


Definição EMBARQ:

"Ciclorrota”: significa um caminho, sinalizado ou não, que 

represente uma rota favorável ao ciclista.

Podendo incluir ao longo do percurso tráfego compartilhado, 

ciclofaixas e ciclovias.















Metodologia. 



Fases do Planejamento da Rede.



Origens & Destinos. 



Origens e Destinos.

Ilha do Governador



Origens e Destinos.

Botafogo



Eixos







Centro. 





Entre julho e dezembro de 2012, uma série de atividades 
foram realizadas, incluindo:

• discussões iniciais sobre a ideia conceitual, revisão do plano 
para a área desde os anos 90, definição de prioridades;

• workshops e coleta de dados online para mapeamento de 
demanda;

• cinco contagens em pontos estratégicos da cidade, para 
confirmar a demanda e verificar particularidades e desafios 
dos usuários atuais;

• medições e coleta de dados em todos as ruas da rede 
sugerida para avaliação das possíveis alternativas de 
implantação;

• discussões com o governo sobre potencial de implantação; e
• discussões com todos os envolvidos para validação da 

proposta.

A exposição do estudo foi inaugurada no Studio-X, em julho de 
2013. O entusiasmo dos visitantes, inclusive de técnicos da 
Prefeitura e do Estado, confirma a validade desta iniciativa 
como uma peça importante no mosaico da mobilidade da 
cidade.







Local com data show
Convocar pessoas interessadas

Apresentar projetos e ideias existentes para o local





Centro.

MAM Mauá



Centro.

Pedala Rio - IPP



Centro.

Saens Peña – Praça XV



Centro.

Porto Maravilha



Centro.

Bike Rio



Centro.

Rio Branco





De interesse Olímpico.





workshop com mapas / plantas

Local com mesas



Três grupos:

- G1 pessoas que pedalam pelo trecho,

- G2 pessoas que pedalam e gostariam de pedalar no trecho,

- G3 pessoas que não pedalam, mas gostariam.

Quatro mapas:

- M1 Rotas utilizadas hoje e desejadas,

- M2 Origens e destinos,

- M3 Bcicletários, oficinas e equipamentos de apoio (chuveiro, 
bomba de ar) existentes e desejados,

- M4 Projetos existentes sobrepostos para identificação de pontos 
de conflito e conexões.



Cada grupo trabalha durante 30 minutos em cada mapa.





Próximo passo, debater o trabalho do dia e definir pontos para as 
contagens de apoio.





Rotas utilizadas hoje.



Limpesa das rotas que apareciam apenas uma vez.



Sobreposição com Mancha Oficina.



Rotas desejadas.



Limpesa das rotas que apareciam apenas uma vez.



Sobreposição com Mancha Oficina.



Utilizadas hoje e Desejadas.



Sobreposição com Manchas Oficina.







Resultado Oficina.



Resultado Oficina simplificado.



Centro do Futuro.



Projetos existentes sobrepostos às rotas encontradas.



Olímpicas sobrepostas às rotas encontradas.



Trabalho.



Cultura a Lazer.



Comércio e Serviços.



Ensino.



Estações Metrô.



Estações Transporte de Massas.



Estações Bicicletas Públicas.



Contagens de apoio.









Olímpicas + Ciclo Rotas Centro.



Ciclo Rotas Centro



Visitas em todas as ruas.







Infraestrutura Cicloviária









Ciclovias

Rio



Ciclofaixas

Xavier da Silveira - Copacabana



Urca, Rio de Janeiro

Via Compartilhada









Concluído o trabalho, novo encontro para validar os 
resultados.





Consolidação do estudo.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Ciclo Rotas Centro - Rio
Começa a ser implantado











Urban Data: London School of Economics



Bienal de Arquitetura Shezen - China



Velo City Global – Adelaide – Austrália



É algo simples de se realizar em sua cidade ou bairro.

Cidades como Aracajú, São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília, entre outras, já estão realizando, com 

metodologias semelhantes.

Precisando de ajuda, conte com a Transporte Ativo.



Obrigado!Obrigado!

www.ta.org.br


