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Setembro de 2015,
A Transporte Ativo realizou na terça feira, dia 22 de setembro de 2015, a primeira de uma série histórica de contagens
automáticas no bairro do Grajaú, com o objetivo de mensurar o volume de tráfego de ciclistas e avaliar o impacto da
infraestrutura local. Os dados serão levantados anualmente e entregues às Secretarias de Transporte, Meio Ambiente,
Urbanismo e CET-Rio, permitindo assim um melhor conhecimento da área, para que melhorias e ajustes na infraestrutura
cicloviária possam ser efetuados a cada oportunidade.
Um bairro bucólico da Zona Norte carioca que em relação à Tijuca e Vila Isabel tem pouco trânsito e muitas casas. O que
parece ser uma condição ideal para se pedalar revela na verdade uma limitação ao modal. Os motoristas se aproveitam
das ruas mais vazias para tentar descontar o atraso no trânsito do entorno. Assim sendo, a infraestrutura cicloviária do
Grajaú é de fundamental importância para que mais moradores possam utilizar a bicicleta em seus deslocamentos diários.
No entanto a adoção de uma matriz que inclui ciclofaixas, ciclorotas e zonas 30 com passagens de pedestres elevadas
revelou um cuidado necessário para adequar e integrar o trânsito ativo ao de motorizados em ruas estreitas. A quantidade
de ciclistas revela que a ciclofaixa é bem utilizada, mas merece mais integração a novas infraestruturas para confirmar e
ampliar a participação da bicicleta nos deslocamentos do bairro.

1. Em gráficos
Ciclistas hora:

Total: 333 ciclistas em12 horas

Hora pico:
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Direção:

2. Apenas números:
333 ciclistas em 12 horas
Média de 28 ciclistas por hora

Horário de Pico: 14 às 15 com 36 ciclistas
Horário de Vale: 08 às 09 com 19 ciclistas

Realização:

Apoio:
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