Faixa exclusiva para bicicletas, no mesmo nível
da via de tráfego dos veículos automotores.
A sinalização é feita por pintura no asfalto,
podendo haver tachas, tartarugas ou tachões
para melhor identificar esse espaço.
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CICLOVIAS
Espaço exclusivo para fluxo de
bicicletas. Há uma separação
física - mureta, meio-fio, grade,
blocos de concreto - isolando os
ciclistas dos demais veículos.
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Ciclovias existentes - 127 Km
Estrutura cicloviária a construir - 300 km
Área central
Circuito Interparques
Trecho Interparques a construir
Via Calma - Av. Sete de Setembro
Via Calma - Em projeto
Ciclofaixa - Av. Mal. Floriano Peixoto
Microrede bairro CIC
Ciclorrota - Rua Atílio Bório
Paraciclos novos - 25 unidades
(240 vagas)
Bicicletários - em terminais de transporte
Infraestruturas em obras
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Vias com tráfego acalmado onde automóveis e
bicicletas compartilharão a via de forma amigável.

MICROREDE CIC

(

PASSEIO COMPARTILHADO
Espaço totalmente isolado (segregado)
do tráfego de veículos, onde ciclistas e
pedestres compartilham a mesma área e
o mesmo espaço. Nesse caso, o pedestre
tem a preferência sobre as bicicletas.

DECRETO n° 9.900/2014

Tipo de Infraestrutura
Ciclovias, ciclofaixas e
passeios compartilhados
Vias Calmas
Ciclorrotas
Subtotal
Paraciclos públicos
Bicicletários de integração
com o transporte coletivo
Ciclovia oficial existente
Ciclovia existente a revitalizar - 3,5 km
Ciclofaixa - Ciclovia a implantar - 16 km
Bicicletário de integração
Terminal de transporte

Dezembro
2013

Metas para
2016

127 Km
127 Km
80 un.

130 km
90 Km
80 Km
300 Km
5.000 un.

-

21 un.

(

5%

(

REDE CICLOVIÁRIA, INFRAESTRUTURA EXISTENTE E PROPOSTA

da área de estacionamento de veículos
devem ser destinadas ao estacionamento
de motos e bicicletas, de forma paritária.

CICLORROTA
Via de tráfego comum e de baixo movimento, com
sinalização horizontal e vertical alertando para a
presença de ciclistas. Veículos motorizados e
bicicletas compartilham o mesmo espaço, com
preferência para os ciclistas. Na ciclorrota existe
uma indicação de redução de velocidade, em
relação às vias normais, obrigando os motoristas
dos veículos automotores a dirigir mais devagar.

da Rua Atílio Bório
Caracterização e seleção
da Rota:
Foi aquela com maior número
de indicações entre ciclistas
que acessaram a pesquisa no
“site” da Cicloiguaçu , em
Setembro/2013.
Permitirá interligar a futura Via
Calma da Av. João Gualberto
com a Ciclovia da Av. Affonso
Camargo (a ser restaurada).

25 novos
conjuntos de
PARACICLOS
(240 vagas)

