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Paulo 
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RESENHA: O Plano de Ciclorrotas do Brooklin foi intervenção piloto de infraestrutura 
cicloviária tipo ciclorrota, em vias do Bairro do Brooklin.  Ciclorrota é a priorização do 
tráfego ciclístico em vias consagradas pelo tráfego ciclístico. Nelas é implantada 
sinalização viária para orientar ciclistas e advertir motoristas e restringir velocidade. 
 
PALAVRAS CHAVE: infraestrutura cicloviária, ciclorrota, vias cicláveis. 
 
INTRODUÇÃO: Com o início de funcionamento da Ciclofaixa de Lazer aos domingos e 
feriados na Avenida Roberto Marinho desde 29 de maio de 2011, foi necessário 
estabelecer sua ligação da ciclofaixa com os parques situados nos bairros  lindeiros: o 
Parque Severo Gomes, e o Parque do Cordeiro.  
 
Esta ligação não poderia ser viabilizada por meio de aparato operacional semelhante 
ao utilizado normalmente nas ciclofaixas operacionais de lazer da cidade, pois não 
havia, para acesso a estes parques, viário com características físicas e operacionais 
que viabilizassem a reserva de faixa de trânsito para circulação exclusiva de bicicletas 
no período de funcionamento da ciclofaixa de lazer que é aos domingos e feriados, 
das 07:00 às 16:00 horas.   
 
A solução encontrada foi implantar um projeto piloto de ciclorrota com 15 quilômetros 
de extensão, que consolidaria apoio ao tráfego ciclístico não somente nos horários de 
operação da Ciclofaixa de Lazer, mas também durante os dias úteis.  A implantação 
desta nova tipologia cicloviária no Município de São Paulo e o acompanhamento de 
seu desempenho, serviria de parâmetro para sua adoção em outros locais  da cidade 
e assim viabilizar a expansão de uma rede cicloviária a partir dos trajetos já utilizados 
diariamente pelos ciclistas. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÃO E RESULTADOS: O plano de ciclorrotas do bairro do 
Brooklin foi o primeiro desenvolvido pela CET na cidade de São Paulo. O motivo inicial 
para elaboração da proposta desta ciclorrota, foi criar uma conexão entre a Ciclofaixa 
de Lazer existente à Av. Jornalista Roberto Marinho aos parques Severo Gomes e do 
Cordeiro, situados na região do Brooklin.  A princípio esta ligação se daria como 
ciclofaixa de lazer.  Entretanto o desenvolvimento dos estudos apontou que todas as 
as alternativas viárias que estabeleciam esta ligação não eram propícias à instalação 
de ciclofaixa de lazer, pois eram constituídas de vias coletoras e locais, de médio a 
baixo fluxo veicular, estacionamento liberado e uso residencial de alto padrão, o que 
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impossibilitava a reserva operacional de faixa da via para a operacionalização da 
ciclofaixa assim como a sua adequada sinalização. Por outro lado, durante estes 
estudos também foi observado que em muitas das vias do bairro já havia tráfego 
ciclístico, que era demandado pelas atividades de comércio e serviços existente em 
algumas áreas específicas situadas ao longo dos bairros. 

Assim sendo foi proposta a criação de uma ciclorrota como solução para a ligação em 
questão pois, além de consolidar um trajeto ciclístico já consolidado, atenderia a 
diretriz da gestão municipal de incentivar a circulação de bicicletas, através de 
infraestrutura cicloviária de circulação definitiva, e ainda por trajetos que evitassem 
viários intensamente utilizados pelos demais veículos, minimizando desta forma os 
conflitos entre o trânsito motorizado e o tráfego ciclístico, especialmente nas viagens 
cotidianas. 

 

Mapa 1 – Ciclorrota do Brooklin com a conexão à Ciclofaixa de Lazer na Av. Jorn. Roberto Marinho 

Para a elaboração destas ciclorrotas foram avaliadas quase todas as vias da região 
contida no polígono compreendido pelas vias Avenida Jornalista Roberto Marinho, 
Avenida Washington Luís e Avenida Nações Unidas, onde foram ponderadas 
características como largura da pista, qualidade do pavimento, declividade, função 
dentro da hierarquia viária, fluxo de veículos e o tipo de veículos predominantes. 



Para implantar as rotas de biciclet
específicas, baseadas no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro
orientar os ciclistas e advertir motoristas.  Também foi reforçada a sinalização vertical 
de regulamentação de veloc
legislação de trânsito, 40 Km/h para vias coletoras e 30 Km/h para vias locais.

Um outro ponto crucial para o desenvolvimento da
promover a orientação do ciclista para
tanto, fosse preciso complementá
envolveria alguma complexidade
junção da sinalização de advertência de ciclistas com se
percurso a ser seguido. 

  

Figura 1, Figura 2 e Figura 3 – Exemplos de sinalização vertical de ciclorrotas

Foi desenvolvida também sinalização de solo para orientar
ciclista na via e colaborar para a advertência aos demais 
de ciclistas na via. 

                  

Figura 4 e Figura 5: Sinalização de solo e  composição da sinalização de ciclorrota com 
regulamentação de estacionamento

Seguindo estes parâmetros 
orientadas no Bairro do Brooklin
preferencialmente não componentes de
impossibilidade de ser evitado estes itinerários, 
selecionadas era baixa  para facilitar 
coletivos quanto aos procedimentos e cuidados em relação ao tráfego ciclístico

tar as rotas de bicicletas foi desenvolvida sinalização vertical e horizonta
baseadas no Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de 

e advertir motoristas.  Também foi reforçada a sinalização vertical 
de regulamentação de velocidade, mantendo dentro dos níveis previstos pela 
legislação de trânsito, 40 Km/h para vias coletoras e 30 Km/h para vias locais.

para o desenvolvimento da sinalização vertical da ciclorrota
iclista para que seguisse o trajeto proposto, sem que para

fosse preciso complementá-la um sistema de orientação específic
idade e um número maior de placas, optando

junção da sinalização de advertência de ciclistas com setas direcionais indicando o 

 

Exemplos de sinalização vertical de ciclorrotas 

sinalização de solo para orientar o posicionamento do 
ciclista na via e colaborar para a advertência aos demais condutores sobre a

Sinalização de solo e  composição da sinalização de ciclorrota com 
regulamentação de estacionamento 

Seguindo estes parâmetros foi implantado aproximadamente 15 km de ciclorrotas 
orientadas no Bairro do Brooklin assentadas em vias locais e 

ão componentes de itinerários do transporte coletivo.  E
impossibilidade de ser evitado estes itinerários, a frequência de ônibus

para facilitar o processo de treinamento dos motoristas
uanto aos procedimentos e cuidados em relação ao tráfego ciclístico
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e horizontal 
com o objetivo de 

e advertir motoristas.  Também foi reforçada a sinalização vertical 
idade, mantendo dentro dos níveis previstos pela 

legislação de trânsito, 40 Km/h para vias coletoras e 30 Km/h para vias locais. 

vertical da ciclorrota, foi 
sem que para 

um sistema de orientação específico, que 
, optando-se pela 

indicando o 

  

o posicionamento do 
condutores sobre a presença 

 

Sinalização de solo e  composição da sinalização de ciclorrota com 

km de ciclorrotas 
em vias locais e coletoras, 

rios do transporte coletivo.  Em caso de 
a frequência de ônibus das vias 

s motoristas dos 
uanto aos procedimentos e cuidados em relação ao tráfego ciclístico. 



                   Foto 1 e Foto 2: Ciclorrota do Brooklin 

                   Fotos: Arquivo CET/ DCL

CONCLUSÕES:  A aceitação da Ciclorrota do Brooklin foi altamente positiva tanto pela 
população moradora do bairro que passou a conta
deslocamento  não motorizado, não poluente, promovendo desta forma a melhoria da 
qualidade de vida e facilitando a acessibilidade e a mobilidade interna como também 
reconhecimento e o aval positivo dos demais usuários de bicicleta de toda a cidade, 
em especial cicloativistas de várias ongs que apoiaram a iniciativa e solicitaram sua 
expansão para outras áreas da cidade.

Atualmente o Município de São Paulo conta com 78 quilômetros de ciclorrotas, 
situadas em vários bairros da cidade e esta extensão deverá ser amplamente 
estendida, possibilitando conexão de áreas internas de bairros à rede estrutural 
cicloviária que está em formação e a outras infraestruturas cicloviárias tais como 
bicicletários em estações e terminais de transporte público e as estações dos sistemas 
de bicicletas públicas. 
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: Ciclorrota do Brooklin – detalhes de uso e sinalização 

Fotos: Arquivo CET/ DCL 

A aceitação da Ciclorrota do Brooklin foi altamente positiva tanto pela 
população moradora do bairro que passou a contar com uma alternativa de 
deslocamento  não motorizado, não poluente, promovendo desta forma a melhoria da 

e facilitando a acessibilidade e a mobilidade interna como também 
reconhecimento e o aval positivo dos demais usuários de bicicleta de toda a cidade, 
em especial cicloativistas de várias ongs que apoiaram a iniciativa e solicitaram sua 

áreas da cidade. 

Atualmente o Município de São Paulo conta com 78 quilômetros de ciclorrotas, 
situadas em vários bairros da cidade e esta extensão deverá ser amplamente 
estendida, possibilitando conexão de áreas internas de bairros à rede estrutural 

viária que está em formação e a outras infraestruturas cicloviárias tais como 
bicicletários em estações e terminais de transporte público e as estações dos sistemas 
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A aceitação da Ciclorrota do Brooklin foi altamente positiva tanto pela 
uma alternativa de 

deslocamento  não motorizado, não poluente, promovendo desta forma a melhoria da 
e facilitando a acessibilidade e a mobilidade interna como também 

reconhecimento e o aval positivo dos demais usuários de bicicleta de toda a cidade, 
em especial cicloativistas de várias ongs que apoiaram a iniciativa e solicitaram sua 

Atualmente o Município de São Paulo conta com 78 quilômetros de ciclorrotas, 
situadas em vários bairros da cidade e esta extensão deverá ser amplamente 
estendida, possibilitando conexão de áreas internas de bairros à rede estrutural 

viária que está em formação e a outras infraestruturas cicloviárias tais como 
bicicletários em estações e terminais de transporte público e as estações dos sistemas 

“Manual de 
Rota de Bicicleta / Experimental / Revisão 01” – 


