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A pé e bicicleta: 
aprendendo um com o outro
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Mobilidade a pé



Princípios
da defesa da mobilidade a pé

Segurança absoluta para quem anda a pé

Valorização da caminhada como meio de 
deslocamento

Calçadas caminháveis para todos

Estabelecer e consolidar a rede de 
mobilidade a pé

Travessias com prioridade às pessoas se 
deslocando a pé

Sinalização específica para quem anda 
na cidade



Princípios - mobilidade a pé

Segurança absoluta para quem anda 
a pé

Fazer o poder público e a sociedade 

em geral entenderem que morrer no 

trânsito não é normal é o principal 

desafio.

Valorização da caminhada como 
meio de deslocamento 

Entender que esse é um modo de 

transporte como todos os outros, que 

precisa de investimentos e é 

responsabilidade do poder público.



Princípios - mobilidade a pé

Calçadas caminháveis para todos

A norma técnica NBR9050 diz como 

deve ser uma calçada. No geral, deve 

ser como a rua: sem degraus ou 

obstáculos e com acessibilidade 

universal, claro! Calçada caminhável 

também inclui bancos,  arborização e 

iluminação para a noite.

Estabelecer e consolidar a rede de 
mobilidade a pé

A rede de mobilidade a pé contempla 

uma infraestrutura de ruas completas 

e adequadas aos trajetos com maior 

densidade de viagens a pé e conexões 

com transporte coletivo. Hoje o 

pedestre não tem certeza que terá 

segurança em todo o trajeto, com a 

devida priorização à caminhada. 



Princípios - mobilidade a pé

Travessias com prioridade às 
pessoas se deslocando a pé
 
A travessia é um ponto crítico para o 

pedestre. A travessia deve ser curta, 

direta, sem obstáculos e bem 

localizadas. Quanto menos linear for 

a travessia e quanto mais tempo as 

pessoas tiverem que esperar para 

completá-las, menos ela será 

respeitada, o que colocará as pessoas 

em risco.

Sinalização específica para quem 
anda na cidade

Todas as informações  (sobre rotas, 

localização e transporte públicos) 

devem ser visíveis e disponíveis, 

estar em painéis, sinalização 

horizontal e outras formas de 

comunicação. Devem ser acessíveis a 

todos, fazendo sentido para quem 

anda a pé, e sem a necessidade de 

usar smartphones para acessá-las.



Elementos da rede de mobilidade a pé

Calçada e calçadões, praças e parques lineares, mobiliário urbano, estações e paradas de transporte público

Travessias, ruas compartilhadas, sinalização específica e orientativa, banheiros públicos, passarelas, escadarias



Vitimização e vulnerabilidade

● Em SP, é o segundo grupo mais 

vitimado (em números 

absolutos)

● Crianças e idosos são principais 

vítimas

● Maior parte de pedestres e 

ciclistas mortos no trânsito têm 

menos de sete anos de estudo

● Junto com transporte público, é 

o modo de transporte com 

maior proporção de mulheres

● 97,8% dos idosos não 

conseguem atravessar a rua no 

tempo dos semáforos em SP 

● Calçadas são responsáveis por 

um em cada cinco internações 

por queda no IOT-HCFMUSP. 

Desses, 77% são mulheres e a 

maioria tem entre 36 e 50 anos.

● Em SP, quedas em calçadas 

geram custo social de R$2,9 

bilhões por ano. CustariaR$7 bi 

reformar todas as calçadas 

http://agencia.fapesp.br/em_sao_paulo_978_dos_idosos_nao_conseguem_atravessar_a_rua_no_tempo_dos_semaforos/25221/
http://www5.usp.br/18937/1-em-cada-5-vitimas-de-queda-atendidas-no-hc-cairam-em-calcadas/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/67483-queda-em-calcada-custa-r-29-bilhoes-por-ano.shtml
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Ciclomobilidade



"Não clamamos por ciclovias, clamamos 
por respeito. (…) Preferimos crer que 

podemos fazer nossa cidade mais humana 
a acreditar que a solução dos nossos 

problemas é alimentar a segregação com 
ciclovias.”

Manifesto dos invisíveis (Nov, 2008)





Janeiro, 2009



Outubro, 2016



2003 – Bicicletada / Massa Crítica
  |
2006 – Governo Gilberto Kassab (30km de ciclovias)
  |
2008 – Manifesto dos invisíveis
  |
2009 – Morre Márcia Prado (janeiro)
  |
2009 – Ciclofaixas de lazer (agosto, 2009)
  |
2010 – Institucionalização do movimento ciclista
  |
2012 – Ciclofaixa de lazer na Paulista: “pão e circo” (setembro)
  |
2013 – Governo Fernando Haddad (54km de ciclovias)

Ciclofaixa de lazer na Paulista:
“Lazer aos domingos, mortes pela semana”



Junho, 2013



“O sistema cicloviário é caracterizado por um sistema de mobilidade não 
motorizado e definido como o conjunto de infraestruturas necessárias para a 
circulação segura dos ciclistas e de ações de incentivo ao uso da bicicleta. São 
componentes do sistema cicloviário: 
ciclovias; 
ciclofaixas; 
ciclorrotas; 
bicicletários e demais equipamentos urbanos de suporte; 
sinalização cicloviária; 
sistema de compartilhamento de bicicletas.” 

- Plano Diretor Estratégico (2014)

Elementos do sistema cicloviário



400km, bikelash e 
diáspora



2014 – Conselho Municipal de Transporte e Trânsito
  |
2014 – Ciclovia Eliseu de Almeida (junho) – demanda histórica
  |
2014 – 400km, e agora? Plenária de ciclistas (julho)
  |
2014 – Adote uma ponte (setembro)
  |
2014 – Bikelash ganha força com tachinhas (outubro)
  |
2015 – Câmara Temática de Bicicleta (fevereiro)
  |
2015 – Bicicletada dos 7 mil contra o MPE (março)
  |
2015 – Ciclovia na Av. Paulista (junho) – demanda histórica



2015 – Pesquisa Perfil de quem usa a bicicleta em SP (setembro)
  |
2015 – #CicloviaNaPeriferia (setembro)
  |
2015 – Bicicleta faz bem ao Comércio (setembro) – bikelash
  |
2016 – Bicicultura 2016 (maio) – demarcação de território
  |
2016 – #OcupaCMTT (julho)
  |
2016 – Pesquisa Mobilidade por Bicicletas e os Desafios das Mulheres de São 
Paulo (setembro)
  |
2016 – Lei do Programa Bike SP (setembro)
  |
2016 – Eleições municipais e coalizões de mobilidade (ativa e urbana)



2017 – Planejamento Ciclocidade 2017
  |

Garantir que não haja retrocessos na política cicloviária e em instâncias 
participativas

●Executivo: Produção de conhecimento e dados
●Legislativo: Acompanhamento e engajamento
●Bikelash (sociedade): Campanha Bicicleta faz bem ao Comércio

Construir e trabalhar para que seja executado um plano de ação de melhorias 
e ampliação do sistema cicloviário, com base nos marcos legais existentes



2017 – Pautas principais ao longo do ano
  |

●Velocidades nas Marginais
●Agenda de retirada de ciclofaixas vs Ações Diretas
●Participação social em xeque: tensionamento na Câmara Temática de 
Bicicleta

●Agenda de Qualificação vs “Revisão” da infraestrutura cicloviária – novo 
padrão, diálogo com comerciantes

●Lei anticiclofaixas
●Novo modelo do sistema de Bicicletas Compartilhadas - Bike Sharing para a 
classe alta

●Aumento nas mortes de ciclistas e pedestres
●Licitação dos ônibus



2017 – Mudança no cenário
  |

●Descentralização do movimento

●Ascensão do feminismo

●Bicicletas não são mais só para ativistas

●Gestão Doria ensaia retrocessos, percebe a força do tema e 
finalmente começa a sinalizar com concretudes



2018 – Cenário atual – Sistema cicloviário
  |
Ciclovias e ciclofaixas: 

●Operação Urbana Faria Lima (pontes Jaguaré, Cid. Universitária, Bernardo 
Goldfarb, ciclofaixa Pinheiros)

●Ligação Bresser, Ciclofaixa Domingos de Morais
●Lei anticiclofaixas age como “mão dupla”: não põe mas não tira
●Sanção da revisão da lei do sistema cicloviário?

Ciclorrotas:
●Permanecem indiferentes

Bicicletários:
●Política de paraciclos parada
●Bicicletários do metrô sendo fechados, prefeitura indiferente

Sinalização cicloviária:
●Placas de sinalização apenas como ‘turismo’

Sistema de compartilhamento de bicicletas:
●Formato OTTC ainda precisará se provar para “além dos ricos”
●Dados abertos é uma vitória



2018 – Cenário atual – Temas relacionados
  |
Velocidades: 

●Manutenção de velocidades reduzidas pela cidade
●Marginais como calcanhar de aquiles do discurso de acalmamento no 
trânsito

●Vision Zero no segundo semestre?
Mortos e feridos ciclistas e pedestres:

●Nova licitação vs Remuneração das empresas
●GT Treinamento de motoristas de ônibus

Acalmamento de tráfego:
●Licitação área calma de São Miguel
●Plano de metas prevê mais áreas calmas



O que temos em comum?

Somos ativos, coletivos, sustentáveis, saudáveis e 
sexy



Na alegria... Crédito: Vanderlei Torroni

● Usamos nossa própria energia para 
nos locomover

● Vivemos a cidade na escala mais 
humana

● Somos mais atentos ao nosso redor

● Nos olhamos nos olhos :)



...e na tristeza

● Somos vulnerabilizados 
no trânsito

● Contamos com pouca 
infraestrutura

● Somos pouco visíveis

● Nos culpam quando 
somos assassinados



Já estamos nos mesmos espaços!

Belém - Pará

Serra Grande - ES

Brasília

Santos - SP

Sorocaba - SP

Créditos: Uirá Lourenço



Art. 29 CTB §2º
“(...)os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança 

dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres.”


