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Ciclorrotas de Juiz de Fora





O que diz o Código Brasileiro de Trânsito

As bicicletas são parte do tráfego de nossa cidade. Basta 
parar um momento para observar sua presença constante em 
nossas ruas.

As regras de convivência definidas pelo Código de Trânsito 
Brasileiro são claras: o maior veículo sempre cuida do menor.

O pedestre sofre as maiores consequências, por isso ele tem a preferência.

Em todas as vias pedestres tem 
prioridade sobre ciclistas e ciclistas 
tem prioridade sobre os carros.



Regras de Convívio

Já existem algumas regras e dicas para motoristas e ciclistas 
que podem facilitar essa convivência.

Quando for ultrapassar a alguém em uma 
bicicleta, mantenha uma distância de 1,5m 
ou mude de faixa 

Se não puder ultrapassar naquele momento 
espere alguns segundos para garantir a 
segurança de todos

Em cruzamentos, a preferência é sempre do 
ciclista. Não tente ultrapassar

Ao abrir a porta fique atento à presença de 
ciclistas 

MOTORISTA

Mantenha sua bike em bom estado e utilize 
os itens obrigatórios exigidos pela 
legislação

Respeite sempre os semáforos e as 
sinalizações de trânsito

Nunca ande na contra mão

Sinalize suas intenções com gestos

Ocupe a faixa para garantir sua segurança e 
visibilidade

CICLISTA
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CICLORROTAS

Você sabe o que é uma ciclorrota?

Ciclorrotas são vias urbanas que recebem sinalização 
horizontal e vertical para facilitar a convivência entre os 
ciclistas, motoristas e pedestres.

Em Juiz de Fora estão 
sendo implantadas mais 
de 30 km de ciclorrotas 
em vias que já possuem 
alto fluxo de ciclistas.
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Para o ciclista, as 
marcações de bicicletas no 
chão indicam o eixo 
preferencial para a 
circulação das bicicletas na 
via.

Para o motorista, essas 
marcações auxiliam o 
dimensionamento da 
distância de segurança que 
deve ser mantida do ciclista 
em qualquer via urbana 
(1,5m).

As ciclorrotas possuem elementos 
de sinalização horizontal e vertical 
que auxiliam os motoristas e 
ciclistas à preservar a segurança 
de todos.

Como funcionam as ciclorrotas?



Quando o trânsito estiver parado, veículos não motorizados 
como as bicicletas podem trafegar nos corredores de carros. 
Os Bike Box são áreas de espera destinadas aos ciclistas. 
Deste modo garantimos a visibilidade do ciclista.

Em situações especiais foram implementadas as guias de 
circulação de bicicletas junto às faixas de pedestre. Essa 
sinalização permite o compartilhamento da faixa de 
pedestres e ao mesmo tempo direciona o fluxo de bicicletas 
nessas situações.

Lembrando que no trânsito, a regra 
mais importante de todas é a 
educação.
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