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Workshop de Observação na Cidade

Brasília – DF 
18 e 19 de fevereiro de 2018

<< como as pessoas conectam suas vidas ao 
exterior de seus domicílios e quais os meios 
possíveis e disponíveis para isso >>

<< quais soluções estão sendo implantadas e que
podem ser contextualizadas no território nacional
>>

Juciano M. Rodrigues
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Objetivo

<< Desenvolver o mapeamento e a organização de
soluções capazes de endereçar os desafios de mobilidade
das cidades brasileiras, cujo foco está em soluções para
sistemas de mobilidade de baixo carbono e ampliação da
acessibilidade dos cidadãos à cidade e na cidade >>
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Desafios

Acesso à e na cidade
Mobilidade não-motorizada
Zero emissão
Transporte de massa
Redução do metabolismo urbano
Segurança
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Metodologia do levantamento

Web sites institucionais/corporativos

Consulto a matérias de jornal/sites/revistas

Consulta à trabalhos científicos

Contato com atores

Visita de campo
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Planejamento cicloviário integrado
Fortaleza – Ceará - Brasil

Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI)

Construção de infraestrutura(ciclofaixas, ciclorrotas e 
ciclovias)

Implementação de três sistemas de bicicletas 
compartilhadas
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Sistema público de compartilhamento de 
bicicletas em cidades de porte médio 
Sorocaba – São Paulo - Brasil

Elaboração de plano cicloviário de médio/longo prazo

Provisão prévia de infraestrutura cicloviária básica 
(ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas)

Implementação de programa de incentivo ao uso da 
bicicleta, centrado em campanhas públicas com abordagem 
de questões comportamentais e educativas

Implantação de sistema público de compartilhamento de 
bicicletas integrado ao transporte público
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Sistema de compartilhamento de bicicleta dockless
São Paulo – São Paulo - Brasil

Serviço de compartilhamento de bicicleta e patinete através 
do sistema "dockless“

Em São Paulo - 40 mil corridas realizadas em apenas duas 
semanas de operação.

Bicicletas de baixo valor agregado, que contam com 

pouquíssimos componentes, não dispõem de marchas e os pneus 

não podem ser usados em outros veículos – estratégia antirroubo.

Monitoramento das viagens por GPS.

Aposta numa cultura de que quanto mais gente com bicicletas nas 

ruas, menor será o interesse e a propensão de crimes 

relacionados.
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Fatores de sucesso

financiamento público integral - boa capacidade institucional -

soluções inseridas em política de médio/longo prazo -

suporte infraestrutural - integração ao planejamento
global de mobilidade e transporte - empenho da

autoridade pública competente - modelo de implantação
progressivo de médio/longo prazo - fortalecimento e

consolidação de uma cultura da bicicleta - apoio
institucional nas esferas do executivo e legislativo - -

engajamento da população local
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Fatores de risco

- risco de descontinuidade de políticas em

função do poder discricionário dos governos que se
sucede - risco de descontinuidade em conjunturas de

crise fiscal - resistência de grupos de
interesse - - resistência dos usuários de veículos

motorizados poucos dispostos a repensar hábitos e

comportamentos nos deslocamentos -
descontinuidade do apoio privado; - desinteresse do
poder público local; - precariedade da infraestrutura
cicloviária do município; violência do entorno
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Próximos passos...


