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Apresentação Ciclocidade
A Ciclocidade - Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo é uma associação sem fins
lucrativos, que tem como missão contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável, baseada na igualdade de acesso a direitos, promovendo a mobilidade e o uso da
bicicleta como instrumento de transformação.
Desde a sua fundação, em 2009, a Ciclocidade tem participado ativamente da formulação
de diversos planos municipais estratégicos relacionados às áreas de mobilidade sustentável, direito à cidade, segurança viária e mudanças climáticas. Dentre eles, estão: o Plano
Diretor Estratégico (2014), o Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob (2016), o Plano
de Segurança Viária (2019), o Plano Cicloviário de São Paulo (2020), a Agenda Municipal
2030 (2021) e o Plano de Ação Climática do Município de São Paulo - PlanClima (2021).

Apresentação iCS
O Instituto Clima e Sociedade (iCS) é uma organização filantrópica que promove prosperidade, justiça e desenvolvimento de baixo carbono no Brasil. Funciona como uma ponte entre financiadores internacionais e nacionais e parceiros locais, sendo parte de uma
ampla rede de organizações filantrópicas dedicadas à construção de soluções para a crise
climática.
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Introdução
O contexto de emergência climática faz com que grandes cidades do mundo tenham papel fundamental em ajudar a limitar o aquecimento global ao patamar máximo de 1,5°C.
Sabendo desta importância, prefeitas e prefeitos de quase 100 cidades se uniram na iniciativa C40, um grupo voltado para articular ações coordenadas com objetivo de reduzir
suas emissões de gases estufa, aumentar o bem-estar e saúde da população e enfrentar
os riscos das mudanças climáticas.
As cidades-membro do C40 se comprometeram com o programa Deadline 2020 de apoio
à revisão e adoção de planos de ação climática conforme o Acordo de Paris. São Paulo é
signatária da iniciativa e lançou o seu Plano de Ação Climática 2020-2050 (PlanClima) ao
início de 2021, estabelecendo metas concretas para redução das emissões até 2030 e buscando chegar à neutralidade de emissões de carbono até 2050.
De acordo com o inventário de emissões da capital paulista, o setor de transporte aparece
como a principal fonte de emissões, com 61% do total – o setor de energia estacionária
vem em segundo, com 31%, e o de resíduos em terceiro, com 8%. Quase a totalidade das
emissões de transporte (94,6%) provém do transporte rodoviário1.
Muito alinhado à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU 2012) e ao Plano de Mobilidade de São Paulo (PlanMob 2015), o PlanClima estabelece objetivos voltados tanto
para o crescimento do transporte público quanto para o aumento da participação dos
modos ativos no total de viagens. Estabelece, também, metas específicas de ampliação
das viagens em bicicleta, reconhecendo o veículo como agente de transformação.
O objetivo do PlanClima é que a capital paulista salte de uma participação de 0,8% das
viagens em bicicleta para 4% do total de viagens até 2030, quintuplicando o patamar atual
registrado pela pesquisa Origem-Destino de 2017. Para enfrentar este desafio, é preciso
criar mecanismos adequados de monitoramento, com periodicidade e frequência compatíveis ao exigido para o cumprimento da meta.
Este relatório busca contribuir para esta discussão ao examinar como quatro grandes cidades do mundo estabeleceram e atualmente monitoram suas metas relacionadas ao aumento de viagens por bicicleta. Também são observados como dados e relatórios relacionados a tal monitoramento são disponibilizados publicamente. Dados sobre a cidade de
São Paulo são trazidos para fins de comparação.
O primeiro requisito para a escolha dos locais a serem analisados era que o município
houvesse reconhecido que a bicicleta possui um papel a ser desempenhado no contexto
da emergência climática. Tal reconhecimento, necessariamente, deveria estar expresso
em metas concretas de redução de emissões, como parte das quais – a exemplo de São
Paulo – o aumento da participação da bicicleta frente ao total de viagens estivesse delineado e com prazo definido. Um segundo requisito era que a cidade apresentasse porte
equivalente, ou pelo menos próximo, ao da capital paulista, principalmente com relação à
população residente e à dimensão de seu território.

1 Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
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Um dos Guias de Boas Práticas do C40 é baseado no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (transit oriented development - TODs), conceito que relaciona ambiente construído
e transportes para produção de comunidades compactas associadas ao transporte público coletivo com o objetivo de consolidar cidades menos espraiadas e dependentes do
automóvel. O Guia do C40 salienta a prioridade para rede de modos não motorizados com
rede segura e completa para os deslocamentos e estacionamentos de bicicleta, principalmente aqueles associados ao transporte coletivo. Fazia sentido, portanto, que a busca se
voltasse às próprias cidades-membros do C40. Em especial, as que fazem parte da rede
“Walking and Cycling Network”.
As cidades escolhidas foram Londres, Nova York, Cidade do México e Paris (com sua região metropolitana). As três primeiras atendem muito bem aos requisitos definidos. Já a
última foi incluída no estudo pois, embora seja uma cidade menor, participa de uma certa
competição por se tornar uma das cidades mais cicláveis do mundo e porque está inserida em uma região metropolitana de porte equivalente ao das anteriores.
A tabela a seguir mostra o perfil da cidade de São Paulo e das demais cidades observadas
no estudo.
Dados/Cidades

População

Dimensão

Densidade demográfica

São Paulo

11,9 milhões

1.524 km²

7.808 hab/km²

Cidade do México

9,1 milhões

1.495 km²

6.087 hab/km²

9 milhões

1.595 km²

5.643 hab/km²

Nova York

8,6 milhões

1.215 km²

7.078 hab/km²

Paris

2,2 milhões

105 km²

20.952 hab/km²

Londres

Fonte: Perfil das cidades-membro (C40.org, 2021): Os dados da plataforma C40 são usados
para todas as cidades, de forma a facilitar a comparação.

Para fins de comparação, também são trazidas as respectivas divisões modais para cada
cidade2.
Dados/Cidades

Viagens diárias

Bicicleta

A pé

Transporte
Coletivo

Automóvel

Outros

São Paulo (2017)

24,9 milhões

0,8%

30,7%

39,1%

29,4%

0,0%

Cidade do México
(2017)

17,3 milhões

1,4%

26,0%

49,8%

23,5%

0,1%

27 milhões

2,4%

25,0%

35,8%

36,8%

0,0%

27,4 milhões

2,0%

41,0%

25,0%

29,0%

3,0%

9 milhões

2,8%

56,3%

31,6%

6,8%

2,5%

42,7 milhões

2,0%

40,1%

22,0%

34,8%

1,6%

Londres (2019)
Nova York (2019)
Paris (2018)
Île-de-France (2018)

2 O somatório pode dar mais de 100% devido aos arredondamentos. A fonte de cada divisão modal está no texto de cada cidade.
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Principais resultados
Dentre os principais resultados do estudo, podemos destacar:
• Todas as cidades estudadas estabeleceram metas de aumento dos modos coletivos e
ativos. Todas também possuem metas específicas de aumento de viagens em bicicleta.
Londres, Nova York e Cidade do México possuem métodos distintos mas eficientes de
como monitorar essas metas ano a ano;
• Londres e Nova York possuem metas específicas de população residente próxima à malha cicloviária implantada – algo que a Cidade do México chegou a medir, mas não a estabelecer como meta. São Paulo possui todos os dados para adotar uma meta similar;
• Nas cidades internacionais, o Censo populacional e outras pesquisas nacionais fazem
perguntas específicas com relação à bicicleta, auxiliando no monitoramento de seu
uso. Nos casos de Londres e Nova York, pesquisas de órgãos nacionais de saúde também possuem perguntas específicas sobre o uso da bicicleta em seus questionários;
• Todas as cidades pesquisadas fazem contagens periódicas de ciclistas, embora o modo
como os dados são aproveitados varia enormemente. De uma forma geral, os dados
de contagem auxiliam as pesquisas periódicas na busca por monitorar o aumento de
viagens de bicicleta;
• Cidades com maior participação da bicicleta frente ao total de viagens possuem uma
extensa malha cicloviária implantada e há uma tendência nessas cidades de revisar a
tipologia criada anteriormente de forma a melhorar o grau de proteção oferecido. A exceção a esta regra é Paris, que tem porte menor do que as outras, mas que estabeleceu
limites máximos de velocidades de 30 km/h para veículos motorizados em praticamente todo o território do município;
• Todas as cidades estudadas possuem, se não uma meta clara de redução de mortes no
trânsito, uma preocupação declarada em ações concretas com a melhoria da segurança
viária. Não custa lembrar que uma das maiores barreiras para aumentar o uso da bicicleta nas cidades é justamente a segurança no trânsito;
• As cidades pesquisadas apresentaram um bom grau de transparência com relação aos
dados utilizados nos relatórios de monitoramento, além de boa periodicidade na publicação de relatórios. Londres se destaca por ter um relatório único de mobilidade,
que engloba a evolução nos diferentes eixos relacionados ao tema – desde participação
modal, passando por dados de implantação da malha cicloviária até indicadores de
segurança viária.
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Resumo das metas por cidade
Tipo de meta

Proporção de
viagens em bicicleta

São Paulo

Alcançar 78% das viagens
feitas a pé, por bicicleta ou
por transporte coletivo até
2050

Cidade do México

Alcançar 80% das viagens
por transporte coletivo e modos ativos (bicicleta e a pé)
até 2040

Londres

Alcançar 80% das viagens
feitas a pé, por bicicleta ou
por transporte coletivo até
2041

Alcançar que 8% das viagens Alcançar que pelo menos 3% Alcançar que 4,5% das
sejam feitas em bicicleta até das viagens sejam feitas em viagens sejam feitas em
bicicleta até 2024
2050
bicicleta até 2024
Chegar a 70% da população
morando a 400 m da rede
cicloviária de alta qualidade
até 2041*

População residente
próxima à malha
cicloviária

(Não estabelece meta relacionada à acessibilidade da
rede cicloviária)

(Não estabelece meta relacionada à acessibilidade da
rede cicloviária)

Infraestrutura
cicloviária

Chegar a 1.800 km de
infraestrutura cicloviária
implantados até 2028

Chegar a cerca de 1.400 km
Chegar a 1.700 km de infraes- de infraestrutura cicloviária
trutura cicloviária até 2040
de alta qualidade (sem data
limite definida)*

Segurança e
integridade física

Reduzir em 50% o número
Reduzir em 70% o número
Zerar o número de pessoas
de pessoas mortas no trânsi- de pessoas mortas no trânsi- mortas ou seriamente ferito até 2030 (ano base é 2020) to até 2040 (ano base é 2019) das no trânsito até 2041

* Ver observações sobre a “rede de alta qualidade” no texto sobre a cidade. ** Meta cumprida em 2021.
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Nova York

Paris

Alcançar 80% de viagens
por modos sustentáveis (a
pé, bicicleta ou transporte
coletivo) até 2050

Chegar a pelo menos 83% das
viagens da Metrópole da Grande
Paris em modos coletivos e ativos
até 2050, sendo pelo menos
50% em modos ativos e 33% em
modos coletivos (meta da Região
Metropolitana)

Alcançar que 10% das
viagens sejam feitas em
bicicleta até 2050

Alcançar que 10% das viagens
sejam feitas em bicicleta até 2024
(meta da Região Metropolitana)

Chegar a 90% da população
morando a 400 m da rede
cicloviária até 2022

(Não estabelece meta relacionada
à acessibilidade da rede cicloviária)

Chegar a uma rede de estruTornar Paris uma cidade 100%
turas protegidas que alcance
ciclável (sem data limite definida)
toda a cidade até 2030

Zerar o número de pessoas mortas ou seriamente
feridas no trânsito (sem data
limite definida)

Implantar zonas 20 e 30 de velocidade reduzida por toda Paris,
exceto em avenidas determinadas, até 2020**

São Paulo
Perfil da cidade
São Paulo é uma cidade com 11,9 milhões de habitantes distribuídos em 1.524 km², tendo
uma densidade populacional de 7.808 hab/km² 3. A cidade está no centro da Região Metropolitana de São Paulo. Informações sobre o município são trazidas aqui para possibilitar um comparativo entre os demais territórios pesquisados.

Mapa da cidade
de São Paulo
e seus limites
administrativos.
Fonte: Plataforma
Geosampa, 2021.

No âmbito municipal, a gestão da mobilidade por bicicleta fica a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), que formula e coordena as políticas públicas. A
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é responsável pelo planejamento da malha
cicloviária, de melhorias no viário e pelo monitoramento da segurança viária. A São Paulo Transporte S/A é responsável pela fiscalização dos bicicletários em terminais urbanos,
operados por empresas concessionárias.
Na capital paulista, os sistemas de bicicletas compartilhadas são planejados e operados
pela iniciativa privada, a partir de um credenciamento realizado junto à Prefeitura. O principal é o da empresa Tembici.
Entre os anos de 2017 e 2018, São Paulo registrou cerca de 25,8 milhões de viagens diárias,
sendo 40,2% por transporte coletivo, 29% por transporte individual, 30% por modo a pé
e 0,8% por bicicleta4.

3 C40.org (2021). Os dados da plataforma C40 serão usados para todas as cidades, de forma a facilitar a comparação entre elas.
4 Pesquisa Origem Destino 2017 (2019). Dados de viagens diárias por modo principal e cidade de origem.
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta
Alcançar que 78% das
viagens no município sejam
feitas em transporte coletivo
ou em modos ativos (a pé e
bicicleta) até 2050

Proporção de viagens
em bicicleta

Alcançar que 3,2% das viagens totais sejam realizadas
em bicicleta até 2028

Origem da meta

Plano de Ação Climática
do Município de São Paulo
2020-2050 (2021)

Plano de Mobilidade de São
Paulo - PlanMob/SP 2015
(2016)

Alcançar que 4% das viagens
Agenda Municipal 2030
totais sejam realizadas em
(2021)
bicicleta até 2030
Plano de Ação Climática
Alcançar que 8% das viagens
do Município de São Paulo
totais sejam realizadas em
2020-2050 (2021)
bicicleta até 2050

Estado atual

Como é feito o
monitoramento

71% do total de viagens
A participação modal e perfil
realizadas em transporte
coletivo, a pé ou em bicicleta de quem usa a bicicleta são
levantados pela Pesquisa
(2018)
Origem-Destino
Fonte: Pesquisa OD 2017
Contagens de ciclistas são
(2019)
realizadas pela CET desde
2014 em diferentes pontos
da cidade

(Ainda não estabelece meta
relacionada à acessibilidade
da rede cicloviária)

(Ainda não estabelece meta
relacionada à acessibilidade
da rede cicloviária)

Pesquisas Origem-Destino
da Região Metropolitana
de São Paulo, realizadas a
cada 10 anos desde 1967
pela Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos
e pelo Metrô
Pesquisas de Mobilidade
Urbana, realizadas a cada
10 anos desde 2002 pela
Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos
e pelo Metrô

0,8% das viagens diárias realizadas em bicicleta, ou cerca Busca-se que os indicadores para o Plano de Ação
de 211 mil viagens (2018)
Climática sejam atualizados
anualmente via Comissão
Fonte: Pesquisa OD 2017
Municipal para o Desenvolvi(2019)
Acompanhamento das
mento Sustentável (Agenda
Comissões Temáticas da
2030)
Agenda 2030
Cerca de 30% da população
mora a 300 m da rede cicloviária (2021)

População residente próxima à malha cicloviária

Publicação e
periodicidade

Cerca de 39% da população
mora a 400 m da rede cicloviária (2021)
Fonte: Estimativas segundo
cálculos do Banco Mundial
(2021)
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Poderia ser feito a partir dos
dados do Censo e dados de
implantação de infraestrutura de circulação

Dados de implantação de
infraestrutura cicloviária
atualizados mensalmente
pela CET
Censo populacional, realizado a cada 10 anos pelo IBGE
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta
Plano de Mobilidade de São
Paulo - PlanMob/SP 2015
(2016)

Infraestrutura cicloviária

Chegar a 1.800 km de
infraestrutura cicloviária de
circulação até 2028

Plano Cicloviário do Município de São Paulo (2020)
Plano de Ação Climática
do Município de São Paulo
2020-2050 (2021)

Segurança e
integridade física

Reduzir as mortes no trânsito para no máximo de 3 para
cada 100 mil habitantes até
2028
Reduzir em 50% as mortes
de ciclistas até 2030 (com
base nos valores de 2020)

Plano de Mobilidade de São
Paulo - PlanMob/SP 2015
(2016)
Plano de Segurança Viária
do Município de São Paulo
(2019)
Agenda Municipal 2030
(2021)

Estado atual

Como é feito o
monitoramento

695 km de vias com tratamento cicloviário permanente, sendo 663 km de ciclovias Dados de implantação de
e ciclofaixas e 32 km de
infraestrutura cicloviária, de
ciclorrotas (2021)
atualização mensal
Fonte: Site da CET (2021)

Publicação e
periodicidade
Dados de implantação de
infraestrutura cicloviária
atualizados mensalmente
pela CET
Disponibilização de dados
georreferenciados pela
plataforma de dados abertos
Geosampa

791 mortes, ou 6,4 mortes
para cada 100 mil habitantes
(2019)
31 mortes de ciclistas, ou
0,3 morte para cada 100 mil
habitantes (2019)
Observação: usados dados de 2019 para facilitar a
comparação com as outras
cidades
Fonte: Relatório anual de
sinistros de trânsito 2020
(2021)
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Dados de fatalidades e ferimentos no trânsito acompanhados pela CET e pelo Governo do Estado com dados
da Secretaria de Segurança
Pública do Estado

Relatórios anuais de sinistros
de trânsito, publicados pela
CET
Dados de mortes e pessoas
feridas no trânsito, publicados mensalmente pelo
Infosiga
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Proporção de viagens em bicicleta
São Paulo tem a meta de alcançar 78% das viagens diárias realizadas por transporte coletivo e modos ativos até 20505. Entre 2017 e 2018, anos em que a última Pesquisa Origem-Destino foi aplicada na cidade, 71% das viagens foram feitas por estes modos, somados6.
Para a bicicleta, as metas são de chegar a 3,2% do total de viagens até 20287, 4% das viagens diárias até 2030 e 8% até 20508. Estima-se que cerca de 211 mil viagens diárias foram
feitas tendo a bicicleta como modo principal (0,8% do total) entre os anos 2017 e 2018
– somadas as viagens que a combinaram com outro modo de transporte, eram cerca de
220,5 mil9.
O monitoramento da participação modal é feito por meio das pesquisas Origem e Destino,
realizadas a cada 10 anos desde 1967 pela Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos e pelo Metrô. Trata-se de uma pesquisa domiciliar e de linha de contorno, com
amostragem de 32 mil domicílios e de escala metropolitana. Desde 2002, também são
executadas pelos mesmos órgãos principais e com a mesma periodicidade as Pesquisas
de Mobilidade Urbana, que são pesquisas domiciliares com amostragens menores, de cerca de 8 mil residências.
A CET faz contagens manuais de ciclistas desde 2014 em turnos da manhã e/ou da tarde
de um dia típico (7h-10h e 17h-20h), publicando os dados anualmente em seus Relatórios
de Desempenho do Sistema Viário. Já as executadas por contadores automáticos, operam
desde 2016 e estão localizadas em ciclovias de 3 avenidas com os dados brutos publicados no site da companhia. Há também contagens com contadores móveis em infraestruturas cicloviárias e contagens manuais realizadas sob demanda.
Uma vez que as contagens de ciclistas estão muito voltadas para o acompanhamento das
estruturas cicloviárias implantadas, ainda é necessário desenvolver uma forma de monitorar o aumento das viagens em bicicleta com maior periodicidade. Com o lançamento,
em 2021, da Agenda Municipal 2030 de acompanhamento das metas municipais de desenvolvimento sustentável, ficou estabelecida a criação de um indicador próprio que auxilie
a cidade a monitorar a divisão modal nos intervalos entre as pesquisas Origem e Destino
estaduais.

5
6
7
8
9

Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
Pesquisa Origem Destino 2017 (2019)
Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016)
Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
Pesquisa Origem Destino 2017 (2019)

12

benchmarking | monitoramento | são paulo

Dados abertos
A cidade de São Paulo tem aberto cada vez mais os dados de mobilidade urbana. A
plataforma de dados abertos Geosampa traz diversos conjuntos de dados georreferenciados relacionados ao desenvolvimento urbano como um todo. Voltados para a
bicicleta, há os de malha cicloviária existente e bicicletários, além de dados de segurança viária.
Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas existentes também podem ser encontradas no site
da CET junto aos dados de contagens automáticas de ciclistas. Documentos relacionados ao Plano Cicloviário também estão no site da companhia.
Dados de segurança viária também estão na Plataforma Vida Segura, mantida pela
CET, e no site Infosiga, mantido pelo Governo do Estado.
O Observatório Mobilidade Segura, mantido pela SMT, se propõe a ser um bem-vindo
agregador de dados relacionados à mobilidade, mas requer ser melhor desenvolvido
para cumprir seu papel.
Os dados de uso das bicicletas compartilhadas (privados) e dos bicicletários públicos
ainda não são publicados pelos órgãos municipais.

População residente próxima à malha cicloviária
Diferentemente das cidades de Londres e Nova York, que estabeleceram metas específicas de implantação da malha cicloviária vinculadas ao acesso da população a elas, ou da
Cidade do México, que mensurou o nível de serviço do acesso da rede cicloviária da mesma forma10, São Paulo ainda não fixou como meta alcançar um percentual da população
atendida por ciclovias e ciclofaixas.
A iniciativa Ciclomapa, mantida pela União de Ciclistas do Brasil (UCB) e ITDP Brasil, faz
esse cálculo usando como base dados do Censo populacional, publicado a cada 10 anos
pelo IBGE (o último é de 2010), e os dados da rede existente na plataforma de mapeamento colaborativo Open Street Maps, que até o final de 2021 ainda não refletia a rede mais
recente implantada. As duas organizações fazem o cálculo de população atendida com
base em uma distância de até 300 metros da rede. O indicador do People Near Bikelanes
(PNB) segundo este método é de cerca de 20% para a capital paulista.
Tendo como base a malha viária oficial publicada no site da CET e na plataforma de dados
abertos Geosampa e os mesmos dados do Censo, o Banco Mundial estimou o PNB em
30% para uma distância de 300 metros (comparável ao método da UCB/ITDP) e em 39%
para uma distância de 400 metros (comparável às cidade de Londres e Nova York).

10 Mais informações sobre este tema nas seções específicas de cada cidade.
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Uma vez que os dados da rede existente são atualizados mensalmente pela CET, seria
simples acompanhar o desenvolvimento de uma meta como essa. Um indicador como o
PNB ajudaria, inclusive, a mitigar as desigualdades sociodemográficas identificadas na
implantação da malha cicloviária11.

Infraestrutura cicloviária
O objetivo de ampliação da rede cicloviária é chegar a 1.800 km de infraestrutura implantada até 202812. Ao final de 2021, a cidade contava com 695 km de vias com tratamento
cicloviário permanente, sendo 663 km de ciclovias e ciclofaixas e 32 km de ciclorrotas13.
A cidade busca ainda ampliar o sistema de bicicletas compartilhadas, operado por empresas privadas, para que alcance 60% do território até 2024 e 100% até 202814. Estima-se
que o sistema possua abrangência de apenas 6,25% do território15, embora a métrica de
mensuração não seja clara. Caso seja considerada a presença do sistema por subprefeitura, o índice pode chegar a 22%16. Também está fixada a meta de implantar bicicletários em
todos os terminais e estações de transporte coletivo até 202417.
O monitoramento da implantação da infraestrutura cicloviária de circulação é realizado
pela CET, que disponibiliza os dados georreferenciados em um mapa online, e na plataforma de dados abertos Geosampa.

Segurança e integridade física
A capital paulista estabeleceu como meta reduzir as mortes no trânsito para o máximo de
3 para cada 100 mil habitantes até o fim de 202818 e a de reduzir pela metade as mortes de
ciclistas até 2030 (com base nos valores de 2020)19. Em 2019, ano que permite uma comparação fácil entre as diferentes cidades apresentadas nesta pesquisa, São Paulo registrou
791 mortes no trânsito, ou 6,4 mortes para cada 100 mil habitantes – para ciclistas, foram
31 mortes, ou 0,3 morte para cada 100 mil habitantes20.
O acompanhamento desta meta é feito no âmbito municipal pela CET, que passou a disponibilizar dados semestrais na plataforma de dados abertos Geosampa e que publica,
anualmente desde 2012, um Relatório Anual de Sinistros de Trânsito. O Governo do Estado de São Paulo também mantém o site Infosiga, que atualiza de forma mensal os dados
relacionados a ocorrências de trânsito com vítimas para todas as cidades do Estado. Em
ambos os casos é possível ter acesso aos dados brutos das ocorrências.

11 Nota técnica: Priorizar o transporte ativo por bicicletas! (2021)
12 Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016); Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
13 Site da CET (dezembro de 2021).
14 Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016); Plano Cicloviário do Município de São Paulo (2020); Agenda Municipal 2030 (2021); Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
15 Plano Cicloviário do Município de São Paulo (2020)
16 Nota técnica: Priorizar o transporte ativo por bicicletas! (2021)
17 Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016); Plano Cicloviário do Município de São Paulo (2020); Agenda Municipal 2030 (2021); Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 (2021)
18 Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016); Plano de Segurança Viária do Município de São Paulo (2019)
19 Agenda Municipal 2030 (2021)
20 Relatório anual de sinistros de trânsito 2020 (2021)
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Planos estratégicos principais

PlanMob 2015
2016

Plano Cicloviário
2019

2020

Plano de Segurança Viária

2021
PlanClima
Agenda 2030

O Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob/SP 2015 (2016) foi feito como um desdobramento do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014), voltado para o tema da
mobilidade urbana. Ambos os instrumentos seguem as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana (PNMU), Lei Federal 12.587/2012, de priorizar os modos ativos e coletivos de transporte.
O Plano de Segurança Viária do Município de São Paulo (2019) materializa os compromissos de segurança viária estabelecidos no PlanMob 2015 e marca o momento em que a
capital paulista passou a adotar os conceitos de Visão Zero e Sistemas Seguros, segundo
os quais nenhuma morte ou ferimento grave no trânsito é aceitável. O planejamento cicloviário, inicialmente feito pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
e transferido a partir de 2009 para Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT),
passou a ser elaborado de forma integrada ao planejamento de segurança viária a partir
de 2019.
O Plano Cicloviário (2020) marca o momento final das oficinas participativas voltadas para
a construção do instrumento e atualiza as metas previstas no PlanMob 2015 relacionadas
à bicicleta.
Com a municipalização das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a
Agenda Municipal 2030 (2021) ajudou a consolidar uma série de indicadores voltados para
acompanhar a meta de ampliação das viagens de bicicletas na cidade. A Comissão Municipal ODS, responsável pelo documento, é a mesma para a qual os relatórios anuais de
acompanhamento do PlanClima devem ser apresentados.
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Dentre as metas, duas se destacam. A meta 11.2 é e prevê que 70% das viagens realizadas
por veículos motorizados sejam em modos coletivos e que pelo menos 3,2% das viagens
sejam feitas por bicicletas. Por ser ancorada no PlanMob 2015, a tendência é que o texto
desta meta seja revisto para se adequar às novas redações e metas mais atuais, contidas
no PlanClima. Já a meta 3.6 é voltada para reduzir no mínimo pela metade as mortes causadas pela violência no trânsito. Ambas preveem a publicação de indicadores anuais de
acompanhamento.
Finalmente, o Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050 - PlanClima
(2021) consolidou o papel da migração modal como um dos eixos de enfrentamento à crise climática e ajudou a consolidar e aumentar as metas de ampliação da participação dos
modos ativos e coletivos de transporte frente aos demais.
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Cidade do México
Perfil da cidade
Cidade do México possui uma população de 9,1 milhões, área de 1.495 km² e densidade
populacional de 6.087 hab/km² 1. A Região Metropolitana do Vale do México é formada
pela Cidade do México e outros 41 municípios, com estimativa de população de 21,5 milhões em 2010.

Mapa da Cidade do
México com as regiões
administrativas.
Fonte: Wikipédia

Até recentemente, o planejamento da infraestrutura cicloviária de circulação, a operação
de eventos pró-bicicleta e a supervisão do sistema de bicicletas compartilhadas (ECObici) eram feitos pela Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), que também é responsável
pelo monitoramento da poluição do ar2.
Avaliando que esta ordenação impedia a implementação de um sistema de mobilidade
integrado (o que inclui a integração tarifária) e por vezes duplicava os esforços de planejamento, tais atribuições começaram a ser passadas para a Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a partir de 20193. Já o monitoramento dos índices de segurança viária é realizado pela
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).
A Cidade do México registra cerca de 17,3 milhões de viagens diárias, com divisão modal
de 49,8% das viagens realizadas em transporte coletivo, 23% em transporte individual,
26% a pé, 1,4% por bicicleta e 0,1% por outros modos (lancha, balsa ou patinete)4. Em
2018, a Cidade do México foi eleita a cidade mais congestionada do mundo pelo TomTom
Traffic Index5. Segundo o inventário de emissões de gases estufa, das emissões que ocorrem dentro do território do município, cerca de 81% estão relacionadas aos transportes6.
Estimava-se em 2018 que 50% das viagens realizadas percorriam distâncias menores que
8 km7.
1 C40.org (2021)
2 SEDEMA
3 Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019 (2019)
4 Pesquisa Origem e Destino 2017 (2018). A soma das proporções dá mais do que 100% devido aos arredondamentos.
5 PlanBici CDMX (2018)
6 PACCM y ELAC (2021)
7 PlanBici CDMX (2018)
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Alcançar 80% das
Plan General de Desarollo
viagens por transporte
de la Ciudad de México
coletivo e modos ativos
(2020)
(bicicleta e a pé) até
2040

Plan de Acción Climática
de la Ciudad de México
Alineado con el Acuerdo de
París (2018)

Proporção de viagens em bicicleta

Alcançar que pelo
menos 3% das viagens
sejam feitas em bicicleta até 2024

Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad
en la Ciudad de México
(2019)
Programa Ambiental y de
Cambio Climático para la
Ciudad de México 20192024 (2019)
Estrategia Local de Acción
Climática 2021-2050 / Programa de Acción Climática
de la Ciudad de México
2021-2030 (2021)

Estado atual

Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

77% das viagens da cidade
são por transporte coletivo
e modos ativos (2017)
Fonte: Encuesta Origen-Des- A participação modal das viagens é
tino 2017 (2018)
fornecida pelas pesquisas Encuesta
Origen-Destino (EOD)
As estimativas de quantidade de
viagens diárias são feitas por meio
dos Estudios de Movilidad Ciclista contagens sistemáticas de ciclistas
que permitem a aplicação de fatores
de expansão. Em 2017 e 2018, as
contagens foram acompanhadas de
1,4% das viagens diárias são entrevistas com ciclistas
por bicicleta, ou cerca de
241 mil viagens (2017)
O Censo também acompanha o uso
da bicicleta em escala nacional
Fonte: Encuesta Origen-Destino 2017 (2018)
Dados de uso dos sistemas de bicicletas compartilhadas
298 mil viagens diárias em
bicicleta (2017)
Fonte: Estudio de Movilidad
de Ciclista (EMC) (2017)
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Pesquisas Encuesta Origen-Destino
(EOD), realizadas em intervalos de
cerca de dez anos desde 1983
Para bicicleta, contagens sistemáticas anuais são realizadas pelo
Estudios de Movilidad de Ciclista
(EMC) entre 2008 e 2018
Estatísticas de uso do sistema
de bicicletas compartilhadas são
atualizadas mensalmente em site
próprio do sistema ECObici
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Infraestrutura
cicloviária

Meta

Alcançar 600 km de infraestrutura cicloviária,
16 bicicletários e 10 mil
bicicletas compartilhadas até 2024
Chegar a 1.700 km de
infraestrutura cicloviária até 2040

Segurança e
integridade física

Reduzir em 30% o
número de pessoas
mortas no trânsito até
2024 (ano base é 2019)
Reduzir em 70% o
número de pessoas
mortas no trânsito até
2040 (ano base é 2019)

Origem da meta

Programa Ambiental y de
Cambio Climático para la
Ciudad de México 20192024 (2019)
Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de
México 2020-2024 (2020)
Plan General de Desarollo
de la Ciudad de México
(2020)

Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de
México 2020-2024 (2020)
Plan General de Desarollo
de la Ciudad de México
(2020)

Estado atual
322,5 km de infraestrutura
cicloviária existente (2020)
- o valor inclui 54 km das
chamadas “ciclovías emergentes”, que são estruturas
de proteção criadas no contexto da pandemia de COVID-19, e 62 km de ciclovias
consideradas recreativas
Fonte: Programa Integral de
Movilidad de la Ciudad de
México 2020-2024 - Diagnostico Técnico (2020); Movilidad Ciclista en la Ciudad de
México (2020); Infraestructura y Cultura Ciclista (2020);
PlanBici CDMX (2018)
655 mortes no trânsito ou
7,4 mortes para cada 100
mil habitantes (2019)
Fonte: Plan General de
Desarollo de la Ciudad de
México (2020), com base no
INCIFO
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Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

Relatórios de infraestrutura ciclista,
publicados anualmente pela SEMOVI a partir de 2019
Dados de implantação de infraestrutura cicloviária

Dados de fatalidade e ferimentos no
trânsito acompanhados pela SSC e
INCIFO

Mapa virtual para a visualização da
infraestrutura cicloviária existente
(localização das ciclovias, bicicletários, conexão com o transporte
coletivo e sistema de bicicletas
compartilhadas), criado em 2020

Relatórios Indicadores del Anuario
Estadístico del Instituto de Ciencias
Forenses, publicados anualmente
pelo INCIFO - engloba pessoas
falecidas posteriormente
Reporte Trimestrale de Hechos de
Tránsito com base da SSC - pessoas
falecidas no local
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Proporção de viagens em bicicleta
Assim como Londres e Nova York, a capital mexicana estabeleceu como meta alcançar
80% das viagens por transporte coletivo e modos ativos (bicicleta e a pé). No caso da Cidade do México, o prazo é até 20408. Em 2019, 77% das viagens diárias do território já
eram por transporte coletivo e/ou modos ativos, patamar que alcançava 80% na região
metropolitana.
Outra meta principal, estabelecida nos instrumentos de ação climática e de redução de
emissões de gases estufa, é promover a migração modal de forma que as viagens em bicicleta, hoje em cerca de 1,4% do total, cheguem a 3%. O prazo para que isso aconteça
havia sido inicialmente fixado para o ano de 2050, mas os documentos de planejamento
estratégico mais recentes apontam para 2024.
Adiantamento da meta de migração modal
Publicado pela SEDEMA em parceria com o C40 em 2018, o Plan de Acción Climática
de la Ciudad de México Alineado con el Acuerdo de París trouxe uma visão de composição modal em que a bicicleta alcançaria 2% do total até 2030 e 3% até 2050.
Já uma apresentação referente ao Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad en la Ciudad de México (2019), da Jefatura de Gobierno, apresentou ações
específicas para a bicicleta e definiu a data limite para que os 3% fossem alcançados
em 2024 – o documento traz a logomarca do Movilidad Integrada, da Secretaría de
Movilidad, e o prazo está de acordo com outros documentos recentes da mesma secretaria.
Finalmente, a Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 / Programa de Acción
Climática de la Ciudad de México 2021-2030 (2021), da SEDEMA, traz como prazo de
implementação para a meta do percentual de viagens em bicicleta o ano de 2024.
O monitoramento relacionado à proporção de viagens por modo de transporte tanto para
a Cidade do México quanto para a região metropolitana é realizado pelas Encuestas Origen-Destino (EOD) em intervalos regulares com a última edição de 20179.
Para estimativas de viagem por bicicleta e tendência de crescimento, são usadas contagens sistemáticas de ciclistas, executadas desde 2008 e de periodicidade quase sempre
anual10. Alongar-se sobre o método criado naquele ano é relevante pois, ainda que tenha
passado por alterações, permite compreender como é feito o monitoramento do aumento
das viagens em bicicleta.
Em 2008, com o objetivo de servir como linha de base para uma série de medições sistemáticas futuras, foi realizada uma contagem em 476 cruzamentos do município. A quantidade de pontos foi estabelecida buscando uma amostragem por área administrativa,
8 Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020)
9 Os levantamentos Encuestas Origen-Destino foram realizados nos anos base 1983, 1994, 2007 e 2017 por diferentes organizações ao
longo do tempo. As pesquisas consideram viagens realizadas em um dia útil pela população com idade igual ou maior do que 6 anos.
10 Plan Bici CDMX (2018)
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proporcional ao número total de viagens conforme os dados da pesquisa Origem-Destino
de 2007. Uma vez definida a quantidade de locais por área, os cruzamentos foram selecionados de forma aleatória considerando a tipologia da via (primária ou secundária, além
de características do viário).
As contagens aconteceram uma vez por ponto (sem repetição) ao longo de uma semana
típica inteira, ou seja, com atividade escolar, incluindo finais de semana e fora da temporada de chuvas. Em cada ponto, a contagem aconteceu em um turno de sete horas, cobrindo manhã e tarde (das 7h às 14h) ou tarde e noite (das 14h às 21h). Os valores médios
para cada turno foram duplicados de forma a considerar os dois intervalos de tempo e,
uma vez que os dois períodos juntos concentravam cerca de 90% da quantidade de ciclistas conforme levantamentos anteriores, o resultado pôde ser expandido para estimar a
quantidade média de ciclistas diários em 123 por cruzamento11.
Tendo a média de ciclistas por interseções, o cálculo avalia que a cidade possui cerca de 50
mil cruzamentos, resultando em pouco mais de 6 milhões de passagens de ciclistas nestes
pontos. Finalmente, considerando que a extensão média dos deslocamentos em bicicleta
era de 60 ruas, as 6 milhões de passagens divididas pelas 60 ruas resultava em 102,5 mil
viagens diárias, valor similar ao estimado por outras fontes12. O método buscava estimar a
quantidade de viagens diárias em bicicleta com um intervalo de confiança de 95%.
Contagens similares aconteceram nos anos 2009, 2010, 2012, 2015 e 201613, com o método
passando por pequenas alterações ao longo do tempo. Infelizmente, com exceção dos
três primeiros anos, os relatórios dos chamados Estudios de Movilidad Ciclista não estão
mais disponíveis online e o registro é trazido pelo Plan Bici CDMX (2018), que mostra somente os resultados das estimativas.
Em 2017 e 2018, como parte da Estratégia de Mobilidade em Bicicletas da Cidade do México, uma nova metodologia passou a ser aplicada. Os pontos de contagem foram reduzidos
para 200, mas houve o acréscimo de 4 mil entrevistas com ciclistas, de modo a caracterizar
as viagens14. Os relatórios não estão disponíveis online, mas os dados abertos para o ano
de 2018 podem ser acessados no Portal de Dados Abertos da Cidade.
A Cidade do México também possui três contadores automáticos fixos. Estima-se que cerca de 11% das viagens pedaladas sejam realizadas em bicicletas públicas compartilhadas
do sistema ECOBici15. As pesquisas Encuesta ECObici buscam traçar um perfil de pessoas
que fazem uso do sistema de bicicletas compartilhadas, tendo sido realizadas em 2012,
2014, 2017 e, de forma digital, em 2020. Durante a pandemia observou-se um aumento do
uso da bicicleta e consequente aposta da cidade neste modo.

11 Conteos de Línea Base sobre Ciclistas en el Distrito Federal (anos 2008, 2009 e 2010); Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México - Monitoreo y Evaluación Ciclista (2009). É importante comentar que os relatórios das contagens de 2008, 2009 e 2019
trazem a informação de que os levantamentos aconteceram em 476 turnos, em 476 cruzamentos diferentes, resultando em um turno
único (manhã ou tarde) por cruzamento. Este dado é reforçado na listagem de cruzamentos selecionados por unidade administrativa.
Já a publicação sobre Monitoramento e Avaliação Ciclista, de 2009, sugere que as contagens teriam acontecido em dois turnos, mas
em 238 cruzamentos.
12 Conteos de Línea Base sobre Ciclistas en el Distrito Federal (anos 2008, 2009 e 2010)
13 Plan Bici CDMX (2018). A contagem do ano de 2013 não estimou o número de viagens total, não podendo ser comparada às demais.
14 Plan Bici CDMX (2018)
15 La bicicleta en la Ciudad de México como una herramienta de transporte y trabajo (2020)
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O Censo populacional é decenal, realizado desde 1900 sempre em anos com final zero, e
permite acompanhar o uso da bicicleta em escala nacional. No questionário básico, pergunta-se apenas se no domicílio há bicicletas que são usadas como meio de transporte, enquanto o questionário expandido traz perguntas específicas sobre qual o modo de
transporte (inclui bicicleta) é utilizado mais comumente para ir à escola ou ao trabalho.
Entre a aplicação de dois censos, a partir de 1995 e sempre em anos com final cinco, passaram a ser realizadas as pesquisas Encuesta Intercensal, que trazem as mesmas duas
perguntas sobre o modo de transporte mais utilizado para ir à escola ou ao trabalho.
Dados abertos
Os dados públicos da CDMX são disponibilizados por meio do portal Datos CDMX,
onde todos os departamentos publicam suas informações. O portal é de fácil acesso
e é possível visualizar as planilhas online e mapas com informações georreferenciadas, embora a função análise de dados não estivesse funcionando no momento deste levantamento.
A cidade tem a Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México que asegura a disponibilização dos dados.
Os dados dos Estudios de Movilidad de Ciclista (EMC), as contagens sistemáticas de
ciclistas, chegaram a ser disponibilizados online no site da SEDEMA para os anos de
2008 a 2016, mas não podem mais ser acessados. Somente os dados de 2018 podem
ser acessados na plataforma de dados abertos InfoCDMX.
A ECObici possui um site com as informações das bicicletas compartilhadas que facilita o acesso às estatísticas de uso e mapa interativo, mas o acesso aos dados brutos
não é aberto no site, sendo por meio de cadastro e solicitação.

População residente próxima à malha cicloviária
Diferentemente de Londres e Nova York, a Cidade do México não possui a meta de alcançar uma proporção de pessoas residente próxima à rede cicloviária – este objetivo é
almejado somente para a rede de transporte público16. Porém, as estruturas para modos
ativos, tais como a infraestrutura cicloviária e o sistema de bicicletas compartilhadas, são
consideradas como parte da rede integrada de transporte público.
O Diagnóstico Técnico do Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 20202024 traz os níveis de serviço e parâmetros de acessibilidade adequados para cada tipo de
infraestrutura. No caso das relacionadas à bicicleta, a infraestrutura cicloviária é considerada acessível a uma distância de até 500m (de 3 a 5 minutos pedalando), as estações da
ECObici a até 300m e os biciestacionamentos massivos e semi massivos a até 1km.
A mesma publicação avalia que estes serviços possuem cobertura relacionada à população residente e a empregos de menos de 50% do total da cidade17.
16 Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020)
17 Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024 - Diagnostico Técnico (2020) (p.147)
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Infraestrutura cicloviária
A cidade ainda não considera que possui uma rede, uma vez que a infraestrutura cicloviária implantada é muito concentrada e pouco conectada. Por isso, estabeleceu como
objetivo conectar as vias existentes para deslocamentos curtos e de longa distância, assim
como a conexão com o transporte coletivo por meio de bicicletários massivos e semi massivos, com porte de até 400 vagas18.
A meta é alcançar 600 km de infraestrutura cicloviária, 16 bicicletários e 10 mil bicicletas
compartilhadas até 202419 e chegar a uma rede cicloviária de 1.700 km até 204020. Em 2020,
a cidade contava com cerca de 322 km de infraestrutura cicloviária, uma cifra que inclui 54
km das chamadas “ciclovías emergentes” (estruturas de proteção criadas no contexto da
pandemia de COVID-19) e 62 km de ciclovias consideradas recreativas21.
O sistema de bicicletas compartilhadas é composto pelo ECObici, que opera desde 2010
e atualmente conta com 6.500 bicicletas e 480 estações conectadas a 5 sistemas de transporte coletivo, e pelos subsistemas dockless (sem estações) SiTIS, ofertados no centro
da cidade desde 201822. A pretensão é de que as bicicletas avancem sobre os territórios
com topografia acidentada, especialmente o sistema de bicicletas compartilhadas. Há
também 8 bicicletários massivos e semi massivos em operação e outros 2 em construção.
A implantação e qualificação da infraestrutura é realizada pela SEMOVI, que passou a publicar, a partir de 2019, relatórios frequentes sobre os deslocamentos por bicicleta e possui um mapa virtual para localização da infraestrutura cicloviária – ciclovias, bicicletários,
conexão com o transporte coletivo, sistema de bicicletas compartilhadas e também ciclovias recreativas abertas aos fins de semana e feriados.

Mapa com
infraestrutura
cicloviária, mostrando
a concentração das
estruturas.
Fonte: Mapa Ciclista
CDMX

18 Movilidad en Bicicleta (2019)
19 Programa de Gobierno 2019-2024 (2019)
20 Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020)
21 Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024 - Diagnostico Técnico (2020); Movilidad Ciclista en la Ciudad de
México (2020); Movilidad en Bicicleta (2019)
22 La bicicleta en la Ciudad de México como una herramienta de transporte y trabajo (2020)
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Segurança e integridade física
A Cidade do México possui como meta de curto prazo reduzir em 30% o número de pessoas mortas no trânsito até 2024 (tendo como ano base 2018)23 e meta de médio prazo
reduzir em 70% o número de pessoas mortas no trânsito até 204024.
O monitoramento é feito com base nos dados de ocorrências de trânsito com vítimas, sem
diferenciar a gravidade das lesões. A base de dados utilizada pela SEMOVI é alimentada
por diferentes fontes, sendo as três principais descritas a seguir.
Os dados de ocorrências de trânsito com vítimas são fornecidos em escala municipal pela
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que, junto a SEMOVI,
publica trimestralmente os relatórios Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito desde
2018. O Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) possui uma base
online consultável relacionada às vítimas mortas no local e a vítimas mortas no trânsito
(não somente no local), e acompanha os dados em escala nacional. Porém o número consolidado que é base para a meta vem dos Indicadores del Anuario Estadístico del Instituto
de Ciencias Forenses (INCIFO) e são maiores do que os registrados pelo SSC, já que engloba pessoas falecidas dias após a ocorrência.
O Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de 2019 a partir dos dados da SSC aponta que
foram 397 mortes no trânsito ou 4,36 a cada 100 mil habitantes. Segundo dados do INCIFO, em 2019, o número de pessoas mortas no trânsito ficou em 655, ou 7,4 mortes para
cada 100 mil habitantes25.
A cidade possui também a meta de reduzir em 30% as mortes de ciclistas, pedestres e motociclistas no local das ocorrências, além de reduzir em 80% os atropelamentos a ciclistas provocados por invasão de infraestrutura cicloviária até 202426. O Programa Integral
de Seguridad Vial de la Ciudad de México (PISVI) 2020-2024 (2020) mostra que 91,5% das
multas aplicadas estão relacionadas a comportamentos de risco, como desrespeito ao
limite de velocidade, não respeitar o sinal vermelho e invadir a área de espera de bicicleta
e motos. O PISVI utiliza os dados do SSC para localizar os pontos críticos e as vítimas, e
os dados da INEGI e INCIFO para séries históricas, mortalidade (no local e outros locais),
causas e pessoas responsáveis.

23
24
25
26

Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2020-2024 (2020)
Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020)
Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020)
Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2020-2024 (2020)
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Planos estratégicos principais

Plan de Acción Climática

Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)
Programa Integral de Movilidad 2020-2024
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México

2018

2020

2019

2021

Plan Estratégico de movilidad
Plan Estratégico de Género y Movilidad
Programa de Gobierno 2019-2024

Estrategia Local de Acción Climática
2021-2050/ Programa de acción climática de la Ciudad de México 2021-2030

O Plan de Acción Climática (PAC) (2018) foi elaborado em parceria com o C40 a partir do
Acordo de Paris, com metas de redução de gases de efeito estufa, adaptação aos riscos das
mudanças climáticas e criação de uma sociedade urbana inclusiva e com acessos igualitários.
O Plan Estratégico de movilidad (2019) traz propostas de integração da bicicleta ao uso
cotidiano embasado na Pesquisa Origem-Destino 2017 e serviu de base para o Programa
Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024 (2020) – que é um instrumento
de planejamento do sistema de mobilidade com diagnóstica da mobilidade por bicicleta
– e o Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) 2020-2024 (2020) – com objetivos para
aumento da segurança viária para usuários da bicicleta alinhados à Visão Zero, como elaboração de guia de infraestrutura cicloviária provendo infraestruturas seguras para todos
os usuários e guia de manutenção de infraestrutura com rotina de estudo, implementação
e manutenção.
O Programa de governo 2019-2024 (2019) traz metas de redistribuição dos modos, espaço
viário e recursos, sendo que para bicicleta tem propostas de favorecimento da intermodalidade com o transporte coletivo, regulação dos serviços de bicicletas compartilhadas e
implantação de infraestruturas seguras e acessíveis.
Tratando da intermodalidade da bicicleta e o transporte coletivo, o Plan General de Desarollo de la Ciudad de México (2020) e Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 /
Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030 (2021) trazem o objetivo
de integração da bicicleta ao sistema de transportes com melhor integração da bicicleta
ao transporte coletivo, ampliação do sistema de bicicletas compartilhadas e aumento das
viagens.
25

Londres
Perfil da cidade
A Grande Londres (Greater London) possui uma população de 9 milhões de habitantes e
área estimada em 1.595 km², com densidade populacional de 5.643 hab/km² 1. Ela é composta pela Londres Interna (Inner London), com 12 regiões administrativas2 mais o centro
histórico e financeiro (City of London), e pela Londres Externa (Outer London), com outras
20 regiões administrativas.

Map 2.2 Outer London, Inner London
and Central Activities Zone

Mapa das regiões
de Londres.
Fonte: London.gov

Central Activities Zone
Inner London
Outer London

© Crown Copyright and database right 2013. Ordnance Survey 100032216 GLA.

A Transport for London (TfL) é o principal órgão responsável pelos transportes em Londres. Metropolitana, é também encarregada do transporte de superfície e subterrâneo.
Junto com a Prefeitura de Londres (Mayor of London) e a Great London Authority (GLA)
faz o planejamento e viabilização das melhorias de transportes. A TfL é responsável pela
gestão do sistema de bicicletas compartilhadas, Santander Cycle3, e, juntamente com as
regiões administrativas, pela implantação da infraestrutura cicloviária.
Em 2019, Londres registrou um total de 27 milhões de viagens diárias, compostas por
35,8% de viagens realizadas em transporte coletivo, 36,8% em veículos privados, 25% a pé
e 2,4% por bicicleta4. Prevendo um crescimento de 6 milhões de viagens por dia até 2041,
a cidade busca ampliar as formas sustentáveis de deslocamento e ocupação do espaço
público e frear os problemas com poluição do ar e domínio do tráfego motorizado5.

1 C40.org (2021)
2 Os boroughs são áreas administrativas correspondentes às subprefeituras em São Paulo.
3 Travel in London - Report 13 (2020)
4 Idem
5 The Mayor’s Transport Strategy (2018)
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Estado atual

Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

Mayor’s Transport Strategy (2018)
Alcançar que 80% das viagens sejam feitas a pé, por bicicleta ou por
transporte coletivo até 2041
Proporção de
viagens em
bicicleta

Aumentar para 1,3 milhão de viagens diárias realizadas em bicicleta
até 2024
Obs.: A quantidade equivale a
cerca de 4,5% do total de viagens
projetado

População
residente próxima à malha
cicloviária

Chegar a 28% da população morando a 400 m da rede cicloviária de
alta qualidade até 2024

A participação modal das viagens e
63,2% do total de viagens rea- o perfil de quem pedalou são fornelizadas a pé, em bicicleta ou
cidos pela pesquisa London Travel
Cycling Action Plan (2018) em transporte coletivo (2019) Demand Survey (LTDS) pelo menos
uma vez por ano;
Zero Carbon London: A
Fonte: Travel in London - Re1.5°C Compatible Plan
port 13 (2020)
Para a bicicleta, os dados são
Relatórios Travel in London,
(2018)
complementados com contagens
publicados anualmente pela
de ciclistas diferenciadas por área
TfL
Cerca de 700 mil viagens diá- (Central, Inner e Outer London, desde 2015) e em cordões estratégicos
rias realizadas em bicicleta,
e linhas de barreira (desde a década
ou 2,4% do total (2019)
Cycling Action Plan (2018)
de 1970);
Fonte: Travel in London - Report 13 (2020)

8,8% (2017), 11,5% (2019) e
17,9% (2020)

Mayor’s Transport StrateChegar a 70% da população moran- gy (2018)
Fonte: Mayor’s Transport Strado a 400 m da rede cicloviária de
alta qualidade até 2041
Cycling Action Plan (2018) tegy (2018) e Travel in London
- Report 13 (2020)
(ver observações sobre a rede de
alta qualidade na linha abaixo)
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Dados de uso dos sistemas de bicicletas compartilhadas por ano
Relatórios Travel in London,
publicados anualmente pela
TfL

Densidade populacional a partir
dos dados do Censo e LTDS, e dados de implantação de infraestrutuCenso populacional, realizara de alta qualidade
do a cada 10 anos pelo Office
of National Statistic
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Estado atual

Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

Dados de implantação de infraestrutura de alta qualidade pela
Cycling Infrastructure Database
(CID), de atualização mensal

Relatórios Travel in London,
publicados anualmente pela
TfL

Chegar a 450 km de infraestrutura
cicloviária de alta qualidade até
2024.

Infraestrutura
cicloviária

Obs.:
1. A rede cicloviária estratégica
planejada possui cerca de 1.400
km, sem data final definida para
implantação;

Cycling Action Plan (2018)

2. A rede de alta qualidade segue o
padrão de implantação definido a
partir de 2018. Há outros 2.000 km
de estrutura cicloviária existente
fora deste padrão.
Reduzir em 70% o número de pessoas mortas ou seriamente feridas
no trânsito até 2030 (base é a média
dos anos 2010-14)
Segurança e
integridade
física

Mayor’s Transport Strategy (2018)

Zerar o número de pessoas mortas
ou seriamente feridas em ônibus ou
Vision Zero Action Plan
por ônibus até 2030
(2018)
Zerar o número de pessoas mortas
ou seriamente feridas no trânsito
até 2041

362 km entregues, ou 26% da
rede estratégica (2020)
Fonte: Travel in London - Report 13 (2020)

125 mortes no trânsito, ou
1,4 morte para cada 100 mil
habitantes (2019)
Dados de fatalidades e ferimentos
5 mortes de ciclistas no trânno trânsito acompanhados pela TfL
sito, ou 0,06 para cada 100 mil
com a polícia
habitantes (2019)
Fonte: Travel in London - Report 13 (2020)
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Responsabilidade compartilhada
As metas associadas ao Mayor’s Strategy Plan de pelo menos 20 minutos de viagem
ativa por pessoa por dia, de que 70% da população more a até 400 metros da rede
cicloviária estratégica, de redução de mortes e ferimentos graves no trânsito e de
redução de emissão de gases estufa são compartilhadas com as regiões administrativas de Londres.
O acompanhamento é feito pelo Local Implementation Plan (LIP) e os indicadores
anuais de cumprimento das metas são publicados nos Borough Local Implementation Plan (LIP) performance indicators (2020), que traz os dados regionalizados por
unidade administrativa (borough) para cada uma das metas.

Proporção de viagens em bicicleta
Com relação à participação das viagens de bicicleta frente às demais, Londres estabeleceu
duas metas concomitantes. Primeiro, que 1,3 milhão de viagens diárias realizadas (cerca
de 4,5% do total projetado) seja por bicicleta até 20246. Segundo, que 80% das viagens
diárias sejam realizadas pelos modos a pé, bicicleta ou transporte público até 20417.
Em 2000, a bicicleta correspondia a cerca de 1,2% do total de viagens, número que dobrou
nos anos recentes. Entre 2016 e 2019, a proporção registrou o patamar de 2,4%, ou cerca
de 700 mil viagens diárias8. Também ocorreu o aumento das viagens a pé, de bicicleta e
transporte coletivo, que saíram de 52% em 2000 para 63,2% em 20199.
As metas de aumentar as viagens em bicicleta compõem com outras, relacionadas à saúde e qualidade de vida da população, como as de que todos os londrinos realizem pelo
menos 20 minutos de viagem ativa todos os dias e de que 70% da população more a até
400 metros da chamada “infraestrutura cicloviária de qualidade”10, mostrando que atender a mais pessoas tem peso maior do que a quantidade de quilômetros implantada. Ambas as metas têm como prazo o ano de 2041. Também para esta mesma data limite, há a
meta de reduzir para 20% as viagens feitas por veículo privado e, para 2050, a de alcançar
um sistema de transportes carbono zero.
O monitoramento da participação modal da bicicleta e o perfil de quem pedalou pelo
menos uma vez por ano são feitos pela pesquisa London Travel Demand Survey (LTDS),
realizada anualmente desde 2005 pela TfL. Trata-se de uma pesquisa domiciliar similar
à Pesquisa Origem e Destino de São Paulo, mas anual e com amostragem de cerca de 8
mil domicílios, selecionados de forma aleatória para a realização de entrevistas sobre os
hábitos de viagens das pessoas residentes.
6 Cycling Action Plan (2018)
7 The Mayor’s Transport Strategy (2018)
8 Observação: As viagens são classificadas pelo modo que é tipicamente usado para cobrir a maior distância na viagem.
9 Travel in London - Report 13 (2020)
10 The Mayor’s Transport Strategy (2018). Ver observações sobre a chamada “rede cicloviária de qualidade” na seção “Infraestrutura
cicloviária”.
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A LTDS é realizada desde 2005 e é dividida em duas partes. A primeira traz um questionário
individual, sobre a pessoa entrevistada e sobre as características da residência. A segunda
consiste em uma folha de viagem, que lista todas as viagens feitas em determinado dia.
Ela inclui o motivo da viagem, modos de transporte, horas de início/fim e localização dos
pontos de origem e destino.
Para o monitoramento das viagens em bicicleta, aos resultados das pesquisas LTDS se somam os dados de contagens de ciclistas com base em áreas, que representam as grandes áreas da Central, Inner e Outer London. Realizadas desde 2015, permitem estimar se
houve aumento no número de viagens a partir de um ano base. As contagens para as áreas
Inner e Outer acontecem uma vez por ano. Já as da área Central são trimestrais, possibilitando observar a variação sazonal no uso da bicicleta, aumentando nos meses quentes e
diminuindo nos frios11.
As contagens de ciclistas são complementadas por contagens em cordões estratégicos e
linhas de barreira, realizadas anual ou bianualmente desde a década de 1970 e sempre
no mesmo período do ano, de modo a minimizar vieses sazonais. Tais contagens correspondem à quantidade de ciclistas que cruzou o cordão ou a linha de barreira ao longo das
24h de um dia útil12.

Localização dos pontos de contagem de veículos ao longo dos cordões e linhas de barreira. As
contagens de bicicleta acontecem nos cordões azul escuro (Central London cordon), verde (Inner
London cordon) e vermelho (London boundary cordon, ou Outer cordon), além da linha de barreira
azul clara (Thames screenline).
Fonte do mapa: Traffic Note 3 - TfL Cordon & Screenline Surveys 1971-2017, First draft (TfL, 2019);
Fonte dos cordões de contagem de bicicletas: Travel in London - Report 13 (TfL, 2020).
11 Travel in London - Report 11 (2018)
12 Travel in London - Report 10 (2017)
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Os resultados da LTDS, das contagens de ciclistas e de uso das bicicletas compartilhadas13
são trazidos no que é a principal publicação de monitoramento de todas as metas de interesse destacadas nesta pesquisa, os relatórios Travel in London.
Os relatórios Travel in London são publicações anuais que trazem estatísticas e análises
de viagens, permitindo fazer o acompanhamento de tendências e progresso relacionados
às ações de melhoramento no transporte e áreas relacionadas dos planos estratégicos
Mayor’s Transport Strategy, Cycling Action Plan, Walking Action Plan e Vision Zero Action
Plan.

As capas dos relatórios Travel in London publicados em 2017, 2018, 2019 e 2020, os anos em que a
bicicleta registrou 2,4% do total de viagens. Fonte: site da Transport for London.

Os relatórios apresentam dados históricos para comparação e previsão da tendência do
volume de viagens para os diferentes modos de transporte, assim como dados relacionados à segurança viária, com números de pessoas mortas, feridas ou gravemente feridas no
trânsito, que também são apresentados por unidade administrativa. A publicação de 2020
(ano base 2019) apresenta ainda análises da mobilidade para os períodos pré e durante a
pandemia e detalha o planejamento para a retomada, prevendo diferentes cenários.
Todos os relatórios são acompanhados da publicação de seus respectivos dados abertos,
no formato de planilha.

13 Quanto às bicicletas compartilhadas, os dados vêm desde 2010, sendo o uso reportado com base na média mensal de locações.
Os dados gerais do sistema informam a quantidade de estações, de baias (docking points) e de bicicletas em dezembro de cada ano.
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Dados abertos
Não são apenas os dados dos relatórios Travel in London que são abertos. Os números de contagens, levantamentos das viagens, uso do sistema de bicicletas compartilhadas, assim como shapefiles da rede, dos paraciclos e das estações de bicicletas
compartilhadas ficam abertos em formato bruto no site https://cycling.data.tfl.gov.
uk.
O Data London disponibiliza dados de todos os departamentos, inclusive da TfL. As
fontes disponibilizadas são georreferenciadas com possibilidade de pré-visualização
de tabelas e mapas. Também informam o departamento responsável, email de contato e a frequência de atualização da informação. Também são publicados dados de
fatalidades e feridos no trânsito, sendo caracterizados por regiões administrativas e
entre ciclistas.
A National Travel Survey é uma pesquisa nacional anual elaborada para monitorar tendências de uso da bicicleta em todo país questionando seu uso em viagens diárias. É elaborada pelo Department for Transport por questionário enviado mensalmente para mil a
2 mil residências com retorno médio de 20% das respostas e os resultados são compilados
para o relatório anual.

População residente próxima à malha cicloviária
A população residente próxima à malha cicloviária é monitorada por meio do cruzamento
entre os dados da infraestrutura cicloviária de qualidade existente e da densidade levantada pelo censo populacional.
As principais fontes utilizadas são a pesquisa LTDS, com publicação dos resultados no
Travel in London, e os dados do Censo, de escala nacional e elaborado a cada 10 anos pelo
Office of National Statistic, sendo o último de 2021. Os questionários são enviados para todas as 25 milhões de residências, preenchidos virtual ou fisicamente e enviados de volta.
Um sistema de rastreio acompanha questionários não respondidos.
Para entender quais são os modos de transporte usados pela população, a pesquisa possui a pergunta “como você geralmente viaja ao trabalho?”, que permite apontar a bicicleta
(não combinada com o deslocamento a pé) como modo de deslocamento14.
A partir dos dados do Censo, são gerados os relatórios da caracterização do usuário e das
distâncias viajadas por bicicleta para o trabalho, sendo os dados apresentados por região
administrativa. Isso permite vislumbrar a dimensão de como são tais deslocamentos para
as grandes áreas da Central, Inner e Outer London. Os relatórios e as tabelas com os dados
estão disponíveis no Data London e nas publicações Travel in London.

14 Desenvolvimento de questionário - Census
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Infraestrutura cicloviária
É difícil estimar com facilidade a extensão da malha cicloviária de Londres. Isso porque
a cidade divide as estruturas pelas consideradas “de qualidade”, que seguem um padrão
estabelecido em 2018, e as criadas anteriormente e que ainda não estão (ou mesmo não
serão) adaptadas. Para entender melhor como isso se deu, é preciso fazer um breve resgate histórico.
A partir de 1995, a cidade começou um plano de criação de rotas cicláveis, o London Cycle
Network (LCN). O LCN foi substituído no início dos anos 2000 pelo London Cycle Network
plus (LCN+)15, que tinha como objetivo chegar a uma rede de 900 km de rotas radiais e
orbitais de acordo com os padrões de desenho da TfL de 2005, de serem “rápidas, seguras
e confortáveis”16. Encerrado em 2010, estima-se que o LCN+ tenha resultado em cerca de
683 km de rede cicloviária criadas dentro do padrão almejado, além de outros 138 a 215
km de ciclofaixas, ciclovias e vias compartilhadas que não se adequavam a ele17.
A partir de 2010, foram implantadas as tipologias das “cycle superhighways”, “quietways”
e “mini-hollands” diferenciadas pelas suas características e tipos de ciclistas que as utilizariam18. Em 2016, as “quietways” tiveram problemas de implantação em algumas regiões
administrativas e foi apontada a necessidade de construção de mais “cycle superhighways” para suprir a capacidade de ciclistas projetada para Londres19. Naquele mesmo ano,
um novo padrão de desenho foi estabelecido20.
Em 2017, a publicação das análises Analysis of Cycling Potential 2016 e Strategic Cycling
Analysis, além da criação de um modelo voltado para estimar o número de ciclistas e suas
rotas chamado Cynemon21, fez com que houvesse uma revisão geral de como a infraestrutura de circulação cicloviária deveria ser construída.
Com a publicação do The Mayor’s Transport Strategy e do Cycling Action Plan, em 2018, o
novo padrão de alta qualidade para a implantação da infraestrutura cicloviária tornou-se
a regra, tendo como objetivo torná-la mais inclusiva e fazer com que atendesse às melhores práticas internacionais de sinalização e orientação. As estruturas adaptadas a este
novo padrão passaram a ser unificadas sob o nome único de “cycleways”.

15 Cycling Infrastructure in London (Deegan, 2016)
16 London Cycling Design Standards (2016)
17 Cycling Infrastructure in London (Deegan, 2016)
18 Cycling Action Plan (2018)
19 Human Streets (2016)
20 London Cycling Design Standards (2016)
21 Davies, Aled (Tfl Planning, 2017)
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Exemplo de uma cycleway: a
Cycleway 6, na St. George’s Road.
Fonte: Wikimedia Commons, 2021
(autor: Littlerabbit506)

Sinalização padronizada das
cycleways, presente na Cycleway 4.
Fonte: Wikimedia Commons, 2020
(autor: Crookesmoor).

O objetivo atual de ampliação da rede cicloviária é entregar 450 km de rede no padrão de
alta qualidade até 2024 e que 28% da população more a até 400 metros da infraestrutura
cicloviária de alta qualidade até 202422 – para 2041, deverão ser 70%23. Conforme os relatórios de acompanhamento da meta, 11,5% da população morava a 400 metros da rede
no início do ano de 2019. Com a implantação de novos 362 km em 2020, a maioria como
parte do programa Streetspace for London de resposta à pandemia de COVID-19, a proporção passou a 17,9%24. A rede cicloviária estratégica planejada possui cerca de 1.400 km ao
todo25, embora sem data final definida para implantação total.

22
23
24
25

The Mayor’s Transport Strategy (2018)
Idem
Travel in London - Report 13 (2020)
Idem
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É preciso, porém, mencionar que ao criar a enorme base de dados abertos online relacionados à infraestrutura cicloviária existente na cidade e publicada em 201926 – o Cycling
Infrastructure Database (CID) – a equipe da TfL se orgulha de ter “observado cada rua de
cada área administrativa de Londres para coletar informações”, juntando mais de 480 mil
fotografias relacionadas a elas. Naquele momento, foram identificados e mapeados 2.000
km de ciclofaixas existentes, o que inclui todas as tipologias (inclusive as dentro de parques), e quase 146.000 paraciclos27. Os arquivos shapefile dos mapas são abertos e incluem as fotos georreferenciadas.
As bicicletas compartilhadas Santander Cycles começaram a operação em 2010 com o
nome de Barclays Cycle Hire, financiada pelo Barclays Bank até 2015. Em 2021, são 12
mil bicicletas em 800 estações espalhadas por Londres28 e a pretensão é de expansão do
sistema e desenvolvimento de bicicletas sem estação (dockless) pensando numa melhor
experiência do usuário e dos operadores29.

Segurança e integridade física
Londres possui as metas de reduzir em 70% o número de pessoas mortas ou seriamente
feridas no trânsito até 2030 (tendo como base a média dos anos 2010-2014), de zerar o
número de pessoas mortas ou seriamente feridas em ônibus ou por ônibus até 2030 e de
zerar o número de pessoas mortas ou seriamente feridas no trânsito até 2041.
O monitoramento é feito com base nos dados de ocorrências de trânsito com vítimas e
diferencia fatalidades, pessoas gravemente feridas e pessoas feridas sem gravidade. O
acompanhamento anual é publicado nos relatórios Travel in London. Em 2019, o número
de pessoas mortas no trânsito ficou em 125, ou 1,4 morte para cada 100 mil habitantes. No
caso de ciclistas, houve 5 pessoas mortas, ou 0,06 morte para cada 100 mil habitantes30.

26
27
28
29
30

Cycling Infrastructure Database for London
Cycling Action Plan (2018)
Santander Cycles (site da TfL)
Cycling Action Plan (2018)
Travel in London - Report 13 (TfL, 2020)
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Experiências anteriores
Algumas pesquisas e relatórios anteriores contribuíram para a consolidação do monitoramento realizado atualmente pela cidade e valem a pena serem citadas. A pesquisa e
relatório de intermodalidade Central London Rail Termini: Analysing passengers’ onward
travel patterns (2011) analisou o acesso às estações mais movimentadas do sistema de trilhos de forma a compreender a escolha modal das pessoas no entorno dos equipamentos.
O relatório compara os resultados com a pesquisa London Area Transport Survey (LATS)
2001 – anterior à LTDS, realizada em 1991 e em 2001 – e aborda, com base nas mudanças
nesses 10 anos, as oportunidades de acesso por bicicleta ao transporte coletivo e o potencial de viagens cicláveis.
A Analysis of Cycling Potential 2016 (2017) buscou estimar o potencial de viagens cicláveis
para a cidade. Para tanto, dois modelos foram utilizados. O primeiro era o recém-criado Cynemon (Cycling Network model for London), que combina grandes bases de dados
como as das pesquisas LTDS, das contagens de ciclistas, do aplicativo Strava e de um aplicativo criado especialmente para este fim para estimar as melhores rotas para bicicletas.
O segundo era o CYPET (Cycling Policy Evaluation Tool), uma ferramenta na forma de planilha voltada para testar quais intervenções resultarão no maior número de viagens em
bicicleta. A análise também contou com o Transport Classification of Londoners (TCoL),
uma ferramenta de segmentação de passageiros multimodal que busca avaliar quais residências possuem maior inclinação para usar a bicicleta agora ou no futuro.
O Transport and Health in London (2014) é uma pesquisa relacionada à saúde e bem-estar
que combina dados de atividade física, poluição do ar e integridade física dos usuários
para modelagem de cenários hipotéticos das consequências de diferentes políticas de
transporte. Já o relatório Strategic Cycling Analysis (2017) orienta o planejamento da ampliação da infraestrutura cicloviária, identificando as áreas prioritárias da rede para viabilizar as Healthy Streets for London – ruas com prioridade para modos ativos, transporte
coletivo e redução da utilização do automóvel .
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Planos estratégicos principais

The Mayor’s Vision for Cycling

The Mayor’s Transport Strategy

2013

2016

2018

2019

Humans Streets

Cycling Action Plan
Vision Zero action plan
Zero Carbon London

Cycle parking
implementation
plan

O The Mayor’s Vision for Cycling (2013) precedeu o plano de mesmo nome de 2018 e consolidou a bicicleta como modo de transporte diário ao apontar metas para intermodalidade com o transporte coletivo, ruas mais seguras para bicicleta, aumento dos usuários e
espaços urbanos melhores para os modos ativos.
O plano valida as tipologias criadas em 2010 para infraestrutura cicloviária como as “cycle
superhighways”, implantadas em vias arteriais para conexões metropolitanas e voltadas
para ciclistas experientes; as “quietways”, com baixo custo de implantação, localizadas
em ruas locais e para utilização de ciclistas menos experientes; e as “mini-hollands”, implantadas em centralidades periféricas.
Como resultado, três anos depois foi publicado o Human Streets (2016), que mostrava os
resultados positivos e negativos na implantação das infraestruturas e também a mudança
do uso de bicicleta de marginal para transporte de massa, com aumento do uso, da diversidade social dos usuários, da segurança e melhor percepção da infraestrutura cicloviária.
Em vigor atualmente, o The Mayor’s Transport Strategy (2018) é o principal plano e base
das metas de aumento do uso da bicicleta, da segurança dos usuários, melhora da qualidade do ar e redução do uso de motorizados. O plano dá um panorama da situação em
2018 e estabelece metas e objetivos progressivos até 2050, sendo fornecidos relatórios
anuais de acompanhamento das metas pela TfL.
Outros planos elaborados foram o Cycling Action Plan (2018), com medidas para o alcance
das metas para bicicleta; o Vision Zero Action Plan (2018), com ações para implantação do
conceito de Visão Zero, segundo o qual nenhuma morte no trânsito é aceitável; e o Zero
Carbon London (2018), relacionado à redução das emissões de poluentes segundo o Acordo de Paris. Para alcançar as metas de implantação de estacionamento de bicicletas foi
criado o Cycle parking implementation plan (2019).
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Nova York
Perfil da cidade
Nova York possui uma população de 8,6 milhões, área de 1.215 km² e densidade populacional de 7.078 hab/km² 1. A cidade está dividida em cinco regiões administrativas que têm
influência sobre o monitoramento e o melhoramento no transporte: Manhattan, Brooklyn,
Queens, Bronx e Staten Island.

Divisão administrativa
da cidade de Nova
York.
Fonte: Censo 2020

O New York City Department of Transportation (NYC DOT) é responsável pelo sistema de
transporte na cidade, que engloba as ruas, rodovias, pontes e transporte aquático (balsas). Responsabiliza-se também pela implantação das infraestruturas cicloviárias desde
a década de 1990 e pelo monitoramento das viagens e uso do sistema de bicicletas compartilhadas, o Citi Bike.
Em 2019, estima-se que houve cerca de 27,4 milhões de viagens diárias, sendo a divisão
modal de 25% por transporte coletivo, 41% por modo a pé, 29% por automóvel, 3% por
outros modos e 2% por bicicleta2.

1 C40.org (2021)
2 2019 Citywide Mobility Survey Results (2020). Outros modos se referem à balsa, scooter ou outros.
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Alcançar 80% de viagens
New York City’s Roadmap
feitas por modos sustento 80 x 50 (2016)
táveis (a pé, bicicleta ou
transporte coletivo) até
One NYC 2050 (2018)
2050
Proporção de
viagens em bicicleta
Alcançar 10% das viagens feitas em bicicleta
até 2050

Chegar a 90% da popuPopulação resilação morando a 400 m
dente próxima à
da rede cicloviária até
malha cicloviária
2022

New York City’s Roadmap
to 80 x 50 (2016)
One NYC 2050 (2018)
Green Wave - A Plan for
Cycling in NYC (2019)

Safer Cycling - Bicycle Ridership and Safety in New
York City (2017)
One NYC 2050 (2018)

Estado atual

Como é feito o monitoramento

68% do total de viagens realizadas por modos sustentáveis
(a pé, bicicleta ou transporte
coletivo) (2019)

A participação modal das viagens é
fornecida pela pesquisa anual Citywide Mobility Survey (CMS)

Devido à baixa amostragem da
Fonte: Citywide Mobility Survey CMS, os relatórios Cycling in the City
(2019)
trazem estimativas anuais da quantidade de viagens diárias realizadas
em bicicleta tendo como base os
dados de deslocamentos (journeys)
para trabalho da pesquisa American
2% das viagens diárias realizadas em bicicleta, ou cerca de 530 Community Survey (ACS) a cada ano
mil viagens (2019)
Para a bicicleta, os dados são comFontes: Citywide Mobility Survey plementados com contagens de
(2019); Cycling in the City (2021) ciclistas em pontes e área central 24h
por dia. E também são usados dados
do sistema de bicicletas compartilhadas
86% da população mora a 400 m Densidade populacional a partir dos
da rede cicloviária (2020)
dados do Censo a cada 10 anos e
Citywide Mobility Survey a cada ano,
e dados de implantação de infraesFonte: Relatório de indicadores
trutura de circulação
do One NYC (2021)
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Publicação e periodicidade

Relatórios Citywide Mobility Survey, publicados anualmente pelo
NYC DOT desde 2017
Para bicicleta, relatórios Cycling in
the City, publicados anualmente
pelo NYC DOT desde 2016
Base de dados da pesquisa American Community Survey (ACS), publicados anualmente pelo Census
Bureau desde 2005

Relatórios de indicadores do One
NYC, publicados anualmente
desde 2019
Censo populacional, realizado a
cada 10 anos pelo Census Bureau

benchmarking | monitoramento | nova york

Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Infraestrutura
cicloviária

Chegar a uma rede de
estruturas protegidas
que alcance toda a cidade até 2030

Green Wave - A Plan for
Cycling in New York City
(2019)

Segurança e
integridade
física

Zerar o número de
pessoas mortas ou
seriamente feridas no
trânsito (sem data limite
definida)

Vision Zero Action Plan
(2014)
One NYC 2050 (2018)

Estado atual
2.213 km de ciclofaixas existentes, dos quais 878,7 km são de
estruturas protegidas (2019)

Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

Dados de implantação de infraestrutura cicloviária

Relatórios Cycling in the City,
publicados anualmente pelo NYC
DOT desde 2016

Fonte: Cycling in the City (2021)

Plataforma online de visualização
Vision Zero View, de atualização
mensal

220 mortes no trânsito, ou 2,56
mortes para cada 100 mil habitantes (2019)
28 mortes de ciclistas no trânsito, ou 0,33 para cada 100 mil
habitantes (2019)
Fonte: Plataforma Vision Zero
View (dados de 2019)
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Dados de fatalidade e ferimentos no
trânsito acompanhados pelo NYC
DOT com o NYC PD

Relatórios Bicycle Crash Data,
publicados anualmente pelo NYC
DOT desde 2011
Relatórios do Vision Zero, publicados anualmente pelo Mayor’s
Office of Operations desde 2015
Relatórios de indicadores do One
NYC, publicados anualmente
desde 2019
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Responsabilidade compartilhada
Os esforços para o aumento do uso de bicicleta na cidade aliado à melhoria da segurança viária contam com a coordenação entre diferentes órgãos públicos além do
NYC DOT para elaboração de pesquisa e coleta de dados, tais como:
• NYPD - Police Department para os acidentes de trânsito e melhora da segurança
viária junto ao Programa Visão Zero;
• NYC DOH - Departments of Health and Mental Hygiene para acompanhar a saúde
e qualidade de vida da população. O departamento possui uma página com os
benefícios para saúde e qualidade de vida de pedalar, e também indicações de
segurança;
• NYC DPR - Department of Parks & Recreation responsável pela implantação de infraestrutura cicloviária em parques e praças e em conexões entre eles por meio dos
Greenways e;
• NYC DCP - Department of City Planning tem metas para o transporte, como garantia de espaços urbanos seguros e investimento em modos ativos. Também gera,
processa e analisa dados de transportes, disponibilizando-os no Transit Travelshed como dados de densidade e acessibilidade ao trabalho a 60 minutos de um
bairro selecionado.

Proporção de viagens em bicicleta
Assim como Londres, a cidade de Nova York estabeleceu duas metas complementares relacionadas à participação da bicicleta frente ao total de viagens realizadas. São elas: que
80% das viagens sejam feitas por modos sustentáveis (transporte coletivo e modos ativos)
e que 10% do total de viagens diárias sejam feitas por bicicleta, ambas até 2050. Para que
isso aconteça, espera-se que os deslocamentos feitos em automóvel caiam para pouco
mais da metade dos patamares atuais3.
Em 2019, estima-se que houve cerca de 530 mil viagens de bicicleta por dia na cidade, o
que significa um crescimento de 116% com relação ao ano de 20094. Em termos de proporção, a bicicleta corresponde atualmente a cerca de 2% do total dos deslocamentos
diários5.
O monitoramento das viagens de bicicleta e o perfil de quem pedala são feitos por uma
combinação dos resultados de diferentes pesquisas, sendo que os dados de contagens de
bicicleta auxiliam na validação das estimativas.

3 OneNYC 2050 (2019)
4 Cycling in the City (2021)
5 2019 Citywide Mobility Survey Results (2020)
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A pesquisa que traz a participação dos diferentes modos de transporte é a Citywide Mobility Survey (CMS), realizada anualmente pelo NYC DOT a partir de 2017. Trata-se de um
levantamento de amostragem reduzida, de 3.300 a 3.600 participantes, divididos entre
amostras por telefone, formulário online e smartphone (as proporções variam conforme
o ano) e de modo que cada uma das dez zonas de pesquisa tenha o mínimo de 300 respostas. Participantes descrevem as origens e destinos das viagens realizadas no dia anterior, além dos modos de transporte utilizados, duração, motivo e quão típicas são as
viagens ocorridas naquele dia. Na versão de 2019, quem participou por smartphone (75%
da amostragem) relatou todas as viagens realizadas na última semana, em vez de somente no dia anterior. Os contatos telefônicos são pensados para chegar ao público que não
tem acesso a smartphones.
Devido à baixa amostragem da CMS, as estimativas com relação à quantidade de viagens em bicicleta realizadas na cidade passam por um processo diferente, que envolve
uma estimativa e duas validações.
A estimativa é feita com base nos dados de deslocamentos para trabalho (journeys to
work) levantados pela pesquisa American Community Survey (ACS), realizada anualmente
em âmbito nacional pelo Census Bureau desde 20056. Uma vez que as viagens a trabalho
correspondem a cerca de 20% do total das realizadas em veículos individuais na cidade7,
o valor médio correspondente aos três últimos anos da pesquisa ACS é expandido para
chegar a uma estimativa da quantidade total de viagens em bicicletas.
Como exemplo, em 2019, a média dos deslocamentos a trabalho para os três últimos anos
da ACS havia ficado em 52.700 deslocamentos (journeys), ou 105.400 viagens (assumindo
que cada deslocamento para o trabalho terá um deslocamento similar de volta para casa).
O valor, equivalente a 20% do total, resulta em 527.000, que por sua vez é arredondado
para 530 mil (valor oficial utilizado para monitoramento).
A primeira validação usa como base dados da já citada pesquisa anual Citywide Mobility
Survey (CMS), sendo que a metodologia mudou nos últimos dois anos. Os métodos estão
descritos nos apêndices dos relatórios Cycling in the City 2019 e 2020 e, como comenta o
próprio texto, embora os cálculos de validação sejam bastante diferentes da estimativa
pelo ACS, o patamar dos resultados é próximo.
Em 2019, o cálculo considerou a quantidade de pessoas que disseram na CMS ter usado a
bicicleta pelo menos uma vez na semana anterior (590 mil, ou 8,9% do total), multiplicou
este valor pela média de dias pedalados por semana (3,13 dias), dividiu o resultado por 7
para chegar a uma estimativa diária e, finalmente, multiplicou-o por 2 em uma estimativa
conservadora de uma viagem de ida e volta por pessoa: [(590.000 * 3,13 / 7) * 2] = 527.629
viagens diárias, frente às 488 mil estimadas via ACS para aquele ano.

6 Sendo o dado da ACS em escala nacional, torna-se possível comparar a quantidade de deslocamentos para o trabalho em bicicleta
entre diferentes cidades
7 Esta relação é trazida pelo relatório The New York State 2009 NHTS Comparison Report (2012)
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Já em 2020, o cálculo se baseou no percentual de viagens realizadas com o sistema de
bicicletas compartilhadas Citi Bike frente ao total de viagens em bicicleta - conforme pesquisado pela CMS, 13,4%. Da média de viagens por dia do Citi Bike para 2019 (56.497), buscou-se o valor equivalente ao total de viagens em bicicleta e, a este resultado, somou-se
novamente a quantidade de viagens pelo Citi Bike: [(56.497 * 100 / 13,4) + 56.497] = 478.116
viagens diárias, frente às 510 mil estimadas via ACS para aquele ano.
A segunda validação se dá a partir dos dados de contagens. Especificamente, o aumento
estimado das viagens diárias em bicicleta costuma seguir um padrão similar ao dos contadores das quatro pontes que cruzam o East River (Brooklin, Manhattan, Williamsburg e
Ed Koch Queensboro) e do contador da região central de Manhattan, próximo ao Central
Park.

Localização dos
contadores e locais
de contagens de
Nova York.
Fonte: Cycling in
the City (2020).

Vale comentar que as contagens de ciclistas nesses locais são realizadas regularmente
desde 1980. Inicialmente, eram manuais, das 7h às 19h – uma vez por ano até 2006, três
vezes por ano em 2007, dez vezes por ano a partir de 2008. Em 2013, foram instalados
contadores automáticos 24h nas quatro pontes de East River, além de outros espalhados
pela cidade8.

8 Cycling in the City (2020)
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Finalmente, a pesquisa anual Community Health Survey (CHS), realizada desde 2002 pelo
New York City Department of Health and Mental Hygiene (NYC DOH), passou a incluir uma
pergunta relacionada à frequência de uso da bicicleta a partir de 2017, a pedido do NYC
DOT. Junto com as perguntas existentes na pesquisa CMS, é possível obter um de perfil de
quem pedala na cidade e qual a frequência desses deslocamentos.
Os resultados do monitoramento são publicados anualmente no relatório Cycling in the
City. A primeira edição é de 2013, sendo que em 2016 se tornou anual e, em 2018, foi reformulado de acordo com o Strategic Plan (2017) para apresentar uma nova forma de mensurar o uso da bicicleta. O relatório utiliza dados de pesquisas, do uso das bicicletas compartilhadas e contagens para apresentar o uso de bicicleta por gênero, o crescimento sazonal
e ao longo dos anos, além da tendência de uso nos próximos anos. Já os resultados das
pesquisas Citywide Mobility Survey também possuem publicações anuais desde 2017.

As capas dos relatórios Cycling in the City publicados em 2019, 2020 e 2021. Fonte: site do NYC DOT.

Dados abertos
Dados de contagem de ciclistas e pedestres, da infraestrutura (ciclovias, ciclofaixas,
paraciclos), de levantamento de viagens, do uso do sistema de bicicletas compartilhadas e de segurança viária são disponibilizados no portal NYC Open Data, com possibilidade de pré-visualização das tabelas, gráficos ou o mapa interativo com acesso
aos dados georreferenciados.
Para dados ainda não disponíveis no portal, é possível fazer a solicitação para cada
órgão responsável via a Lei de Acesso à Informação local, a FOIL, nos links NYC DOT
Data Feed ou NYC DOT FOIL.
Os dados de viagens do sistema de bicicletas compartilhadas também podem ser
acessados em um site próprio.
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População residente próxima à malha cicloviária
Também de forma similar à Londres, Nova York acompanha a proporção de pessoas residentes próximas à infraestrutura cicloviária, tendo estabelecido a meta de que 90% da
população more a até 400 m da rede cicloviária, o equivalente a 2 minutos de bicicleta,
até 20229.
Esta proporção é calculada por meio do cruzamento dos dados de densidade populacional provenientes do Censo decenal e dos dados de implantação de infraestrutura cicloviária, disponibilizados tanto na área do NYC DOT do portal de dados abertos NYC Open Data
quanto nos relatórios anuais Cycling in the City.
O monitoramento desta meta é publicado anualmente nos relatórios de indicadores do
programa OneNYC. Em 2020, 86% da população morava a até 400 m da rede cicloviária.

Infraestrutura cicloviária
Nova York possui uma extensa malha de ciclofaixas, que são divididas em duas tipologias
principais. As ciclofaixas convencionais constituem em um espaço simples demarcado
junto à pista de rolamento. As ciclofaixas protegidas, chamadas de protected bike lanes
(PBL), possuem um ou mais elementos de separação do tráfego de veículos motorizados,
tais como buffers, ilhas de refúgio e/ou balizadores10. Costumam também apresentar uma
pintura verde de preenchimento para diferenciá-las das demais pistas de rolamento. As
imagens abaixo ilustram os dois tipos de estrutura.

As duas tipologias principais
de ciclofaixas em Nova York: a
ciclofaixa convencional.
Fonte: Safer Cycling - Bicycle
Ridership and Safety in New York
City (2017).

9 OneNYC 2050 (2019)
10 Observação: A tipologia das PBL se assemelha à das ciclofaixas de São Paulo. Porém, as ciclovias da capital paulista também
seriam classificadas como PBL no contexto novaiorquino. Para evitar confusões, este texto usará o termo genérico “estruturas protegidas” quando necessário.
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As duas tipologias principais
de ciclofaixas em Nova York:
ciclofaixa protegida (protected bike
lane), que possui elementos de
separação do tráfego de veículos
motorizados.
Fonte: Safer Cycling - Bicycle
Ridership and Safety in New York
City (2017).

A expansão da infraestrutura
cicloviária entre os anos
1997 e 2019.
Em destaque no mapa à
direita os distritos com
prioridade de implantação
de acordo com o número de
vítimas ciclistas no trânsito
dentro do Programa Vision
Zero.
Fonte: Green Wave - A Plan
for Cycling in New York
(2019)

O NYC DOT publica anualmente desde 2015 os mapas da infraestrutura de bicicleta contendo a rede atualizada com os cruzamentos e transposições, legenda com
imagens explicativas sobre as estruturas, localização de lojas de bicicleta e dicas de
como pedalar e se comportar em interseções.
Ao final de 2020, a cidade chegou a 2.213 km de estruturas cicloviárias implantadas, das
quais 878,7 km possuem proteção do tráfego de veículos motorizados11. O objetivo final é
chegar a uma rede de estruturas protegidas que alcance toda a cidade até o ano de 203012.

11 Cycling in the City (2021)
12 Green Wave - A Plan for Cycling in New York City (2019)
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Embora não haja uma quilometragem total estipulada para a rede de estruturas protegidas, a implantação deve seguir a visão trazida no que constitui o plano cicloviário da
cidade, a publicação Green Wave - A Plan for Cycling in New York City (2019). Os mapas da
rede de referência e do estágio atual de implantação podem ser vistos abaixo.

A rede de estruturas
protegidas de referência
para 2030 e o estágio atual
de implantação.
Fonte: Green Wave - A Plan
for Cycling in New York
City (2019)

A expansão da malha é voltada para conectar todas as cinco regiões administrativas e
criar uma rede densa em locais onde a bicicleta já é consolidada. Para tanto, prevê-se que
a rede continue a ser expandida com o mínimo de 80 km novos de ciclofaixas por ano, dos
quais pelo menos 16 km devem ser de estruturas protegidas.
Os mapas acima também destacam os 10 distritos prioritários para a implantação, nos
quais a parcela de ciclistas mortos ou gravemente feridos é desproporcionalmente alta e
a quantidade de malha cicloviária implantada é relativamente baixa. Estes locais estratégicos para a segurança viária possuem a meta específica de terem 120 km instalados até
o final de 2022.
Outras prioridades incluem a implantação de ciclovias protegidas no acesso e internas à
região central de Manhattan como forma de mudar os padrões de deslocamento incentivando a migração para os modos ativos, e possibilitar a implantação do pedágio urbano
no Central Business District (CBD)13.
O sistema de bicicletas compartilhadas Citi Bike iniciou a operação sob a gestão do NYC
DOT em 2013, com 322 estações e 6 mil bicicletas. Em 2017, chegou a 750 estações e 12 mil
bicicletas e, em 2019, alcançou o recorde de 100 mil viagens diárias. A projeção do serviço
é oferecer 40 mil bicicletas e duplicar a área de cobertura até 2023 (ano base 2019)14.

13 Green Wave - A Plan for Cycling in New York City (2019)
14 Idem
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Segurança e integridade física
Em 2014, Nova York adotou oficialmente o programa Visão Zero e passou a almejar zerar
as mortes no trânsito, ainda que não tenha fixado uma data limite para que isso aconteça.
Em 2019, o número de pessoas mortas no trânsito ficou em 220, ou 2,56 mortes para cada
100 mil habitantes. No caso de ciclistas, houve 28 pessoas mortas, ou 0,33 morte para cada
100 mil habitantes15.
Os objetivos específicos estabelecidos desde o Vision Zero Action Plan (2014) são monitorados por relatórios anuais de resultados publicados a partir de 2015. Já a plataforma de
dados abertos Vision Zero View traz um mapa online interativo onde é possível visualizar
onde se deram as ocorrências com vítimas no trânsito, bem como onde estão as principais
intervenções de segurança, tais como zonas de velocidade reduzida.
Os dados sobre a violência do trânsito são georreferenciados e disponibilizados desde
2015 para o planejamento de locais prioritários para implantação de infraestrutura16. Outra iniciativa dentro do programa é o mapa de regiões administrativas com velocidade de
30 km/h, selecionadas a partir de dados de ocorrências com vítimas e presença de escolas.
Com relação a ocorrências envolvendo pedestres e ciclistas, a cidade publica anualmente desde 2011 o relatório Bicycle Crash Data, com dados registrados por todos os órgãos
envolvidos. Já as publicações Safer Cycling (2017) e Safe Streets for Cycling (2021) trazem
análises para o melhoramento da segurança dos usuários de bicicleta considerando o
crescimento das viagens e a ampliação e melhorias da rede cicloviária.

15 Relatórios anuais Visão Zero
16 Vision Zero Data
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Planos estratégicos principais

Humans Streets
New York City’s Roadmap to 80x50
2014

2016

Vision Zero Action Plan

2017

Green Wave
2018

Safer Cycling

2019
One NYC

Os planos para a melhoria da segurança viária são o Vision Zero Action Plan (2014), com
metas de redução de acidentes viários e aumento da segurança dos usuários dentro do
conceito de Visão Zero, e o Safer Cycling - Bicycle Ridership and Safety in New York City
(2017), específico para segurança viária de usuários de bicicleta.
O New York City’s Roadmap to 80 x 50 (2016), elaborado como continuação ao OneNYC
2015, traz metas de redução das emissões de gases do efeito estufa em 80% até 2050 considerando o setor de transporte como um dos grandes emissores.
Para o aumento das viagens por bicicleta, os principais planos são:
O Strategic Plan (2016) para uso eficiente do espaço urbano com objetivos de aumento
da participação dos modos ativos e transporte coletivo, ampliação das bicicletas compartilhadas e previsão de uma nova forma de monitoramento do uso da bicicleta que deu
origem aos relatórios anuais Cycling in the City.
O One NYC 2050 (2019) é um plano que abrange diversas áreas e departamentos da cidade frente às mudanças climáticas, como resposta ao Acordo de Paris e aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável. O plano possui um trecho para mobilidade com metas de
aumento da participação dos modos ativos e coletivos, redução do automóvel e melhora
na qualidade de vida da população. Os indicadores para bicicleta do OneNYC são elaborados em conjunto com os diferentes departamentos e contemplam a segurança física dos
ciclistas, volume e frequência do uso da bicicleta e a redução da poluição do ar com um
ranking comparativo com outras cidades dos Estados Unidos.
O Green Wave - A Plan for Cycling in New York City (2019) é o plano cicloviário da cidade,
voltado para garantir mais segurança e melhor experiência para quem usa bicicleta acompanhando e prevendo o aumento de viagens a longo prazo e combinando desenho, aplicação, legislação, política e educação para tornar as ruas mais cicláveis.
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Paris
Perfil da cidade
Paris possui uma população de 2,2 milhões de habitantes, área de 105 km² e densidade
populacional de 20.952 hab/km² 1. A cidade fica situada dentro da Região de Île-de-France,
formada pela Petite Couronne (com os departamentos de Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) e pela Grande Couronne (departamentos de Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise e Yvelines). Com os 4,6 milhões de habitantes da Petite Couronne e os 5,3
milhões na Grande Couronne, a região metropolitana de Paris soma cerca de 12,1 milhões
de pessoas residentes2.

Mapa da região metropolitana de Île-de-France e demarcação da Petite Couronne e Grande Couronne.
Fonte: Tiingo

Paris está dentro de um planejamento metropolitano de aumento das viagens por bicicleta3. Os órgãos responsáveis pela gestão dos transportes são, em Paris, a Direction de
la Voirie et des Déplacements (DVD), e, na região metropolitana, a Île-de-France Mobilités
e a Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et
des transports (DRIEAT). O Observatoire national interministériel de la sécurité routière
(ONISR) é o órgão federal responsável pelo acompanhamento da segurança viária e produção do Bulletin d’analyse des accidents corporels de la circulation (BAAC).
Em 2018, a cidade de Paris registrou 13,2 milhões de viagens diárias, sendo 40,1% por
transporte coletivo, 9,5% por automóvel, 2,3% por outros modos (veículos motorizados
e de duas rodas), 44,9% a pé e 2,5% por bicicleta – o equivalente a 326 mil viagens. Na região metropolitana de Île-de-France, das 42,7 milhões de viagens diárias, 834 mil (2%) são
realizadas por bicicleta. O restante da divisão modal é composto de 22% de viagens em
transporte coletivo, 34,4% por automóvel, 40,1% a pé e 1,6% por outros modos (veículos
motorizados e de duas rodas)4.

1 C40.org (2021)
2 Enquête Globale Transport (EGT) - Premiers Résultats (2019)
3 Plan Climat Air Énergie de la Métropole du Grand Paris (2018)
4 Enquête Globale Transport (EGT) - Résultats détaillés (2021). Valores relativos ao número de viagens por dia por pessoas com 6 anos
ou mais. A soma das proporções dá mais do que 100% devido aos arredondamentos.
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Chegar a pelo menos 83%
das viagens da Metrópole da Grande Paris em
modos coletivos e ativos
até 2050, das quais pelo
menos metade será feita
em modos ativos e 33%
em modos coletivos

Origem da meta

Plan Climat Air Énergie
de la Métropole du Grand
Paris (2018)
Plan vélo de la Métropole
du Grand Paris (2021)

Estado atual

88% das viagens diárias
realizadas em modos
coletivos e ativos em Paris
(2018)
64% das viagens diárias
realizadas em modos
coletivos e ativos na região
metropolitana (2018)
Fonte: EGT (2021)

Proporção de viagens em bicicleta

Triplicar a quantidade de
viagens em bicicleta na
Plan Climat Air Énergie
Metrópole da Grande Paris de la Métropole du Grand
até 2030
Paris (2018)
Alcançar que 10% das
viagens sejam feitas em
bicicleta até 2024

Plan vélo de la Métropole
du Grand Paris (2021)

2,5% das viagens diárias
realizadas em bicicleta em
Paris, ou cerca de 326 mil
viagens (2018)
2% das viagens diárias
realizadas em bicicleta na
região metropolitana, ou
cerca de 834 mil viagens
(2018)
Fonte: EGT (2021)
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Como é feito o monitoramento

A participação modal das viagens
e perfil do usuário são feitos pela
pesquisa Enquête Globale Transport (EGT)
Para a bicicleta, os dados são complementados com contagens de
ciclistas feitas com contadores automáticos distribuídos pelas principais infraestruturas de acessos
da região metropolitana à cidade;
contagens manuais mensais que
estimam o aumento do número de
viagens (desde 1997); e contagens
manuais anuais voltadas para
estimar a proporção de viagens em
bicicletas compartilhadas frente
ao total (desde 2003, pelo menos)
O Censo também acompanha o
uso da bicicleta em escala nacional

Publicação e periodicidade

Pesquisas Enquête Globale Transport (EGT), realizadas em intervalos
periódicos desde 1976
Relatórios Le Bilan des Déplacements à Paris, publicados anualmente pelo Observatoire Parisien
des Mobilités e pela Direction De la
Voirie et des Déplacements (DVD),
publicados a partir de 2013
Relatórios trimestrais Bulettin de
l’Observatoire parisien des mobilités, publicados a partir de 2020
Dados do censo populacional
Recensement de la population,
realizado desde 2004 pelo Insee
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Principais metas e formas de monitoramento
Tipo

Meta

Origem da meta

Tornar Paris uma cidade
100% ciclável (sem data
limite definida)
Infraestrutura
cicloviária

Segurança e
integridade física

Tornar permanentes
52 km de coronapistas,
implantar 130 km de
novas pistas protegidas
e transformar 390 km em
pistas cicláveis de sentido
duplo até 2026

Implantar zonas 20 e 30
de velocidade reduzida
por toda Paris, exceto em
avenidas determinadas,
até 2020
Aparentemente, não
possui metas de redução
de mortes no trânsito com
prazo definido

Plan Vélo 2021-2026 (2021)

Estado atual

1.094 km de rede cicloviária
em 2021, o que inclui 300
km pistas protegidas
Fonte: Plan Vélo 2021-2026
(2021) e Le bilan des déplacements (2021)

A cidade cumpriu a meta
em agosto de 2021, praticamente toda Paris passou a
fazer parte de uma zona de
velocidade reduzida
Fonte: Le Parisien (2021)
Promessa de campanha de 45 mortes no trânsito ou
reeleição da prefeita eleita 2 mortes a cada 100 mil
habitantes (2019)
da cidade (2020)
8 mortes de ciclistas no
trânsito ou 0,35 morte a
cada 100 mil habitantes
(2019)
Fonte: Le bilan des déplacements (2020)
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Como é feito o monitoramento

Publicação e periodicidade

Dados de implantação de infraestrutura cicloviária

Relatórios Le Bilan des Déplacements à Paris, publicados anualmente pelo Observatoire Parisien
des Mobilités e pela Direction De la
Voirie et des Déplacements (DVD),
publicados a partir de 2013

Dados de fatalidade e ferimentos
no trânsito acompanhados pelo
Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR)
em escala nacional
O Observatoire des déplacement
a Paris junto ao Departamento de
Polícia monitoram os dados na
cidade

Relatórios Le Bilan des Déplacements à Paris, publicados anualmente pelo Observatoire Parisien
des Mobilités e pela Direction De la
Voirie et des Déplacements (DVD),
publicados a partir de 2013
Relatórios trimestrais Bulettin de
l’Observatoire parisien des mobilités, publicados a partir de 2020
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Responsabilidade compartilhada
As metas de aumento da participação da bicicleta nas viagens diárias são alinhadas
entre as gestões municipal, metropolitana e federal.

Proporção de viagens em bicicleta
Na publicação de seu plano cicloviário mais recente, o Plan Vélo 2021-2026, Paris estabeleceu a visão de que as ações devem se voltar para que a cidade se torne 100% ciclável no
futuro. Assim como Londres e Nova York, busca-se que os deslocamentos no centro da
cidade sejam feitos essencialmente por modos ativos.
Paris projeta promover a migração modal do carro para a bicicleta com o aumento de
facilidades para ciclistas e restrição de circulação de automóveis. Dentro do contexto de
melhoria da qualidade do ar e redução do fluxo de veículos individuais motorizados, a
cidade implantou o Zone à Faibles Émissions (ZFE-M) – área interna à A86 na Petite Couronne – para a circulação restrita de veículos de acordo com o porte e o tipo de consumo
de combustível. Primeiro, a restrição se dará por rodízio, mas aumentará sucessivamente
até o ano de 2030, quando a circulação será somente permitida para veículos elétricos5.
Já as metas relacionadas às proporções de viagens de bicicleta aparecem no Plano de
Ação Climática da Metrópole da Grande Paris e buscam chegar a pelo menos 83% das
viagens metropolitanas em modos coletivos e ativos até 2050. Destas, busca-se que pelo
menos metade seja feita em modos ativos e os demais 33% em modos coletivos. Também
almeja-se que a quantidade de viagens em bicicleta na região metropolitana seja multiplicada por três até 2030.
O monitoramento é feito por meio de pesquisas Origem e Destino de escala metropolitana, pesquisas nacionais e contagens de ciclistas realizadas pelo município.
A pesquisa Enquête Globale Transport (EGT) cobre a região da Île-de-France e é realizada
desde 1976, com periodicidade a cada dez anos a partir de 1991. É semelhante à Pesquisa
Origem e Destino de São Paulo e produz um relatório que diferencia os deslocamentos
realizados por pessoas a partir de 6 anos em Paris, na Petit Couronne, na Grand Couronne
e na Região Metropolitana de Île-de-France.
A pesquisa mais atual está prevista para durar quatro anos, tendo iniciado as atividades
em 2018 e com previsão de término para 2022. Nesta edição, planeja coletar entrevistas de
45 mil pessoas em 19 mil domicílios para elaborar um panorama da mobilidade com base
na coletânea anual do censo demográfico. Após a escolha dos domicílios, acontecem as
entrevistas presenciais ou pela internet com maior grau de aprofundamento e, por último,
a checagem de dados que pareçam conflitantes6. Os dados de 2018 apresentados aqui são
os resultados parciais já publicados.
5 Evolution Mobilités Grand Paris - Apur (2021)
6 Metodologia
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O questionário da pesquisa possui perguntas sobre deslocamento por bicicleta e possibilidade/escolha de estacionamento. Em 2001, o questionário passou a separar bicicletas
dos veículos motorizados sobre duas rodas7.
Desde 2010, a EGT passou a ser gerida pela Île de France Mobilités e realizada pelo Observatoire de la Mobilité en Île-de-France (OMNIL). Antes, era realizada pela Climat et Territoires de Demain (CEREMA), departamento federal que trabalha em conjunto com os municípios para a melhoria da mobilidade urbana, produzindo planos como o Plan d’action pour
les mobilités actives (PAMA) em 2014 para aumento das viagens por modos ativos.
Outra pesquisa utilizada é o censo populacional (Recensement de la population), realizado desde 2004 e a cargo do Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee). Desde 2008, a coleta de dados é anual com amostragem de 9 milhões de entrevistados. Os dados são coletados ao longo de 5 anos variando as comunas a cada ano para
abranger todas, sendo a porcentagem da população entrevistada estabelecida de acordo
com o tamanho da comuna8.
A pesquisa possui uma pergunta sobre o meio de transporte usado para acessar o trabalho, trazendo como uma das alternativas de resposta a bicicleta. Os resultados são publicados em forma de relatório e de mapas virtuais interativos.

Mapa com os resultados dos dados de modo de transporte do censo demográfico de 2018.
Fonte: Insee

As contagens de ciclistas também são consideradas no monitoramento, sendo realizadas
de formas automáticas ou manuais.

7 Evolution Mobilités Grand Paris - Apur (2021)
8 Insee, Présentation du recensement de la population
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Os contadores automáticos 24h/dia são espalhados pela cidade para monitoramento
do uso das infraestruturas cicloviárias. São 40 contadores da empresa Eco Compteur
instalados nos principais acessos da região metropolitana para a cidade de Paris, em pistas cicláveis e pistas compartilhadas, que fornecem informações como direção do fluxo e
velocidade9. Existe a projeção de aumento para 100 pontos de contagem10. Os dados das
viagens são atualizados diariamente pela empresa e disponibilizados no Paris Data.

Mapa com a
localização dos
contadores do
ECOCompteur.
Fonte: Paris Data

As contagens manuais podem ser divididas em duas. A primeira é uma contagem de monitoramento realizada em seis pontos da cidade desde 1997, embora o histórico trazido nos
relatórios anuais comecem a partir de 2003. São efetuadas em duas terças-feiras de cada
mês, todos os meses, das 8h30 às 9h30 e das 17h30 às 18h30, tendo por objetivo alimentar
o índice de variação anual do número de bicicletas. A média de ciclistas registrada em
1997 é usada como linha de base para medir a taxa anual de crescimento do indicador11.
O segundo tipo de contagem manual busca caracterizar a evolução no uso das bicicletas compartilhadas Vélib. Neste caso, é realizada uma contagem única, anual, das 8h às
20h, nos mesmos seis pontos de acompanhamento das contagens anteriores e outras 33
pontes da cidade de Paris. Com isso, é possível observar os horários de pico das viagens
em bicicleta e estimar a proporção das viagens realizadas em bicicletas compartilhadas
frente ao total. O histórico começou em 2007, junto com o sistema Vélib, e, nos últimos três
anos, os veículos compartilhados registraram em média 26% de participação nas viagens.

9 Site da EcoCompteur
10 Idem
11 Paris Data - Observatoire Parisien des Mobilités
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Relatórios completos de deslocamento de 2018 e 2019, e relatório de deslocamentos por bicicleta de
2020. Fonte: Bilans de 2013-2018, 2019 e 2020.

Todos esses dados constam nos relatórios anuais Le bilan des déplacements12 publicados
pelo Observatoire Parisien des Mobilités em colaboração com a Direction De la Voirie et
des Déplacements (DVD) desde 2013. As publicações trazem seções relacionadas a cada
modo de transporte e, no caso das bicicletas, informam também sobre a expansão da
rede cicloviária.
Embora os relatórios sejam anuais, os dados são monitorados trimestralmente e disponibilizados no Paris Data desde 2011. A partir de 2020 passaram a ser disponibilizados no site
da Prefeitura os boletins trimestrais Bulettin de l’Observatoire parisien des mobilités, com
atualizações de deslocamentos, estacionamento e de ocorrências de trânsito com vítimas
em Paris, que são acompanhadas também pelo departamento de polícia.

Dados abertos
Os dados da cidade são disponibilizados no Paris Open Data, sendo possível postar
links de análises utilizando os dados. Os dados do sistema de bicicletas compartilhadas, por exemplo, estão disponíveis neste link.
Dados relacionados à região metropolitana ficam disponíveis pelo Data Île de France
e pelo Data Île-de-France Mobilités. Também é possível acessar dados pelo portal do
governo federal Data.gouv.fr.

12 No site da prefeitura estão disponíveis os relatórios a partir de 2017, mas é possível encontrar na internet os relatórios de 2013 a
2018.
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Infraestrutura cicloviária
A meta para implantação da infraestrutura é de tornar permanentes 52 km das chamadas
coronapistas (infraestruturas criadas no contexto da pandemia de COVID-19), implantar
130 km de novas pistas protegidas e transformar 390 km de pistas cicláveis de duplo sentido em pistas protegidas. Tudo dentro do objetivo de Paris ser 100% ciclável13. A cidade
possui 1.094 km de vias cicláveis, sendo 300 km delas protegidas em 202114. Com a implantação das coronapistas em 2020, 45% das pessoas eram novos usuários da bicicleta,
sendo a maior parte mulheres e trabalhadores15.
A implantação de infraestrutura cicloviária começou em 1995 e chegou a 200 km em
200116. Ela é formada pela rede metropolitana RER Vélo ou Vélopolitain para deslocamentos regionais que conectam as extremidades da mancha urbana ao centro e pela rede
secundária, a réseau secondaire, em Paris, que complementa a rede principal sendo especialmente útil para os deslocamentos interbairros. A cidade também considera a rede de
serviço local que são ruas compartilhadas que permitam o deslocamento de bicicleta de
ponta a ponta17.
A Réseau Express Régional Vélo (RER V) é gerida pela Île-de-France Mobilités e possui 650
km de pistas cicláveis em 2020 com o objetivo de completar a rede de 9 itinerários de 680
km até 203018.

Mapa da
infraestrutura
existente e projetada
para 2026.
Fonte: Plan Vélo
(2021)

13
14
15
16
17
18

Plan Vélo 2021-2026 (2021)
Plan Vélo 2021-2026 (2021); Le Bilan des Déplacements à Paris en 2020 (2021)
Plan Vélo 2021-2026 (2021)
Le Bilan des Déplacements à Paris en 2020 (2021)
Plan Vélo 2021-2026 (2021)
RER Vélo
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Mapa de
planejamento da rede
metropolitana RER V.
Fonte: Île-de-France

O monitoramento da expansão das infraestruturas, pistas cicláveis e de estacionamentos
de bicicletas é gerido pelo Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) e publicado
no relatório anual Les Bilan des Déplacements. As infraestruturas são disponibilizadas no
Paris Data com informações georreferenciadas em mapas e caracterizadas em gráficos de
acordo com a característica de tipologia, direção, velocidade da via, posição na via e tipo
de demarcação/sinalização.
O sistema de bicicletas compartilhadas Vélib foi criado em 2007 e é operado pela Prefeitura de Paris. Em 2009, foi expandido para a Petite Couronne e, em 2018, se tornou a
Vélib Métropole e passou a oferecer bicicletas elétricas. Em 2020, possuía 1.392 estações
na região metropolitana, das quais 1.003 eram somente em Paris – o equivalente a uma
estação a cada 300 metros – e mais de 20 mil bicicletas compartilhadas, das quais 30%
eram elétricas19.
O Plan Vélo 2021-2026 (2021) traz metas voltadas para o estacionamento de bicicletas,
como a de implantar 30 mil novos paraciclos até 2026 (sendo mil para bicicletas cargueiras), abrir 40 mil vagas em bicicletários de estações de transporte coletivo até 2030 e criar
10 mil espaços seguros em locais públicos para o estacionamento de bicicleta. Em 2020,
a cidade contava com mais de 57 mil vagas de paraciclos na rua, 1.675 vagas com vigilância em estacionamentos espalhados pela cidades20, e 5 bicicletários contabilizando 713
vagas21.
A Île-de-France Mobilités oferece desde 2016 o serviço Véligo de estacionamento de bicicletas 24h/dia com pagamento de anuidade e os três bicicletários deste tipo localizados
em Paris estão associados ao transporte coletivo. Os dados de uso dos bicicletários são
disponibilizados no Data Île-de-France Mobilités.
19 Evolution Mobilités Grand Paris - Apur (2021)
20 Le Bilan des Déplacements à Paris en 2020 (2021)
21 Plan Vélo 2021-2026 (2021)
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Segurança e integridade física
Paris tem baixos índices de mortalidade no trânsito, havendo registrado 2 mortes a cada
100 mil habitantes, ou 45 mortes no total, em 2019. Para ciclistas, foram 8 mortes ou 0,36
a cada 100 mil habitantes22.
Apesar de não ter metas para a segurança viária nos planos para mobilidade por bicicleta,
a cidade possui uma política de redução das velocidades em vias urbanas associadas
ao aumento do uso de modos ativos e transporte coletivo e à redução da poluição atmosférica23. Isso resultou em planos locais de implantação de Zonas 30 e Zonas 20 (zone
de rencontre) de velocidades reduzidas, associadas ao aumento da segurança viária e à
redução da poluição.
Com a reeleição em 2020, a prefeita tinha como uma das ações previstas limitar em toda a
cidade de Paris, com exceção de algumas vias principais, a velocidade máxima de circulação para 30 km/h. Após uma consulta pública ao final de 2020, a promessa de campanha
foi cumprida em agosto de 202124.

Mapa das Zonas
30 existentes e das
implantadas em 2021,
zonas peatonais e de
encontro.
Fonte: Paris Zone 30
(2020)

22 Le Bilan des Déplacements à Paris en 2020 (2021)
23 PAMA (2014) e PDUIF (2014)
24 Le Parisien (2021)
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A segurança viária é acompanhada pelo organismo federal interministerial Observatoire
national interministériel de la sécurité routière (ONISR), que atualiza o arquivo de ocorrências de trânsito com vítimas chamado Bulletin d’analyse des accidents corporels de la
circulation (BAAC). A publicação traz informações de pessoas feridas no trânsito coletadas
pela polícia em escala nacional. Os indicadores contam com o período do ano, as condições atmosféricas, do ambiente urbano, o tipo de colisão, categorização do usuário e
características do indivíduo25. Desde 2011 os dados estão abertos no site Data.gouv.fr com
informações a partir de 2007, sendo a última atualização de 2019.
A Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et
des transports (DRIEAT) e o Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) são as secretarias responsáveis pela produção de relatórios no âmbito metropolitano e municipal, com
apresentação dos resultados no relatório anual Bilan de la sécurité des déplacements.

Planos estratégicos principais

Capitale du Vélo (2015-2020)

Plan Climat

2014

2015

2018

PAMA

PDUIF

Plan Vélo (2021-2026)
Plan Vélo Metropolitain
2019

2021

Plan Vélo Regional

Em 2014, o governo federal criou o Plan d’action pour les mobilités actives (PAMA) com
medidas para incentivo aos modos ativos e trazendo proposições que foram aplicadas
nos sucessivos planos metropolitanos e de Paris, como as Zonas 30, Zonas de encontro e
o duplo sentido para a bicicleta.
No mesmo ano, a entidade metropolitana elaborou o Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) com base na evolução da mobilidade apresentada pelo EGT entre 2001
e 2010 para o horizonte dos deslocamentos metropolitanos de 2020. Cinco anos depois,
foi elaborado o Plan Vélo de Île-de-France (2019) para o planejamento do aumento do uso
da bicicleta na metrópole no horizonte de 2021, sendo atualizado pelo Plan Vélo Métropolitain (2021) com a meta de alcançar 10% das viagens metropolitanas por bicicleta até
2014 e conectar as comunas da região metropolitana.
25 Indicadores ONISR
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O primeiro plano para bicicleta em Paris é o Plan Vélo (2015), sendo o Capitale du Vélo
uma compilação do plano, com a meta principal de tornar Paris a capital ciclável até 2020.
Em 2021, o Plan Vélo foi atualizado para o horizonte de 2026. Ambos possuem metas de
aumento da infraestrutura e das viagens, mas não citam a segurança viária do ciclista.
Em 2018, o Plan Climat trouxe objetivos para redução da poluição até 2050, dentre elas
a Zone à Circulation Restreinte (ZCR) com restrição progressiva de acesso à automóveis
na região central de Paris – chamada de Zone à Faibles Émissions (ZFE-M) em Paris. Esse
plano foi elaborado pela primeira vez em 2007 e já trazia como objetivo o aumento dos
modos ativos e transporte coletivo. Em 2012 foi atualizado e, em 2017, foi lançado um balanço trazendo como objetivo tornar Paris 100% ciclável até 2030.

Plan Climat Metropolitan (PCAEM) (2018) tem metas mais audazes para região metropolitana, como a migração modal do automóvel para bicicleta especialmente nos deslocamentos menores de 3 km com tempo de percurso de até 15 min. Também estão previstos
o aumento do uso da bicicleta para 10% dos deslocamentos até 2024, que triplique até
2030 e que seja metade das viagens diárias até 2050, correspondendo a 15,4 milhões de
viagens. Prevê também o aumento do transporte coletivo para 30% até 2024 e 33% até
2050, correspondendo a 10,2 milhões de viagens.
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