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Bicicletas já fazem parte do Cenário do Centro do Rio.



O desafio passa a ser como lidar com as novas situações que surgem, com 
qualidade e segurança para todos 

e coerência com as necessidades locais e dos usuários.







Metodologia. 



Fases do Planejamento da Rede.



Origens & Destinos. 



Origens e Destinos.

Ilha do Governador
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Pedalar pela Tijuca. 

Agosto 2011













Travessia Orla Botafogo. 



Túnel Velho. 

Março 2009



Figueiredo de Magalhães. 

Agosto 2009



Real Grandeza. 

Junho 2010



Travessia Orla Botafogo. 

2012







Zonas 30Km. 



Abril 2008



Zonas 30Km. 

Setembro 2009



Copacabana- Rio

Fevereiro 2014



Botafogo. 

Junho 2010



Anel da Ilha. 

Outubro 2010



Anel da Ilha. 

Março 2011



Anel da Ilha. 

2012



Laranjeiras 



Laranjeiras 



Centro. 





Entre julho e dezembro de 2012, uma série de atividades foram realizadas, 
incluindo: 
!
•discussões iniciais sobre a ideia conceitual, revisão do plano para a área desde 
os anos 90, definição de prioridades; 
•workshops e coleta de dados online para mapeamento de demanda; 
•cinco contagens em pontos estratégicos da cidade, para confirmar a demanda e 
verificar particularidades e desafios dos usuários atuais; 
•medições e coleta de dados em todos as ruas da rede sugerida para avaliação das 
possíveis alternativas de implantação; 
•discussões com o governo sobre potencial de implantação; e 
•discussões com todos os envolvidos para validação da proposta. 
  
A exposição do estudo foi inaugurada no Studio-X, em julho de 2013. O 
entusiasmo dos visitantes, inclusive de técnicos da Prefeitura e do Estado, 
confirma a validade desta iniciativa como uma peça importante no mosaico da 
mobilidade da cidade.



Centro.

MAM Mauá



Centro.

Pedala Rio - IPP



Centro.

Saens Peña – Praça XV



Centro.

Porto Maravilha



Centro.

Bike Rio



Centro.

Rio Branco











Sobrepor os mapas produzidos durante a oficina e as contribuições 
posteriores para consolidar as rotas mais usadas e desejadas. 



Resultado Oficina simplificado.



Centro do Futuro.



Projetos existentes sobrepostos às rotas encontradas.



Trabalho.



Cultura a Lazer.



Comércio e Serviços.



Ensino.



Estações Metrô.



Estações Transporte de Massas.







Contagens de apoio.















Infraestrutura Cicloviária













Concluído o trabalho, novo encontro para validar os resultados.





Consolidação do estudo.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Publicação e divulgação do trabalho.



Centro Rio
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Contato: 
contato@ta.org.br 
www.ta.org.br

Obrigado!

http://www.ta.org.br



