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Material de suporte para o encontro: 

POLÍTICA CICLOVIÁRIA DO RIO: COMO QUEREMOS AVANÇAR?  

 

Contextualização 

 
Plano de Mobilidade: obrigação legal e priorização dos modos ativos e coletivos de transporte 

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PMUS é o plano que está sendo elaborado pela 

prefeitura do Rio de Janeiro e tem como objetivo desenvolver propostas para que os deslocamentos 

de pessoas e bens na cidade ocorram de forma sustentável, contribuindo para o seu 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.O PMUS deve se basear em princípios fundamentais 

como acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida, dinamismo econômico, ação integrada, 

inclusão social, meio ambiente e democracia. O Plano servirá como orientação para os investimentos 

em mobilidade urbana feitos na cidade por dez anos, a partir de 2016. Este plano é uma exigência 

legal estabelecida pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mais informações sobre o PMUS: 

http://www.pmus.com.br/ 

A promoção do acesso à cidade e de melhor qualidade de vida para todos também passa pela 

priorização do uso de modos de transportes mais democráticos, tais como transporte público, 

deslocamentos a pé e de bicicletas em detrimento do uso de automóvel individual e privado. Esta 

inversão de prioridades é essencial para garantir que mais pessoas tenham acesso às oportunidades 

que a cidade oferece, bem como para promover padrões de deslocamentos mais sustentáveis, 

gerando menos impactos ambientais. Desta forma, o incentivo aos modos não motorizados (modo a 

pé e bicicleta) se constituem como modos que promovem ganhos ambientais, econômicos, sociais e 

de saúde, tanto aos usuários quanto à cidade. Tem-se como exemplo de benefício econômico do 

fomento ao uso da bicicleta o baixo custo do veículo e a racionalização do tempo de viagem. Somam-

se a estes os benefícios sociais, como a melhoria dos indicadores de saúde e expectativa de vida, os 

benefícios urbanos, como  a requalificação da paisagem urbana e os benefícios ambientais como a 

redução de emissão de poluentes atmosféricos. 

 

Política pública: participação, ação e monitoramento 

A participação da sociedade civil na elaboração e implementação do PMUS é fundamental para 

garantir que as diretrizes e propostas do plano correspondam aos anseios dos cidadãos e resultem na 

melhoria efetiva da qualidade de vida da população. Os usuários dos sistemas de transporte urbano 

devem ser ouvidos no processo de definição das ações e investimentos em mobilidade urbana para 

garantir que estejam alinhados com suas reais necessidades, assim como para promover maior 

eficiência da alocação de recursos. Durante a implementação do plano, o monitoramento tanto pelo 

ator público como pelo cidadão faz-se necessário como forma de avaliar através de indicadores 

objetivamente comprováveis como o sistema vem se desenvolvendo e se suas diretrizes, objetivos e 

metas estão sendo atingidos com eficiência e eficácia durante todo o processo. 

 

Sistema cicloviário como elemento do plano de mobilidade 

O sistema cicloviário deve se constituir como parte integrante do plano de mobilidade das cidades, 

buscando assim a efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587, de 

2012). No caso do Rio, além da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Política Municipal de 

Mudanças Climáticas (Lei 5.248, de 2011) e o Plano Diretor do Município (Lei Complementar Nº 111 
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de 2011) e a Lei Municipal nº 2.392/95  também estabelecem diretrizes relacionadas à utilização da 

bicicleta como modal de transporte. 

 

A Lei Municipal nº 2.392 de 18 de dezembro de 1995 define o sistema cicloviário como "A malha 

básica de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, com traçados e dimensões de segurança 

adequados, bem como completa sinalização; e os bicicletários junto aos terminais e estações das 

diversas modalidades de transportes coletivos de passageiros e demais pontos de afluxo servidos 

pela malha viária do sistema". 

Já no Plano Diretor, uma das diretrizes previstas é "o estimulo à utilização segura e responsável da 

bicicleta como veículo de transporte e lazer pela implantação de sistema de ligações cicloviárias 

articulado ao sistema hierarquizado e integrado de transporte e programas de educação para o 

trânsito, visando a mudança de comportamento focado em formas adequadas e sustentáveis de 

mobilidade para a Cidade do Rio de Janeiro compreendendo ciclovias,ciclofaixas entre outras"(Art. 

214, VII). Finalmente, na Política municipal de mudanças climáticas, o estímulo à utilização da 

bicicleta aparece como medida a ser incorporada para mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa: " estímulo ao transporte não motorizado, com implementação de infraestrutura de suporte e 

de medidas operacionais para o pedestre e para o uso da bicicleta, valorizando sua articulação com 

outros modos de transporte "(Art.11, V). 

A lista completa da legislação referente à utilização da bicicleta como modal de transporte no Rio de 

Janeiro pode ser encontrada no site da Transporte Ativo: http://transporteativo.org.br/wp/banco-

de-dados/legislacao/rio-de-janeiro/. 

 

Temáticas comumente abordadas em políticas cicloviárias 
 

Estacionamento de bicicletas e integração com o transporte coletivo 

O  estacionamento  para  bicicletas  tem  um  papel  fundamental  na  promoção  de  sua  utilização 

como meio de transporte. A instalação de estacionamentos para bicicletas é responsabilidade  dos  

governos  municipais, e também de toda sociedade, incluindo a iniciativa privada, que pode 

colaborar ativamente. É necessário que se disponibilize uma quantidade suficiente de 

estacionamentos apropriados, reduzindo a possibilidade de roubo e evitando conflitos com os 

demais usuários do espaço público. Destacam-se três aspetos principais na implantação desses 

estacionamentos: infraestrutura/serviços, mobiliário e localização. É fundamental pensar a 

integração com o transporte coletivo através deste último ponto, em particular com o transporte de 

alta capacidade, o qual não oferece um serviço de mobilidade  porta a porta e pode resultar num 

modo de transporte relativamente lento para distâncias curtas. Nesse caso, o uso da bicicleta pode 

tornar-se um complemento flexível, rápido, cômodo e útil aos sistemas de transporte de alta 

capacidade. 

 

Sistema de bicicletas compartilhadas 

A implementação de sistemas de bicicletas compartilhadas está posicionando-se a nível internacional 

como uma ferramenta eficaz, visível e atraente para promover o ciclismo urbano. Seja qual for o 

sistema adotado pela cidade, é indispensável para seu êxito que a implementação daquele sistema 
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seja respaldada por um conjunto de políticas de promoção e gestão da bicicleta como modo de 

transporte urbano. 

 

Ações complementares 

O sucesso de qualquer programa para promover o uso da bicicleta na cidade começa na comunidade. 

Portanto, ações complementares tais como a educação, a conscientização e a comunicação têm um 

papel determinante para os programas de mobilidade em bicicleta: apoiam um desenvolvimento 

efetivo, incentivam o uso do modal e diminuem os acidentes. A educação amplia e refo

compreensão da questão da mobilidade urbana e promove uma análise crítica da sustentabilidade 

no estilo de vida; a conscientização permite uma convivência segura entre ciclistas, pedestres e 

usuários de outros modos de transporte na via pública. Fina

de incentivar o uso da bicicleta e de encorajar a participação ativa dos cidadãos no projeto de 

mobilidade. 

 

Diretrizes da rede cicloviária (dispositivos)

Os dispositivos de sinalização e de iluminação da rede ciclovi

segurança do ciclista e a interação com os outros usuários da via. Para facilitar e ampliar a 

mobilidade em bicicleta, é necessário também permeabilizar as barreiras urbanas, tais como 

autoestradas, viadutos, túneis, escadas e passarelas de pedestre, construindo novas infraestruturas 

ou adaptando as infraestruturas existentes. Implementar uma rede viária de bicicleta fluida e segura, 

tratando de forma adequada as zonas onde podem ocorrer conflitos com outros usuários d

chave para o sucesso do programa de mobilidade em bicicleta.

 

Diretrizes da rede cicloviária (infraestrutura)

É necessário desenhar uma rede de mobilidade em bicicleta tendo uma visão urbana integral e longo 

prazo, para garantir a conectividade e 

traçado de uma rede cicloviária deve basear

mobilidade e das características da cidade, afim de adaptar de forma adequada a rede viária 

existente e garantir que seja ciclo

principais: as ciclovias, que compõem uma separação física entre automóveis e bicicletas, e que são 

necessárias em vias de maior fluxo e/ou velocidade; as ciclofaixas, sepa

somente por uma sinalização horizontal e/ou tachões, apropriadas para fluxos e/ou a velocidades 

moderadas de veículos motorizados; e as vias compartilhadas, com baixo fluxo e/ou velocidade e 

sinalização horizontal para informar o
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seja respaldada por um conjunto de políticas de promoção e gestão da bicicleta como modo de 

O sucesso de qualquer programa para promover o uso da bicicleta na cidade começa na comunidade. 

es complementares tais como a educação, a conscientização e a comunicação têm um 

papel determinante para os programas de mobilidade em bicicleta: apoiam um desenvolvimento 

efetivo, incentivam o uso do modal e diminuem os acidentes. A educação amplia e refo

compreensão da questão da mobilidade urbana e promove uma análise crítica da sustentabilidade 

no estilo de vida; a conscientização permite uma convivência segura entre ciclistas, pedestres e 

usuários de outros modos de transporte na via pública. Finalmente, a comunicação é a melhor forma 

de incentivar o uso da bicicleta e de encorajar a participação ativa dos cidadãos no projeto de 

Diretrizes da rede cicloviária (dispositivos) 

Os dispositivos de sinalização e de iluminação da rede cicloviária têm uma grande importância para a 

segurança do ciclista e a interação com os outros usuários da via. Para facilitar e ampliar a 

mobilidade em bicicleta, é necessário também permeabilizar as barreiras urbanas, tais como 

escadas e passarelas de pedestre, construindo novas infraestruturas 

ou adaptando as infraestruturas existentes. Implementar uma rede viária de bicicleta fluida e segura, 

tratando de forma adequada as zonas onde podem ocorrer conflitos com outros usuários d

chave para o sucesso do programa de mobilidade em bicicleta. 

da rede cicloviária (infraestrutura) 

É necessário desenhar uma rede de mobilidade em bicicleta tendo uma visão urbana integral e longo 

prazo, para garantir a conectividade e a adequação à demanda de ciclistas ao longo do tempo. O 

traçado de uma rede cicloviária deve basear-se num diagnóstico exaustivo dos padrões de 

mobilidade e das características da cidade, afim de adaptar de forma adequada a rede viária 

que seja ciclo-includente.  A infraestrutura cicloviária consta com três tipologias 

principais: as ciclovias, que compõem uma separação física entre automóveis e bicicletas, e que são 

necessárias em vias de maior fluxo e/ou velocidade; as ciclofaixas, separadas do tráfego automóvel 

somente por uma sinalização horizontal e/ou tachões, apropriadas para fluxos e/ou a velocidades 

moderadas de veículos motorizados; e as vias compartilhadas, com baixo fluxo e/ou velocidade e 

sinalização horizontal para informar os motoristas sobre a presença e prioridade dos ciclistas.
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segurança do ciclista e a interação com os outros usuários da via. Para facilitar e ampliar a 

mobilidade em bicicleta, é necessário também permeabilizar as barreiras urbanas, tais como 

escadas e passarelas de pedestre, construindo novas infraestruturas 

ou adaptando as infraestruturas existentes. Implementar uma rede viária de bicicleta fluida e segura, 
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É necessário desenhar uma rede de mobilidade em bicicleta tendo uma visão urbana integral e longo 

a adequação à demanda de ciclistas ao longo do tempo. O 

se num diagnóstico exaustivo dos padrões de 

mobilidade e das características da cidade, afim de adaptar de forma adequada a rede viária 

A infraestrutura cicloviária consta com três tipologias 

principais: as ciclovias, que compõem uma separação física entre automóveis e bicicletas, e que são 

radas do tráfego automóvel 

somente por uma sinalização horizontal e/ou tachões, apropriadas para fluxos e/ou a velocidades 

moderadas de veículos motorizados; e as vias compartilhadas, com baixo fluxo e/ou velocidade e 
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