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Setembro de 2015,
A Transporte Ativo realizou na quinta feira, dia 03 de setembro de 2015, uma contagem automática de ciclistas com o
objetivo mensurar o volume de tráfego de ciclistas e avaliar o impacto da infraestrutura implantada. Os dados levantados
serão entregues às Secretarias de Transporte, Meio Ambiente, Urbanismo e CET-Rio, permitindo assim uma melhor
avaliação da área, para que melhorias e ajustes na infraestrutura cicloviária possam ser efetuadas a cada oportunidade.
A rua das Laranjeiras é a única rua que conecta os bairros de Laranjeiras e Cosme Velho ao Largo de Machado
(Flamengo, Catete e Centro) e Botafogo. Ao longo e nas proximidades da rua tem muitas escolas e comercio. C om a
implantação de uma ciclofaixa de mão dupla em substituição as vagas de automóveis, a dinâmica da via se transformou. A
ciclofaixa tem uma importante função de conexão, ligando às ciclorotas de Cosme Velho até o terminal de Cosme Velho; à
Ciclovia Fluminense (para Botafogo); à ciclofaixa ate o Largo de Machado (a ser implantada no próximo mês) e a partir do
Largo do Machado conectando à ciclovia de Aterro de Flamengo. Assim cria-se um quadrilátero cicloviário que alimenta as
Zonas 30 no interior e entorno de seu perímetro. Pela primeira vez uma contagem de bicicletas deste tipo é feita no local e
será repetida após a implantação de trecho da ciclofaixa ate o Largo de Machado e depois anualmente.

1. Em gráficos
Ciclistas hora:

Total: 957 ciclistas em12 horas

Hora pico:
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Direção:

2. Apenas números:
957 ciclistas em 12 horas
Média de 79 ciclistas por hora

Horário de Pico: 17 às 18 com 118 ciclistas
Horário de Vale: 13 às 14 com 27 ciclistas (chuva no período)

Realização:

Apoio:
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