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Apresentação

� Proposta:
– Elaborar um mapeamento de rotas mais adequadas para uso de bicicleta na 

cidade de São Paulo
– Produto:  mapa de logradouros do centro expandido com as melhores rotas 

identificadas

� Projeto combina:
– Capacidade de pesquisadores com experiência em pedalar pela cidade de 

São Paulo
– Competência técnica em geoprocessamento
– Tradição do Cebrap em estudos urbanos e políticas públicas. 

� Objetivos:
– Fornecer informação sobre caminhos seguros e agradáveis, essencial para 

quem usa a bicicleta como transporte
– Servir de mapeamento indicativo para futuros projetos de implantação de 

ciclovias e/ou ciclofaixas.



Mapeamento: O que é?

� Mapa com rotas mais adequadas para quem pedala no d ia a dia
– Rotas mais seguras: interna aos bairros, limites de velocidade mais baixos, 

menor densidade de tráfego etc.
– Rotas que evitam aclives acentuados
– Rotas que permitem uma interação mais agradável com o espaço urbano– Rotas que permitem uma interação mais agradável com o espaço urbano
– Rotas que indicam locais de interesse do ciclista urbano

� Levantamento das rotas é combinado com informações sobre:
– Equipamentos públicos e privados, locais de estacionamento e empréstimo 

de bicicletas
– Localização da infra-estrutura de transporte existente (estações de metrô e 

trem e corredores de ônibus)
– Plano cicloviário da cidade de São Paulo



Metodologia: Como fazer?

� Produção primária de informação
– Pesquisa em campo para identificar melhores rotas: pesquisadores visitam as 

ruas – sempre pedalando – munidos de critérios de escolha da rota

� Pesquisa em fontes secundárias (sites, documentos e  bancos de dados)
– Coleta de informações como: pontos de estacionamento e de empréstimo de 

bicicletas; Estações de metrô e trem; Corredores de ônibus; equipamentos 
públicos e privados

� Preparação do sistema de informações geográficas (S IG)
– Diferentes bancos de informações endereçadas (latitude e longitude):

� Rotas (coletadas em campo) e pontos (fontes secundárias)

� Edição do mapa
– Elaboração e design do mapa em formato digital, pronto para impressão e para 

ser divulgado online.



Metodologia: Como produzir 
informação primária em campo?

– Identificação das melhores rotas:
� Pesquisadores pedalam nas ruas munidos de critérios de escolha da rota e 

registram, por meio de aparelhos GPS, aquelas mais adequadas.
– Treinamento dos pesquisadores-ciclistas:

� Critérios de escolha das vias que serão rotas:
Condições de tráfego: intensidade do movimento de caminhões, ônibus e 1. Condições de tráfego: intensidade do movimento de caminhões, ônibus e 
carros e existência de cruzamentos de vias, pontes ou viadutos;

2. Largura;
3. Aclive/declive;
4. Qualidade do piso;
5. Presença de áreas verdes/árvores;
6. Presença de atrativos culturais (arquitetônicos, históricos, etc.)

� Divisão em distritos
– pesquisadores-ciclistas serão divididos entre sub-regiões do centro 

expandido, de modo que o mesmo pesquisador possa visitar áreas 
adjacentes  e se possa ter uma avaliação da região como um todo.



Cronograma:
Em quanto tempo fica pronto?

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
Preparação da estrutura das bases e

Mapeamento de ciclo-rotas para o centro expandido

definição da metodologia de coleta de

Levantamento em fontes secundárias

Pesquisa de campo de bicicleta para 
identificar rotas e coletar informações
Preparação das bases de dados 
cartográficas

Edição e design de mapas em formato digital

Monitoria



Equipe: Quem faz?

– Coordenador : responsável pela gestão da equipe e pela organização da coleta de 
informações, da articulação entre campo e processo de georreferenciamento e de 
supervisão da edição dos mapas

– Pesquisadores de conteúdo: responsável por identificar as rotas a partir de visitas – Pesquisadores de conteúdo: responsável por identificar as rotas a partir de visitas 
in loco de bicicleta à área do mapeamento e por coleta de informações adicionais 
(paraciclos, pontos de empréstimo etc.)

– Especialista em geoprocessamento : responsável pela preparação das bases 
cartográficas (levantamentos e endereçamento de logradouros, rotas, pontos etc.)

– Designer de mapas : responsável pela edição final dos mapas

– Consultores para monitoria : responsáveis pelas palestras com apresentação do 
mapeamento e aulas teóricas e práticas sobre como utilizá-lo (dicas de segurança 
para o ciclista urbano)



Contatos

Email:
ciclo.rotas@cebrap.org.br

Blog: 
http://ciclorotas.wordpress.com/

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
Rua Morgado de Mateus, 615, Vila Mariana, São Paulo - SP

Tels: (11) 5574-0399 (ramal 115)

Muito obrigado!
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