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Experiência  
 
Instalação de Ciclovia. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item QA4 da Diretiva Qualidade do Ar no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Incentivar o transporte cicloviário, diminuindo a utilização de meios de transportes 
motorizados que emitem grande quantidade de gases formadores do efeito estufa – 
GEE e contribuem para o aquecimento global. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Obras do Município de Itanhaém. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2014 – concluída em 2015. 
 
 
Descrição 
 
Tradicionalmente, no Município de Itanhaém, a bicicleta sempre foi o meio de 
transporte utilizado pela maioria da população, por se tratar de cidade de grande 
extensão territorial, plana e de pouca densidade ocupacional, além de não possuir 
grande cobertura territorial de linhas de transporte coletivo. 
 
Com o aumento da frota de veículos, fez-se necessária a segregação do tráfego para 
os ciclistas através da implementação, em 2015, de 1.800 metros de ciclovia na orla 
da Praia do Centro. 
 
Além disto, a Prefeitura do Município de Itanhaém estimula o transporte cicloviário, 
disponibilizando agentes de trânsito para a segurança do passeio ciclístico noturno 



semanal, que conta com rotas variadas e som, participando ciclistas de várias faixas 
etárias. 
 

 
Metodologia  
 
Inserção, no projeto de urbanização da orla da Praia do Centro, de elementos de 
estímulo ao uso da bicicleta e do transporte a pé, com implantação de ciclovias com 
iluminação e de calçadas mais largas, estimulando meios de locomoção não 
motorizados e o uso do local por moradores e turistas. 
 
Como não havia muito espaço disponível para a implantação do projeto, foi priorizada 
a implantação de ciclovia e passeios públicos, e o estreitamento do leito carroçável de 
via. Além disso, foi estabelecida a proibição de estacionamento de veículos em vários 
trechos da orla. 
 
Complementarmente, o Município de Itanhaém busca incentivar eventos de estímulo 
ao uso da bicicleta como meio de transporte, como, por exemplo, os passeios 
noturnos, que contam rotas diferenciadas. 
 
 
Desafio(s) 
 
Planejar o espaço de forma a comportar a ciclovia e as calçadas mais largas. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Implementação de 1.800 metros de ciclovia na orla da Praia, fomentando a utilização 
de bicicletas como o meio de transporte mais utilizado pela população; 
 
- Participação de 40 a 150 pessoas, semanalmente, nos passeios cicloviários 
noturnos; 
 
- Proteção da qualidade do ar, ao estimular mais pessoas a adotarem a bicicleta como 
meio de transporte. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s)  
 
Secretaria de Trânsito e Segurança do Município de Itanhaém; 
 
Secretaria de Obras do Município de Itanhaém. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Itanhaém 
 
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Itanhaém no Ciclo 2015 do PMVA. 
 



 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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