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3.7.3. CARACTERÍSTICAS PROPOSTAS PARA AS PRINCIPAIS CICLOVIAS 

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

1) CICLOVIAS NORTE E SUL DA ROD. PADRE MANOEL DA NÓBREGA – SP 55 

As observações efetuadas no trecho da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 situado entre a Rua “15” 
(Km 343+000) e a Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves (Km 352+200), mostraram que os acostamentos rodoviários 
estão sendo usados como pistas de circulação de bicicletas. No trecho de pista única da rodovia, há diversas placas 
instaladas pelo DER alertando os motoristas em relação à presença dos ciclistas sobre o acostamento. 

Além dos transtornos provocados pelo uso dos acostamentos, há os problemas gerados pela travessia dos 
ciclistas em nível, tanto no trecho de pista dupla (junto à Rua “15”, por exemplo) como no de pista única (junto à Av. 
Josedy, por exemplo), tanto nos deslocamentos diários em direção à Área Central, como nos fins de semana para 
atingir as praias e outros pontos de lazer. 

A implantação das Ciclovias Norte e Sul facilitarão o desenvolvimento das viagens dos ciclistas entre pontos 
de interesse situados do mesmo lado da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, e, sobretudo, canalizará os 
fluxos de bicicletas em direção aos 5 viadutos rodoviários que existirão na situação futura para transposição do 
corpo estradal (Rua “15”, Av. João Abel, Av. Josedy, Avs. Dr. Bezerra de Menezes e Allan Kardec, e Av. Dr. 
Tancredo  de Almeida Neves). A existência das Ciclovias Norte e Sul e dos viadutos melhorará a segurança dos 
ciclistas por desestimular o uso dos acostamentos como área de circulação e a travessia em nível das pistas 
rodoviárias. 

O prolongamento da Ciclovia Norte até a divisa de Itanhaém terá dois objetivos. O primeiro será o de 
estabelecer a conexão com a Ciclovia Norte do município vizinho, facilitando, assim, as viagens entre os bairros 
limítrofes. O segundo objetivo será o de possibilitar os deslocamentos dos usuários de bicicleta entre a Zona Urbana 
de Peruíbe e a reserva florestal e aldeia indígena existente entre os Km 338+500 (divisa de municípios) e 342+200 
da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55. 

EXTENSÃO DAS CICLOVIAS 

Propõe-se que a Ciclovia Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 tenha a extensão de 13,70 
km, e seja assentada entre a divisa de Itanhaém (Km 338+500) e o entroncamento da Av. Tancredo de Almeida 
Neves, em Itariri (Km 352+200). A Ciclovia Sul deverá ter 9,20 km de extensão e estará assentada entre a interseção 
da Rua “15”, na Estância Antônio Novaes (Km 343+000) e o entroncamento da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves 
(Km 352+200). 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOVIA 

Recomenda-se que as Ciclovias Norte e Sul sejam construídas junto à faixa de domínio da Rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega – SP 55, com 2,50 m de largura útil, e sejam posicionadas entre as pistas rodoviárias e as Vias 
Marginais Norte e Sul, conforme se mostra nos Desenhos PER-04A e PER-04B. 

INTERSEÇÕES DA CICLOVIA 

As Ciclovias Norte e Sul da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 serão interceptadas pelas rampas 
direcionais de ligação das pistas rodoviárias com as Vias Marginais Norte e Sul, e pelas vias transversais que 
transporão o corpo estradal: Rua “15”, Estrada Municipal Armando Cunha e Av. João Abel, Av. Josedy, Avs. Dr. 
Bezerra de Menezes e Allan Kardec, Rua Marília e Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves. 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

O Plano Cicloviário de Peruíbe prevê que em 2026 as Ciclovias Norte e Sul da Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega – SP 55 apresente 5 conexões cicloviárias: 

 Ciclofaixa da Rua “15”, tanto do lado norte como do sul da Rodovia; 

 Ciclofaixa da Av. “1” do lado norte da Rodovia e Ciclofaixa da Rua “10” do lado sul; 

 Ciclofaixas da Estrada Municipal Armando Cunha do lado norte e da Av. João Abel do lado sul; 

 Ciclovia da Av. Josedy de ambos os lados da Rodovia; 

 Ciclofaixa da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves, do lado sul da Rodovia. 
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2) CICLOFAIXA DA AV. DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

A Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves é uma das principais vias de Peruíbe, pois representa uma ligação da 
Área Central com a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, e o único acesso aos bairros de Jardim Bom Retiro 
e Cidade Balneária Nova Peruíbe que, embora fisicamente assentados no município de Itariri, caracterizam-se como 
áreas de expansão urbana de Peruíbe. 

Além do trecho de ciclovia existente com 0,89 km de extensão, a Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves poderá 
ter 3,11 km de ciclofaixas propostas referentes aos prolongamentos propostos nos trechos da Av. Vereador Vitor 
Caetano dos Santos até a Av. Professora Terezinha Rodrigues Kalil (1,06 km), e da Rua Campinas até a Rodovia 
Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 (2,05 km). 

Ampliada até a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, a ciclofaixa da Av. Dr. Tancredo de Almeida 
Neves deverá ser utilizada por grande quantidade de ciclistas, pois atenderá a uma grande zona de expansão 
urbana de Peruíbe e de Itariri, com habitantes potencialmente usuários de bicicletas. As contagens volumétricas de 
bicicletas efetuadas junto à interseção da Rua Campinas, no período de pico da manhã, registraram a passagem de 
30 bicicletas/hora indo em direção à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 e 306 bicicletas/hora seguindo em 
direção ao Centro, sendo que pouco mais da metade destes ciclistas chegam do tramo norte da Av. Dr. Tancredo de 
Almeida Neves, vindo inclusive do município de Itariri. 

EXTENSÃO DA CICLOVIA 

Propõe-se que a ciclovia da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves tenha, na situação futura, a extensão total 
de 4 km, e esteja situada entre a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55 e a Av. Professora Terezinha 
Rodrigues Kalil, junto à via férrea. 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOVIA 

Os prolongamentos da ciclovia da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves poderão ser implantadas sob a forma 
de ciclofaixa tanto do lado sul em direção à via férrea, como para o norte até a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – 
SP 55. Recomenda-se que ela tenha largura útil de 2,50 m, e seja posicionada junto ao meio-fio do lado leste da Av. 
Dr. Tancredo de Almeida Neves, do mesmo lado da ciclovia existente, conforme se mostra nos Desenhos PER-04C, 
PER-04D, PER-04E e PER-04F. 

INTERSEÇÕES DA CICLOFAIXA 

Os prolongamentos da ciclovia da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves terão poucas interseções viárias. Em 
quase 3 km de extensão, serão seccionados por 2 vias transversais existentes no lado sul (Av. Mário de Aguiar e 
Rua José V. Alves), e por 7 vias transversais do lado norte (Rua “C”, Rua Jundiaí, Rua Padre Vitalino Bernini e Rua 
“29”, além de 2 vias sem identificação localizadas próximas ao 1.º Distrito Policial). 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

A Ciclovia da Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves poderá estar conectada a partir da situação proposta para 
curto prazo, à Ciclovia Norte da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, às ciclovias das Avs. Domingos da 
Costa Grimaldi e Prof.ª Terezinha Rodrigues Kalil e às ciclofaixas da Rua da Estação e da Av. 24 de Dezembro. 

No horizonte de médio prazo, para o qual se propõe a construção de todas as ciclovias e ciclofaixas 
propostas no perímetro urbano poderá estar conectada à Ciclovia Sul da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – SP 
55.
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3) CICLOFAIXA DA RUA DA ESTAÇÃO E DA VARIANTE PERUÍBE SP 344/55 

Com o adensamento populacional dos bairros da Zona Oeste e com o término da duplicação de pista das 
Rodovias Regis Bittencourt – BR 116 e Padre Manoel da Nóbrega – SP 55, deverá ocorrer o aumento dos fluxos de 
veículos motorizados e de ciclistas na Variante Peruíbe – SP 344/55. Assim, a proposta formulada pela Prefeitura 
Municipal de implantação de ciclovia no eixo formado pelas Avs. 24 de Dezembro e São João, Rua da Estação e 
pela Variante Peruíbe – SP 344/55, tem por objetivo proporcionar conforto e segurança aos ciclistas a curto prazo, e 
evitar, no futuro, o aumento dos riscos de ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo os ciclistas dos bairros 
residenciais Estância dos Eucaliptos, Jardim Europa, Jardim Veneza e Manacá dos Itatins. Assim, propõe-se que o 
trecho deste eixo viário compreendido entre a Av. 24 de Dezembro e a Rua Pau Brasil seja provido de ciclofaixa com 
as características descritas a seguir. 

EXTENSÃO DA CICLOVIA 

A extensão total deverá ser de 2,15 km, iniciando na interseção da Rua da Estação com a Av. 24 de 
Dezembro e terminando na interseção da Variante Peruíbe – SP 344/55 com a Rua Pau Brasil (via de acesso ao 
bairro Estância dos Eucaliptos), na saída para Itariri e demais cidades do Vale do Ribeira. 

LOCALIZAÇÃO E LARGURA DA CICLOFAIXA 

Propõe-se que a ciclofaixa seja construída junto ao meio-fio do lado leste da Rua da Estação e da Variante 
Peruíbe – SP 344/55, acompanhando a via férrea em toda a sua extensão. A largura recomendada para a ciclofaixa 
é de 2,50 m, além dos 40 cm de afastamento da pista de rolamento dos veículos motorizados (ver Desenhos PER-
04G, PER-04H e PER-04I). 

INTERSEÇÕES DA CICLOVIA 

Por estar assentada junto à via férrea, a ciclofaixa terá apenas 2 interseções viárias, uma no prolongamento 
da Rua Papa Pio XII e outra no prolongamento da Rua Firmino Pereira dos Santos, o que facilitará o trânsito das 
bicicletas e diminuirá os conflitos com os veículos motorizados e pedestres. 

Cabe ressaltar que, com esta configuração geométrica, o estacionamento de veículos deverá ser proibida 
em toda extensão da Rua da Estação e também no trecho da Variante Peruíbe – SP 344/55 em que a ciclofaixa 
estiver implantada. 

CONEXÕES COM OUTRAS CICLOVIAS 

A ciclofaixa da Av. da Estação estará conectada a partir da situação proposta para curto prazo, às ciclofaixas 
das Avs. Dr. Tancredo de Almeida Neves e 24 de Dezembro, e às ciclovias da Av. Professora Terezinha Rodrigues 
Kalil e da Rua Riachuelo. 


