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PROPOSTAS POR EIXO TEMÁTICO
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

Recursos financeiros para 
infraestrutura cicloviária.

Apoio financeiro do Ministério das Cidades e outros órgãos aos Municípios para a implantação de 
infraestrutura cicloviária.

Estacionamentos para 
bicicletas.

Incentivo / Implantação de 
Bicicletas Públicas.

Instituir Programa Especial do Ministério das Cidades para implantação de Bicicletas Públicas no 
Brasil. 

Manutenção da Infraestrutura 
Cicloviária - 4.000 Km.

Até hoje se trabalhou bastante nas diretrizes de implantação da infraestrutura cicloviária. Cabe agora 
desenvolver diretrizes que contemplem sua manutenção, para que não se perca o investimento de 
implantação e, principalmente, mantenham-se as condições de operação, dando continuidade à 
política de transporte por bicicleta.A manutenção já deve ser pensada na fase de projeto para que se 
estabeleça um plano de manutenção factível. Podem-se abordar itens como os materiais e 
equipamentos necessários e os serviços e técnicas de manutenção. Quanto aos materiais e 
equipamentos necessários, cabe analisar a disponibilidade para compra e aluguel no mercado, bem 
como os custos associados. Para os serviços e técnicas de manutenção, deve-se considerar se são 
de domínio amplo para que não se fique refém de poucas empresas que detenham a técnica e, 
também, analisar os custos dos mesmos. Outro aspecto importante dentro da esfera do poder público 
é considerar qual órgão ficará responsável pela manutenção e, conjuntamente a este, tomar as 
decisões referentes à infraestrutura 
cicloviária desde o início dos trabalhos, com o intuito de estabelecer um plano de manutenção.Além 
da infraestrutura cicloviária, 
busca-se associar a este tipo de infraestrutura elementos da manutenção das próprias bicicletas. 
O incentivo a projetos sociais (tais como o projeto Pescar), que promova a inserção de jovens 
ou pessoas da terceira idade que queiram trabalhar nas oficinas de manutenção das bicicletas, 
pelo poder público municipal. 

Apoio financeiro à elaboração 
de Plano Cicloviário. Financiamento com recursos federais para  elaboração de Planos Cicloviários. 

Facilitar a Aquisição de 
Bicicletas de uso individual e 
coletivo.

Recursos financeiros para 
infraestrutura ciclística nas 
Cidades-Sedes e Sub-sedes da 
Copa do Mundo 2014.

Construção de bicicletários e paraciclos; rotas cicloviárias privilegiadas; linhas de ciclo-táxis, a 
exemplo daquela que está no dia de hoje sendo adotada na cidade de Curitiba e que contou com a 
participação decisiva da UCB para a sua viabilização. Estas medidas deverão ser incentivadas junto 
às administrações municipais através do apoio político e de recursos financeiros.

Criaçao de critérios para 
enquadramento e seleção de 
projetos nas linhas de 
financiamento do Ministério das 
Cidades.

O grupo propõe estudos para criar novos critérios para enquadramento e seleção de programas de 
financiamento para infraestrutura cicloviária.

Recursos financeiros para 
infraestrutura voltada para o 
cicloturismo.

O grupo propõe desenvolvimento de programas para incentivo à implantação de infraestrutura 
cicloviária voltada ao cicloturismo.



PROPOSTA:
A1

Recursos financeiros para infraestrutura cicloviária.

DESCRIÇÃO:
Apoio financeiro do Ministério das Cidades e outros órgãos aos Municípios para a implantação de infraestrutura cicloviária.
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:
 - Fomentar o uso da bicicleta para mobilidade em meio urbano e interurbano.
METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

 - O município deve solicitar ao Ministério das Cidades as fontes de recursos existentes próprias e externas.
 - O Ministério das Cidades deve informar os critérios (Sistemática) para o acesso aos recursos.
 - O município deve elaborar documento preliminar  definindo o que pretende implantar.
 - O município deverá identificar/informar a tipologia da proposta.
 - Criação da Sistemática.

 - Necessidade de R$ 2 bilhões, considerando um preço médio por km para implantação de infraestrutra cicloviária de R$180.000,00.
 - Acrescer cerca de 10% do valor para projeto executivo final de engenharia.
 OBS.: Ver proposta A3 - desoneração tributária.

 - Aumentar o número de viagens com bicicleta.
 - Implantação de 10000 km de infraestrutura cicloviária. 

 - Curto: 3%
 - Médio: 60% 
 - Longo: 100%

 - Ampliação da contribuição da bicicleta na divisão modal. 
 - Centímetros de infraestrutura cicloviária construída por habitante. 
 - Número de viagens diárias.



PROPOSTA:
A5

Estacionamentos para bicicletas.

DESCRIÇÃO:
Implantação de estacionamentos para bicicletas. 
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

 - Levantamento e diagnóstico com a demanda potencial dos locais.
 - Desenvolver protótipos de equipamentos.
 - Elaboração de manual básico e parâmetros para implantação de estacionamentos.
 - Atualização do manual de custos das tipologias de estacionamentos.

 - Governo Federal
 - Municípios
 - Empesasas de transportes
 - Governos Estaduais
 - Parceiros privados

 - R$ 200,00 por vaga de paraciclo.

 - Dotar as cidades com espaços adequados para a acomodação das bicicletas com eficiência, conforto e segurança, como instrumento de 
estímulo ao uso deste modal.

 - Dotar as cidades com espaços adequados para a acomodação das bicicletas com eficiência, conforto e segurança, como instrumento de 
estímulo ao uso deste modal.

      - Cidades < 50.000 habitantes:
           1) Implantação de paraciclos: comércio, equipamentos de esporte, inst. de educação, ógãos públicos - 10.000 vagas.
           Prazos: Curto: 10% - Médio: 50% - Longo: 100%

      - 50.000 habitantes < cidades < 300.000 habitantes:
            1) Implantação de 10.000 vagas de paraciclos.
            2) Implantação de bicicletários - 1.500 vagas por cidade.
            3) Implantação de bicicletários públicos nas instiuições de educação - mínimo de 50 vagas por escola.
            Prazos: Curto: 10% - Médio: 50% - Longo: 100%

      - Cidades > 300.000 habitantes:
           1) 50.000 vagas de paraciclos.
           2) 5.000 vagas de bicicletário por cidade.
           3) Implantação de bicicletários públicos nas instiuições de educação - mínimo de 50 vagas por escola.
           4) Implatação de bicicletários junto aos terminais de ônibus.
           Prazos: Curto: 10% - Médio: 50% - Longo: 100%

 - Curto: 10% do quantitativo por modalidades - 1 ano.
 - Médio: 50% do quantitativo por modalidades - 1 à 3 anos.
 - Longo: 100% do quantitativo por modalidades - 4 à 5 ano.

 - Número de vagas implantadas.
 - Número de terminais integrados.
 - Ciclistas satisfeitos (Pesquisa de satisfação / opinião).



PROPOSTA:
A6

Incentivo / Implantação de Bicicletas Públicas.

DESCRIÇÃO:
Instituir Programa Especial do Ministério das Cidades para implantação de Bicicletas Públicas no Brasil. 
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

 - Definição dos locais / Diagnóstico da demanda atual e potencial
 - Projeto de estação padrão.
 - Projeto de Bicicleta.
 - Protótipo.
 - Criação de critérios / Legislação específica.

 - Entes Federados.
 - Consórcio público / Privado.
 - Organizações internacionais.

 - R$ 600,00 por bicicleta.
 - R$ 12.000,00 por estação (para 20 bicicletas).
 - Total: R$ 24 milhões.

 - Integração ao sistema de transporte coletivo.
 - Estimular/Facilitar o uso da bicicleta como modal alternativo, diminuindo o uso de transporte motorizado individual.
 - Diminuição de emissão de CO2.

 - QUANTITATIVA
   Implantar 2.000 estações de bicicletas públicas a longo do prazo, com 20 bicicletas em cada estação.

 - QUALITATIVA
   Estações com desenho moderno, material durável, baixa manutenção, abastecido com energia solar automatizada, com acesso através 
de celular, cartão de crédito, internet, boleto, cartão com vale transporte.

 - Curto: 10%
 - Médio: 50%
 - Longo: 100%

 - Comprovação da implantação das estações por parte dos municípios contemplados.
 - Avaliação do uso do sistema, com indicadores de satisfação.
 - Aferição / Ministério das Cidades.



PROPOSTA:
A20

Manutenção da Infraestrutura Cicloviária - 4.000 Km.

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:
 - 50% do valor de implantação.
OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

Até hoje se trabalhou bastante nas diretrizes de implantação da infraestrutura cicloviária. Cabe agora desenvolver diretrizes que 
contemplem sua manutenção, para que não se perca o investimento de implantação e, principalmente, mantenham-se as condições de 
operação, dando continuidade à política de transporte por bicicleta.A manutenção já deve ser pensada na fase de projeto para que se 
estabeleça um plano de manutenção factível. Podem-se abordar itens como os materiais e equipamentos necessários e os serviços e 
técnicas de manutenção. Quanto aos materiais e equipamentos necessários, cabe analisar a disponibilidade para compra e aluguel no 
mercado, bem como os custos associados. Para os serviços e técnicas de manutenção, deve-se considerar se são de domínio amplo para 
que não se fique refém de poucas empresas que detenham a técnica e, também, analisar os custos dos mesmos. Outro aspecto 
importante dentro da esfera do poder público é considerar qual órgão ficará responsável pela manutenção e, conjuntamente a este, tomar 
as decisões referentes à infraestrutura  cicloviária desde o início dos trabalhos, com o intuito de estabelecer um plano de manutenção.Além 
da infraestrutura cicloviária,  busca-se associar a este tipo de infraestrutura elementos da manutenção das próprias bicicletas.  O incentivo 
a projetos sociais (tais como o projeto Pescar), que promova a inserção de jovens  ou pessoas da terceira idade que queiram trabalhar nas 
oficinas de manutenção das bicicletas,  pelo poder público municipal. 

 - Identificar os tipos de equipamentos, materiais e técnicas que sirvam tanto para implantação como para a manutenção factível.

 - Entes Federados.
 - Parceiros Privados.

 - Desenvolver diretrizes que contemplem a manutenção preventiva da infraestrutura cicloviária.

 - Vias adequadas à operação.
 - Otimizar o processo de manutenção desde a fase de projeto de implantação, com uma perspectiva de se obter uma boa relação custo 
benefício.
 - Otimizar a vida útil da infraestrutra cicloviária.

 - Processo contínuo

 - Curto: 4.000 Km: 1 ano
 - Médio: 2.000 Km: 2 - 3 anos
 - Longo: 4.000 Km: 4 - 5 anos

 - Ciclovia preservada.
 - Menor custo econômico.



PROPOSTA:
A2

Apoio financeiro à elaboração de Plano Cicloviário.

DESCRIÇÃO:
Financiamento com recursos federais para  elaboração de Planos Cicloviários. 
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:
 - Número de planos publicados.

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

 - Ministério das Cidades deve estabelecer o escopo básico do Plano Cicloviário.
 - Município deverá elaborar e apresentar ao Ministério das Cidades o plano de trabalho com as respectivas estimativas de custos.
 - Ministério das Cidades deve liberar recursos  para a elaboração do Plano.

 - Municípios
 - Ministério das Cidades
 - Empresas Consultoras
 - Sociedade Civil

 - Variável em função do escopo do plano.

- Valor médio:

       Entre 50 e 100 mil habitantes: R$ 50.000,00 / Município x 221 = R$ 11,0 milhôes
 
       > 100 mil habitantes: R$ 100.000,00 / Município  x  465 = R$ 46,5 milhôes

       Região Metropolitana + RIDE/DF: R$ 500.000,00 x 12 = 6,00 milhões

 - Fomentar o uso da bicicleta  como veículo de trasnporte em coordenação com os demais modos de transprote.

 - Elaborar Plano Cicloviário para todos os municípios acima de 50.000 habitantes, ou seja, cerca de 698 municípios.

 - Curto:10%
 - Médio:60%
 - Longo: 100%



PROPOSTA:
A3

Facilitar a Aquisição de Bicicletas de uso individual e coletivo.

DESCRIÇÃO:
Financiar bicicletas nacionais para a população. 
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:
 - Ampliar a frota de 75 milhões para 90 milhões de bicicletas, ou seja, acréscimo de 20% da frota.
PRAZOS:

INDICADORES:
 - Número de bicicletas nacionais produzidas e comercializadas.

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

 - Desoneração Tributária (IPI e ICMS).
 - Linhas de financiamento.
 - Estabelecer especificações básicas para a fabricação de bicicletas de uso individual e coletivo (bicitaxi) de boa qualidade. 

 - CONFAZ
 - Secretarias de Estado da Fazenda
 - Indústrias de Bicicletas
 - Ministério da Fazenda
 - INMETRO

 - Aumentar o uso da bicicleta como veículo de transporte.
 - Melhorar a qualidade do veículo.

 - Curto: 5% (2011)
 - Médio: 35% (2011 - 2014)
 - Longo: 100% (2011 - 2015)



PROPOSTA:
A18

Recursos financeiros para infraestrutura ciclística nas Cidades-Sedes e Sub-sedes da Copa do Mundo 2014.

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

Construção de bicicletários e paraciclos; rotas cicloviárias privilegiadas; linhas de ciclo-táxis, a exemplo daquela que está no dia de hoje 
sendo adotada na cidade de Curitiba e que contou com a participação decisiva da UCB para a sua viabilização. Estas medidas deverão ser 
incentivadas junto às administrações municipais através do apoio político e de recursos financeiros.

 - Curto: 5% (2011)
 - Médio: 35% (2011 - 2014)
 - Longo: 100% (2011 - 2015)



PROPOSTA:
A25

Criaçao de critérios para enquadramento e seleção de projetos nas linhas de financiamento do Ministério das Cidades.

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA

O grupo propõe estudos para criar novos critérios para enquadramento e seleção de programas de financiamento para infraestrutura 
cicloviária.



PROPOSTA:
A26

Recursos financeiros para infraestrutura voltada para o cicloturismo.

DESCRIÇÃO:
O grupo propõe desenvolvimento de programas para incentivo à implantação de infraestrutura cicloviária voltada ao cicloturismo.
ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:

OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO A - FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA
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