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Ciclovia
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Separação física:

• Guia / desnível
• Canteiro
• Segregador
• Supertachão
• Grades
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Ciclofaixa

Separação por sinalização
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Calçada (com)partilhada



Paraciclos e bicicletários

• Paraciclo: é um suporte para a fixação de bicicletas que pode ser 
instalado em via pública ou no interior dos estabelecimentos.

• Bicicletário: é o conjunto de paraciclos instalados na via pública ou no 
interior de estabelecimentos dotado de zeladoria.
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Malha cicloviária atual

Estrutura Quilometragem 
Ciclovias/Ciclofaixas 663,1

Ciclorrotas 32,1

Total de vias em SP ~20.000

Vias com estrutura cicloviária 3,3%

Propostas
Km a ser 

implantada Km em 2024
% Vias com 

estrutura ciclo

Plano de Metas + 300 963,1 4,8%

Plano Cicloviário + 673 1336,1 6,7%



PL 259 – Ver. Sandra Tadeu

• Problemas nas instalações de estações de bicicletas compartilhadas
• Previa a retirada de 50% das estações de bicicletas compartilhadas
• Retirado de pauta após diálogo entre a vereadora, CT Bicicleta, coletivos, 

entidades e grupos de pedal
• Será reescrito conjuntamente visando organizar a instalação de estações 

e orientar a expansão do sistema
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Por que apoiar a implantação de ciclovias?

• Construir ciclovias significa preservar vidas: o 
ciclista é frágil frente ao tamanho e 
velocidade dos demais veículos nas ruas. 

• Ciclovias promovem ocupação do espaço 
público, tornando-o espaço de convivência. 
Espaços ociosos, pouco frequentados e 
abandonados têm maior índice de 
criminalidade. Por isso, investir na 
bicicleta aumenta a segurança pública.

• Ciclovias são boas para o comércio, pois 
ciclistas são clientes potenciais que passam 
em baixa velocidade e não exigem grandes 
despesas. 

8

http://vadebike.org/2016/03/queda-mortes-ciclistas-2015-sao-paulo-34-60-aumento-uso/
http://vadebike.org/2012/11/enrique-penalosa-incentivar-bicicleta-melhora-seguranca-publica/
http://vadebike.org/2015/02/comercio-aumento-vendas-ciclistas-sao-paulo/


Por que apoiar a implantação de ciclovias?
Em locais onde ciclovias foram implantadas, o uso da bicicleta cresceu: 

– Av. Faria Lima: +2500 viagens diárias (CET); 

– R. Consolação: aumento de 227% no fluxo de bicicletas após a ciclofaixa.

Estrutura cicloviária induz demanda.
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http://vadebike.org/2017/05/levantamento-ciclovia-consolacao-contagem-ciclistas-cebrap/


• Ciclovias são boas para o comércio, ciclistas são clientes potenciais que 
passam em baixa velocidade e não exigem grandes áreas de 
estacionamento, podendo facilmente parar e consumir

• Estimulam um transporte que é benéfico à saúde

• Inspiram a retomada  das ruas pelas crianças e idosos

• Melhoram a fluidez do transito

10http://vadebike.org/2014/08/por-que-apoiar-ciclovias/

Por que apoiar a implantação de ciclovias?

http://vadebike.org/2014/08/por-que-apoiar-ciclovias/


Principais demandas dos ciclistas / CTB

1. Sanção da Lei BikeSP pelo prefeito Ricardo Nunes 
(Lei 16.547/2016)

2. Ampliação da rede cicloviária em +673km até 2024
3. Ciclovias nas vias principais (avenidas, pontes, viadutos)

4. Ciclovias conectando as 32 subprefeituras
5. Inclusão de ciclovias em todas obras de grande 

porte (abertura/construção/reformas de vias, PIU’s, OUC’s, etc)

6. Redução de limites de velocidades nas vias com 
maior número de sinistros/ocorrências de trânsito

7. Bicicletários públicos em todos terminais e estações
do transporte coletivo

8. Participação do prefeito e secretário nas reuniões 
do CMTT e da CTB (conforme previsto em regimento)
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