados fora do 

espaço de manobra das bicicletas. 

 

 

Do mesmo modo, o Transport for London (2016) descreve a importância da utilização 

da iluminação para o aumento da segurança nas vias. Em determinadas zonas e por razões 

estéticas ou de conservação, pode não ser aceitável a aplicação de iluminação, devendo as 

entidades responsáveis encontrar percursos noturnos alternativos. Recomenda também a 

utilização de postes de iluminação alimentados a energia solar onde seja exigida baixo 

potência de luz. Passagens subterrâneas, ruas estreitas e tuneis são exemplos de locais 

onde deve existir boa qualidade de iluminação, para seguranças dos pedestres com linhas 

de visão desimpedidas e ausência de ruas sem saída.  

  

Figura 25: Iluminação noturna junto a estrada com grande nível 
de tráfego (Lighting of Cycle Paths, 2012) 
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2.5.4- DRENAGEM 

 

O sistema de drenagem é um componente fundamental para o bom funcionamento 

de uma ciclovia. De forma a aplicar uma correta drenagem é necessário ter em conta 

diferentes aspetos tais como a inclinação longitudinal e transversal, aplicação de 

sumidouros, sarjetas ou valetas (Ramos, 2008). 

São apresentadas várias soluções a respeito da drenagem neste tipo de vias, sendo 

as sarjetas, sumidouros e valetas de drenagem as mais recomendadas. Cada publicação 

refere os benefícios e constrangimentos de cada opção, descrevendo também o melhor 

método de aplicação. 

Para evitar alagamentos, a ciclovia deve ter um declive mínimo de 1% e máximo de 

2%. Estes declives devem localizar-se numa única direção, de modo a facilitar o desenho da 

rede de drenagem. A publicação da AASHTO (1999) refere que no caso da ciclovia se 

encontrar numa encosta ou colina é necessário a construção de uma valeta de dimensões 

apropriadas na base da colina ou encosta em questão, para retenção de águas escoadas 

superficialmente. 

Sempre que possível, grelhas de drenagem, sarjetas sumidouros e tampas de esgoto 

devem estar localizadas fora da área da ciclovia. Os elementos de drenagem, quando 

surgem inseridos nos limites da ciclovia devem ser desenhados de forma especial de 

maneira irem ao encontro das necessidades dos ciclistas (Caltrans, 2015). 

Os sumidouros podem apresentar problemas para a mobilidade na ciclovia quando 

estas ocupam espaço na largura da via. Nestes casos a ciclovia maioritariamente apresenta 

buracos ou irregularidades necessárias para o escoamento de águas superficiais para os 

sumidouros. Estas irregularidades causam riscos para os utilizadores, principalmente em 

dias de precipitação elevada, onde, em muitos casos as depressões são ocultadas pelos 

grandes volumes de água da chuva, tornando estas áreas mais perigosas em momentos em 

que maior segurança é necessária (Figura 26) (ITDP, 2015). 
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A Danish Roads Directorate (2012) refere os sumidouros como órgão preferencial em 

relação a sarjetas valetas e grelhas de drenagem, pois não reduzem espaço na ciclovia e 

não necessitam de trabalhos de rebaixamento da via, o que já não acontece com as 

sumidouros. No entanto os sumidouros apresentam a inconveniência de eventuais 

depressões nas zonas da grelha metálica, nomeadamente a perda de resistência ao 

escorregamento, e caso seja orientada erradamente, com ranhuras paralelas em relação à 

circulação de bicicletas, estas podem prender a roda dianteira de uma bicicleta, causando 

perda de controlo da direção ou ficar retidas, podendo resultar em graves danos para a 

bicicleta e em lesões para os ciclistas (Figura 27).  

 

 

Esta problemática é também referida na publicação da AASHTO (1999) onde grelhas 

de drenagem devem ser localizadas de maneira a minimizar o número de manobras do 

ciclista. Grelhas de entrada de drenagem e coberturas de utilidades devem ser colocadas ou 

Figura 27: Consequências de Posicionamento incorreto da 
grelha de drenagem (Transport for London, 2016) 

Figura 26: Exemplos de aplicação incorreta de grelhas e sumidouros de drenagem 
(ITDP, 2015) 
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ajustadas para ficarem alinhadas com a superfície do pavimento adjacente, referindo que as 

grelhas apropriadas para ciclovias devem conter aberturas estreitas. 

O Transport for London (2016) refere que a localização dos sumidouros deve estar a 

um desnível máximo de aproximadamente 5 mm. Esta publicação sugere, para casos de 

vias com pequena largura e próximas da berma ou passeio, a utilização de sarjetas em 

substituição dos sumidouros, devido ao espaço que estas ocupam na ciclovia (Figura 28). 

Tal como as outras referências, também sugere a aplicação de grelhas metálicas, com 

ângulos corretos relativamente ao sentido de tráfego, de dimensões mínimas de 300x300 

mm.  

 

 

 

 

2.5.5- PARQUES PARA BICICLETAS 

 

Boas infraestruturas de apoio a ciclovias provocam um aumento de utilização deste 

modo de transporte, desta forma os parques para bicicletas tornam-se equipamentos 

estruturantes para o sucesso de uma ciclovia. Parques de bicicleta corretamente 

implementados geram menor obstrução para pedestres e pessoas com dificuldades de 

mobilidade, realçando o valor estético da cidade. 

Existem dois tipos de ciclistas ou peões com diferentes propósitos de deslocamento. 

Os utilizadores que desejam alcançar o seu destino mais rapidamente possível sem 

interrupções e os utilizadores que disfrutam da paisagem num ritmo relaxado com paragens 

ocasionais. A escolha da localização de zonas de descanso inicia-se na observação dos 

utilizadores e dos espaços com atributos para a instalação de parques para bicicletas e 

Figura 28: Sarjetas incorporadas no lancil da ciclovia 
(Transport for London, 2016) 
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criação de zona de estadia. Estes espaços devem ser abertos e devem ter ligação a outros 

meios de transporte como autocarros (Roh, 2015). 

Segundo Ramos (2008) estes parques devem estar localizados nos pontos de 

origem e destino das ciclovias assim como em locais chave onde os utilizadores 

normalmente procurem estacionar as bicicletas como por exemplo escolas, centros urbanos, 

estações de autocarros. Os parques para bicicletas devem ser projetados de modo a serem 

facilmente vistos pelos ciclistas assim como localizados na continuação direta do fluxo de 

tráfego. Devem ser fáceis de utilizar, manter e localizar, adicionalmente devem oferecer 

segurança, ter capacidade de resposta á quantidade de utilizadores, e devem ser atrativos. 

Estudos demonstram que bons parques para bicicletas têm um aumento exponencial 

de utilizadores, sendo assim devem estar implementados no mínimo 25% de lugares 

adicionais nesses parques. A Tabela 9 mostra a quantidade de lugares necessários 

consoante as áreas de utilização (Danish Roads Directorate, 2012). 

 

Tabela 9: Normas para parqueamento de bicicletas consoante as atividades urbanas (adaptado 
do Danish Roads Directorate, 2012) 

Área de utilização Normas para parqueamento de bicicletas 

Apartamentos e habitações  2 lugares por habitação 

Empresas e locais de trabalho 1 lugar por 100m2  

Equipamentos desportivos 3 lugares por cada 3 assentos 

Escolas e serviços educacionais 5 lugares por cada 10 estudantes 

Outros serviços (cinema, teatro) 2 lugares por cada assento 

Paragens de autocarros Um número apropriado baseado a afluência de 
passageiros 

 

O Manual de Estacionamento para Bicicletas (2013) aponta os requerimentos para 

um suporte para bicicletas. Estes devem suportar as bicicletas em pelo menos dois pontos, 

evitar que a roda dianteira rode sobre si e permitir que a fixação da bicicleta seja feita 

através de cadeados do tipo “U” ou “D”.  

O Danish Roads Directorate (2012) refere que o tempo de utilização média dos 

parques para bicicletas deve ser usado para definir a sua capacidade e quantidade. Esta 

publicação define quatro categorias diferentes de parques para bicicletas de cordo com a 

duração do estacionamento. Parques para curtos períodos, até a 30 minutos, onde não são 

necessários suportes para bicicletas. Parques com duração de um até quatro horas, onde já 

é necessário instalar suportes para bicicletas. Parques com duração diurna, os quais devem 

ser cobertos, com suportes e normalmente localizados em espaços de trabalho, escolas e 

terminais de autocarros. Parques noturnos, que devem ser fechados e compartimentados. 

Esta publicação diferencia tipos de parques para bicicletas consoante as estruturas 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

41 

necessárias: parques sem suporte, parques com suporte e parques com suporte e cobertura 

(Figura 29).  

 

 

A publicação da AASHTO (1999) diferencia os parques para bicicletas em duas 

categorias consoante o tempo de utilização, localização e proteção. Os parques de longa 

duração são aqueles os quais as bicicletas ficam durante longos períodos de tempo, como 

por exemplo em escolas ou locais de trabalho. Estes parques terão de oferecer grande 

proteção contra o clima e roubo, visto que as bicicletas permanecerão nele durante longos 

períodos de tempo. Adicionalmente devem encontrar-se em locais fechados com o objetivo 

da sua proteção, como em compartimentos de edifícios, cacifos ou silos. Os parques de 

curta duração devem garantir apenas suportes para prender as bicicletas, são aplicados em 

locais onde a permanência das bicicletas é curto. Estes parques devem oferecer diferentes 

tipos de suporte de modo a poderem receber bicicletas com diferentes características.  

O Transport for London (2016), estabelece medições para a localização dos suportes 

para bicicletas, devendo estar a uma distância mínima de 0,6 m em relação á guia da 

estrada quando se encontram próximos do passeio, para as rodas da bicicleta não 

obstruírem o movimento dos veículos. Sugere também que, em zonas onde o espaço da via 

é reduzido, os suportes devem ser colocados a um ângulo de 45º ou ao longo da guia do 

passeio. O manual do Estacionamento para Bicicletas (2013), apresenta valores de 

distâncias dos parqueamentos de bicicletas consoante a orientação e localização no 

arruamento (Figuras 30, 31 e 32). 

 

 

 

 

Figura 29: Parqueamento de bicicleta com suporte coberto 
(Danish Roads Directorate, 2012) 
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Figura 30: Estacionamento no passeio paralelo à via (Manual de 
Estacionamentos para Bicicletas, 2013) 

Figura 31: Estacionamento no passeio perpendicular à via 
(Manual de Estacionamentos para Bicicletas, 2013) 

Figura 32: Estacionamento perpendicular em via suprimida 
(Manual de Estacionamentos para Bicicletas, 2013) 
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2.6- PROMOVER E DIVULGAR AS CICLOVIAS  

 

Com a existência de percursos cicloviários o número de ciclistas deverá apresentar 

um aumento gradual. No entanto este facto não desvaloriza a necessidade de promover e 

divulgar à população a importância da bicicleta como meio de transporte em espaços 

urbanos. No caso da cidade de Vila Real o número de ciclistas existente é muito reduzido, 

principalmente quando comparado com a percentagem de pessoas que utiliza automóveis 

individuais, provocando uma densidade de tráfego muito problemática e difícil de combater.  

Existem diversos métodos de divulgar a importância da bicicleta, como por exemplo, 

ações de sensibilização em escolas, locais de trabalho e universidades, onde o uso da 

bicicleta se apresenta como tema central, e como esta pode causar impactos positivos na 

vida e na saúde das pessoas, realizar seminários e palestras temáticas, promover ações de 

formação para professores e treinadores, criar programas municipais de uso da bicicleta em 

segurança (Portilha, 2015). 

A cidade de Guimarães, através da criação do projeto EducaBicla que consiste na 

educação e promoção para os modos suaves de mobilidade e hábitos mais sustentáveis, foi 

capaz de sensibilizar 1600 alunos das escolas básicas para o uso da bicicleta. Estre projeto 

surge da parceria do Município de Guimarães e da Get Green (Guimarães mais verde). 

 Planos de ação Municipais beneficiarão também a promoção da bicicleta através da 

adaptação da cidade a este meio de transporte. A existência de uma parceria entre os 

transportes públicos e a câmara municipal, onde os autocarros possuam suportes para 

bicicletas. Serviços de aluguer, vantajosos principalmente para estudantes não residentes 

na cidade. Recomendação do uso da bicicleta por parte dos serviços de saúde e criação de 

zonas dentro de bairros e locais específicos no núcleo urbano onde o limite de velocidade 

não pode passar dos 30 Km/h (Portilha, 2015). 

 Existem outros métodos menos convencionais utilizados noutros países da Europa 

descritos no manual Best Practice Examples of Safe Cycling in Europe (2014).  

O SlowUp campaign na Suécia trata-se de um dia livre de trânsito a veículos 

motorizados, de modo a promover o exercício físico e a mobilidade em bicicleta ou skate. 

Estradas com maiores taxas de trânsito são fechadas por um dia. O ambiente é festivo, 

decorrendo atividades dispersas pela cidade para todas as idades. A ideia do SlowUp 

provém de uma série de eventos nacionais, um dos maiores em termos de número de 

participantes. Cerca de 500.000 pessoas participam todos os anos (BPESCE, 2014). 

Na Suíça foi elaborada uma estratégia original para encorajar estudantes a utilizar a 

bicicleta, alterando a mentalidade e a imagem em relação a este meio de transporte. Para 

isto foram impressas em caixas de pizzas mensagem relacionadas com a bicicleta e 
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detalhes relacionados com uma competição na qual se poderia ganhar um cartão de sócio. 

As caixas de pizza foram distribuídas gratuitamente para as pizzarias, posteriormente 

entregues a estudantes quando faziam entregas ao domicílio. O propósito desta campanha 

de encorajamento seria mostrar as mensagens de maneiras invulgares e imprevisíveis 

(BPESCE, 2014). 

Bike heroes trata-se de uma estratégia testada no Reino Unido, onde pessoas 

localmente conhecidas como, políticos, celebridades ou donos de negócios, são 

encorajados a efetuar as suas viagens em bicicleta e partilhar as suas experiências com a 

população. Estas pessoas receberiam bicicletas gratuitamente, em troca teriam de colocar 

informação e conselhos sobre mobilidade sustentável nas redes sociais (BPESCE, 2014). 

Na Irlanda foi estabelecida uma estratégia para encorajar trabalhadores a se 

deslocarem de bicicleta para os seus postos de trabalho. Os empregadores fornecem aos 

seus trabalhadores as bicicletas e equipamentos para a sua utilização a custo de uma 

redução mínima nos seus salários durante 12 meses. Os trabalhadores terão também de 

assinar um contrato onde expressa a limitação de utilizar as bicicletas apenas para viagens 

entre a sua habitação e local de trabalho (BPESCE, 2014). 
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CAPÍTULO 3: REVISÃO DE CASOS DE ESTUDO  
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Neste capítulo serão abordados cinco casos de estudo. Em cada um deles será feita 

uma análise à implementação da ciclovia no meio urbano, as suas características modais, a 

sua funcionalidade e elementos estruturantes.  

A escolha dos casos de estudo teve por base critérios de localização e relevância 

das diferentes redes cicloviárias assim como foram escolhidas ciclovias com diferentes 

níveis de complexidade.  

No último tópico desenvolver-se-á uma comparação de todos os casos de estudo, e 

de soluções praticadas em comum em diferentes locais de Portugal e Europa. 

3.1- CICLOVIA DO FERVENÇA 

Surgido da iniciativa de recuperação e enquadramento do rio Fervença e das suas 

margens, a ideia de implementação de uma ciclovia despertou interesse para o Programa 

Bragança Ativa. Com parceria com o Pograma Polis a obra desta ciclovia foi inaugurada em 

Junho de 2011. 

O percurso desenvolve-se por dois sectores dentro da cidade numa extensão total de 

3.710 m, sendo um a circulação em redor ao Instituto Politécnico de Bragança, onde a 

ciclovia percorre todo o exterior das instalações, mantendo o grafismo e dimensionamento. 

A ciclovia segue também para a margem direita do rio Fervença, circulando pelo parque 

Polis de Bragança, terminando junto da capela da Nossa Senhora da Piedade (Figura 33).  

 

 

Segundo a empresa de Engenharia Civil e Arquitetura A1V2 (2010), este projeto tem 

como objetivo tornar toda a zona abrangida pela ciclovia numa zona com boa qualidade de 

passeio e de lazer, requalificando o percurso existente dando-lhe uma nova caracterização 

formal e estética. 

Figura 33: Ciclovia do Fervença (adaptado de Google maps) 
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O presente projeto em estudo trata-se de um percurso que integra duas vias 

distintas, uma exclusiva para a mobilidade pedonal com pavimento em cubos de granito. A 

restante via trata-se da ciclovia, com pavimento em betuminoso epóxi de cor verde. As duas 

vias são separadas em grande parte do percurso por vegetação arbórea que oferece uma 

barreira entre as duas vias assim como sombra aos utilizadores tornando o deslocamento 

mais agradável (A1V2, 2010). 

A ciclovia em toda a sua extensão insere-se na área de percurso pedonal, separada 

desta, tornando-se numa faixa exclusiva para ciclistas e motociclistas. A diferenciação entre 

os dois modos de circulação faz-se através do material e cor de pavimentos, não existindo 

uma barreira física entre funções. Os dois sentidos são indicados através de sinalização 

horizontal do símbolo da bicicleta, ao longo de toda a extensão da ciclovia. A largura de 2 m 

e o betuminoso colorido de cor verde mantêm-se uniformes ao longo de todo o percurso, 

ilustrando uma ciclovia coerente e de fácil identificação. 

O percurso da ciclovia é maioritariamente plano com certos trechos com algum 

declive que não afeta a dificuldade de mobilidade, exceto na transição entre a área do 

Instituto Politécnico de Bragança e o percurso na margem do rio Fervença. Esta transição 

faz-se através de uma rampa com declive acentuado numa extensão de aproximadamente 

30 m. 

O mobiliário urbano apresenta-se como um elemento de destaque deste projeto, 

onde as luminárias de rua e as guardas metálicas foram desenhadas especificamente para 

o presente projeto, havendo um enquadramento específico dando uma configuração e uma 

identidade própria ao projeto (A1V2, 2010). 

No entanto existe carência de estacionamentos para bicicletas ao longo do percurso 

nomeadamente nos pontos de iniciação e/ou finalização de marcha. A sinalização horizontal 

encontra-se também incompleta com carência de barras de paragem e setas direcionais em 

zonas de entroncamento da ciclovia (Figura 34) e em passagens para peões que facilitam a 

deslocação.  
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O pavimento sofre uma alteração de betuminoso epóxi para pavê em betão tanto em 

zonas de cruzamento com veículos a motor como em entradas para o Instituto Politécnico 

de Bragança. Estas alterações são discretas havendo a permanência da cor verde (Figura 

35).  

 

 

O desenho da ciclovia demonstra grande aproveitamento das preexistências, como 

as árvores e respetivas caldeiras. A ciclovia foi moldada em volta da vegetação na zona do 

percurso envolvente ao Instituto Politécnico (Figura 36), havendo alteração da posição da 

ciclovia de forma a manter a vegetação arbórea já de grande porte para melhor 

aproveitamento de sombra. As luminárias foram também localizadas tirando partido do 

terreno existente. Não havendo possibilidade de colocação no passeio devido à falta de 

Figura 34: Sinalização horizontal incompleta (Google maps, 
10 Julho de 2018) 

Figura 35: Passagem do pavimento de betuminoso epóxi para 
pavê em betão (Google maps, 10 Julho de 2018) 
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espaço provocado pela vegetação arbórea, os projetistas tomaram a decisão de colocar as 

luminárias na parte posterior às guardas metálicas, não ocupando espaço no passeio nem 

no percurso cicloviário (Figura 37). 

 

 

 

 

 

  

Figura 36: Desvio da ciclovia de modo a contornar a vegetação 
existente (Google maps, 10 Julho de 2018) 

Figura 37: Iluminação aplicada fora da Pista ciclável (Google 
maps, 10 Julho de 2018) 
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3.2- REDE CICLÁVEL DE LISBOA 

Está previsto até 2020 um alargamento da extensão da rede ciclável até 200 km, 

onde estão incluídas ciclovias de um e dois sentidos, assim como ciclovias partilhadas com 

o trânsito motorizado. 

Já antes da conceção da rede ciclável de Lisboa a cidade já possuía corredores 

verdes que percorriam essencialmente espaços verdes inseridos no meio urbano. Em 2007, 

a Rede de Percursos e Corredores veio ligar todos estes corredores verdes previamente 

existentes, resultando numa forte ligação entre os espaços verdes da cidade (Silva, 2014). 

A elaboração e planeamento de uma rede cicloviária na cidade de Lisboa surge 

como resposta a um conjunto de medidas concretas cuja Câmara Municipal de Lisboa 

acordou em cumprir. Estas medidas surgiram através da assinatura em 2008 de um 

Protocolo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo. Um dos objetivos consistiria no melhoramento da qualidade do ar na cidade. Foi 

então elaborado um plano de consolidação da rede ciclável como resposta a esta ação, 

onde foi assegurada a continuidade dos percursos existentes e a melhoria das condições de 

segurança desses mesmos percursos, promovendo assim os modos suaves de transporte 

como alternativa benéfica a mobilidade local (Silva, 2014). 

O projeto da Rede Municipal de Percursos e Corredores Pedonais e Cicláveis apoia 

a rede ciclável de Lisboa com o objetivo de criar uma rede fechada, funcional e estratégica, 

com a integração de mobilidade de transportes públicos e a integração de pontos de 

interesse a nível cultural e ecológico no percurso da ciclovia, de forma a criar pontos de 

interesse para percursos turísticos. Adicionalmente este projeto fornece apoio através do 

fornecimento de estruturas de apoio ao uso da bicicleta, como por exemplo parques de 

estacionamento para bicicletas, e sinalização vertical (Silva, 2014). 

Na cidade de Lisboa os meios de mobilidade mais usados são o metro e os 

autocarros da Carris, no entanto, a cidade é densamente invadida por veículos automóveis 

que tomam conta das vias de trânsito, originando engarrafamentos e constrangimentos de 

trânsito (Santos, 2009). De forma a promover os modos suaves de mobilidade, a rede de 

transportes públicos como o metro, os autocarros, barcos e comboios permitem, em horários 

específicos, o transporte de bicicletas no seu interior, existindo uma parceria benéfica entre 

transportes públicos e mobilidade sustentável.  

No metro será possibilitado o transporte gratuito de bicicletas das 8:30 horas da noite 

até à 1 hora da manhã em todos os dias úteis. Nos barcos o transporte é permitido no 

decorrer de todo o horário de funcionamento limitado por 6 bicicletas por barco. Este serviço 

está presente todos os dias, sendo apenas permitido em barcos que operam no rio Tejo. 
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Nos comboios tal como nos barcos, o transporte de bicicletas é permitido durante todo o 

horário de funcionamento, englobando comboios suburbanos, regionais e inter-regionais. 

Nos autocarros será apenas permitido o transporte no fim de semana no autocarro número 

708 e 723 (Santos, 2009). 

A instalação de vias próprias para ciclistas permitirá que exista menos riscos para 

estes utilizadores, no entanto os ciclistas podem utilizar a via automóvel em algumas 

situações como por exemplo, na mudança de direção, devendo sempre sinalizar a manobra 

prestes a efetuar (Gomes, 2016). 

A presença de ciclovias incentiva os ciclistas a circularem na via apropriada, 

desencorajando a circulação nas vias pedonais. Proporcionam maior segurança para os 

ciclistas e para os peões, alertam aos motoristas a presença de ciclistas nas vias e 

diminuem o stress dos ciclistas durante a deslocação (Santos, 2009). 

Um dos eixos mais diversificado da rede cicloviária de Lisboa é o eixo que inicia em 

Benfica, percorre a Radical de Benfica circulando o parque de Monsanto, atingindo a rua de 

Campolide passando pelo Jardim da Amnistia Internacional, Universidade Nova de Lisboa, a 

ponte de Monsanto, terminando no Parque Eduardo VII. Este percurso faz ligação com a 

rotunda do Marquês de Pombal que posteriormente percorre a Avenida da Liberdade. Este 

percurso abrange muita diversidade e níveis de mobilidade urbana, como estradas de 

distribuição primárias, parques urbanos, arruamentos (Figura 38).  

 

 

A ciclovia inserida na Avenida da Liberdade apresenta uma solução que traz consigo 

muitos problemas para os ciclistas. Neste trecho do percurso a ciclovia é partilhada com os 

transportes públicos numa faixa de um sentido em cada extremidade da Avenida. A solução 

de ciclovia partilhada origina problemas de segurança principalmente em vias com elevados 

Figura 38: Rede cicloviária de Lisboa (adaptado de Google maps) 
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níveis de trânsito como é exemplo desta Avenida. Adicionalmente a ciclovia apresenta más 

condições de pavimento e de sinalização horizontal e vertical (Figura 39). Uma solução 

proposta seria a criação de uma pista exclusiva para bicicletas fora da faixa rodoviária. Esta 

solução implicaria a alteração do desenho urbano da Avenida, o que não foi permitido 

devido ao valor histórico deste espaço público. 

 

 

São aplicadas diversas soluções ao longo do restante percurso, de acordo com o 

espaço envolvente de travessia da ciclovia e da interação com a faixa rodoviária. São 

utilizados balizadores ou protetores de passeio na zona da rua de Campolide (Figura 40), 

onde a ciclovia se encontra do lado direito do passeio junto à faixa rodoviária. Esta solução 

fornece conforto e segurança para os ciclistas, havendo uma barreira física entre estes e os 

veículos a motor. É utilizada outro tipo de barreira na radical de Benfica onde as velocidades 

de tráfego são mais elevadas (Figura 41). Os balizadores de passeios são também 

utilizados em passagens pedonais de forma a obrigar a redução de velocidade de marcha 

(Figura 42). 

Figura 39: Ciclovia na Avenida da Liberdade (Google maps, 
18 de Setembro de 2018) 
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Figura 40: Balizadores de passeio a desempenhar função de 
barreira física entre vias (Google maps,16 Julho de 2018) 

Figura 41: Barreiras de proteção em cimento (Google 
maps,16 Julho de 2018) 
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Em grande parte do percurso, a ciclovia possui materiais e grafismos coerentes, com 

carência de traçado em espaços verdes como o Parque Eduardo VII e o Jardim da Amnistia 

Internacional, e na avenida da Liberdade onde existe grande carência de sinalização da 

ciclovia. 

As travessias da ciclovia deveriam efetuar uma curvatura antes de alcançar a faixa 

rodoviária para facilitar o ângulo de aproximação do ciclista da intersecção, como mostra na 

Figura 43, sendo uma ciclovia exclusiva para bicicletas. As travessias são efetuadas na 

passadeira juntamente com os peões (Figura 44). 

 

Figura 42: Chegada a uma travessia, com utilização de 
balizadores de forma a obrigar o abrandamento dos ciclistas 
(Google maps,16 Julho de 2018) 

Figura 43: Aproximação da ciclovia a uma 
interseção (Handbook for cycle-friendly design, 
2014 
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Figura 44: Travessia da ciclovia na passagem para peões (Google 
maps,16 Julho de 2018) 
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3.4- REDE CICLÁVEL DE BARCELONA 

A rede cicloviária de Barcelona resulta numa série de caminhos que se estendem ao 

longo de arruamentos que fazem ligação rápida entre espaços dentro da área urbana mais 

atual (Figura 45). 

 

 

 

Barcelona dispõe de um sistema de partilha de bicicleta. Na criação deste projeto, o 

número de utilizadores esperado seria de 40.000 pessoas, mas após o primeiro ano o 

objetivo foi cumprido e ultrapassado com o número de inscrições atingindo as 150.000 

pessoas. O custo do sistema é de 24 euros por ano para períodos de 30 minutos e 

intervalos de 10 minutos ou por 2 horas por um custo extra de 0,30 euros. O número de 

bicicletas é cerca de 8.000 distribuídas por 280 postos. O sistema de partilha tem vantagens 

para o estacionamento e manutenção das bicicletas (Santos 2009). 

O transporte de bicicletas é permitido no metropolitano todos os dias do ano 

incluindo feriados, fins de semana e períodos de férias escolares. Contrariamente, nos 

autocarros não é permitido o transporte de bicicletas (Gomes, 2016). 

As ciclovias são exclusivas para bicicletas e desenvolvem-se nos dois sentidos com 

duas faixas para cada sentido com largura de 4 m. Este desenho de ciclovia impede o 

estacionamento de veículos a motor pois a ciclovia encontra-se dos dois lados da faixa de 

rodagem, obrigando os condutores de veículos a motor a circular mais lentamente 

principalmente em zonas de cruzamentos e entroncamentos, sendo a passagem de veículos 

de emergência é permitida devido à largura da ciclovia (Gomes, 2016). Adicionalmente este 

desenho de ciclovia permite aos utilizadores atingirem maiores velocidades não correndo o 

risco de cruzamento e colisão com ciclistas que se movimentam no sentido contrário, não 

Figura 45: Rede ciclável de Barcelona (adaptado de Google maps) 
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havendo interrupções da ciclovia sendo esta continua e ponteada esporadicamente por 

intersecções. Assim a ciclovia toma forma de via de acesso rápido e contínuo com grafismos 

e cor constantes. 

As ciclovias estão geralmente localizadas fora da via de trânsito, com uma faixa de 

vegetação arbórea e arbustiva a desempenhar o papel de barreira física (Figura 46). 

Quando a ciclovia se encontra inserida na via de trânsito esta está separa por balizadores 

de passeios ou por lugares de parqueamento automóvel (Figura 47), que quando 

preenchidos os próprios carros funcionam como barreira física. Os balizadores de passeios 

são baixos de forma a não causar insegurança para os ciclistas, não tendo um obstáculo 

transversal contra o qual podem colidir. Este tipo de balizadores têm menor impacto no 

desenho da rua, mas não são tão eficazes a impedir a passagem de automóveis. Em certos 

troços, a ciclovia apresenta a presença de barreira física de balizadores e vegetação (Figura 

48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Vegetação como barreira física (Google maps, 19 
de Julho de 2018) 
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A sinalização horizontal assemelha-se a outros casos de estudos, diferenciando-se 

na presença de sinalização em cruzamentos entre zonas pedonais e ciclovias. Estes casos 

acontecem essencialmente em passadeiras (Figura 49). 

 

 

 

 

Figura 47: Balizadores de passeio do tipo Armadilho (Google 
maps, 19 de Julho de 2018) 

Figura 48: Vegetação e balizadores de passeio a definirem os 
limites da ciclovia (Google maps, 19 de Julho de 2018) 
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Nas intersecções o trânsito é controlado por sinalização luminosa, diminuindo o risco 

de acidentes. As ciclovias atravessam a faixa rodoviária mantendo o desenho do pavimento 

de cor vermelha (Figura 50). 

 

 

  

Figura 49: Sinalização horizontal (Google maps, 19 de Julho 
de 2018) 

Figura 50: Intersecções com sinalização luminosa em 
pavimento pintado de cor vermelha (Google maps, 19 de Julho 
de 2018) 
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3.4- REDE CICLOVIÁRIA DE ESTRASBURGO 

Estrasburgo iniciou o planeamento de instalação de rede cicloviária em 1978, sendo 

neste momento a cidade francesa com maior percentagem de população a utilizar modos 

suaves de mobilidade. Atualmente existem 560 km dedicados a mobilidade em bicicletas 

com uma média de 360 ruas possuidores de ciclovias com dois sentidos de circulação (Site 

mapmyrun 26/03/2018). 

Estrasburgo oferece serviços de aluguer de bicicletas por 5 euros por dia, com 

bicicletas em boas condições (Site Freewheeling france 26/03/2018). 

Prevê-se um aumento de ciclistas de 16% para o ano de 2025. Várias ações foram 

programadas para atender a esta meta, nomeadamente a elaboração de novos caminhos 

cicloviários que permitirão a travessia total da cidade sem interação com veículos a motor 

em todo o percurso. No centro urbano, na zona mais antiga, existem já porções cuja entrada 

de carros é proibida ou condicionada, dando oportunidade a modos suave de mobilidade 

sem elevado risco e preocupação por parte dos peões nas suas atividades turísticas e 

atividades diárias. Todas as atrações turísticas podem ser alcançadas através da rede 

cicloviária (Site mapmyrun 26/03/2018). 

Outro método de visitar a cidade sem interação com veículos a motor será percorrer 

os trilhos dos fortes que se trata de uma rota franco-alemã. Estes trilhos consistem em mais 

de 85 km de ambos os lados do rio Reno que atravessam paisagens naturalizadas 

constituídas por encostas, campos agrícolas, florestas e bosques. A ciclovia abrange 19 

fortificações que compõem o anel de fortes de Estrasburgo (Site Freewheeling france 

26/03/2018). 

Estrasburgo é também atravessada pela EuroVélo 5, uma rota cicloviária de 570 km 

que liga as cidades de Londres e Brindisi, uma cidade Italiana. A EuroVélo 5 entra em 

França em Calais e segue para o Lille percorrendo em direção a Bélgica e Luxemburgo, 

regressando novamente a França para incluir partes da Lorena e da Alsácia (Figura 51) 

(Site Freewheeling france 26/03/2018). 
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A rede cicloviária de Estrasburgo é muito complexa, com ciclovias a gerar ligações 

entre todos os núcleos de atividade urbana, destacando os percursos pela margem do rio 

Reno assim como os percursos pelas ruas principais da cidade (Figura 52).  

 

 

A rede cicloviária de Estrasburgo apresenta soluções relevantes para o meio urbano 

onde se insere. De forma geral as ruas de Estrasburgo são estreitas, obrigando à 

distribuição de ciclovias dos dois lados da via, cada uma com um sentido de marcha, não 

Figura 52: Rede ciclável de Estrasburgo (adaptado de Google 
maps) 

Figura 51: Percurso ciclável da EuroVéló 5 (Freewheeling 
France, 24 de Setembro, 2018) 
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havendo ocorrência de cruzamento entre ciclistas. Não existem barreiras físicas de 

separação entre ciclovia e as restantes vias, quer estejam inseridas na via pedonal quer na 

via rodoviária, havendo apenas a presença de uma guia demarcadora do limite da faixa 

cicloviária ou pontualmente um arruamento com vegetação arbórea. As ciclovias inseridas 

na via pedonal possuem guias com relevo para invisuais que avisarão a aproximação à via 

que não é destinada a pedestres, visto que as ciclovias são exclusivas para bicicletas 

(Figura 53). Esta solução assegura grande segurança, não substituindo na totalidade 

barreiras físicas de separação ou desnivelamento de vias. 

 

 

Em intersecções, o desenho da ciclovia é interrompida sendo demarcada a cor verde 

sobre as passadeiras como se verificou na rede cicloviária de Lisboa, ou as próprias 

passadeiras tomam cor verde (Figura 54). Muitas intersecções são controladas por 

sinalização luminosa, ajudando na fluidez do trânsito nestas zonas delicadas. A sinalização 

horizontal beneficia também a organização do trânsito estando corretamente aplicada após 

cada intersecção. A sinalização horizontal delimita também passeios e locais exclusivos 

para pedestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Pavimento para invisuais nos limites da ciclovia e 
passeio (Google maps, 17 de Julho de 2018) 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

63 

 

 

 

Ocasionalmente a ciclovia desenvolve-se entre a faixa rodoviária e estacionamento 

de automóveis (Figura 55). Esta solução não será viável devido à constante entrada e saída 

de veículos a motor, criando insegurança nos ciclistas. Na ação de saída do automóvel a 

abertura das portas do lado esquerdo do veículo poderá constituir um obstáculo para 

ciclistas. Adicionalmente a ação de iniciação de marcha do automóvel torna-se mais 

complicada com a presença de ciclistas e de outros automóveis. 

 

 

Figura 54: Passagem para peões com marcação da travessia 
para ciclistas (Google maps, 17 de Julho de 2018) 

Figura 55: Ciclovia adjacente a estacionamento de automóveis 
(Google maps, 17 de Julho de 2018) 
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Os parques para bicicletas distribuem-se por todo o espaço urbano, muitas vezes 

localizados junto a vegetação arbórea em arruamentos de forma a evitar que os ciclistas 

prendam as suas bicicletas diretamente nas árvores (Figura 56). 

 

 

3.5- REDE CICLÁVEL DE AMESTERDÃO 

Amesterdão possui 400 km de caminhos cicloviários, com mais 800.000 bicicletas. 

Atualmente cerca de 40% das viagens são feitas através de bicicleta, mas nem sempre foi 

assim (Site mapmyrun 26/03/2018). As percentagens de trânsito automóvel e bicicletas 

sofreram declínios e aumentos ao longo dos anos. Nos anos 60 e princípio dos anos 70 

ocorreu grande diminuição do uso de bicicletas. Como resposta à OPEC (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo), a Holanda incentivou e promoveu os modos suaves de 

mobilidade nos meios urbanos, resultando numa estimativa de 27 a 50% das viagens feitas 

por bicicleta em todas as cidades Holandeses (Osberg, 1998). 

O conceito de aluguer de bicicletas teve origem em Amsterdão, no entanto não 

apresentou grande sucesso quando a ideia foi partilhada com o público. Atualmente 

Amesterdão possui mais de 20 companhias de aluguer de bicicletas com vários milhares de 

bicicletas disponíveis para aluguer (Site do Jornal The Guardian 1/03/2018). 

A rede ciclável de Amesterdão abrange toda a zona antiga da cidade, onde a rede 

cicloviária percorre a das ruas junto aos canais. Abrange todos os pontos de interesse 

desde espaços verdes urbanos, estação de comboios, centro da cidade, zonas residências 

Figura 56: Estacionamento para bicicletas junto a vegetação 
arbórea (Google maps, 17 de Julho de 2018) 
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e outros equipamentos e serviços. Estruturalmente é uma rede ciclável contínua, complexa, 

uniforme e funcional (Figura 57).  

 

 

 

Com elevado número de bicicletas a cidade de Amesterdão apresentou problemas 

de espaço relativo à paragem e estacionamento. As bicicletas tomam conta da cidade, 

obrigando a instalação de adicionais parques para bicicletas que sejam capazes de 

responder ao elevado número de utilizadores. 

O grau de pluviosidade em Amesterdão é elevado, assim a cidade deve dispor de um 

bom sistema de drenagem. Os sumidouros são inseridos nos lancis dos passeios evitando 

rebaixamentos no pavimento das ciclovias (Figura 58). 

 

Figura 57: Rede ciclável de Amesterdão. (adaptado de Google 
maps) 

Figura 58: Sumidouro incorporado no lancil da ciclovia (Google 
maps, 18 de Julho de 2018) 
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As ciclovias são de um único sentido, de cada lado da faixa de rodagem, evitando 

cruzamentos entre ciclistas, que podem originar situações de insegurança. 

Nas intersecções, a cor representativa da ciclovia não é interrompida, havendo uma 

continuidade de cor vermelha na faixa rodoviária delimitada por sinalização horizontal 

(Figura 59). Desta forma os condutores de veículos a motor terão melhor perceção da 

ciclovia, no entanto o vermelho é uma cor que se torna idêntica á cor do alcatrão em dias de 

chuva. As intersecções são maioritariamente controladas por sinalização luminosa, 

excluindo travessias da faixa rodoviária apenas para peões. Quando controladas por 

sinalização luminosa, peões e ciclistas fazem a atravessamento em locais distintos na via. É 

possível verificar a presença de pavimento texturado para invisuais próximo de intersecções 

e em cruzamentos entre a faixa pedonal e a ciclovia (Figura 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Travessia para ciclistas e travessia para peões 
(Google maps, 18 de Julho de 2018) 
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Normalmente as ciclovias localizam-se a uma cota inferior da via pedonal e 

separadas da faixa rodoviária através de um estreito pavimento sobre-elevado (Figura 61) 

que se estende nos dois sentidos de marcha por todo o arruamento. A cor vermelha é 

uniforme na maior parte da rede existindo exceções em alguns trechos. Esta característica 

oferece facilidade de reconhecimento da ciclovia e da sua localização em qualquer zona da 

cidade. As ruas junto a canais apresentam dimensões que impossibilitam a presença de vias 

distintas para bicicletas e veículos a motos, resultando numa via partilhada por esses dois 

meios de transporte, com grafismo idêntico ao das restantes ciclovias. A escolha de 

materiais nestas ruas transmite a ideia de que não são as bicicletas que transitam na via 

rodoviária mas sim os veículos a motor transitam na faixa cicloviária. Neste tipo de ruas 

recorre-se a balizadores de passeio metálicos para demarcar a diferenciação ente faixa 

ciclável e faixa pedonal. 

Figura 60: Pavimento texturado (Google maps, 20 de 
Setembro de 2018) 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

68 

 

 

A iluminação de Amesterdão é geralmente feita através de luminárias suspensas, por 

cabos presos às fachadas dos edifícios. Desta forma as ruas estão dispensadas da 

presença de luminárias, poupando espaço nos passeios.  

  

Figura 61: Integração da ciclovia num arruamento (Google 
maps, 20 de Setembro de 2018) 
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3.6- SÍNTESE E ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS DE ESTUDO 

Feita a análise crítica de diferentes soluções de implementação de ciclovias em 

espaços urbanos. Foram observadas certas semelhanças nas soluções bem sucedidas 

como por exemplo, travessias com sinalização luminosa, barreiras físicas com vegetação ou 

balizadores de passeio, demarcação uniforme da ciclovia por todo o espaço urbano e a 

própria implementação da ciclovia em cada extremidade da faixa rodoviária. Foram também 

observados fatores como o aluguer e partilha de bicicleta assim como a oferta de bons 

equipamentos como parqueamento de bicicletas, que promovem a utilização de modos 

suaves de mobilidade. A Tabela 10 representa a informação relevante de toda a informação 

recolhida nos cinco casos de estudo, fazendo uma comparação de diversos fatores. 

Tabela 10: Comparação dos casos de estudo 

Redes 

cicláveis 

Uso 

dominante 

Cores do 

Pavimento 

Sinalização 

Luminosa 

Sinalização 

horizontal 

Delimitação Largura 

Fervença Bicicleta Verde Não Incompleta Guia 

horizontal 

Adequada 

Lisboa Bicicleta, 

peões, 

transportes 

públicos 

Vermelho, 

sem cor 

Sim Incompleta Balizadores, 

guias, lancis 

Adequada, 

exceto na 

Avenida da 

Liberdade 

Barcelona Bicicleta Sem cor, 

vermelho 

nas 

travessias 

Sim Complexa Vegetação, 

balizadores, 

guias, 

Adequada 

Estrasburgo Bicicleta, 

transportes 

públicos 

Sem cor, 

verde em 

travessias 

Sim Completa Vegetação, 

guias, lancis, 

pavimentos 

texturados 

para 

invisuais 

Adequada 

Amesterdão Bicicleta, 

automóvel 

Vermelho, 

sem cor 

Sim Completa Guias, 

balizadores, 

lancil, 

pavimentos 

texturados 

para 

invisuais 

Adequada 

Sem cor- ciclovia demarcada apenas por sinalização horizontal, inserida no pavimento existente 
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Tabela 11: Comparação de casos de estudo (continuação) 

Redes cicláveis Sentidos de 

circulação 

Continuidade Parqueamento Sistema de 

aluguer de 

bicicleta 

Fervença Dois sentidos de 

circulação 

Sim Insuficiente Não 

Lisboa Dois sentidos de 

circulação, exceto 

na Avenida da 

Liberdade 

Não Insuficiente Sim 

Barcelona Maioritariamente 

um sentido de 

circulação 

Sim Suficiente Sim 

Estrasburgo Um sentido de 

circulação 

Não Suficiente Sim 

Amesterdão Um sentido de 

circulação, exceto 

em ruas junto a 

canais 

Sim Insuficiente Sim 

 

Nos casos de estudo das redes cicloviárias de Barcelona, Estrasburgo e Amesterdão 

foi feita uma análise geral de toda a rede, observando as características mais estruturantes 

e indicadoras do tipo de ciclovia. No entanto, sendo estas três redes cicloviárias estruturas 

complexas que se adaptam a cada circunstância no meio urbano, existe a possibilidade de 

não terem sido observados pormenores específicos de implementação em certos 

arruamentos. 

Podem ser observadas soluções comuns em todos os casos de estudo. 

Relativamente a características construtivas, todos os casos de estudo observados 

apresentam ciclovia com dimensionamentos corretos de acordo com o estipulado nas 

publicações da AASHTO, (1999) e do IMTT, (2011). Os materiais de pavimento variam 

desde pavê em betão, alcatrão, terra batida, e betuminoso epóxi sendo este último 

permanente em todos os casos de estudo. 

Foi observado que a cor vermelha é a mais comum para ciclovias, sendo também a 

opção de demarcação da ciclovia apenas com sinalização horizontal bastante utilizada. 

Cores como verde e o azul surgem em situações mais singulares como em travessias em 

intersecções, sendo a ciclovia do Fervença uma exceção a esta regra. Apenas a ciclovia de 

Estrasburgo apresenta cor apenas nas travessias, contrariamente, as ciclovias de Lisboa e 

Amesterdão carecem de pintura de pavimento em intersecções.  

A sinalização horizontal apresenta-se como um fator inconstante em cada caso de 

estudo sendo variável em todos eles. As redes cicloviárias de Estrasburgo e Barcelona 

assemelham-se na simbologia referente a travessias. Cada caso de estudo implementa o 
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seu tipo de sinalização horizontal, onde o grafismo do símbolo de bicicleta apresenta 

variações e tamanhos em cada cidade. No entanto, é verificado em todos os casos de 

estudos, exceto a ciclovia do Fervença, o cumprimento da posição da sinalização de 

cedência de passagem, setas de direção, linha descontínua e travessia na faixa de rodagem 

descrita no manual do Transport For London (2016). Em nenhum caso de estudo foi 

verificado a sinalização horizontal que indica o número da ciclovia. Excluindo a ciclovia do 

Fervença, todas as restantes dispõem de intersecções controladas por sinalização luminosa, 

principalmente travessias com elevado trânsito rodoviário. 

A delimitação da ciclovia é identificada como um fator distintivo entre certos casos de 

estudo. Todos os casos de estudo revelam a delimitação da faixa cicloviária através de 

guias pintadas no pavimento, no entanto esta solução não é considerada benéfica para 

muitos casos. No caso da ciclovia do Fervença, com menor volume de trânsito cicloviário e 

pedonal, a delimitação através de guia não ocasiona problemas para os utilizadores. Em 

cidades onde o transporte de bicicleta e o número de população é superior, torna-se 

essencial a separação mais acentuada da ciclovia das restantes vias. Constatou-se que em 

arruamentos mais estreitos, balizadores de passeio são uma boa solução. O mesmo 

acontece com alinhamentos de vegetação localizados paralelamente à ciclovia, quando o 

arruamento possibilita o espaço. Apenas observado na rede ciclável de Estrasburgo e 

Amesterdão, é a implementação de pavimento texturado para invisuais. 

Para redes ciclaveis mais complexas onde o objetivo principal é a interconectividade 

entre espaços urbanos, as ciclovias apresentam-se apenas com um sentido, como é no 

caso da cidade de Amesterdão, Estrasburgo e Barcelona. Esta solução é adequada numa 

perspetiva de sensação de segurança para os ciclistas, não existindo cruzamento entre eles. 

Cidades como Amesterdão e Barcelona retratam redes cicloviárias contínuas, 

geralmente sem ciclovias a terminarem em cruzamentos entre ruas, ou uma secção isolada 

da ciclovia como verifica no caso de Lisboa. Estrasburgo apresenta uma rede cicloviária 

onde carecem pontos de acesso entre a zona norte e a zona sul da cidade. Já a ciclovia do 

Fervença, por ter menor escala, resulta num circuito fechado. 

O estacionamento de bicicletas constitui um problema em cidades como Amesterdão 

e Estrasburgo, onde modos suaves de mobilidade atingem altas percentagens da 

população. Para satisfazer a utilização de bicicletas, estas cidades necessitam de 

implementar parqueamento constante por toda a rede ciclável. Estrasburgo apresenta uma 

boa solução para esta problemática. 
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  
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4.1- ANÁLISE E APRECIAÇÃO DO PROGRAMA DEFINIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VILA REAL 

 

Antes de ser iniciado o projeto em atelier, foi elaborado um estudo de mobilidade 

pela câmara municipal de Vila Real. Deste estudo resultou a definição do percurso ciclável e 

a elaboração do programa preliminar ao projeto, onde a câmara municipal descreve as 

áreas de intervenção, os princípios orientadores e soluções do projeto como largura exigida 

para a ciclovia, materiais, medidas de segurança, funcionalidades do espaço, mobiliário 

urbano, orçamentos entre outros. 

O percurso cicloviário é categorizado pelo documento da câmara municipal em dois 

trechos: ciclovia de ligação Centro – UTAD e rede ciclável Centro comercial – Mateus. 

(Figura 62). 

 

 

A ciclovia de ligação Centro – UTAD (ciclovia A), inicia na Rua Diogo Dias Ferreira 

em direção à Rua de Codessais, Parque Corgo até à zona do teatro municipal. Avança pela 

Rua Ator Ruy de Carvalho onde recebe as residências universitárias Além Rio. A ciclovia 

depois atravessa a Alameda de Grasse seguindo pela Avenida João Paulo II até ao 

Figura 62: Eixo cicloviário de Vila Real proposto (adaptado de Google maps) 
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cruzamento com o antigo canal de caminho-de-ferro, seguindo continuamente até à ligação 

com o campus da UTAD 

A ciclovia Centro Comercial – Mateus (ciclovia B), tem início junto ao Centro de 

Saúde de Vila Real nº2 – Mateus (Centro de Saúde de Mateus), por onde segue 

continuamente pelo caminho da antiga linha de ferro, coincidindo com a ciclovia A na 

intersecção com a Avenida João Paulo II. 

A primeira visita de campo à área de estudo resultou na observação de diversos 

problemas a nível do percurso proposto pela câmara municipal, nomeadamente grandes 

declives na zona dos Centro de Saúde de Mateus e chegada ao campus da UTAD. 

Inicialmente a faixa ciclável prosseguia pela linha férrea até ao edifício do Complexo 

Pedagógico na UTAD, mas após a visita de campo chegou-se à conclusão que tal solução 

não seria viável devido ao orçamento proposto pela câmara municipal e pelo facto do 

número de encargos que exigiria aplicar pavimentos, iluminação e drenagem. O mesmo 

acontece com a zona do Centro de Saúde de Mateus onde foi proposto, pelo atelier, o recuo 

da ciclovia onde inicialmente finalizaria junto aos serviços de saúde. Outras alterações foram 

feitas ao percurso inicial, como a supressão de um eixo completo que continuaria pela 

Avenida João Paulo II após a intersecção com a Rua da Carreira Longa, terminando com a 

intersecção posterior com a Rua Doutor Otílio Figueiredo. Estas alterações deveram-se ao 

orçamento estipulado pela câmara municipal e a complicações que surgiriam em relação a 

transportes públicos, e o atravessamento das bicicletas na Rua da Carreira Longa. 

O percurso proposto pela câmara municipal cumpre os objetivos para uma faixa para 

modos suaves de mobilidade, faz a ligação dos três pontos de interesse tirando partido do 

caminho da antiga linha férrea, evita atravessamentos em faixas de rodagem e tira partido 

de caminhos existentes utilizados por peões como no caso do Parque Corgo. Apresenta 

problemáticas a nível de declives, no entanto será projetada futuramente prolongamentos 

desta faixa ciclável, dinamizando a rede ciclável de Vila Real. 

 

4.2- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Enquadrando-se num contexto urbano, a ciclovia em estudo percorre espaços com 

densidade habitacional baixa e elevada, assim como áreas de comércio e serviços. No 

entanto, o percurso da ciclovia toma características mais rurais no afastamento com o 

núcleo urbano, entrando em zonas agrícolas e florestais na continuação do caminho da 

antiga linha de caminho-de-ferro. Sendo Vila Real uma cidade de características únicas, que 

complementa as áreas urbanas com áreas rurais num mesmo contexto, não será surpresa 
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verificar que o percurso ciclável adote as mesmas características, resultando num percurso 

dinâmico e diversificado. A Figura 63 mostra as diferentes tipologias de espaços percorridos 

pela faixa ciclável. 

 

 

Na área 1 (zona de equipamentos estruturantes), a ciclovia encontra-se em meio 

urbano, com habitação de baixa densidade, onde a presença de equipamentos como 

ginásio universitário do CIFOP, as piscinas múnicipais e as residências de Codessais e 

serviços como a escola secundária Diogo Cão se sobrepõem à zona de habitação. Esta 

área dispõe de vias para bicicletas partilhadas com o trânsito de veículos a motor devido á 

estreita dimensão das vias de trânsito condicionadas pelo estacionamento. 

Na área 2 (zona do Parque Corgo), entramos num espaço verde urbano, a paisagem 

altera-se adquirindo atributos mais naturalizados, com a presença abundante de vegetação 

e do rio Corgo, a sensação de bem-estar instala-se no utilizador. A via partilhada com peões 

Figura 63: Classificação de áreas percorridas pela ciclovia 
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proporciona um maior conforto e segurança para os ciclistas tornando esta a área mais 

calma e promotora de sensações agradáveis do percurso. 

A área 3 (zona urbana comercial) representa a zona urbana mais densificada, com a 

presença de tecido urbano contínuo, com infraestruturas de comérciohá, bitação de alta 

densidade e serviços. Estando numa zona com maior intensidade de tráfego motorizado, a 

ciclovia deve ser separada totalmente de outras vias para maior segurança. Os ciclistas têm 

acesso a uma via exclusiva para bicicletas. No entanto esta zona impõe aos ciclistas um 

constante ambiente de stress, causado pelo estreitamento da via, poluição sonora, massas 

edificadas que condicionam a visibilidade, atravessamentos da faixa rodoviária, mesmo 

estando separado da ciclovia por uma barreira física de segurança. Esta zona será então 

mais sensível para os ciclistas devendo ser projetadas medidas de mitigação de possíveis 

riscos, nomeadamente em cruzamentos e atravessamentos na via de trânsito automóvel. 

Relativamente à área 4 (zona da antiga linha de caminho-de-ferro), distribui-se em 

duas direções distintas, cada uma delas adquirindo características próprias que produzem 

experiências diferentes com ciclovia partilhada com a via pedonal. Em direção ao Centro de 

Saúde de Mateus a ciclovia atravessa zonas de habitação de alta densidade, e do lado 

oposto, uma paisagem com características mais rurais, com a presença de campos 

agrícolas, muitos deles inutilizados. Na direção oposta, o espaço sofre estreitamento de 

edifícios, e seguidamente a reabertura deste, entrando numa zona com maior presença de 

vegetação assim como a contínua presença de habitação de alta densidade e 

posteriormente de baixa densidade. A passagem inferior do viaduto e o reaparecimento de 

uma paisagem agrícola cria uma dinâmica interessante nesta secção do percurso. 

As restantes áreas 5 (zona de ambiente natural) e 6 (zona agrícola) qualificam-se 

como áreas rurais. A área 5 é constituída por espaço rural de floresta, com vegetação 

arbórea e arbustiva densa por todo o percurso, existindo pequenas aberturas que criam 

leques visuais interessantes.  

Contrariamente à área 3, a área 6 apresenta um percurso numa zona urbana que 

toma características mais rurais, onde o uso do solo é maioritariamente agrícola, com 

vegetação arbórea que esconde e revela a paisagem das hortas e campos de pasto 

inseridos na cidade. 
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4.2.1- USO DO SOLO 

 

O plano do uso do solo foi elaborado com base no Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Vila Real. As classes utilizadas foram retiradas do plano de Ordenamento, mais 

especificamente, da qualificação do solo. Foram feitas algumas modificações á atribuição 

das classes a certos locais que ganharam nova utilização após 2011 (Figura 64). 

 

 

O objetivo deste plano é compreender o percurso cicloviário e a diversidade de 

espaços que este percorre, reforçando uma vez mais a ideia de esta ser uma ciclovia 

urbana com segmentos de percurso em meio rural.  

Segundo o Regulamento do PDM de Vila Real (Regulamento Plano diretor Municipal, 

2018) a diferenciação entre áreas consolidadas com dominância de habitação coletiva RC1 

e RC2 relaciona-se com o número de pisos ou a altura do edifício, onde as de tipo RC1 

possuem 5 pisos ou 16 m de altura, e o tipo RC2, 6 pisos ou 19 m de altura.  

Figura 64: Carta de uso do solo 
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No que toca a áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar, 

apresentam-se igualmente duas classes, HU1 e HU2. A classe HU1 consiste nos 

loteamentos urbanos unifamiliares agregados no tecido urbano, com fachadas direcionadas 

para o espaço público, em locais com dificuldades a nível de mobilidade rodoviárias e 

estacionamento. Contrariamente, as classes do tipo HU2, correspondem aos aglomerados 

unifamiliares isolados, estabelecidos como loteamentos obedecendo a orientações de 

integração urbana (Regulamento Plano diretor Municipal, 2018). 

Foram diferenciados cinco tipos de áreas verdes como indicado no regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Vila Real. Áreas verdes de proteção e salvaguarda, áreas verdes 

de utilização coletiva, áreas verdes de enquadramento, áreas verdes mistas e áreas de 

ambiente natural.  

As áreas verdes de proteção e salvaguarda consistem nas áreas ecologicamente 

mais sensíveis como linhas de águas e as suas margens, zonas de escarpa assim como 

qualquer zona classificada como área de ambiente natural.  

Segundo o Guia Prático de Termos e Conceitos do Plano Diretor Municipal de Vila 

Real (2013), as áreas de ambiente natural correspondem a espaços verdes naturalizados 

que se estendem para o interior das periferias urbanas. A proteção dos recursos e valores 

naturais destes espaços torna-se assim indispensável à sustentabilidade dos territórios 

municipais. 

Áreas verdes de utilização coletiva relacionam-se com áreas destinadas ao recreio e 

ao lazer, com a presença de equipamentos estruturantes, tendo como função, para além de 

atividades de recreio e lazer, a função de continuidade de ecossistemas naturais. 

A respeito das áreas verdes de enquadramento estas funcionam como elementos de 

enquadramento de infraestruturas viárias e linhas de água ou parcelas sem aptidão para 

construção. Acabam por tomar forma de pequenos espaços dentro das cidades como 

rotundas e arruamentos. 

As áreas verdes mistas são espaços integrados no interior de zonas urbanas, onde 

ocorre atividades agro-florestais como hortas, pomares, vinhas. Estas áreas não são 

integradas na RAN (Reserva Agrícola Nacional) ou na REN (Reserva Ecológica Nacional). 
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4.2.2- REDE VIÁRIA 

 

Foi analisada a rede viária e a sua hierarquização de forma a melhorar a 

compreensão do percurso cicloviário e a sua distribuição pelo espaço urbano (Figura 65). 

 

 

A ciclovia percorre paralelamente a estradas principais, secundárias, de acesso local 

e caminhos pedonais, fazendo a ligação entre dois pontos da rede de distribuição principal 

(zona do ginásio universitário e a zona do centro comercial, através do parque corgo), que 

no fundo criam conectividade entre a zona mais antiga e a zona mais recente da cidade. 

Esta ligação beneficiará em situação de congestionamento de tráfego automóvel muito 

frequente em horas de saída de postos de trabalho, onde grandes volumes de tráfico se 

acumulam nas transições entre a zona nova e a zona antiga da cidade. Se a utilização deste 

troço da rede cicloviária for efetuada por utentes que recorrentemente transitam de 

Figura 65: Mapa da estrutura da rede viária 
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automóvel, o volume de tráfego diminuirá havendo um alívio de trânsito significativo nessas 

situações. 

A ciclovia percorre, na sua maioria, sobre caminhos pedonais (caminhos inseridos no 

parque Corgo e percurso da linha de caminho-de-ferro). Perpassa estradas de acesso local 

assim como estradas de distribuição secundária. Nestas últimas, por efeito à velocidade de 

trânsito, a ciclovia é fisicamente separada da estrada. Em nenhum momento a ciclovia 

descreve o percurso sobre a rede de distribuição principal. 

 

4.2.3- ACESSIBILIDADE 

 

Foi elaborado um estudo centrado na dificuldade do percurso ciclavel, utilizando a 

modelação do terreno como base inicial para determinação de zonas mais fáceis de 

circulação e zonas do percurso com maior dificuldade de acessibilidade (Figura 66).  

 

 

 

Figura 66: Mapa de dificuldade de percurso 
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A ligação entre os três pontos da cidade é a função principal da implementação desta 

ciclovia. Devendo esta conter um grau de acessibilidade amplo de modo a abranger todas 

as faixas etárias da população. No entanto, Vila Real é uma cidade com modelação 

acentuada, onde a linha de água recorta a paisagem e os vales e os relevos das montanhas 

fazem parte da paisagem. Devido a este fator, existe a impossibilidade de existência de 

declive suave por todo o percurso.  

Para este estudo foram criadas três classes de dificuldade, inspiradas no trabalho de 

Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel, no seu livro “Pedestrianismo e Promoção da Saúde 

(2005)”. As classes foram denominadas por: Fácil, Acessível e Modelado. 

Segundo o Handbook for cycle-friendly design (2014), o declive máximo 

recomendado para uma ciclovia é de 5%, para comprimentos máximos de 100 m, e 7% para 

comprimentos máximos de 30 m. São permitidos troços com declives maiores de 7%, mas 

estes têm de ser de curta distância. Estas medições tiveram por base cidades com poucas 

variações de altitudes. Com a análise aos declives de algumas secções do percurso, onde 

se obtiveram declives de 10% e 12%, chegou-se à conclusão que haveria necessidade de 

efetuar alterações a estes parâmetros.  

Em toda a extensão do percurso sobre o caminho da antiga linha de ferro, a 

acessibilidade e a dificuldade do percurso é de classe Fácil, com ocasionais mudanças 

discretas de declive, que não influenciam a dificuldade do percurso. O mesmo acontece na 

travessia da ponte localizada no parque Corgo. Na zona da Avenida João Paulo II, o declive 

é de 8%, mas devido á grande extensão deste troço, a dificuldade caracteriza-se por 

Acessível. A secção mais problemática do percurso ciclável terá de ser a zona das 

residências Codessais e do ginásio académico do CIFOP. Neste local os declives tomam 

valores de 10,5 e 12%, o que provoca grande dificuldade na subida destas longas distâncias 

assim como grande insegurança nas descidas, resultado da grande velocidade que se pode 

atingir. Nesta zona é aconselhado efetuar o percurso levando a bicicleta à mão, para 

utilizadores que não tenham grande controlo da bicicleta. 
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4.2.4- ZONAS DE CONFLITO 

 

Com base da análises de manuais como o Danish Roads Directorate (2012) e o 

Transport for London (2016), conclui-se que zonas mais sensíveis de uma ciclovia incidem 

em qualquer segmento do percurso onde exista contacto direto ou parcial com veículos a 

motor. Partindo deste fator, foi elaborado um plano onde são retratadas as zonas do 

percurso mais sensíveis a nível de segurança para os ciclistas (Figura 67). 

 

 

Todas as áreas mapeadas correspondem a trechos do percurso onde a faixa ciclável 

transita adjacentemente à faixa rodoviária ou inserida nesta. Mapeando os locais de maior 

risco teremos uma base para a fase de projeto, onde maiores cuidados serão associados a 

estes espaços, de modo a promover a segurança dos utilizadores. A visibilidade 

condicionada por edifícios, viadutos, vegetação ou outros fatores também foram 

considerados no mapeamento de zonas de conflitos. 

Figura 67: Mapa de zonas de conflito para ciclistas 
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Destacam-se duas zonas que apresentam grandes níveis de conflitos, a Rua Diogo 

Dias Ferreira e Rua de Codessais, Avenida João Paulo II e Alameda de Grasse. 

Todo o trecho da ciclovia partilhada com o trânsito automóvel representa locais de 

conflito independentemente à densidade de trânsito nessas zonas. Assim, a Rua Diogo Dias 

Ferreira e a Rua de Codessais constituem zonas onde os ciclistas sentirão maior 

insegurança devido ao trânsito automóvel assim como a velocidades elevadas que podem 

atingir em zonas de descida. 

Na Avenida João Paulo II a ciclovia é exclusiva para ciclistas, não obstante a 

presença de uma via de trânsito secundária adjacentemente à ciclovia, pode criar sensação 

de insegurança para os ciclistas. Com objetivo de aumentar o conforto para os ciclistas será 

proposto a implementação de uma barreira física entre as duas vias.  

A Alameda de Grasse corresponde à zona com maiores dificuldades para os 

ciclistas, sendo este um local com muito trânsito e constante mudança de direção, sem 

sinalização luminosa para aumentar a fluidez, distribuição e eficiência do trânsito. É 

proposto o atravessamento perpendicular da ciclovia pela Alameda de Grasse resultando 

em duas travessias pela faixa de rodagem. Este problema foi considerado seriamente na 

fase de elaboração da proposta como será descrito e explicado no capítulo seguinte. 
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4.2.5- VISTAS 

 

O eixo cicloviário de Vila Real pode funcionar como percurso prático de 

conectividade entre três pontos da cidade, podendo ter valor turístico e paisagístico. A este 

respeito optou-se por a elaboração de um mapa retratando os diferentes tipos de vistas 

encontradas ao longo do percurso (Figura 68). 

 

 

A categorização dos diferentes tipos de vista teve por base os estudos realizados por 

Southwell et al., (2013) na publicação Enhancing the woodland user experience, onde se 

retirou a denominação de cada classe de vista assim como foram adaptados os grafismos 

representativos. 

Vistas amplas dizem respeito a zonas onde temos um raio amplo de visão sem 

obstrução de vegetação ou edifícios. Vista em túnel ocorre em locais onde encontramos 

grande alcance de visão, onde vegetação ou edifícios afunilam o campo de visão dando a 

Figura 68: Mapa de vistas ao longo da ciclovia de Vila Real. 
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impressão de túnel. Vista longa assemelha-se a vista em túnel, diferenciando no alcance de 

visão que é superior à da vista em túnel no entanto a amplitude não supera a da vista 

ampla. Vista próxima encontra-se essencialmente na presença de plantações visualmente 

agradáveis na proximidade de um percurso. Vista partida refere-se a vista onde a paisagem 

aparece e desaparece sucessivamente, normalmente provocada por vegetação. 

Foram observadas em visitas de campo os locais que apresentam características 

visuais mais interessantes como a área da antiga linha de caminho-de-ferro junto à UTAD e 

o Parque Corgo. Contrariamente não foram assinaladas vistas com interesse paisagístico na 

zona da Avenida João Paulo II, devido á desorganização edificada e elevado número de 

veículos a motor. 

Os valores culturais e naturais do percurso não se apresentaram como 

condicionantes à elaboração dos eixos ciclovirários. No entanto durante as visitas de campo 

foram observados os valores naturais e culturais por onde os eixos cicloviários percorrem 

sendo estes a antiga ponte da linha de caminho-de-ferro, a própria estação de comboios e 

zonas industriais agora denominados como espaços incultos ou expectantes a construção. 

Como valores naturais podem ser considerados as e vistas para escarpas do douro. 
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4.2.6- ESTRUTURA VERDE 

 

Vila Real apresenta uma estrutura verde com maior concentração na zona de 

proximidade do rio Corgo e em zonas mais afastadas do centro urbano, onde são 

encontradas espaços verdes de enquadramento e espaços verdes associados a atividade 

agrícola. 

O percurso cicloviário percorre diferentes classes de espaços verdes entre eles 

estão, parques e jardins, praças ajardinadas e inertes com importância cívica, jardins e 

espaços verdes privados, espaços verdes de cultivo agrícola, espaços verdes associados a 

equipamentos de utilização pública, espaços verdes associados a urbanizações, espaços 

verdes de enquadramento a eixos de circulação principal, espaços verdes de 

enquadramento, espaços incultos ou expectantes a construção e ruas arborizadas (Figura 

69). Esta classificação foi retirada do estudo de estrutura verde da cidade de Guimarães 

devido à maior complexidade de classes de estrutura verde (Gomes, 2016). 

 Figura 69: Mapa da estrutura verde da cidade de Vila Real 



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

87 

Parques e jardins são espaços públicos, caracterizados como espaços verdes 

desenhados com função de recreio e lazer, com revestimento do solo maioritariamente 

vegetal.  

Praças ajardinadas e inertes com importância cívica compõem praças com presença 

verde, pequenos jardins e parques infantis. São geralmente espaços mais pequenos com 

equipamentos próprios de utilização pública. 

Os jardins e espaços verdes privados são formados por jardins de habitações 

unifamiliares, quintas e espaços privados com relevância pública. 

Espaços verdes de cultivo agrícola constituem espaços de produção agrícola ativos 

ou abandonados, e espaços com possível potencial para atividades agrícolas. 

Espaços verdes associados a equipamentos de utilização pública, incluem espaços 

verdes associados a edifícios e equipamentos públicos como hospitais, estádios, campus da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, escolas, câmara municipais, juntas de 

freguesia, igrejas e cemitérios. 

Os espaços verdes associados a urbanizações constituem espaços associados a 

habitações multifamiliares como bairros sociais e prédios habitacionais. 

Espaços verdes de enquadramento a eixos de circulação principal são todos os 

espaços associados a rede viária que desempenhem função de enquadramento da estrada 

como rotundas, faixas divisórias, taludes, triângulos e nós. 

Espaços verdes de enquadramento são espaços de grandes dimensões, com 

características florestais. 

Espaços incultos ou expectantes a construção são formados por espaços urbanos 

não edificados, públicos ou privados, com carência de utilização, podem ser áreas com 

urbanização prevista, áreas industriais desativadas ou espaços localizados em área de 

expansão urbana. 

Analisando o percurso planeado pela câmara municipal é possível justificar o trajeto 

através dos espaços verdes que este atravessa. Atravessando o Parque Corgo e tirando 

partido de espaços verdes associados a urbanizações, espaços verdes de cultivo e espaços 

verdes de enquadramento. O eixo cicloviário apresentará melhor conforto para os ciclistas 

em zonas com maior presença de vegetação. 

A Avenida João Paulo II apresenta um défice de vegetação, sendo a zona mais 

densamente construída. Este aspeto foi tomado em consideração na fase de elaboração da 

proposta para o eixo ciclável. 
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CAPÍTULO 5: PROPOSTA DO ATELIER JBJC PARA A REDE CICLÁVEL DE VILA REAL 
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5.1- PROPOSTA DO ATELIER 

5.1.1- OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Promover a ligação entre dois centros de concentração de atividade comercial e 

serviços na cidade de Vila Real (eixo ciclável estruturante de ligação Centro – UTAD; 

eixo ciclável estruturante de ligação Centro de saúde de Mateus – UTAD e o Centro 

comercial-centro de saúde); 

 Reforçar as condições da estrutura física da cidade de Vila Real para a implantação 

de modos suaves de mobilidade (bicicleta e pedonal); 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adaptar a estrutura urbana em termos de segurança e conforto relativo à intensidade 

de utilização e número de utilizadores, nomeadamente ciclistas, tendo em 

consideração a multiplicidade de funções do espaço público; 

 Introduzir novos pavimentos mais seguros e adaptados aos modos suaves, e 

equipamentos estruturantes de apoio à ciclovia, como parqueamento de bicicletas, 

papeleiras, quadros informativos, balizadores de passeio, sinalização vertical; 

 Incentivar métodos suaves de mobilidade, ciclável e pedonal, reforçando as 

condições da estrutura física urbana entre as zonas de equipamentos e os pontos de 

ligação da rede cicloviária, assim como zonas de paragem de transportes públicos 

urbanos; 

 Estruturar os eixos cicláveis de modo a criar interligação com os transportes públicos 

urbanos e equipamentos e serviços estruturantes da cidade; 

 Favorecer a hierarquização e leitura do sistema viário urbano, através da criação de 

ciclovias, alteração da iluminação pública e requalificação de travessias pedonais; 

 Uniformizar a linguagem e imagem urbana entre os pontos a conectar com a 

instalação do percurso cicloviário, através de materiais e cores coerentes em todo o 

espaço; 

 Tirar partido e valorizar as infraestruturas, equipamentos e materiais existentes; 

 Projetar soluções viáveis do ponto de vista sustentável e financeiro. 
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5.1.2- DESCRIÇÃO EXPLICATIVA E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

Iniciando no eixo ciclável Centro – UTAD, na Rua Diogo Dias Ferreira propõe-se a 

implementação de um corredor ciclável de duas faixas, numa via partilhada com o trânsito 

automóvel. Inicialmente pretendeu-se adaptar esta via para a entrada condicionada de 

automóveis, onde apenas moradores teriam acesso (Figura 70). A ciclovia passaria a ser 

partilhada apenas com veículos de transporte público nos dois sentidos, mitigando a 

densidade de trânsito e de estacionamento observados previamente neste local. A câmara 

municipal de Vila Real rejeitou esta solução, mostrando as desvantagens de condicionantes 

à mobilidade desta zona, como o acesso ao ginásio e às piscinas. 

As ruas envolventes às residências Codessais apresentam as mesmas 

características, no entanto o sentido de trânsito far-se-á apenas numa direção e de retorno à 

Rua Diogo Dias Ferreira, por efeito da largura da faixa de rodagem (Figura 71). A mobilidade 

num único sentido exibirá maior segurança para os ciclistas e para os condutores de 

veículos a motor, havendo inexistência de cruzamentos entre bicicletas ou entre bicicletas e 

automóveis. Será também disposto um parqueamento para bicicletas junto ao edifício das 

piscinas municipais. 

 

 

Figura 70: Implementação da ciclovia na Rua Diogo Dias Ferreira 
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Para efeito de adaptar as ruas para acolher os modos suaves de mobilidade, será 

proporcionado um reperfilamento das duas ruas, e a sua adaptação em termos de conforto e 

segurança no que respeita á intensidade de utilização. Será instalada sinalização vertical e 

horizontal e pavimentos próprios com mistura betuminosa, tornando as faixas mais seguras 

para a circulação de bicicletas. Zonas sobrelevadas em travessias para peões idealizarão 

locais de acalmia de tráfego automóvel e ciclável, tendo efeito no conforto e travessia 

pedonal. 

Os passeios serão adaptados às novas condições da faixa de rodagem, sofrendo um 

aumento de largura, de forma a reforçar a estrutura das duas ruas e o conforto e segurança 

dos peões. Passeios de maiores dimensões incentivarão a mobilidade pedonal, em especial 

peões com mobilidade condicionada.  

Propõe-se a criação de um novo eixo de circulação ciclável que formará a ligação 

entre a Rua de Codessais e o Parque Corgo (Figura 72). O novo eixo desenvolver-se-á 

desde as residências Codessais, descendo até às instalações do Centro de Ciência Viva e 

será adaptado do antigo acesso pedonal neste momento em terra batida. Trabalhos de 

aterro e escavação deverão ser implementados no eixo de modo a obter pendentes de 

circulação relativamente favoráveis à circulação ciclável e pedonal. Projeta-se uma 

plataforma de circulação em betuminoso, com 2,60 m de largura, capacitando dois sentidos 

de circulação. 

Figura 71: Implementação da ciclovia na Rua do Codessais 
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Preliminarmente o trajeto cicloviário nesta zona deveria continuar pela faixa 

rodoviária, atravessando a retaguarda do Centro de Ciência Viva, posteriormente descendo 

a rampa de acesso ao patamar inferior de entrada do Parque Corgo. Esta solução foi posta 

em causa devido à necessidade de repavimentar este trecho do percurso, existindo no local 

a presença de pavimento em cubo de granito recentemente aplicado. Outra razão seria a 

dificuldade que os ciclistas iriam encontrar no atravessamento da rampa que faz ligação 

entre a cota mais alta e a entrada do Parque Corgo, por motivo das dimensões da rampa, 

impossibilitando a passagem de duas bicicletas em simultâneo, trazendo assim insegurança 

para o ciclista. Esta solução implicaria maior tempo de percurso partilhado com a circulação 

de automóveis, sendo este um aspeto que se pretende evitar sempre que possível.  

Na zona de transição entre o novo eixo proposto e a Rua de Codessais, será 

apresentada uma faixa de aproximação à estrada de cor azul, com apoio de balizadores 

verticais metálicos que simultaneamente delimitarão a zona de ciclovia e fornecerão maior 

segurança impedindo a passagem de trafego automóvel, exceto veículos de emergência. 

Nas restantes vias e caminhos pedonais que percorrem o Parque Corgo será 

proposto adaptação do uso para vias partilhadas de circulação ciclável e pedonal. Nesta 

zona do percurso será apenas aplicada sinalização horizontal e vertical como medida de 

segurança e organização de fluxos de circulação, não sendo necessária a aplicação de 

novos pavimentos e outros equipamentos de suporte (Figura 73).  

Figura 72: Eixo de ligação entre a Rua Codessais e o Parque Corgo 
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Na transição entre o Parque Corgo e a Rua Ator Ruy de Carvalho, serão instalados 

parques para bicicletas, uma área de paragem e descanso e informações sobre a rede de 

eixos cicláveis estruturantes da cidade de Vila Real.  

Na Rua Ator Ruy de Carvalho propõe-se para o eixo ciclável uma plataforma de 

circulação, apenas para bicicletas, com 2,60 m de largura com capacidade para dois 

sentidos de circulação, e com uma margem adicional de 70 cm sempre que exista contacto 

com parqueamento e circulação de automóveis, para maior segurança. Os dois sentidos de 

circulação serão diferenciados apenas com sinalização de uma linha descontínua branca 

sobre a ciclovia. O eixo ciclável será definido apenas por diferente cor de pavimento, 

sinalização horizontal e balizadores de passeio verticais em plástico que aturarão como 

barreira física entre a via ciclável e a faixa de rodagem. Adicionalmente os balizadores de 

passeio serão rebatíveis e amovíveis de forma a não criar condicionantes para eventos que 

se possam realizar nesta zona (Figura 74). 

  

Figura 73: Implementação da ciclovia no Parque Corgo 
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O percurso cicloviário que faz ligação entre o Parque Corgo e a Rua Ator Ruy de 

Carvalho será descrito em linha reta, atravessando a zona de estacionamento automóvel 

dessa mesma rua. Alcançando o lado oposto da rua, a ciclovia estender-se-á para duas 

direções: no sentido à Avenida João Paulo II e no sentido às residências universitárias 

Além-rio. Deste modo a ciclovia conseguirá albergar ambas as residências universitárias da 

cidade de Vila Real, levando os estudantes num percurso continuo e segura até à UTAD. 

Na curva que faz a ligação entre a Rua Ator Ruy de Carvalho com a Alameda de 

Grasse, é projetado um novo raio de curvatura, de forma a permitir o aumento da área de 

segurança para os utilizadores do eixo ciclável e do eixo pedonal e a adequar a curva à 

velocidade de circulação preferencial. O desenho logístico da ciclovia permanecerá com a 

cor de pavimento, sinalização horizontal e remate com balizadores de passeios com as 

mesmas características. 

Travessias com as faixas de circulação de veículos a motor serão assinaladas 

através da interrupção das guias horizontais do pavimento, passando de uma linha contínua 

branca para uma linha descontínua. O pavimento toma cor azul nas intersecções com a 

implementação adicional de barras de paragem, retomando o desenho após a intersecção. 

De forma a gerir melhor o trânsito, será aplicada sinalização horizontal nestas situações 

Figura 74: Implementação da ciclovia na rua Ator Ruy de Carvalho 
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nomeadamente de cedência de passagem e o pictograma da bicicleta para assinalar a 

direção a seguir, após a intersecção.  

A Alameda de Grasse faz a transição entre a Rua Ator Ruy de Carvalho e a Avenida 

João Paulo II e constitui um ponto muito sensível e de grande perigosidade para os ciclistas 

devido à grande presença de automóveis e as velocidades que estes tomam. Deste modo 

este ponto da intervenção foi muito ponderado, de forma a chegar a soluções que mitigam 

os riscos para os ciclistas.  

Para eliminar os riscos de travessias inicialmente propõe-se a supressão de um dos 

sentidos da via proveniente da rotunda da Avenida Europa, através do reperfilamento do 

passeio, aumentando-o de largura junto à rotunda, criando oportunidades de espaço para 

estacionamento. No entanto alteração de desenho urbano neste tipo de espaços traz 

consigo muitas desvantagens, por exemplo o aumento de volume de tráfego. 

Foi proposto a supressão do ponto modal existente no centro da Alameda de Grasse 

(Figura 75). A supressão deste ponto resultará na diminuição de densidade de veículos 

automóveis no centro da alameda em ação de atravessamento ou mudança de direção para 

a esquerda, o que permitirá melhor organização dos fluxos de circulação rodoviária, ciclável 

e pedonal, tornando este espaço mais seguro para os ciclistas. Esta intervenção será 

efetuada apenas com o uso de balizadores de passeios metálicos amovíveis de forma a não 

criar condicionantes aos eventos desportivos realizados neste local. 

Ainda relativamente ao ponto modal, é proposto a instalação do eixo ciclável que 

conceberá uma ligação entre Avenida João Paulo II e a Rua Ator Ruy de Carvalho, 

utilizando a plataforma de circulação existente. Este eixo apresentará características 

idênticas com o eixo que atravessa a Rua Ator Ruy de Carvalho. 

A paragem dos transportes públicos existente neste ponto será transferida para a 

zona adjacente à Avenida João Paulo II, visto que a entrada de veículos será condicionada 

pelos balizadores de passeio. Com objetivo de fortalecer a distribuição da linha de 

transportes públicos urbanos foi proposto uma adicional paragem de transportes públicos 

adjacente ao Teatro Municipal de Vila Real. No entanto esta segunda paragem não foi 

aceite pela câmara municipal. 

Nas intersecções será aplicado o pavimento de cor azul e a interrupção da linha de 

guia, com a devida sinalização horizontal como barras de paragem, pictograma de cedência 

de passagem e de ciclovia após a intersecção. 
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A Avenida João Paulo II constitui a zona com maior movimento a nível automóvel e 

pedonal. Pretende-se implementar o eixo cicloviário separado da via rodoviária, com trânsito 

exclusivo para bicicletas com dois sentidos de marcha. O caminho cicloviário terá 2,60 m de 

largura em betuminoso de cor vermelha, com a devida sinalização horizontal e vertical para 

tornar a ciclovia mais segura para peões e ciclistas, nas saídas de garagem e parqueamento 

automóvel.  

O eixo ciclável será implementado imediatamente adjacente às frentes dos edifícios 

já existentes, o que obrigará a alteração do pavimento existente e a reorganização das 

faixas de circulação automóvel e pedonal, cumprindo com as dimensões recomendadas na 

regulamentação. Será imposto a supressão de uma faixa de circulação rodoviária no sentido 

norte-sul com o objetivo de modificar a sua função para parqueamento automóvel. O espaço 

pedonal passará para as galerias dos edifícios existentes, já usados atualmente como 

corredor de passagem. 

Nesta a faixa de estacionamento e na linha cicloviária será proposto a colocação de 

balizadores metálicos que demarcarão os limites de cada espaço funcionando como barreira 

física, aumentando os níveis de segurança. 

De forma a permitir o aumento da área de segurança para o eixo ciclável, os raios de 

curvaturas nas intersecções sofrerão um aumento. Os novos raios de curvatura adequarão a 

velocidade de circulação automóvel nesta zona. Os sentidos de trânsito serão alterados em 

Figura 75: Implementação da faixa cicloviária na Alameda de Grasse e Avenida João Paulo II 
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algumas vias adjacentes, de forma a aumentar a segurança e a reduzir os problemas de 

trânsito existentes, uma vez que promove melhorias na hierarquia de circulação urbana.  

É proposto a plantação de árvores que se adequem às características do local como 

proximidade de estacionamento. A vegetação arbórea fornecerá melhor conforto 

bioclimático aos ciclistas e pedestres. A plantação das árvores será feita em torrão, o limite 

das caldeiras será demarcado com lancis como mostra a Figura 76. No interior das caldeiras 

será instalada tubagem de drenagem, inserida em gravilha ou brita com envolvência de um 

geotêxtil não tecido de 250 mg/m2 para melhor isolamento. 

 

 

 

 

Na continuação do desenho da Avenida João Paulo II, os lancis perlongam-se pela 

avenida mantendo-se como lancis nas zonas junto a instalação de luminária de forma a 

facilitar a obra na fase de construção. A definição de pormenores de instalação da luminária 

ficará ao encargo da empresa de engenharia civil Norvia, tendo sido representada no 

pormenor de construção da Figura 77. 

 

 

Figura 76: Pormenor construtivo do pavimento em cubo granito 
10X10, caldeira de plantação e pavimento em hexágonos de 
betão 
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A alteração ao perfil do arruamento obrigará á instalação de rampas de acessos para 

pessoas com dificuldades de mobilidade, em pedra de granito com uma base em betão 

simples, intercalado com uma camada de argamassa de 2 cm de cimento para 

assentamento da rampa (Figura 78). Em todo o eixo cicloviário, a ciclovia apresentará uma 

pendente de 1,5% para escorrimento de águas. Estruturas de drenagem não são 

representadas nos pormenores construtivos pois ficaram ao encargo da Norvia. 

 

 

 

Figura 77: Pormenor construtivo do pavimento em cubo de granito 
10x10, pavimento em hexágonos de betão e ciclovia em mistura 
betuminosa 

Figura 78: Pormenor construtivo do pavimento em cubo de granito 
10x10, rampa em pedra de granito e hexágonos de betão 
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A ligação da Avenida João Paulo II ao antigo canal ferroviário será feita em três 

pontos, através da Rua da Carreira Longa, através da Rua Dr. Otílio de Figueiredo, e 

através do parque de estacionamento situado entre ambos os arruamentos (Figura 79). Esta 

última ligação não foi desenhada no decorrer do estágio tendo sido ficado ao encargo da 

Norvia. A Rua da Carreira Longa e a Rua Dr. Otílio de Figueiredo apresentam as mesmas 

características estruturais do eixo cicloviário da Avenida João Paulo II. Na ligação pelo 

parque de estacionamento, a ciclovia passará a ser partilhada com a circulação de peões. 

 

 

No início da Rua da Carreira Longa, serão necessários trabalhos de escavação para 

a implementação do eixo cicloviário. Para suporte de terrar será proposto a construção de 

um muro em betão com medidas por definir pela engenharia civil (Figura 80). Os pavimentos 

de hexágonos de betão já existentes na Avenida João Paulo II e Rua da Carreira Longa 

serão removidos em obra e repostos posteriormente com pavimento idêntico. 

 

 

 

 

 

Figura 79: Ligação da Avenida João Paulo II com a linha de caminho-de-ferro. 
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Sobre o viaduto, na Rua da Carreira Longa, propõe-se uma zona de paragem com 

oferta de bancos de descanso para os utilizadores, parqueamento de bicicletas e informação 

sobre a rede cicloviária e percursos da cidade de Vila Real (Figura 81).  

 

 

 

 

Figura 81: Transição entre a Avenida João Paulo II e a Rua da Carreira Longa 

Figura 80: Pormenor construtivo do pavimento mistura betuminosa, 
pavimentos em hexágonos de betão, ciclovia e muro em betão. 
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As intersecções entre o eixo ciclavél da antiga linha férrea com a faixa de circulação 

automóvel serão implementadas da mesma forma que as restantes intersecções. 

Adicionalmente serão utilizados balizadores verticais metálicos que segurarão a interditação 

de veículos a motor na ciclovia, com exceção de veículos de emergência. Nestes pontos foi 

também proposto a aplicação de zonas sobre-elevadas para acalmia de tráfego. No entanto 

de acordo com condicionantes descritas pela Direção de Serviços de Trânsito (2004), na 

ficha de instalação e sinalização de lombas redutores de velocidade não é permitida a 

instalação de lombas redutoras de velocidade em situações onde por baixo ou a menos de 

25 m de distância de qualquer ponto de uma estrutura existente sobre a via com, altura 

inferior a 6 m acima da superfície do pavimento da via. O mesmo documento descreve que 

em trechos de via em que a inclinação é igual ou superior a 10% não é permitida a 

instalação de lombas redutoras de velocidade, de forma a evitar que a parte inferior dos 

veículos pesados colida com a superfície do pavimento, deste modo na Rua Dr. Otílio de 

Figueiredo não é possível a instalação de lomba na travessia da ciclovia com a faixa 

rodoviária devido á inclinação acentuada desse local. Mostrando a impossibilidade de 

implementação de lombas nas travessias nestes dois pontos optou-se, por razões estéticas 

e de coesão estrutural, não instalar lombas em travessias ao longo da linha de caminho-de-

ferro.  

A proposta pretende tirar partido do caminho existente da antiga linha ferroviária 

desde a Rua Carreira Longa até ao campus da UTAD. Esta secção do eixo apresentará uma 

plataforma de circulação em betuminoso de cor preta, com 2,60 m de largura com 

capacidade para dois sentidos de circulação ciclável delimitada com guias duplas em cubo 

de granito de 10x10 cm. Esta plataforma atravessará faixas rodoviárias devendo apresentar 

nestas zonas camadas de tout-venant com 30 cm de espessura para ser capaz de suportar 

pesos de veículos a motor, contrariamente, aos trechos de circulação apenas para bicicleta 

ou partilhados com peões com 20 cm de tout-venant (Figura 82). Como na restante proposta 

será proposto a aplicação de sinalização horizontal e vertical próprias, de forma a tornarem 

as faixas mais seguras para a mobilidade de bicicletas e pedonal. As guias em cubo de 

granito foram escolhidas tendo em conta as características do trajeto da antiga linha de 

caminho-de-ferro, existindo uma ligação mais harmoniosa entre materiais nesta zona. 
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Em locais de intersecção entre a antiga linha ferroviária e o eixo de circulação 

automóvel, a travessia é demarcada com a alteração da cor do pavimento pintada com 

pintura Slurry com azul ou vermelho de acordo com o local na intersecção e aplicação de 

barras de paragem (Figura 83 e 84), retomando os grafismos após a intersecção, sendo 

ainda aplicada sinalização adequada, nomeadamente sinalização de cedência de passagem 

e o pictograma da bicicleta para assinalar a direção a seguir, após a intersecção. 

Adicionalmente serão inseridos balizadores metálicos que contribuirão para a segurança da 

via ciclável e controlo de entrada de veículos a motor, exceto para os veículos de 

emergência. 

  

Figura 82: Pormenor construtivo do pavimento em mistura betuminosa 
com pintura slurry, cor azul e pavimento em cubo de granito 
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Antes e após as intersecções o pavimento apresentará alterações nas cores da 

pintura, nomeadamente a mudança de preto para vermelho. Esta alteração terá como 

objetivo alertar os ciclistas da aproximação de uma zona de intersecção com a faixa 

rodoviária, salientando estes locais com a mudança para a cor azul na própria intersecção. 

Figura 83: Intersecções na zona da antiga linha de caminho-de-ferro 

Figura 84: Pormenor de construção do pavimento em mistura 
betuminosa, pavimento com pintura slurry, cor azul e cor vermelha 
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Foi proposto uma área de descanso e paragem para a estação da linha de caminho-

de-ferro, presentemente inativa. Esta zona de paragem consistiria numa zona semelhante a 

outras zonas de paragem previamente descritas com a presença de vegetação arbórea, 

parqueamento para bicicletas, bancos e informações sobre a rede de eixos cicláveis 

estruturantes da cidade de Vila Real. No entanto está planeada a construção de 

equipamentos estruturais urbanos nesta zona, o que impossibilitará a realização da zona de 

paragem. No decorrer do estudo prévio, esta zona no eixo cicloviária passou para encargo 

da Norvia. 

Na ponte de caminho-de-ferro é proposto a preservação das guardas existentes, 

devido ao seu valor histórico e patrimonial, no entanto as dimensões destas guardas não 

satisfazem os padrões de segurança para a passagem de bicicletas. Deste modo, serão 

instaladas novas guardas paralelamente as existentes com uma capacidade de segurança 

ajustada ao novo uso proposto de circulação ciclável e pedonal. A superfície da ponte será 

igualmente adaptada para a circulação de bicicletas e peões (Figura 85). 

 

 

No ponto de chegada e de partida da UTAD propõe-se a implementação de 

mobiliário urbano e informação sobre o percurso cicloviário. Inicialmente o ponto de chegada 

e partida era localizado junto ao hospital veterinário da UTAD. No entanto este ponto foi 

retrocedido para o caminho da antiga linha de caminho-de-ferro em consequência do 

Figura 85: Zona da ponte de caminho-de-ferro 
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desnível efetuado pelo terreno que tornaria a subida e descida de bicicleta numa ação de 

insegurança. 

Avançando para o eixo ciclável Centro Comercial – Mateus, recomeçando na Rua da 

Carreira Longa até à zona do Centro de Saúde de Mateus, a linha ferroviária tomará as 

mesmas características do eixo ciclável Centro de Saúde de Mateus – UTAD, com 

betuminoso de cor preta, com 2,60 m de largura capacitado para dois sentidos de circulação 

ciclável. As intersecções deverão possuir grafismos uniformes com os anteriormente 

descritos, onde deverá existir uma zona de aproximação á intersecção com pintura vermelho 

no pavimento, e na própria intersecção pavimento de cor azul com a devida sinalização 

horizontal e balizadores de passeio verticais metálicos. No decorrer de eventos relacionados 

com as corridas de Vila Real muitos acessos são bloqueados o que impossibilita a saída de 

moradores próximos da zona do Centro de saúde de Mateus, obrigando-os a circular de 

automóvel pela antiga linha férrea. Tendo em consideração esta situação, deverão ser 

instalados balizadores de passeio amovíveis assim como adaptar o pavimento desta zona 

do eixo cicloviário a circulação automóvel caso necessário. 

No ponto de contacto do eixo ciclável com a zona do Centro de Saúde de Mateus 

propõe-se a implementação de mobiliário urbano com informações sobre a rede de eixos 

cicláveis estruturantes da cidade de Vila Real. 

 

5.2- CONDICIONANTES AO PROJETO  

 

O presente projeto surgiu no âmbito de se promover os modos suaves de mobilidade 

na cidade de Vila Real. A câmara municipal de Vila Real desenvolveu a rede cicloviária 

estruturante e apresentou os trechos ao atelier JBJC- Arquitetura Paisagista Lda., propondo 

um projeto para esses locais. 

A rede cicloviária previamente traçada resultou inicialmente numa condicionante ao 

projeto, visto que foi necessária uma segunda análise do percurso por parte do atelier JBJC. 

Nesta análise deparou-se com alguns problemas de proporcionaram a mudanças mínimas 

no percurso previamente apresentado pela câmara municipal de Vila Real. 

O atelier JBJC propôs-se a elaborar e definir um desenho uniformizado da ciclovia 

em toda a sua extensão, analisando numa primeira fase o percurso e as suas alternativas. 

O presente projeto engloba o trabalho do atelier JBJC assim como a Norvia, 

resultando assim numa equipa multidisciplinar com diferentes pontos de vista, que se 

complementam resultando numa proposta mais rica e complexa. Mesmo assim, uma equipa 
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composta por maior número de membro origina alguns problemas de coordenação dos dois 

lados e a dependência de um dos lados, por vezes, para a continuação do trabalho. 

A intervenção foi desenvolvida com os orçamentos estabelecidos pela câmara 

municipal de Vila Real, onde foi dado orçamento individualizado para o percurso Centro-

UTAD, e para o percurso Centro Comercial-Centro de saúde de Mateus. No entanto os 

orçamentos eram os mesmos para dois percursos que teriam atividade e encargos muito 

distintos, sendo um deles um percurso complexo que atravessa zonas complicadas, como o 

Centro Comercial e a rua do Codessais que exigem maiores intervenções, e outro percurso 

onde a intervenção é mais discreta, apenas com a colocação de guias de cubo de granito e 

pintura de pavimentos. Assim foi pedido à câmara para reavaliar os orçamentos, deslocando 

parte do orçamento do percurso Centro Comercial-Centro de saúde de Mateus para o 

percurso Centro-UTAD. Mesmo assim os orçamentos funcionaram como condicionante ao 

projeto impedindo a aplicação de certas soluções que beneficiariam o espaço como 

requalificação e instalação de mobiliário urbano, instalação de novos pavimentos na zona do 

caminho-de-ferro e instalação de sinalização luminosa. 

Uma intervenção em espaço urbano de grande dimensão entra muitas vezes em 

conflito com uma série de fatores como a hierarquização das redes viárias, projetos futuros 

para certas zonas da cidade e atividades culturais que decorrem. 

A rede viária trata-se de uma condicionante ao projeto no sentido em que tem de ser 

respeitada a classe de via, o sentido de circulação e a densidade de tráfego. No 

planeamento da ciclovia todos estes fatores foram tidos em conta tendo originado uma 

proposta moldada consoante a rede viária da cidade. 

Na zona da antiga estação de comboios está a ser planeado um projeto para a 

construção de um edifício. Por este motivo, a linha cicloviária teve de ser desenhada e 

aprovada pelo projetista, passando para uma fase posterior do projeto que será 

desenvolvida após a construção do edifício. 

Eventos como Taça do Mundo FIA: WTCR, concertos e festivais funcionam 

igualmente como condicionantes ao projeto, devendo a linha cicloviária ser projetada com 

base na possibilidade de ocorrência desses eventos, estando então preparada para se 

moldar em torno destes. 
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5.3- ANÁLISE E APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE ATELIER 

 

Com base nos casos de estudo anteriormente abordados e analisados, foi possível 

recolher informação sobre diferentes soluções para implementar faixas cicloviárias no 

interior das cidades. Esta análise permitiu-nos compreender medidas a tomar e situações a 

evitar na ação de projeção de uma rede cicloviária urbana. Será então analisado e 

comparado o presente projeto em estudo, rede cicloviária de Vila Real, com os métodos 

analisados em diferentes cidades e países. 

Diversas abordagens no projeto desenvolvido pelo atelier JBJC correspondem a 

positivas práticas observadas noutros exemplos em cidades onde os modos suaves de 

mobilidade têm uma expressão mais significativa. Adicionalmente o projeto desenvolvido 

pelo atelier JBJC apresenta soluções que não foram observadas em nenhum outro caso de 

estudo, não deixando de carecer de alguns aspetos que não foi possível implementar devido 

a condicionantes como orçamento e morfologia urbana. 

A morfologia urbana incapacitou em certos trechos do percurso a implementação de 

uma ciclovia exclusiva para bicicletas, como por exemplo na Rua Diogo Dias Ferreira e na 

Rua de Codessais, onde a ciclovia é partilhada com o trânsito automóvel e no percurso da 

antiga linha ferroviária onde a ciclovia é partilhada com pedestres. Adicionalmente também 

não foi proposto ciclovias de apenas um sentido em cada extremidade da faixa rodoviária. O 

cruzamento entre ciclistas manifesta-se como um ponto de insegurança, assim cidades 

como Estrasburgo e Amesterdão desenvolvem ciclovias de um único sentido, resultando em 

maior segurança para os ciclistas e a possibilidade de alcançar velocidades superiores. Na 

cidade de Vila Real, como consequência de complicado tráfego e parqueamento automóvel, 

não foi possível implementar ciclovias de apenas um sentido. 

O atelier JBJC estabeleceu a segurança e a sensação de segurança dos ciclistas 

como prioridade no desenho da rede cicloviária. Na Avenida João Paulo II a ciclovia 

apresenta respostas apropriadas a estes objetivos. A ciclovia encontra-se delimitada e 

separada das restantes vias através de desnível com lancis, ou recorre a vegetação ou a 

balizadores de passeio para construir uma barreira física entre funções. A cidade de 

Barcelona apresenta correta utilização de barreiras físicas, assim como balizadores 

horizontais que são também utilizados no projeto da ciclovia de Vila Real. 

No geral a sinalização horizontal é dos aspetos mais fortes do projeto da ciclovia de 

Vila Real, estando bem demarcadas as zonas de paragem, cedência de passagem, saídas 

de garagens e estacionamentos, ao contrário do que acontece na cidade de Fervença. As 

cores dos pavimentos são também bem aplicadas, tomando as intersecções cor azul, 

contrariamente ao que foi observado nas cidades de Estrasburgo e Barcelona, onde a 
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ciclovia toma cor vermelha. Esta solução é mais funcional, sendo executada em cidades 

como Copenhaga. Não observado em nenhum dos casos de estudo é a solução de aviso de 

aproximação de uma intersecção com a mudança de cor de pavimento para vermelho e 

consequentemente mudança para azul na intersecção. 

A sinalização vertical e a drenagem serão desenvolvidas pela Norvia. 

Consequentemente pode-se verificar, pelo plano de pavimentos, que existe carência de 

pavimento texturado de aviso da aproximação da pista para bicicletas, para pessoas 

invisuais. Este tipo de pavimento não foi aplicado em muitos casos de estudo sendo só 

visível nas cidades de Estrasburgo, Amesterdão e Barcelona, mas apresenta-se como 

elemento estruturante na segurança de todos os utilizadores. Não está também planeada a 

utilização de sinalização luminosa em cruzamentos, existindo cruzamentos como os da 

Alameda de Grasse e na zona de entrada para a antiga estação de comboios. A sinalização 

luminosa nestes espaços beneficiaria no controlo da fluidez de tráfego e na melhoria de 

condições de segurança para os ciclistas posto que são ruas com elevado nível de trânsito. 

Um aspeto positivo trata-se da inexistência de obstáculos no percurso cicloviário, o 

que não foi observado no trecho cicloviário da rede da cidade de Lisboa, onde paragens de 

autocarros surgem sobre a ciclovia.  

Contrariamente, um aspeto negativo trata-se da carência de parqueamento para 

bicicleta, o qual aparenta não ser capaz de satisfazer a utilização que possa ocorrer pelos 

estudantes da UTAD. 
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CAPÍTULO 6: CONTRIBUTOS NO ÂMBITO DE ESTÁGIO 
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6.1- PROPOSTA DA REDE CICLÁVEL 

 

Durante o decorrer do estágio foi apresentada a oportunidade de participar no projeto 

de rede ciclável estruturante de Vila Real. Houve contribuição na fase inicial de estudo 

prévio onde o desenho cicloviário se iniciou, e numa fase intermédia onde desenvolvi perfis 

exemplificativos do terreno. Finalmente elaborei planos de pormenor construtivos da zona 

da antiga linha de caminho-de-ferro e da zona da Rua Ator Ruy de Carvalho, Alameda de 

Grasse e Avenida João Paulo II. 

Na fase de estudo prévio elaborei o caminho cicloviário da zona da rua do Codessais 

até à Rua Ator Ruy de Carvalho. Após a reunião com a câmara municipal de Vila Real 

grande parte da proposta sofreu alterações, incluindo a zona da Rua de Codessais que teria 

de ser expandida até à Rua Diogo Dias Ferreira. A zona do parque Corgo, devido à mínima 

intervenção proposta pelo atelier, a solução foi aceite posteriormente em reunião. 

Após o desenho ter sido reformulado e posteriormente aprovado pela câmara 

municipal e pela Norvia, foram elaborados diversos planos com levantamentos, mobiliário 

urbano a utilizar, novas propostas para certos pontos da linha cicloviária e perfis 

transversais exemplificativos da rua, com a presença de lancis, guias, vegetação, postes de 

iluminação, balizadores de passeio, muros, faixa rodoviária, passeios e a ciclovia (Anexos I, 

J). Estes perfis foram desenhados com objetivo de conterem a informação essencial sem 

excessivo pormenor, visto que haveria alterações futuras no projeto. 

O trajeto cicloviário foi dividido em três partes para melhor organização e distribuição 

de trabalho: a zona das piscinas que engloba a Rua Diogo Dias Ferreira, Rua de Codessais 

e o Parque Corgo; a zona urbana que engloba a Rua Ator Ruy de Carvalho, Alameda de 

Grasse e Avenida João Paulo II e finalmente a zona da linha ferroviária. Os pormenores de 

construção elaborados por mim foram nestas últimas duas zonas, onde utilizei grafismos e 

cores pré definidos para que todos os pormenores tivessem a mesma linguagem (Anexos A, 

B, C, D, E, F, G e H). Nesta fase foi também elaborado o plano de pavimentos, mobiliário 

urbano, vegetação, e planimetria. Os restantes planos ficaram ao encargo da Norvia, como 

o plano de iluminação, a drenagem e a sinalização vertical e horizontal.  
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6.2- OUTROS COMTRIBUTOS  

 

Adicionalmente aos contributos relacionados com o projeto dos eixos cicláveis 

estruturantes de Vila Real, tive a oportunidade de participar noutros projetos no âmbito de 

estágio no atelier JBJC. No contexto dos outros projetos desenvolvidos foram elaboradas 

bases para estudos prévios de projeto, planos de plantação, instalação de floreiras, planos 

de iluminação, pesquisa e organização de imagens de referência, desenho de mobiliário 

urbano, planos de medições e perfis exemplificativos. Os designados trabalhos 

correspondiam a pequenas tarefas de complementação, revisão ou adição de elementos 

aos projetos.  

Globalmente foi participei em 14 projetos dentro do contexto de atelier, excluindo o 

projeto referente ao trabalho desenvolvido no âmbito da dissertação.  

Maioritariamente tratam-se de projetos privados, em moradias unifamiliares ou, 

varandas, quintas, ou projetos em espaços públicos como hotéis, arruamentos, espaços 

verdes associados a serviços, centros comerciais, lojas, e quintas com atividades turísticas.  

No projeto da Varanda MT foi elaborado um plano de seleção e instalação de 

floreiras, consequentemente um plano de cálculo de substrato a aplicar em cada floreira e 

medições e unidades necessárias de chapas metálicas a aplicar de forma a cobrir todas as 

floreiras. Neste mesmo projeto foi proposto a instalação de um toldo e duas pérgulas. Foram 

elaborados cortes exemplificativos que retratam os pontos de fixação e medições destes 

materiais construídos (Figura 86). 

 Figura 86: Cortes exemplificativos elaborados para o projeto Varanda MT 
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Os projetos da Póvoa da Isenta e Vale das Dúvidas estavam numa fase inicial do 

processo tendo sido elaboradas bases digitais com um plano geral de intervenção, com 

ideias iniciais as quais foram levadas e discutidas em reunião com os clientes. 

O Empreendimento do Cais, o Jardim PC e o Jardim OF-Restelo tiveram uma 

intervenção mais direcionada pois consistiam em projetos com processo iniciado onde a 

base do projeto já estava estabelecida, estando em fase de projeto de execução. Foram 

elaborados planos de plantação e pesquisa de imagens de referência para o 

Empreendimento do Cais, plano de instalação de floreiras e consequentemente plano de 

plantação para o Jardim PC, e finalmente no Jardim OF-Restelo foi elaborada plano de 

iluminação e plano de instalação de floreiras. 

No projeto da Circovulação e no Jardim CA foram elaborados planos de iluminação. 

No projeto Porto Palácio e MBPA foram selecionadas e instaladas floreiras. No projeto da 

Rua da Venezuela foi efetuado um plano de plantação de arbustos e herbáceas. 

Finalmente tive participação muito reduzida nos projetos da Galeria Península e 

Centro-comercial de Viana do Castelo onde foram efeituados planos de medições de muros, 

caminhos, escadas e canteiros. No projeto de Ventozelo que teve inicio já na fase final do 

estágio curricular, efetuei pesquisa de imagens de referência de vegetação arbórea, 

arbustiva, subarbustiva, herbácea e trepadeiras.  
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CAPÍTULO 7: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  



Eixos Cicláveis Estruturantes de Vila Real 

114 

 

O desenvolvimento e a conceção de um percurso cicloviário num contexto urbano 

apresenta-se como uma ação que implica a compreensão do sistema viário existente, a 

hierarquização das faixas rodoviárias, núcleos de atividade urbana assim como regras de 

aplicação e funcionamento de uma ciclovia.  

Está provado que a instalação de percursos direcionados para modos de mobilidade 

suave promove costumes de mobilidade sustentáveis, práticos e saudáveis como é exemplo 

da bicicleta.  

Uma rede cicloviária urbana deverá responder às necessidades de mobilidade das 

populações, assim como deve oferecer continuidade, segurança e conforto para os 

utilizadores. Os eixos cicloviários deve promover a conectividade de espaços urbanos quer 

sejam eles serviços, equipamentos estruturantes, espaços verdes, zonas habitacionais, 

zonas industriais ou zonas de interesse cultural e ambiental. 

Uma ciclovia corretamente projetada deve desenvolver-se através de percursos de 

maior segurança, sempre que possível em pistas cicláveis, evitando zonas de contacto 

direto com trânsito rodoviário, sendo necessário um estudo de mobilidade prévio onde a 

observação de pontos de conflito, zonas de maior densidade de trânsito e alternativas de 

atravessamento de espaços resultará na definição de um percurso cicloviário seguro lógico 

e continuo. Adicionalmente a sinalização, materiais, iluminação, drenagem e instalação de 

equipamentos de apoio apresentam-se como componentes fundamentais para o sucesso de 

uma ciclovia. 

Após o estudo de diversos componentes de uma ciclovia através de diferentes 

soluções apresentadas em diversos manuais e publicações como a AASHTO (1999), 

Caltrans (2006), IMTT (2011), Danish Roads Directorate (2012) e o Transport for London 

(2016), conclui-se que o projeto desenvolvido pelo atelier JBJC- Arquitetura Paisagista Lda, 

retrata uma ciclovia corretamente desenhada, apresentando soluções idênticas às 

observadas nos casos de estudo referentes a redes cicloviárias em zonas urbanas onde os 

modos de mobilidade suave superam em percentagem a mobilidade rodoviária. Não 

obstante a características estruturais, a ciclovia de Vila Real apresenta certos 

inconvenientes, zonas com elevados declives, reduzidos parqueamentos para bicicletas e 

zonas de partilha com trânsito rodoviário. 

Através do estágio curricular foram reforçados os conhecimentos relacionados com a 

atividade de um Arquiteto Paisagista, tendo sido verificado a função deste no mercado de 

trabalho, assim como o modo de funcionamento em atelier, o processamento de projetos e 

as diferentes fases que este tem de atravessar ate atingir a fase de projeto de execução. No 
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atelier foram também adquiridos conhecimentos relacionados com programas de trabalho, 

distribuição de tarefas dentro do atelier e contacto com os clientes.  

Na sua globalidade, o estágio ofereceu uma nova perspetiva para o mercado de 

trabalho tendo havido um crescimento profissional com a adquirição de conhecimentos no 

decorrer desta experiência. 
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https://www.google.com/maps/@52.3700334,4.9082928,3a,75y,66.2h,95.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1smy4eLcvJFVA_lQgTaIG1Nw!2e0!5s20170601T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.3700334,4.9082928,3a,75y,66.2h,95.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1smy4eLcvJFVA_lQgTaIG1Nw!2e0!5s20170601T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.3607585,4.8673922,3a,75y,267.57h,83.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vXFVFl1GM9iCKWrmHPvHQ!2e0!5s20090701T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.3607585,4.8673922,3a,75y,267.57h,83.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vXFVFl1GM9iCKWrmHPvHQ!2e0!5s20090701T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.3548367,4.8811003,3a,75y,330.27h,79.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWOt17wxPm4QhRXeblugGew!2e0!5s20161001T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.3548367,4.8811003,3a,75y,330.27h,79.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWOt17wxPm4QhRXeblugGew!2e0!5s20161001T000000!7i13312!8i6656
https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicycle-capital-world-transport-cycling-kindermoord
https://www.theguardian.com/cities/2015/may/05/amsterdam-bicycle-capital-world-transport-cycling-kindermoord
https://blog.mapmyrun.com/10-bike-friendly-cities-world/
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