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1. INTRODUÇÃO 

 

Caçapava do Sul localiza-se na metade sul do estado do Rio Grande do Sul e possui quase 

34.000 habitantes. Foi colonizada por portugueses e espanhóis a partir do final do século XVIII e 

desde então, as principais atividades econômicas do município voltaram-se para a agricultura, 

pecuária e mineração. Turismo é um ramo que tem crescido e as possibilidades são muitas em 

vários locais, como na Serra do Segredo, Guaritas, Minas do Camaquã, entre outros. 

Dentre micro, pequena, média e grandes empresas, Caçapava possui 1790 

estabelecimentos. Envolvem os setores da indústria da transformação, construção civil, comércio, 

serviços, agropecuária e extração vegetal, sendo que, apenas comércio e serviços, concentrados 

principalmente na região central da cidade, representam 76% deste montante, conforme pesquisa 

realizada pelo SEBRAE (2020). 

Na área da educação, o município possui 4 instituições de ensino superior: Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) - Campus Caçapava do Sul, Centro Universitário Internacional 

(UNINTER) - Polo Caçapava do Sul, Universidade Cruzeiro do Sul Virtual (FSG) - Polo Caçapava 

do Sul e Universidade Pitágoras (UNOPAR) - Polo Caçapava do Sul. Dentre estas, destaca-se a 

Unipampa, com aproximadamente 800 servidores e alunos. No ensino fundamental e médio, são 

37 escolas (privadas, municipais e estaduais) que atendem um total de mais de 7.000 alunos 

(SEBRAE, 2020). 

A área urbana de Caçapava do Sul concentra em torno de 75% da população e o 

crescimento da cultura do uso indiscriminado de veículos a combustão tem levado a um crescente 

caos na sua área central, o que é uma realidade em praticamente todos centros urbanos do mundo. 

Atualmente são comuns engarrafamentos, principalmente nos cruzamentos e nos horários de pico, 

acidentes e poluição atmosférica e sonora significativas, que até poucos anos atrás não eram tão 

visíveis. Em 2010, o somatório de automóveis, caminhotes, caminhões e motos era de 10.746 

unidades. Em 2020, aumentou para 18.958, um incremento de 76%, em apenas 10 anos (SEBRAE, 

2020). Isso representa atualmente 1 veículo a combustão para cada 1,79 cidadãos caçapavanos. 

Segundo a mesma pesquisa do SEBRAE (2020), os gastos com veículo próprio em Caçapava 

representa 11,7% do total, mais do que o gasto em outras áreas, como alimentação no domicílio 

(9,6%), recreação e cultura (2,1%), educação (2%) e transporte urbano (0,7%). Esses números 

mostram como os veículos próprios representam objetos inerentes a atual cultura e que de fato são 

o principal meio de transporte em Caçapava. 

A nível mundial, as políticas de mobilidade urbana tem agido no sentido de possibilitar meios 

de transporte mais sustentáveis e saudáveis aos seus cidadãos, tanto para os que os utilizam, 

quanto para os que residem nos centros urbanos. O uso da bicicleta como meio de transporte é 

uma realidade já há muito tempo, porém, visto a sua fragilidade perante o uso compartilhado das 

vias de trânsito com veículos maiores, requer muita precaução. Muitas pessoas não sentem-se 

encorajadas a utilizar a bicicleta como meio de transporte por conta do medo de envolver-se em 

acidentes ou simplesmente pela falta da cultura do uso desta como meio de transporte. A solução 

utilizada já há décadas para contornar o problema da insegurança do ciclista no trânsito é a 

implantação de espaços exclusivos para circulação de bicicletas, popularmente conhecidos como 

ciclovias. A maioria dos projetos de construção de ciclovias ocorre em centros urbanos já 

estabelecidos, o que muitas vezes torna a sua execução complexa, em vista do reduzido espaço 

disponível na maioria dos casos.  

Os gastos públicos de Caçapava em 2019 com urbanismo representaram apenas 3,43% da 

sua receita, com transporte, 1,25% e com desporto e lazer, 0,16% (SEBRAE, 2020). São números 

que mostram o baixo comprometimento municipal com mobilidade urbana. 



Em 2019 houve a finalização de um projeto pioneiro de implantação de ciclovia na cidade, 

com 700 metros de percurso, que passaram por alguns entraves até serem de fato concluídos. A 

partir deste momento, com o pontapé inicial dado para uma melhora nas condições de mobilidade 

urbana em Caçapava, efetiva-se a necessidade de ampliar a malha cicloviária, já que uma ciclovia 

isolada não demonstra muita efetividade. 

Este projeto foi elaborado tendo por base as instruções contidas no Manual de Sinalização 

Cicloviária do CONTRAN (2021), bem como, o conhecimento em mobilidade urbana adquirido pelos 

autores ao longo de anos de experiências vividas em inúmeras cidades com diferentes formas de 

ciclovias e ciclofaixas, a nível regional, nacional e internacional, em cidades como Bagé, Porto 

Alegre, Santos, Rio de Janeiro, Santiago, Barcelona e Madri. 

 

2. OBJETIVO 

 

Pretende-se com este projeto contribuir para o avanço da implantação de uma malha 

cicloviária eficiente, que transforme a bicicleta como uma forma de meio de transporte amplamente 

utilizada na cidade de Caçapava do Sul. 

A proposta aqui apresentada contempla uma malha cicloviária de 10.500 metros. O percurso 

principal percorre 6.000 metros pela cidade (incluindo-se os 700 metros já existentes), no sentido 

nordeste - sudoeste e envolve a maioria das áreas mais densamente povoadas. Outros dois 

percursos são sugeridos, um de 3.600 metros na área conhecida como “Aviação” e outro na área 

central, com 900 metros. 

Este projeto procurou impactar da menor forma possível a dinâmica do trânsito por onde as 

ciclofaixas serão implantadas. De início deverá haver um movimento contrário a implantação das 

ciclofaixas, por conta dos contratempos inerentes, como a impossibilidade de estacionamento de 

veículos de grande porte em alguns trechos ou até mesmo a proibição de estacionamento em 

outros. Espera-se que de curto a médio prazo toda a população caçapavana seja beneficiada com 

este projeto, pois proporcionará melhores condições de mobilidade urbana, principalmente na área 

central da cidade, assim como a adoção de um meio de transporte mais barato e saudável para 

quem o utilizar. 

Um problema comum nas ciclovias e ciclofaixas é o compartilhamento com pedestres ou 

outros veículos. Essas vias de circulação destinam-se ao uso exclusivo de bicicletas, mas não 

raramente pedestres a utilizam, seja para deslocamento ou lazer. Piores são as situações em que 

veículos as usam para estacionamento ou até mesmo para trânsito. Como forma de contornar esses 

inconvenientes, pode-se criar campanhas de conscientização ou até mesmo abordagem do infrator 

de forma pacífica e alertá-lo sobre a atitude errada. Multas deveriam ser aplicadas em situações 

extremas. Com o tempo, a cultura das pessoas vai mudando e estes tipos de problemas tendem a 

diminuir consideravelmente. 

Entretanto, antes de finalizar os processos que antecedem a aprovação do projeto e antes 

mesmo de iniciar quaisquer contratações de empresa para projetar e executar as obras de 

implantação das ciclofaixas, recomenda-se que seja realizada uma consulta à população 

caçapavana, a fim de verificar a viabilidade do projeto, ouvir sugestões, críticas e definir o melhor 

rumo possível para as ciclofaixas, de forma conjunta e democrática. 

Este projeto tem como objetivo apenas o de sugerir indicações preliminares da necessidade 

e as possibilidades de implantação de ciclofaixas em Caçapava do Sul. As propostas aqui 

apresentadas não devem servir como embasamento técnico único para tal. Se aprovada a 

implantação em todas instâncias pertinentes, sugere-se a contratação de recursos humanos 

especializados no tema, a fim de criar um projeto detalhado das ciclofaixas e acompanhar a 



execução do projeto. Recomenda-se fortemente que esta equipe técnica utilize como material 

norteador, o Manual de Sinalização Cicloviária do CONTRAN (2021). 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A cidade de Caçapava do Sul foi construída em uma região próximo aos 400 metros em 

relação ao nível do mar, com áreas adjacentes abaixo dos 200 metros. É uma cidade relativamente 

plana, o que é um ponto muito positivo para o transporte urbano por bicicleta. Além disso, o eixo 

principal da cidade, por onde é sugerida a principal ciclofaixa e por onde de fato a maior parte da 

população se desloca diariamente, possui apenas 6.000 metros, o que é uma distância confortável 

para a maioria das pessoas percorrer em bicicleta. 

Caçapava possui precipitações médias constantes ao longo do ano, com valores próximos 

aos 130 mm mensais. A média das temperaturas máximas situa-se próximo aos 30° no verão e 

mínimas próximo aos 10° no inverno, sendo a média anual em torno dos 20° 

(https://pt.weatherspark.com/y/29561/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Ca%C3%A7apava-do-Sul-

Brasil-durante-o-ano). Os dados de precipitação e temperatura mostram que Caçapava possui boas 

condições para a prática do ciclismo.  

A expansão urbana da cidade de Caçapava do Sul ao longo dos áreas sul (Vila Sul / 

Promorar / Pirajú) e leste (Aviação), como pode-se claramente observar pela comparação das 

imagens de satélite da figura 1, tem levado a uma crescente necessidade de transporte urbano. 

Diariamente são centenas de cidadãos que se deslocam aos seus locais de trabalho ou estudo e a 

grande maioria cruza boa parte da cidade a pé, em bicicleta, em moto, carro ou ônibus. A ausência 

de ciclovias torna o percurso mais perigoso e portanto menos atraente ao uso da bicicleta como 

meio de transporte. Espera-se que com a implementação de um sistema cicloviário eficiente, 

possam haver deslocamentos em bicicletas com segurança por toda a cidade, seja para mover-se 

ao trabalho, escola, universidade, para prática esportiva ou simplesmente por passeio. 

De forma geral, o principal público adepto do uso da bicicleta tende a concentrar-se entre 

jovens e adultos. Em Caçapava do Sul, em 2019, 67,1% da sua população encontrava-se na faixa 

etária compreendida entre 15 e 64 anos (SEBRAE, 2020), o que faz com que, dos 75% da sua 

população total, que vive no meio urbano (25.469 pessoas), 17.064 pessoas poderiam utilizar a 

bicicleta como meio de transporte, se possuírem saúde e condições físicas adequadas. 

A maioria das grandes instituições de ensino de Caçapava do Sul estão distribuídas na área 

urbana da cidade. Procurou-se traçar os percursos para a implantação das ciclofaixas neste projeto 

o mais próximo possível das escolas e universidades.  Esta justaposição tem por objetivo facilitar o 

deslocamento em bicicleta a essas instituições de ensino, para os 7.000 alunos do ensino 

fundamental e médio, 800 servidores e alunos da Unipampa e demais envolvidos, que diariamente 

percorrem seus caminhos a pé, com automóvel ou com transporte escolar. 

Nota-se nos últimos anos um aumento crescente no público adepto ao ciclismo em 

Caçapava do Sul. Um grupo de ciclistas, denominado “Rota dos Ventos” tem diariamente 

organizado passeios, entretanto, sobretudo na área rural do município, haja visto que a área urbana 

não oferece condições para tal. 

De qualquer forma, espera-se que, com a implantação de uma malha cicloviária eficiente em 

Caçapava do Sul, o principal público alvo a ser beneficiado seja o dos trabalhadores e estudantes, 

que diariamente percorrem curtas distâncias até seus locais de trabalho ou estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Expansão urbana da cidade de Caçapava do Sul nos últimos 36 anos, observada em 

imagens de satélite de 1985 (esquerda) e 2021 (direita). Também consta o traçado das propostas 

das ciclofaixas ao longo dos eixos de maior crescimento demográfico. Fonte: Modificado de Google 

Earth. 

 

4. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Em recente publicação do CONTRAN (2021), o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
apresenta um volume destinado especificamente a SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA, disponível para 
download em https://drive.google.com/file/d/1zUdPfC8JXYAbRXklkAhGy2qvSXdAtwgl/view. A 
partir deste documento, descreve-se abaixo, brevemente, os principais conceitos e definições 
norteadores para a elaboração deste projeto. 

 
4.1. INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA 

São os espaços sinalizados destinados a circulação de bicicletas, de forma exclusiva e/ou 
compartilhada, isolada ou em rede, áreas de estacionamento e parada, pontos de apoio e outros. 
Dentre os itens desta infraestrutura, destaca-se como principais e de maior urgência, a implantação 
em Caçapava dos espaços para circulação de bicicletas, descritos a seguir. 
 
- CICLOVIA: pista própria destinada a circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego 
comum e com piso de cor diferenciada, conforme exemplo da figura 2. 
 

https://drive.google.com/file/d/1zUdPfC8JXYAbRXklkAhGy2qvSXdAtwgl/view


 

 
Figura 2. Ciclovia na Estrada das Três Meninas, Porto Alegre. Fonte: 
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/default.php?p_secao=227 
 
- CICLOFAIXA: parte da pista, calçada ou canteiro central, destinado a circulação exclusiva de 
bicicletas delimitada por sinalização viária, podendo ter piso de cor diferenciada e ser implantada 
no mesmo nível da pista de rolamento, ou da calçada ou do canteiro, conforme exemplo da figura 
3. 
 

 
Figura 3. Ciclofaixa na rua Sete de Setembro, Porto Alegre. Fonte: 
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/default.php?p_secao=227 
Quanto ao sentido de tráfego, as ciclovias e ciclofaixas podem ser: 
 
 
 
 
 



- UNIDIRECIONAL: quando apresenta sentido único de circulação (Fig. 4). 
 

 
Figura 4. Ciclofaixa unidirecional em canteiro central em São Paulo. Fonte: 
https://viatrolebus.com.br/2015/01/vila-maria-e-pari-ganham-novas-ciclovias-em-sp/ 
 
- BIDIRECIONAL: quando apresenta sentido duplo de circulação (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Ciclofaixa bidirecional em Ipanema, Porto Alegre. Fonte: 
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/default.php?p_secao=227 

 
 
O manual de SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA do CONTRAN (2021) também estabelece uma 

série de diretrizes extremamente detalhadas para a construção das ciclovias e ciclofaixas, das quais 
destaca-se, para um tráfego de no máximo 1.000 bicicletas por hora, a largura útil mínima do espaço 
cicloviário, de 1 metro quando unidirecional e 2 metros quando bidirecional, podendo ser 
reduzido, respectivamente, para 0,8 e 1,6 metros em situações excepcionais, tais como obstáculos 
físicos fixos (árvores, postes de iluminação e outros) e estreitamento de pista em pequenos trechos, 
desde que devidamente justificados por estudos de engenharia. 



Ao longo dos percursos sugeridos para a implantação das ciclofaixas em Caçapava, existem 
inúmeros estabelecimentos comerciais que comumente utilizam a via pública para carga e descarga 
de mercadorias, em caminhões. É provável que, em alguns trechos das ciclofaixas propostas, torne-
se inviável o estacionamento de caminhões. Como forma de contornar este problema, recomenda-
se que, se necessário, em pontos específicos haja a redução da largura mínima da ciclofaixa, como 
recomendado no manual do CONTRAN, para que seja possível o estacionamento temporário de 
veículos, apenas para carga e descarga. 

 
Abaixo são citados as principais formas que ciclovias e ciclofaixas podem estar localizadas, 

em relação a via de circulação. São apresentadas apenas as situações passíveis de ocorrer na 
implantação destas pelas ruas e avenidas de Caçapava do Sul. 

 
- BIDIRECIONAL EM UMA DAS MARGENS DA VIA: é a forma mais comumente 

encontrada para ciclovias e ciclofaixas. Aplica-se normalmente quando as vias são largas (Fig. 6). 

 
 

Figura 6. Ciclofaixa bidirecional na margem da Avenida Mauá em Porto Alegre. Neste caso 
manteve-se uma via para estacionamento de carros. Pode-se observar também que a largura útil 
das ciclofaixas normalmente é delimitada por faixas vermelhas, quando o piso não é totalmente 
pintado em cor diferenciada. Fonte: https://prefeitura.poa.br/eptc/noticias/avenida-maua-tera-faixa-
exclusiva-de-onibus-e-ciclovia 

 
 



- UNIDIRECIONAL EM AMBAS MARGENS DA VIA: aplica-se normalmente quando as vias 
são estreitas (Fig. 7). 

 
Figura 7. Ciclofaixa unidirecional em ambas margens de via de mão dupla. Fonte: 
https://www.mobilize.org.br/noticias/11873/plano-cicloviario-de-curitiba-lancado-no-inicio-do-mes-
e-criticado-por-ciclistas.html 

 
 
-  UNIDIRECIONAL NAS MARGENS DE CANTEIRO CENTRAL: aplica-se na presença de 

um canteiro central. Normalmente os canteiros centrais possuem árvores com galhos que avançam 
sobre as vias, o que faz com que os veículos, principalmente caminhões e ônibus, tenham sempre 
uma tendência a não trafegar próximos ao canteiro e isso é um ponto favorável a implantação de 
ciclovias nestes locais (Fig. 8). Importante notar que esta opção, bem como a anterior (unidirecional 
em ambas margens da via), requerem uma quantia maior de materiais do que as outras opções, 
principalmente os tachões, que devem ser usados em dobro. 

 

 
Figura 8. Ciclofaixa unidirecional nas margens de canteiro central em Fortaleza. Fonte: 
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-fortaleza-implanta-nova-ciclofaixa-na-av-
senador-virgilio-tavora 



- MATERIAIS 

O tipo de material mais comumente utilizado no pavimento das ciclovias e ciclofaixas é o 

asfalto, concreto moldado ou piso intertravado, todos antiderrapantes, pois assim as 

trepidações na bicicleta são minimizadas, reduz-se o risco de escorregamento e garante-se maior 

conforto ao ciclista (CONTRAN, 2021). Os percursos das ciclofaixas planejadas neste projeto, para 

Caçapava do Sul, transcorrem principalmente por vias de paralelepípedo, o que torna essencial a 

sua pavimentação asfáltica, pelo menos dentro da largura útil das ciclofaixas.  

Os únicos trechos que aparentemente já possuem piso asfáltico adequado para ciclofaixas, 

perfazem 4.200 metros de extensão. São as Avenidas Presidente Kenedy (no trecho da atual 

ciclovia até o cruzamento com a Rua Barão de Caçapava), a Avenida Santos Dumond (embora em 

alguns pontos o acostamento esteja comprometido e deva ser restaurado) e a Avenida João Manoel 

de Lima e Silva (no trecho entre a Avenida Alfredo Duarte e a Rua do Aterro). Os restantes 4.600 

metros (já descontados os 700 metros da atual ciclovia) devem receber pavimento asfáltico ou 

concreto para a implantação das ciclofaixas, com a largura de 2 metros (ou 1 metro quando 

houverem 2 faixas em cada lado da via), totalizando 9.200 metros quadrados de pavimento. 

Nos pontos onde a ciclovia ou ciclofaixa é atravessada por veículos motorizados (em 

cruzamento de vias, por exemplo), recomenda-se a adoção de reforço para atendimento destes 

esforços sobre o pavimento. Na atual ciclovia de Caçapava, construída com concreto moldado, 

observa-se que em muitas das entradas e saídas de veículos a mesma já encontra-se parcialmente 

deteriorada por falta de reforços. De forma preliminar, talvez seria ideal utilizar pavimento de 

concreto nos pequenos trechos onde haverá trânsito de veículos motorizados e nos demais, 

pavimento asfáltico. 

Sinalizações verticais e horizontais são de grande importância na implantação das ciclovias 

e ciclofaixas. Há uma grande variedade de materiais possíveis de serem utilizados, cada qual em 

situações específicas, mas que, de forma geral, permitem um certo isolamento do ciclista em 

relação aos demais veículos, como as linhas longitudinais e os tachões e também para informar 

tanto ciclista quanto demais condutores sobre as atitudes a serem tomadas em cruzamento de vias, 

paradas de ônibus etc, como as placas. 

 

5. PERCURSOS SUGERIDOS 

 

As características das ruas e avenidas de Caçapava, geralmente não muito largas e de baixo 

a moderado fluxo de veículos automotores, permitem preferencialmente a implantação de 

ciclofaixas, por serem mais apropriadas nestas situações. 

Este projeto estima como ideal para Caçapava do Sul uma malha cicloviária de 10.500 

metros. Um dos percursos percorre 6.000 metros, atravessando a cidade de ponta a ponta, desde 

a entrada pela BR-392, até a entrada pela RS-357. Os outros dois percursos são menores, sendo 

um com 3.600 metros, na área conhecida como “Aviação” e outro com 900 metros, na área central. 

Tendo em vista um eixo principal nordeste-sudoeste de maior densidade demográfica e de 

maior necessidade de transporte urbano, que liga as duas entradas da cidade, pela BR-392 e pela 

RS-357, este deve ser o percurso da principal ciclofaixa de Caçapava, denominada Unipampa - 

Patronato, por conta das duas instituições de ensino homônimas presentes em suas extremidades. 

Os outros dois percursos possuem uma característica de “ramal” em relação ao percurso principal, 

e possuem como objetivo ligar a região sudeste da cidade, conhecida como “Aviação” e noroeste, 

conhecida como região do “Forte” ao eixo central (Fig. 9). 



Procurou-se sugerir formas de implantação das ciclofaixas em que, na maioria dos trechos, 

siga havendo a possibilidade de estacionamento em ambas margens das vias, tendo em vista que 

a perda de estacionamentos tem sido sempre a maior fonte de críticas por parte dos cidadãos 

contrários às ciclovias. De qualquer forma, haverá situações em que não será mais possível o 

estacionamento de veículos, pelo menos de grande porte, como caminhões e ônibus. Alternativa 

para este problema seria definir pequenos trechos em frente aos principais estabelecimentos 

comerciais que recebem o estacionamentos desses veículos para carga e descarga, onde a largura 

da ciclovia seria reduzida para o mínimo possível (0,8 ou 1 metro). Outro problema será a redução 

de algumas ruas de sentido único, atualmente com duas pistas, para apenas uma pista. Neste caso, 

pouco impacto deve ocorrer, pois a maioria dessas ruas possui duas vias estreitas e raramente 

observam-se dois veículos transitando lado a lado ao mesmo tempo, como por exemplo na Rua 15 

de Novembro. 

 

5.1. UNIPAMPA-PATRONATO 

A ciclofaixa Unipampa - Patronato percorre 5.300 metros, atravessando praticamente toda 

cidade na direção nordeste-sudoeste. Somando os 700 metros de ciclovia já implantada, são 6.000 

metros no total (Fig. 10). Este trecho possui uma inclinação média de 2%, com trechos de inclinação 

máxima próximo aos 6%, na Avenida Presidente Kenedy. O seu final junto ao início da RS-357 seria 

um estímulo para que o poder público estadual implante a curto ou médio prazo, algum tipo de 

infraestrutura nesta rodovia que pudesse atender a grande quantidade de pedestres e ciclistas que 

a utilizam, principalmente ao final do dia, para passeios ou prática esportiva. Poderia ser uma 

ciclovia, segregada da rodovia, ou algum espaço de uso mais amplo, que permita o convívio entre 

pedestres e ciclistas. 

Esta ciclofaixa seria de grande uso para estudantes e trabalhadores que se dirigem 

diariamente sentido bairro-centro e vice-versa. A grande maioria dos servidores técnico 

administrativos e alunos da Unipampa são residentes da região central da cidade. Muitos deles já 

transitam do centro à universidade em bicicleta e muitos outros passariam a utilizá-la se houvesse 

uma ciclofaixa que garantisse melhores condições de segurança para o deslocamento. Dentre o 

público alvo do sentido Patronato - centro, destaca-se a quantidade de algumas centenas de 

trabalhadores, principalmente das vilas Promorar, Sul e Pirajú, que se deslocam diariamente por 

esta região, muitos em bicicleta e outros tantos de diversas outras maneiras, por não sentirem 

condições seguras para fazê-lo em bicicleta. 

Um fato geográfico curioso no percurso da ciclofaixa Unipampa-Patronato, é que a mesma 

percorre em sua totalidade um alto topográfico que define um divisor de águas, entre as sub-bacias 

hidrográficas do Arroio Santa Bárbara (a oeste) e Irapuá (a leste), ambos afluentes do Rio Jacuí. 

Esta característica poderia inclusive fornecer informações didáticas a sua população, no sentido de 

demonstrar a importância dos seus recursos hídricos. 



 

Figura 9. Mapa da área urbana de Caçapava do Sul, com a representação da atual ciclovia e das 

propostas de ciclofaixas. Também estão indicadas as principais instituições de ensino. Fonte: 

Modificado de Prefeitura municipal de Caçapava do Sul, Secretaria de município do planejamento 

e meio ambiente. 



Figura 10. Mapa e perfil altimétrico da proposta da ciclofaixa Unipampa - Patronato, com sugestão 

da forma de implantação mais apropriada para cada trecho. Fonte: Modificado de Prefeitura 

municipal de Caçapava do Sul, Secretaria de município do planejamento e meio ambiente. 



O percurso de 700 metros iniciais, já implantado, encontra-se em um trecho largo da Avenida 

Presidente Kenedy, o que permitiu a construção na forma de ciclovia bidirecional, segregada na 

margem oeste da avenida, sem impactar no fluxo e estacionamento de veículos automotores (Fig. 

11).  

 

Figura 11. Final da ciclovia atual, na Avenida Presidente Kenedy. A partir deste ponto, a avenida 

torna-se mais estreita e portanto duas ciclofaixas unidirecionais em cada lado da via seriam mais 

adequadas. 

 

Sugere-se a continuidade da ciclovia na forma de ciclofaixa, por conta do estreitamento da 

avenida, na forma de duas ciclofaixas unidirecionais, em ambas margens. Dessa forma, poderia 

seguir a possibilidade de estacionamento de veículos automotores leves na avenida, entretanto, 

provavelmente caminhões e ônibus ficariam impossibilitados de estacionar na maior parte do trecho 

(Fig. 12). Esta condição se estenderia até o final da Avenida Presidente Kenedy. 



 

Figura 12. Avenida Presidente Kenedy no trecho mais inclinado. 

 

Na rotatória da Avenida Presidente Kenedy, esquina com a Rua Benjamin Constant, se 

manteria como duas ciclofaixas nas margens desta rua por uma quadra, para então seguir pela 

Avenida Pinheiro Machado, sentido Aviação, na forma de duas ciclofaixas unidirecionais na margem 

do canteiro central, até a Avenida Coriolano de Castro (Fig. 13).  

 

 

Figura 13. Avenida Pinheiro Machado no trecho entre a Rua Benjamin Constant e a Avenida 

Coriolano de Castro. Duas ciclofaixas unidirecionais em cada margem do canteiro central seria o 

mais indicado. 



Ao chegar na Avenida Coriolano e Castro, segue por esta com a mesma configuração, 

unidirecional nas margens do canteiro central, até o encontro com a Rua 7 de Setembro (Fig. 14). 

Neste ponto o canteiro central termina e torna-se necessário alterar a ciclofaixa para uma forma 

bidirecional na margem norte da Avenida Coriolano e Castro, até o encontro com a Rua 15 de 

Novembro (Fig. 15). 

Justifica-se o percurso da Avenida Presidente Kenedy para a Rua 15 de Novembro pela 

Avenida Coriolano de Castro, dentre todas as outras principais possibilidades (Rua Barão de 

Caçapava, Rua Borges de Medeiros, Rua Júlio de Castilhos, Rua Benjamin Constant, Rua Félix da 

Cunha e Avenida Castelo Branco), pois a Avenida Coriolano é a que possui a menor inclinação e a 

melhor possibilidade de implantação de ciclofaixa, pelas margens do canteiro central. 

 

 

Figura 14. Avenida Coriolano de Castro no trecho entre as ruas Lucio Jaime e 7 de Setembro. 

Recomenda-se duas ciclofaixas unidirecionais em cada margem do canteiro central. 

 

 

 

 

 

 



Figura 15. Quadra da Avenida Coriolano de Castro que antecede a Rua 15 de Novembro. Neste 

ponto o canteiro central termina, o que leva a necessidade de passar a ciclofaixa para a margem 

norte da avenida (a direita) e torná-la bidirecional. 

 

A ciclofaixa segue sentido sul pela Rua 15 de Novembro, na forma de ciclofaixa bidirecional 

na margem oeste desta rua, até a Avenida Castelo Branco. A quadra da Rua 15 de Novembro que 

antecede a Avenida Castelo Branco (em frente à casa XV), possui mão dupla. Recomenda-se que 

esta quadra passe a ser de sentido único, como é todo restante desta rua, até o centro. 

Na Avenida Castelo Branco, segue na forma de duas ciclofaixas unidirecionais nas margens 

do canteiro central (Fig. 16), sentido oeste, até o encontro com a Avenida Alfredo Duarte. 

Figura 16. Canteiro central da Avenida Castelo Branco próximo a Casa XV, onde também é 

aconselhado duas ciclofaixas unidirecionais em suas margens. 



Na Avenida Alfredo Duarte, que também possui canteiro central (Fig. 17), continua 

igualmente como duas ciclofaixas unidirecionais na margem do canteiro, até a Avenida João Manoel 

de Lima e Silva.  

 

Figura 17. Canteiro central da Avenida Alfredo Duarte, apropriado para receber duas ciclofaixas 

unidirecionais em suas margens. 

 

Na Avenida João Manoel de Lima e Silva o percurso torna-se uma ciclofaixa bidirecional na 

margem oeste da avenida (Fig. 18), até seu final na RS-357, na entrada do Colégio Patronato. Nesta 

avenida ficaria impossibilitado o estacionamento de quaisquer veículos na margem onde será 

implantada a ciclofaixa. Entretanto, observa-se que esta margem da avenida não possui uma 

grande demanda por estacionamento, principalmente no trecho entre a entrada da Vila Sul e o início 

da RS-357. 



 

 

Figura 18. Trecho da Avenida João Manoel de Lima e Silva em frente a Cotrisul. Toda esta avenida 

poderia receber uma ciclofaixa bidirecional na margem oeste (direita). 

 

5.2 AVIAÇÃO 

O percurso da ciclofaixa da Aviação inicia na esquina da Avenida Pinheiro Machado com a 
Avenida Coriolano de Castro e segue até a Avenida Santos Dumond, percorrendo-a em toda sua 
extensão. No total, possui 3.600 metros de extensão e uma baixa inclinação, com média de 1,5% 
(Fig. 19). 

Esta ciclofaixa atenderia um grande número de trabalhadores e estudantes, em 
deslocamento para a área central da cidade, além de servir para lazer, haja visto que esta tem sido 
uma das regiões da cidade com maior número de praticantes de caminhada e ciclismo 
contemplativo e esportivo, principalmente ao final do dia. Também é uma importante rota turística 
com destino ao Parque Municipal da Cascata do Salso, que encontra-se a apenas 4.000 metros do 
final da ciclofaixa. 

 



 
Figura 19. Mapa e perfil altimétrico da proposta da ciclofaixa Aviação, com sugestão da forma de 

implantação mais apropriada para cada trecho. Fonte: Modificado de Prefeitura municipal de 

Caçapava do Sul, Secretaria de município do planejamento e meio ambiente. 

 
 
O trecho inicial da ciclofaixa, partindo da esquina da Avenida Coriolano de Castro com a 

Avenida Pinheiro Machado, até o início do asfalto da Avenida Santos Dumond, possui canteiro 
central, portanto, a melhor alternativa seria uma ciclofaixa unidirecional em cada margem do 
canteiro (Fig. 20). 

 



 
Figura 20. Avenida Pinheiro Machado no trecho em frente a RGE. Recomenda-se duas ciclofaixas 

unidirecionais em ambas margens do canteiro central. 

 
 
O restante do trecho, na Avenida Santos Dumond, todo com asfalto, poderia receber uma 

ciclofaixa unidirecional, em ambas margens da via (Fig. 21). 
 
 

 
 

Figura 21. Avenida Santos Dumond. Uma ciclofaixa unidirecional em cada uma das margens seria 

o mais indicado. 

 
 



5.3 CENTRO-FORTE 

Este percurso inicia na esquina da Avenida Coriolano de Castro com a Rua 15 de Novembro 
e a percorre em direção ao Forte Dom Pedro II, incluindo a Rua Ulhôa Cintra. Totaliza 900 metros 
de extensão e uma inclinação de aproximadamente 1,8% (Fig. 22). É um trecho que atenderia 
principalmente trabalhadores e consumidores do comércio central de Caçapava, além de servir 
como rota de passeio aos interessados em conhecer o centro histórico de Caçapava, pois atravessa 
a região da Igreja Matriz, onde encontram-se também importantes pontos turísticos, como a Casa 
Borges de Medeiros e a Casa dos Ministérios. A ciclofaixa encerra no Forte Dom Pedro II, um dos 
principais atrativos turísticos do município, além de, a partir deste ponto, permitir a distribuição dos 
ciclistas por uma área bastante povoada na parte noroeste da cidade.  
 

 

 

Figura 22. Mapa e perfil altimétrico da proposta da ciclofaixa Centro - Forte, com sugestão da forma 

de implantação mais apropriada para cada trecho. Fonte: Modificado de Prefeitura municipal de 

Caçapava do Sul, Secretaria de município do planejamento e meio ambiente. 



Para implantação de ciclofaixa no trecho da Rua 15 de Novembro, via de mão única, sugere-

se que esta rua passe a contar com apenas uma pista de circulação de automóveis e assim haja 

espaço suficiente para uma ciclofaixa bidirecional, na margem oeste da rua. Dessa forma, 

continuaria sendo permitido estacionamento em ambos lados. O uso de apenas uma das atuais 

duas faixas, já normalmente ocorre, dada a pequena largura desta via (Fig. 23).  

 

Figura 23. Rua 15 de Novembro próximo ao calçadão. Uma ciclofaixa bidirecional na margem oeste 

(a esquerda) pouco interferiria no trânsito, pois manteria estacionamento em ambas margens e 

tornaria obrigatório o trânsito em apenas uma pista. 

 

O trecho da Rua Ulhôa Cintra poderia receber duas ciclofaixas unidirecionais em cada 

margem (Fig. 24). 

Figura 24. Rua Ulhôa Cintra próximo ao Forte Dom Pedro II. Aconselha-se a implantação de duas 

ciclofaixas bidirecionais, uma em cada margem da rua. 



6. CONCLUSÃO 

 

Espera-se que com a construção das ciclofaixas em Caçapava do Sul, propostas neste 

projeto, ocorra: 

i) Diminuição do fluxo de veículos automotores na área central da cidade, tornando o 

trânsito mais fluido; 

ii) Melhores condições ambientais na área central da cidade: menos poluição 

atmosférica e sonora; 

iii) Melhoria das condições de saúde das pessoas que passarem a utilizar a bicicleta 

como meio de transporte; 

iv) Redução no custo de transporte para os cidadãos caçapavanos adeptos da bicicleta; 

v) Redução nos atendimentos médicos decorrentes de doenças relacionadas ao 

sedentarismo e lesões de acidentes em ciclistas; 

vi) Maior utilização de bicicletas em virtude da implantação de ciclovias. 
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