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INTRODUÇÃO
Para reduzir os impactos ambientais e sociais provocados pelos veículos motorizados, tem-se
incentivado as políticas de mobilidade urbana sustentável, visto que o modal cicloviário é uma
resposta aos problemas de tráfego (SILVA, 2014; FONSECA E SILVA, 2015). Como as
universidades são pólos geradores de viagem e centros de desenvolvimento tecnológico e
conhecimentos, as mesmas devem ser utilizadas como modelo para o desenvolvimento de uma
sociedade mais sustentável (PARRA, 2006; STEIN, 2013).

OBJETIVO
Elaboração de uma rede de rotas cicláveis para o campus Viçosa da Universidade Federal de
Viçosa.

MATERIAIS E MÉTODOS
Reconheceu-se o local de estudo, estudou-se as normas vigentes e realizou-se a contagem
volumétrica classificada de veículos.

RESULTADO E DISCUSSÃO
As infraestruturas cicloviárias adotadas no estudo foram as ciclovias (Figura 1) e as ciclofaixas
(Figura 2), as quais foram justificadas pelos dados da contagem volumétrica e orientações das
normas.

Figura 1: Projeto da ciclofaixa. Fonte: elaborado
pelos autores.

Figura 2: Projeto da ciclovia. Fonte: elaborado
pelos autores.

CONCLUSÃO
acredita-se que, com a execução do projeto, o número de ciclistas aumente, reduzindo o uso de
veículos motorizados. Assim, espera-se não só um benefício para o meio ambiente, mas também
o aumento da fluidez do tráfego de veículos, diminuição do congestionamento de
estacionamentos e melhora na qualidade de vida aos usuários.
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