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3.2.3. CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS PARA AS PRINCIPAIS CICLOVIAS 

Apresentam-se a seguir, as características propostas para as principais ciclovias que integrarão a Malha 
Cicloviária Futura de Bertioga, em termos de extensão, localização e largura, interseções com fluxos de veículos 
motorizados e conexões com outras ciclovias. 

1) CICLOVIA DA AV. ANCHIETA 

A Av. Anchieta tem mais de 12 km de extensão e é a única via de Bertioga que interliga a Área Central e 
todos os bairros residenciais da Zona Leste assentados entre a Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55 e a 
praia (Condomínio Bougainvillé, Vila Agaó, Jardim Praia de Maitinga, Jardim Rio da Praia, Jardim das Canções, 
Jardim Rafael, Jardim Vista Alegre, Jardim Vista Linda, Condomínio Hanga-Roa, Condomínio Verde Mar, 
Condomínio Vero Mar, Jardim Indaiá, Jardim Neptúnia, Balneário Itapoã, Jardim Caiçara e Jardim Remanso), motivo 
pelo qual é intensamente utilizada pelas bicicletas – as contagens volumétricas efetuadas no dia 24 de agosto de 
2006 durante o período de pico da tarde, registraram junto à interseção da Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, a 
passagem 132 bicicletas/hora seguindo em direção ao Centro, e 408 bicicletas/hora em direção ao Jardim Indaiá. 

Para implantação da ciclovia, propõe-se a utilização do canteiro central existente no trecho entre as Avs. 
Vicente de Carvalho e 19 de Maio, de modo a minimizar as interferências sobre o fluxo de bicicletas advindas dos 
cruzamentos com os fluxos de veículos motorizados. Para o trecho entre as Avs. 19 de Maio e Eurico Masaru 
Matsutani, propõe-se que, na etapa de curto prazo, a ciclovia seja instalada junto ao meio-fio norte da Av. Anchieta, 
no espaço que a partir de 2011, representará fisicamente o canteiro central da avenida. 

A proposta de localização da ciclovia sobre o canteiro central da Av. Anchieta apresentará 2 vantagens. A 
primeira será a de proporcionar aos ciclistas segmentos mais longos sem cruzamento com fluxos de veículos 
motorizados, uma vez que a proposta de duplicação da Av. Anchieta recomenda a existência de apenas 18 
interseções viárias – os segmentos mais curtos estarão situados na Área Central, entre as Ruas Jorge Ferreira e 
Manoel Gajo, onde as distâncias entre 2 interseções consecutivas serão de aproximadamente 300m. A segunda 
vantagem será a de manter inalteradas as áreas de estacionamento de veículos das duas pistas da Av. Anchieta no 
trecho entre as Avs. Vicente de Carvalho e 19 de Maio. 

EXTENSÃO DA CICLOVIA 

A extensão total da ciclovia da Av. Anchieta será de 12,34 km, tendo a interseção da Av. Vicente de 
Carvalho como ponto inicial (junto à balsa de travessia do Canal de Bertioga), e como ponto final a interseção da Av. 
Eurico Masaru Matsutani, no Jardim Caiçara. 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOVIA 

Propõe-se que a ciclovia seja construída sobre o canteiro central, de forma a não afetar a capacidade da Av. 
Anchieta e nem interferir nas suas áreas de estacionamento de automóveis, conforme se descreve a seguir: 

Entre a Av. Vicente de Carvalho e a Rua Sílvio Rodrigues: recomenda-se que a ciclovia esteja sobre o 
canteiro central da Av. Anchieta, com 3 m de largura total; 

Entre as Ruas Sílvio Rodrigues e Estevão da Costa (200m de extensão): trata-se do trecho mais estreito da 
Av. Anchieta, onde o canteiro central com cerca de 1,50 m de largura, não pode acomodar uma ciclovia. Assim, 
somente neste segmento, recomenda-se a implantação de 2 ciclofaixas unidirecional com 1,50 m de largura útil, 
uma de cada lado do canteiro central, como se mostra no Desenho BER-04A, mantendo-se as 2 faixas de 
trânsito para cada sentido de circulação, mas proibindo o estacionamento de automóveis nas duas pistas de 
rolamento; 

Entre a Rua Estevão da Costa e a Av. 19 de Maio: para o segmento em que o canteiro central é parcialmente 
ocupado pelo canal do córrego, propõe-se a ciclovia seja construída entre o córrego e a pista norte da Av. 
Anchieta (sentido Bairro – Centro) com 3,00 m de largura total, conforme se mostra no Desenho BER-04B. Para 

o segmento em que o canteiro central está livre de interferências, propõe-se que a ciclovia seja instalada entre 
as árvores, com 3,00 m de largura total, conforme se mostra no Desenho BER-04C; 

Entre a Av. 19 de Maio e a Rua Arq.º Antônio Carlos Quintas: recomenda-se que a ciclovia seja construída 
com 3,00 m de largura total, do lado norte da pista existente sobre o espaço que, no futuro, deverá representar o 
canteiro central da Av. Anchieta, conforme detalhado nos Desenhos BER-04D (junto à Rua Miguel Seiad), BER-
04E (junto à Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, atrás da Colônia de Férias Rui Fonseca – SESC Bertioga), 
BER-04F (junto à Rua Dr. Pedro Uzzo) e BER-04G (junto à Rua Arq.º Antônio Carlos Quintas). 

INTERSEÇÕES DA CICLOVIA 

Para garantir um padrão operacional adequado tanto para o fluxo de veículos motorizados como para o de 
bicicletas, será necessário restringir a quantidade de interseções viárias da Av. Anchieta. Assim, como se verá 
adiante no item descritivo do Sistema Viário Principal de 2016, propõe-se que a Av. Anchieta, e por conseguinte a 
própria ciclovia, disponha de apenas 18 interseções viárias, à média de 1 interseção a cada 600 m. 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

Dentro do horizonte de curto prazo, a ciclovia da Av. Anchieta estará conectada a: 

 Ciclovias das Avs. 19 de Maio e Eng.º Arq.º Eduardo Corrêa da Costa Júnior, por meio das quais os ciclistas 
poderão se transferir para a Ciclovia Norte da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55; 

 Ciclovia da Av. Vicente de Carvalho, que servirá de conexão com a ciclovia da Av. Tomé de Souza. 
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2) CICLOVIAS NORTE E SUL DA RODOVIA SP 55 

As observações efetuadas em diversos locais da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55, entre o 
Condomínio Residencial Riviera de São Lourenço e o Rio Itapanhaú mostraram que os acostamentos rodoviários 
são usados como pistas de circulação de grande quantidade de bicicletas – as contagens volumétricas realizadas no 
dia 25 de Agosto de 2006, durante o período de pico da tarde nas proximidades da interseção da Rua Pastor Djalma 
da Silva Coimbra, registraram a passagem de 204 bicicletas/hora seguindo em direção ao Condomínio Residencial 
Riviera de São Lourenço e de 168 bicicletas/hora vindo em direção ao Centro. 

Além dos transtornos provocados pelo uso dos acostamentos rodoviários, ocorrem graves problemas 
quando os ciclistas cruzam a pista da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55, nos deslocamentos diários 
dos bairros da Zona Norte em direção à Área Central (viagens residência – trabalho e residência – escola), e nos fins 
de semana em direção às praias e a outras áreas de lazer. 

A implantação das Ciclovias Norte e Sul facilitará o desenvolvimento das viagens dos ciclistas entre pontos 
de interesse situados do mesmo lado da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55, e, sobretudo, possibilitará 
a canalização dos fluxos de bicicletas em direção aos pontos de transposição da rodovia (Rua Nicolau Miguel 
Obeidi, Av. Eng.º Arq.º Eduardo Corrêa da Costa Júnior, Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra e Av. 19 de Maio). 

A Ciclovia Norte tem sua implantação sugerida para o período de 2006 a 2011, enquanto a Ciclovia Sul está 
proposta para o período de 2011 a 2016. A Ciclovia Sul será implantada terá uma extensão bastante maior que a 
Norte, e deverá se estender da Av. 19 de Maio até a via de acesso à Praia de Itaguaré, no Km 206+000, para 
possibilitar o acesso dos trabalhadores ao futuro Condomínio Residencial que será instalado naquela praia, com 
características semelhantes ao do Condomínio Residencial Riviera de São Lourenço. 

EXTENSÃO DA CICLOVIA 

Dentro do Plano Cicloviário de Bertioga, propõe-se que a Ciclovia Norte tenha a extensão total de 8,56 km, e 
esteja situada entre o Km 215+750 (via de acesso ao bairro Chácaras Itapanhaú) e o Km 224+300 (interseção da 
Rua “1”, no bairro Vicente de Carvalho II), já incluído o segmento de ciclovia existente entre a Av. 19 de Maio e a 
Rua “1”, e a Ciclovia Sul tenha a extensão total de 18,30 km, e situe-se entre o Km 206+000 (interseção da via de 
acesso à praia de Itaguaré) e o Km 224+300 (interseção da Rua Oswaldo Cruz, no bairro Vicente de Carvalho II), 
devendo se caracterizar como a ciclovia mais extensa de Bertioga. 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOVIA 

Recomenda-se que a Ciclovia Norte seja construída junto à faixa de domínio da Rodovia Dr. Manoel 
Hyppolito do Rego – SP 55, com 2,50 m de largura útil, e seja posicionado entre as pistas rodoviárias e a Via 
Marginal Norte da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55, conforme se mostra no Desenho BER-04H. 

A Ciclovia Sul terá 2 opções de localização. A primeiro será em uma posição simétrica à da Ciclovia Norte, 
junto ao lado sul da faixa de domínio da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55. A segunda opção será a de 
localização da ciclovia sobre a faixa de domínio da dutovia que, na situação existente, encontra-se assentada do 
lado sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito do Rego – SP 55, com uma diretriz paralela e bastante próxima ao corpo 
estradal. A localização da Ciclovia Sul deverá ser definida na fase de elaboração do projeto funcional em função, 
inclusive, da facilidade de utilização da faixa de domínio da rodovia ou da dutovia. 

INTERSEÇÕES DA CICLOVIA 

A Ciclovias Norte e Sul deverão ser interceptadas por todas as vias transversais que, nas situações 
propostas para 2016 e 2026, estarão conectadas às Pistas Norte e Sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – 
SP 55. Com a construção das Vias Marginais Norte e Sul, as interseções das Ciclovias deverão se localizar junto às 
vias transversais que transporão o corpo estradal (Av. da Riviera, Ruas Nicolau Miguel Obeidi e Pastor Djalma da 
Silva Coimbra e Avs. Eng.º Arq.º Eduardo Corrêa da Costa Júnior e 19 de Maio) e junto às alças de ligação das Vias 
Marginais Norte e Sul com as pistas rodoviárias. 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

As Ciclovias Norte e Sul da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55 estarão conectadas às ciclovias 
das Avs. Eng.º Arq.º Eduardo Corrêa da Costa Júnior e 19 de Maio, por meio das quais serão interligadas à ciclovia 
da Av. Anchieta. 

A Ciclovia Sul poderá conectar-se com as ciclovias do Condomínio Residencial Riviera de São Lourenço por 
intermédio da Av. da Riviera, classificada como via ciclável daquele condomínio. 
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3) CICLOVIA DA AV. 19 DE MAIO 

A Av. 19 de Maio é a única via com duas pistas de rolamento que interliga a Rodovia Dr. Manoel Hyppolito 
do Rego – SP 55 e a Av. Anchieta e, dentro do esquema operacional concebido para o Sistema Viário Principal 
Futuro, continuará exercendo a função de principal acesso de Bertioga. 

Na situação existente, integra, juntamente com as Ruas Manoel Gajo e Oswaldo Cruz, o conjunto das vias 
utilizadas pelos ciclistas nos deslocamentos diários dos bairros Jardim Albatroz II e Jardim Vicente de Carvalho II e 
da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55 em direção à Área Central. As contagens volumétricas efetuadas 
em Agosto de 2006 durante o período de pico da manhã, registraram os seguintes fluxos de bicicletas: 

 Av. 19 de Maio: 122 bicicletas/hora seguindo em direção à Rodovia e 172 bicicletas/hora chegando na Av. 
Anchieta; 

 Rua Oswaldo Cruz: 6 bicicletas/hora seguindo em direção à Rodovia e 90 bicicletas/hora chegando na Av. 
Anchieta. 

A construção de um viaduto na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55 para transposição da 
interseção da Av. 19 de Maio (Km 223+600), deverá provocar um aumento no fluxo de bicicletas nesta avenida, pois 
todos os deslocamentos de ciclistas partindo dos bairros Jardim Albatroz II e Jardim Vicente de Carvalho II com 
destino ao Centro, deverão ser canalizados para aquela avenida. Assim, a ciclovia da Av. 19 de Maio deverá garantir 
grande conforto e segurança aos ciclistas, e diminuirá as interferências provocadas pelas bicicletas sobre os fluxos 
bidirecionais de veículos motorizados. Cabe salientar que, já na situação existente, a implantação de uma ciclovia na 
Av. 19 de Maio, entre a Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego – SP 55 e a Av. Anchieta, poderia contribuir para 
reduzir os riscos de ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo as bicicletas. 

EXTENSÃO DA CICLOVIA 

A Ciclovia da Av. 19 de Maio deverá ter extensão total de 1,55 km, estendendo-se da Rodovia Dr. Manoel 
Hyppolito do Rego – SP 55 até a Av. Tomé de Souza, junto à praia da Enseada. 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOVIA 

De acordo com as áreas disponíveis na Av. 19 de Maio, haverá 3 alternativas para implantação da infra-
estrutura de apoio à circulação das bicicletas (ver Desenho BER-04I): 

Alternativa 1 – CICLOVIA BIDIRECIONAL: a ser construída com 2,50 m de largura útil sobre o canteiro central, 
o que exigirá a cobertura do córrego existente por meio de uma laje de concreto sobre a qual será apoiada a 
ciclovia; 

Alternativa 2 – CICLOVIAS UNIDIRECIONAIS: a serem construídas com 1,50 m de largura útil, uma de cada 
lado do córrego existente no canteiro central. Esta alternativa exigirá o levantamento das 2 paredes laterais do 
córrego até a altura de 1,20 m acima do nível das ciclovias, a fim de evitar a queda dos ciclistas; 

Alternativa 3 – CICLOFAIXAS UNIDIRECIONAIS: a serem implantadas com 1,50 m de largura útil, uma sobre 
cada pista da Av. 19 de Maio. Esta alternativa exigirá a proibição de estacionamento do lado esquerdo (junto ao 
canteiro central) nas duas pistas da Av. 19 de Maio. 

INTERSEÇÕES DA CICLOVIA 

A Ciclovia da Av. 19 de maio deverá ser interrompida junto às 3 aberturas que se recomenda sejam 
mantidas no canteiro central, para realização dos movimentos de retorno e de conversões à esquerda por parte dos 
veículos motorizados e bicicletas, e para entrada e saída dos ciclistas na ciclovia. Terá dois pontos de interseção 
com fluxos de veículos motorizados no cruzamento da Av. Anchieta, junto à Área Central. 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

A Ciclovia da Av. 19 de Maio estará conectada às Ciclovias Norte e Sul, e às das Avs. Anchieta e Tomé de 
Souza, e exercerá a função de ligação entre estas 4 ciclovias. Servirá, também, de rota para os moradores dos 
bairros Jardim Albatroz II e Jardim Vicente de Carvalho II que se deslocam diariamente para a Área Central. 


