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RESUMO 

 

Alcançar o desenvolvimento sustentável no contexto urbano das cidades é um desafio para 

técnicos e gestores. As ciclovias surgem como alternativa para agregar ao sistema viário 

condições que possibilitem às pessoas realizarem seus deslocamentos de forma atrativa e 

eficiente. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo desenvolver um método de implantação 

de sistemas cicloviários em cidades de médio porte, baseado na Psicologia Ambiental e nas 

características físicas do espaço urbano e sua inter-relação. Para o estudo do comportamento e 

leitura do indivíduo no meio urbano, adotou-se os parâmetros de legibilidade e apreensão do 

“lugar”, além dos quatro fundamentos apresentados pela Psicologia Ambiental: espaço pessoal, 

territorialidade, privacidade e densidade/apinhamento na sua relação com o transporte 

cicloviário. Quanto ao espaço, físico, realizou-se uma revisão dos principais modelos 

disponíveis para medir o nível de serviço para bicicletas, na qual foram apresentadas variáveis 

de mobilidade baseadas na segurança viária e no conforto do ciclista. As variáveis apresentadas 

foram mensuradas por meio da Análise Hierárquica, em que buscou-se avaliar o Índice de 

Condição da Via que possibilitou definir, numa rede viária, os segmentos mais eficientes para 

compor o sistema cicloviário. O método é composto das seguintes etapas: delimitação da área 

de estudo (identificação do polo gerador de viagens e área de influência), caracterização da área 

de estudo (levantamento das informações da região), identificação dos segmentos com maior 

potencial para viagens com bicicletas (aspectos espaciais), avaliação do índice de condição da 

via,  análise das oportunidades de intervenção e escolha do trecho de implantação. Como 

validação do método apresentado, realizou-se um estudo de caso na cidade de Goiânia. Com 

isso, pretende-se auxiliar gestores e profissionais na implantação de sistemas cicloviários dentro 

de uma perspectiva comportamental, como alternativa de mobilidade real e viável que vise a 

melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade nos centros urbanos, potencializando o número 

de usuários de bicicleta. 

 

Palavras chaves: ciclovias, mobilidade urbana, psicologia ambiental, sistemas cicloviários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Achieving sustainable development in the urban context of cities is a challenge for technicians 

and managers. The cycle routes appear as an alternative to add to the road system conditions 

that allow people to carry out their movements in an attractive and efficient way. In this sense, the 

study aimed to develop a method of implantation of cycling systems in medium-sized cities, 

based on Environmental Psychology and the physical characteristics of the urban space and its 

interrelationship. For the study of the behavior and reading of the individual in the urban 

environment, the legibility and apprehension parameters of the "place" were adopted in addition 

to the four foundations presented by Environmental Psychology: personal space, territoriality, 

privacy and density / crowding in its relation with Cycling. As for physical space, a review of 

the main models available to measure the service level for bicycles was carried out, where 

mobility variables based on road safety and cyclist comfort were presented. The variables 

presented were measured through the Hierarchical Analysis, in which the aim was to evaluate 

the Via Condition Index, which will enable the definition of a more efficient segment in a road 

network1 to compose the cycle system. The method is composed of the following steps: area 

delimitation (identification of the pole generating travel and area of influence), characterization 

of the area of study (survey of the information of the region), identification of the segments 

with greater potential for trips with bicycles (spatial aspects), evaluation of the condition index 

of the route, analysis of intervention opportunities and choice of the stretch of implantation. As 

a validation of the presented method, a case study was carried out in the city of Goiânia. With 

this, it is intended to help managers and professionals in the implantation of bicycle systems 

within a behavioral perspective, as an alternative of real and viable mobility that aims at 

improving the quality of life and sustainability in urban centers, increasing the number of 

bicycle users. 

 

Keywords: cycle paths, urban mobility, environmental psychology, cycling systems. 
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO  

 

 Há muito tempo as bicicletas vêm sendo utilizadas como meio de transporte. Em países 

europeus como Holanda, França e Dinamarca, esta prática é extensamente difundida. O Brasil 

parece passar pelo mesmo ciclo de aprendizagem ao perceber que apenas os automóveis não 

vão suprir a demanda por transportes com qualidade, pois a temática de mobilidade urbana 

passa a ser mais frequente nas universidades, no noticiário e nas políticas públicas. Tudo isso 

segue o fluxo da intensificação dos debates sobre sustentabilidade, outro tema com 

popularidade crescente no país, em que o deslocamento por bicicletas ganha relevância.   

 Portanto, a inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada como 

elemento integrante do sistema viário, a fim de proporcionar inclusão social, redução de 

poluentes e melhoria da saúde da população. Os planejadores estão se deparando com contínuo 

crescimento do uso deste meio de transporte, tanto nas viagens regulares (trabalho e/ou escola) 

como para a saúde e recreação. 

 Esperam-se ciclovias seguras e atrativas, e para que isso aconteça é necessário planejar 

a cidade para receber a bicicleta. Na implantação dos sistemas cicloviários é preciso equilíbrio 

na oferta de infraestrutura, comunicação, transporte público e políticas que apoiem os seus 

cidadãos, planejamento pautado na observação humana (GEHL, 2015).  

Afinal, são as pessoas de uma cidade que a caracterizarão, exprimindo sua cultura, seu 

modo de vida. Logo, é necessário estudar seus desejos e necessidades para que se possa 

entender como desenvolver os espaços públicos urbanos. Proporcionando espaços públicos 

urbanos mais atrativos, cria-se e recria-se mais cidades voltadas às pessoas (GEHL,2015).    

É importante que a cidade possa ser vista como um campo de troca de experiências e 

que, ao transitar por ela, o homem possa viver suas experiências, transferir emoções e interagir 

com o espaço urbano (DELABRIDA, 2004). Hobsbawn (2002) afirma que “os ciclistas se 

deslocam à velocidade das reações humanas e não estão isolados da luz, do ar, dos sons e dos 

aromas naturais. Ao andar de bicicleta, a relação do indivíduo com a cidade e seus habitantes 

conota cumplicidade (HOBSBAWN, 2002). 

Lynch (1997) reforça a necessidade de tornar os espaços “legíveis” por meio da análise 

do comportamento espacial dos indivíduos. 

 É com este foco que o trabalho visa contribuir para a implantação do sistema cicloviário, 

por meio do desenvolvimento de uma metodologia que agrega os aspectos comportamentais 

relevantes da Psicologia Ambiental. Sabe-se que este processo faz parte de um planejamento 

urbano de grande escala, o qual envolve as políticas públicas e a sociedade. Elementos 
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fundamentais devem ser mobilizados para gerar interferências positivas na implementação dos 

processos de transformações das cidades. 

 

1.1 Problema 

 

 Para Augé (2010), um dos paradoxos e desafios contemporâneos é a urbanização do 

mundo como uma característica essencial do fenômeno da globalização. O urbanismo é cada 

dia mais concebido em função da necessidade do homem em suas relações econômicas, 

políticas e sociais. A vitalidade da grande cidade se mede pela importância dos seus fluxos que 

nela ocorrem. 

 

"A urbanização exprime, então, todas as contradições do sistema de globalização, do 

qual se sabe que seu ideal de circulação de bens, ideias, mensagens e seres humanos 

está submetido à realidade das relações de forças que exprimem no mundo” (AUGÉ, 

2010, p.41). 

 

 Em 30 anos de urbanização – 1940 a 1970 – a população urbana quase dobrou sua 

participação na população total, saindo de 31,24% para 55,98 %. De 1950 a 1960 a população 

urbana cresceu cerca de 70% e de 1960 a 1970, cerca de 65%, acumulando esta densidade 

demográfica nas cidades emergentes no Brasil (FRANCISCONI e SOUZA, 1976). 

 Com o crescimento das cidades na segunda metade do séc. XX, o desenvolvimento 

urbano atingiu novas características de mobilidade. A intensificação dos fluxos econômicos e 

sociais que neste momento buscavam atender à demanda do processo de produção, associados 

à elevada densidade demográfica das cidades, fez com que aumentasse a demanda de 

deslocamentos urbanos. Um dos reflexos do aumento da demanda dos deslocamentos foi o 

crescimento da motorização nas grandes e médias cidades.  

 O número de veículos motorizados nas ruas aumentou vertiginosamente, segundo 

Secchi (2006). Facilitado pelo advento do automóvel e pela facilidade na aquisição de tais 

veículos, o transporte individual ganha força e vem atender às novas necessidades advindas das 

dinâmicas urbanas. 

 Aumentam-se as distâncias a serem percorridas, eleva-se também o tempo gasto nos 

deslocamentos regulares, a lentidão do trânsito toma conta de vários trechos urbanos. Pesquisas 

divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA indicaram que em apenas 

dez capitais se perderam mais de 240 milhões de horas de trabalho produtivo devido aos 

congestionamentos de trânsito (VASCONCELLOS et al., 2011).  
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 Estes problemas apresentados, aliados à falta de eficiência na gestão do transporte 

público, criam descrédito na população, fazendo as pessoas migrarem para o transporte 

individual motorizado, prejudicando ainda mais as cidades e gerando um ciclo vicioso no 

padrão da urbanização e sua relação com a mobilidade, tornando-as “insustentáveis” (ANTP, 

1997). 

 Os engarrafamentos de veículos são também responsáveis pelo consumo excessivo de 

energia não renovável, o qual simultaneamente é o setor com maior crescimento em produção 

de gases para o efeito estufa, liberando variada gama de poluentes atmosféricos e criando 

impacto negativo no ambiente.  

 Segundo o Ministério das Cidades do Brasil em cidades com mais de 60 mil habitantes, 

estima-se 10,7 milhões de TEP - Tonelada Equivalente de Petróleo, consumidas por ano na 

realização da mobilidade urbana, sendo 75% no transporte individual. São emitidas 1,6 milhão 

de toneladas/ano de poluentes locais, sendo 84% atribuídos ao transporte individual. Estima-se 

ainda 22,7 milhões de toneladas de CO2 emitidas por ano, sendo 66% atribuídos ao transporte 

individual (BRASIL, 2007).  

 No Brasil, em 2014, os municípios com mais de 70 mil habitantes registraram mais de 

58 bilhões de viagens. As pessoas percorreram 597 bilhões de quilômetros por ano (cerca de 

1,32 bilhão por dia) usando várias formas de deslocamento (ANTP, 2016). 

 No período entre 1996 e 2006, 7,6 milhões de novas motocicletas foram incluídas no 

trânsito. Elas estiveram associadas a cerca de 8 mil mortes adicionais de motociclistas, em 

relação ao que ocorreria caso a frota de motocicletas tivesse um crescimento vegetativo 

(VASCONCELLOS et al., 2011). 

 Com o aumento do número de veículos motorizados individuais houve aumento da taxa 

de mortalidade, em especial, em relação aos motociclistas e mais especificamente ainda aos 

motoboys. Parece inevitável a saturação da infraestrutura viária frente aos aumentos 

descomedidos das frotas veiculares. A taxa de mortes no trânsito evolui ano a ano, em média, 

2,9%, desde 2000. Os números saltaram de 28.995, em 2000, para 38.273, em 2008, uma 

explosão de 32% (GOMES e SOARES, 2011).  

 Na busca de soluções para resolver os problemas dos congestionamentos de trânsito, as 

intervenções realizadas nas vias urbanas adotam medidas como alargar os espaços para os 

veículos e, consequentemente, reduzir áreas reservadas às pessoas, equipamentos urbanos e 

áreas verdes. 

 Torna-se cada vez mais claro que não há como escapar à progressiva limitação das 

viagens motorizadas. É necessário criar alternativas de mobilidade urbana que se integrem às 
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cidades de forma sustentável. Neste contexto, as ciclovias surgem como um elemento relevante 

nos deslocamentos curtos e médios (5 a 15 km), e também de forma integrada ao transporte 

metropolitano, nos deslocamentos regulares da população (KIRNER, 2006).  

 Estabelecer critérios e parâmetros eficientes que promovam melhores condições para a 

implantação das ciclovias vem sendo o grande desafio. Critérios e parâmetros estes que 

transcendem aos elementos técnicos, em que os aspectos socioeconômicos, culturais e 

comportamentais também influenciam na escolha deste modelo de deslocamento e na das vias 

a serem implantadas. 

 Frente ao exposto, levanta-se a questão central de toda a problemática: como identificar 

e avaliar locais com potencial para implantação de sistemas cicloviários visando atender aos 

deslocamentos regulares da população em regiões metropolitanas, considerando os aspectos 

técnicos, econômicos, sócio-culturais e comportamentais, tornando-os atrativos ao usuário de 

bicicleta? 

 

1.2 Justificativa  

 

 Os problemas de mobilidade urbana atingem pontos alarmantes, e assiste-se a propostas 

políticas de intervenção em que o automóvel prevalece sobre os demais modos de 

deslocamentos, e com isso avançam os problemas que vão além da implantação de sua 

infraestrutura, como problemas ambientais e de saúde pública, decorrentes da má qualidade do 

ar; elevado número de acidentes de trânsito; congestionamentos ocasionados pela baixa 

capacidade viária; elevado índice de ocupação na área urbana em detrimento ao caminhar ou 

outro modo; falta de estacionamentos; alto consumo de energia e gastos públicos, poluição 

sonora; segregação social, falta de acessibilidade  e estresse. 

 A bicicleta se apresenta como uma alternativa de mobilidade em que se pode identificar 

vários benefícios pessoais, sociais ou ambientais, entre eles se destacam: o exercício físico, a 

preservação dos espaços públicos, menores áreas de estacionamento em relação ao automóvel, 

baixo nível de ruído, não utilização de combustível fóssil, além de ser economicamente 

acessível a uma grande parcela da população (FHWA,1999).  

 Apesar de todas as características positivas relacionadas ao uso da bicicleta, as 

infraestruturas cicloviárias avançam de forma tímida, a falta de investimento e a escassez de 

diretrizes que incluam a bicicleta como uma alternativa viável para nortear as políticas de 

estímulo aos modos não motorizados são as principais razões deste quadro (KIRNER, 2006).  

Vários manuais nacionais (Geipot (2001) e Ministério das Cidades (BRASIL, 2007)) e 
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internacionais buscam orientar quanto à implantação de facilidades e infraestrutura na 

utilização da bicicleta, nos quais são consideradas variáveis socioeconômicas, geográficas e de 

transporte da região; é possível determinar os fatores que influenciam o uso da bicicleta em 

áreas urbanas. 

Estudos vem crescendo progressivamente sobre o uso do comportamento e os fatores 

que influenciam a demanda cicloviária, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos por Pezzuto 

(2002) e Kirner (2006) no Brasil. Em vários outros países (Europa e América do Norte) vários 

métodos foram propostos para avaliar o Nível de Serviço das ciclovias já implantadas: Epperson 

(1994) e Davis (1987), Sorton e Walsh (1994), Landis et al. (1997), Dixon (1996) e Hunter et 

al (1999) e HCM (TRB, 2000), cada uma com um objetivo específico, em que vários critérios 

foram abordados: acidentes com bicicletas, características das vias, sinalização, volume do 

tráfego, condições do pavimentos, entre outros.  

Para Rietveld e Daniel (2004) o uso da bicicleta dependerá das características pessoais, 

como: renda, idade, gênero e padrões de atividade físicas de cada indivíduo. No entanto, o uso 

pode variar bastante entre os países e dentro de um mesmo país, devido aos aspectos físicos, 

demográfico e culturais. As políticas de incentivo ao uso da bicicleta também favorecem a 

utilização deste modo, trazendo na segurança aos ciclistas e respeitabilidade por parte dos 

usuários de automóveis (SOUSA, 2012). 

Entretanto, ainda pode ser considerado insuficiente o conhecimento, principalmente no 

Brasil, sobre o comportamento do usuário de bicicleta, como foi o exemplo do estudo feito por 

Davis e Wicklatz (2001), os quais identificaram que as rotas usadas pelos ciclistas não 

passavam pelas ciclovias e ciclofaixas construídas, e um dos principais motivos apontados seria 

sua infraestrutura construída adjacente às vias de fluxo motorizado que estavam regularmente 

congestionadas.  

Daí a importância do estudo comportamental mediante a definição e implantação dos 

sistemas cicloviários. A maioria das pesquisas na área foca em temas relacionados com 

acidentes no trânsito, comportamento de segurança (uso de capacete) e a percepção da imagem 

da bicicleta. 

Neste contexto, Gunther (2003) afirma que a mobilidade enquanto exploração é 

essencial para o desenvolvimento e bem estar humano, proporcionando affordance 1  nos 

diferentes espaços físicos percorridos, suscitando comportamentos na sua inter-relação. Para 

                                                 
1 affordance: conceito que pode ser definido como aquilo que o ambiente oferece ou proporciona para que as 

pessoas se comportem, de forma intuitiva ou baseados em experiências anteriores (LEWIN,1975) 
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Alcorta apud Delabrida (2004), a bicicleta tem poder de transformar o social, descobrir o bairro, 

a cidade em que se está inserido. 

Para Everett e Watson (2002) é necessário ter entendimento psicológico do transporte 

como sendo a somatória dos comportamentos individuais; sendo assim, precisa ser considerado 

sob uma perspectiva humana juntamente com a parte tecnológica (DELABRIDA, 2004) em 

que busca-se unir o comportamento psicológico dos ciclistas e sua relação com o meio viário, 

de forma a contribuir na inserção da bicicleta na mobilidade urbana e no planejamento de 

cidades mais sustentáveis, mais humanizadas  e com maior qualidade de vida para sua 

população. 

 Além disso, é possível identificar alguns benefícios que a bicicleta proporciona sobre 

vários pontos de vista, a saber: 

- Para o homem: a bicicleta é um veículo que melhora a saúde, o condicionamento 

físico, o bem estar mental e a autoestima do ciclista. Propicia sentimento de liberdade, facilita 

interação social no bairro e na comunidade e pode ser um meio de transporte e de lazer, 

inclusive ao mesmo tempo. A bicicleta é um transporte de baixo custo de aquisição e 

manutenção, acessível a todas as camadas sociais. 

- Para a cidade e o meio ambiente: o uso da bicicleta como transporte demanda menor 

área nos eixos carroçáveis, causando menos impacto na paisagem urbana. A implantação das 

ciclovias, juntamente com a manutenção da infraestrutura, possui baixo impacto econômico, é 

reconhecidamente um meio não poluente, pois não emite gases de efeito estufa, além de não 

ser um poluente sonoro. 

Assim, a contribuição deste trabalho é auxiliar planejadores de sistemas de transportes 

na implantação e avaliação de sistemas cicloviários, através de uma metodologia de fácil 

aplicação que venha trazer segurança e atratividade nos percursos escolhidos, incentivando 

novos usuários a adotarem o uso da bicicleta em seus deslocamentos regulares. Além de 

aumentar a habilidade dos gestores e profissionais na tomada de decisão, apresentando critérios 

e dados para análises. 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 - Geral: 

  

O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma metodologia para implantação e 



21 

avaliação de sistemas cicloviários visando atender aos deslocamentos pendulares da população 

em regiões metropolitanas, considerando os aspectos técnicos, econômicos e socioculturais, 

tendo como enfoque a Psicologia Ambiental.  

 

1.3.2 Específicos:  

 

 (i) Compreender a dinâmica do fluxo viário e as formas de planejamento cicloviário como fator 

integrante da mobilidade urbana sustentável; 

(ii) Apresentar os elementos que compõem os sistemas cicloviários e os critérios para sua 

implantação e localização;  

(iii) Identificar os fatores psicológicos e comportamentais que influenciam a mobilidade por 

bicicleta; 

(iv) Estabelecer e mensurar os indicadores que representem a infraestrutura cicloviária sob o 

enfoque da Psicologia Ambiental. 

 

1.4 Hipótese 

  

A dissertação partirá da seguinte hipótese: 

    É possível definir e avaliar rotas para a implantação de um sistema cicloviário utilizando 

os preceitos da Psicologia Ambiental, em que são considerados fatores socioeconômicos, 

culturais e comportamentais dos usuários, de forma a tornar a bicicleta um modo de transporte 

(deslocamento) regular e eficiente. 

 

1.5 Metodologia da Pesquisa  

  

Visando atingir os objetivos propostos e comprovar a hipótese descrita anteriormente, 

adotou-se o método hipotético-dedutivo, o qual é constituído por cinco etapas (ver Figura 1.1), 

a saber:  
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Figura 1.1 – Metodologia da Pesquisa  

 

– Etapa 1:  Revisão Bibliográfica 

 

 Nesta etapa do trabalho apresentou-se uma coletânea das publicações, pesquisas e 

legislações que serviram de embasamento para salientar a contribuição à pesquisa, referente 

aos temas: mobilidade por bicicletas, legislação, planejamento cicloviário e os fatores que 

influenciam a mobilidade dos ciclistas (econômicos, culturais e sociais). Abordando de forma 

específica o comportamento espacial do indivíduo, por meio da concepção e da apreensão do 

espaço físico sob o enfoque da Psicologia Ambiental no uso da bicicleta em vias urbanas. 

 

 – Etapa 2: Proposta Metodológica 

 

Para se construir a metodologia proposta, buscou-se a interação da abordagem técnica 

(parâmetros geométricos) e do aspecto comportamental apresentado pela Psicologia Ambiental.  

Na abordagem técnica, foram utilizados critérios de planejamento de transporte urbano 

referentes à demanda por viagens de bicicleta, aspectos econômicos/sociais e parâmetros legais 

apresentados por meio de mapas, desenhos e esquemas ilustrativos, capazes de produzir 

indicadores que expressem variáveis importantes para a análise. 

No aspecto comportamental, subsidiado pela psicologia ambiental, realizou-se uma 

análise comparativa dos modelos capazes de atender aos princípios apresentados pela revisão 

bibliográfica. 

 

1 
Revisão Bibliográfica 

2 
Proposta Metodológica 

3 Estudo de Caso 

4 
Análise de Resultados 

5 
Conclusão e Considerações Finais 
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– Etapa 3:  Estudo de caso 

 

Para validar o método proposto apresenta-se a aplicação em uma área da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

 

 – Etapa 4: Análise dos resultados  

 

Nesta etapa foram transcritos os resultados sob forma de evidências para a confirmação 

ou a refutação da hipótese. Estas se dão segundo a relevância dos dados, demonstrados na parte 

anterior. 

 

- Etapa 5: Conclusão e Considerações Finais 

  

Evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo, indicar as limitações e as 

reconsiderações do trabalho; apontar a relação entre os fatos verificados e a teoria. 

 As recomendações consistem em indicações de ordem prática, de intervenções na 

natureza ou na sociedade, de acordo com as conclusões da pesquisa. Por sua vez, as sugestões 

são importantes para o desenvolvimento da ciência, pois apresentam novas temáticas de 

pesquisa, inclusive levantando novas hipóteses, abrindo caminho a outros                                

pesquisadores. 

 

1.6:  Estrutura do Trabalho 

 

 A dissertação está dividida em 7 (sete) capítulos. 

  No capítulo 1, apresenta-se a introdução do trabalho com a apresentação de tema, o 

problema, a justificativa, o objetivo geral e os específicos, a metodologia adotada no trabalho 

e por fim, a estrutura da dissertação. 

 No capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica dos conceitos de mobilidade 

urbana e sustentabilidade, e o processo de inclusão da bicicleta como um transporte sustentável. 

Descreve-se, também, um breve histórico do surgimento da bicicleta nos países europeus e no 

Brasil e toda a Legislação que envolve o uso da bicicleta no meio urbano. 

No capítulo 3 são conceituados os componentes da infraestrutura cicloviária, os 

elementos necessários para o seu planejamento. São abordados os critérios de implantação e 
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localização do sistema cicloviário: hierarquia viária, volume e velocidade de tráfego e os níveis 

de serviço.  

 No capítulo 4, apresenta-se uma revisão bibliográfica da Psicologia Ambiental e suas 

variáveis relativas à mobilidade urbana, em que pretende-se unir as referências técnicas e os 

aspectos psicológicos, buscando parâmetros relevantes ao implantar os sistemas cicloviários. 

 No capítulo 5, descreve-se a metodologia proposta para identificar o trecho viário que 

será contemplado com o sistema cicloviário, suas etapas são descritas detalhadamente em 

tópicos estruturados.  

 O capítulo 6 apresenta o estudo de caso aplicando a metodologia proposta, ou seja, 

realiza-se o projeto do trecho escolhido para a validação do método. 

 No capítulo 7 são abordadas as considerações finais com as conclusões e 

recomendações para as pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 - MOBILIDADE URBANA 

 

 Este capítulo apresenta os principais conceitos referentes à mobilidade urbana 

sustentável e aponta a bicicleta como uma opção de transporte viável nos centros urbanos, além 

de abordar as questões legais e operacionais do planejamento cicloviário.  

 

2.1 Mobilidade Urbana  

 

Com o crescimento das cidades e da distância entre seus diversos pontos, a mobilidade 

urbana se tornou fator relevante na busca da cidadania nas regiões metropolitanas. A 

necessidade de se realizar grandes deslocamentos regulares passou a ter papel relevante nas 

condições de vida da sociedade. 

Vargas (2008) define a mobilidade urbana como sendo: 

 

A capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização 

de suas atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, educação, saúde, cultura, 

recreação e lazer) num tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. Para 

tanto, os indivíduos podem utilizar vários tipos de veículos ou apenas caminhar. Tudo 

vai depender das distâncias que terá que percorrer, do tempo ideal a ser despendido, 

dos meios de transporte e das vias de acesso disponíveis e do custo e da qualidade 

deste deslocamento. Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como se 

organizam os fluxos na cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas ao 

que a cidade oferece, de modo mais eficiente em termos sócio-econômicos e 

ambientais (VARGAS, 2008, p. 7) 

 

 Segundo Kneib (2012), a mobilidade urbana é um termo recente no Brasil. Diversos são 

os conceitos e definições relacionados à mobilidade; a consolidação deste conceito confirma 

um desafio complexo para a gestão da cidade, onde diversas variáveis impactam e são 

impactadas pela mobilidade urbana, podendo ocorrer de forma direta, como os sistemas de 

transporte e o uso/ocupação do solo ou indiretamente como as variáveis ambientais, 

econômicas, sociais, entre outras (KNEIB, 2012).  

 Para Magalhães e Yamashita (2009), o termo que melhor apresenta mobilidade está 

ligado diretamente à área de transporte e planejamento urbano, nos deslocamentos de cargas e 

pessoas no espaço e no tempo, tendo como objetivo a satisfação das necessidades pessoais e 

coletivas. A mobilidade neste contexto é conhecida como a causa e consequência do 

desenvolvimento econômico-social, da expansão urbana e da distribuição espacial das 

atividades. 

Pires (2008) relaciona a mobilidade com a duração dos deslocamentos, a origem e o 
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destino das viagens e as técnicas que podem ser colocadas em uso para sua efetivação. Os 

deslocamentos podem ser realizados por meios não motorizados, em que os indivíduos podem 

utilizar de esforço próprio (pedestre ou ciclista) ou lançar mão de motorizados (veículos 

individuais ou coletivos).  

De maneira geral, a mobilidade é a forma de acesso às atividades urbanas, como 

trabalho, estudo, lazer que influencia o desenvolvimento urbano e está condicionada a diversos 

fatores, como renda do indivíduo, escolaridade, idade, sexo, posse de automóvel, oferta e custo 

do transporte público e localização dos destinos (VASCONCELLOS, 2000). A representação 

da mobilidade urbana é o resultado do processo histórico e cultural de uma sociedade.  Seu 

desempenho dependerá da infraestrutura, da organização e do funcionamento da rede local 

(BRASIL, 2007). Gentil (2015) ainda agrega a morfologia urbana como fator relevante no 

desempenho da mobilidade nas cidades.  

A mobilidade urbana reflete os diferentes modos de deslocamento da população e, por 

meio da divisão modal, podem-se conhecer as características de uma região (ANTP, 2004).  

 Em pesquisa sobre a divisão modal nos municípios com mais de 60 mil habitantes, a 

Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2016) aponta o perfil da mobilidade em 

cidades brasileiras, onde a maioria das viagens é realizada a pé e de bicicleta (40%), outra parte 

com utilização do transporte público (29%) e 27% fazendo uso do transporte individual 

motorizado conforme Figura 2.1 abaixo. 

 

Figura 2.1-Distribuição de viagens por modo de transporte no Brasil em 2014 

 
Fonte: ANTP (2016). 

 

Em análise da divisão modal por porte de município, verifica-se que a proporção de 

transporte coletivo (TC) reduz-se em função do tamanho da cidade, passando de 31% para 

23,2%, dos municípios maiores para os menores. A situação é semelhante quando analisada a 

participação do transporte individual (TI), que passa de 32,7% para 24,2%. Por outro lado, a 

utilização do transporte não-motorizado (TNM) aumenta com a redução do tamanho do 

município passando de 36,3% para 52,6% conforme  Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Divisão Modal por Porte de Município 

  
Fonte: ANTP (2016). 

 

Para Gentil (2015), os números apresentados na figura 2.1 indicam a necessidade de 

diferentes olhares em relação às políticas de mobilidade urbana em função do porte do 

município, pois enquanto os maiores possuem maior quantidade de viagens motorizadas, os 

menores apresentam maior quantidade de viagens no transporte não motorizado.  

 Cidades menores possuem índices mais satisfatórios em relação ao impacto na 

sustentabilidade, pois as distâncias médias reduzidas dos deslocamentos incentiva a utilização 

do transporte não motorizado (GENTIL, 2015).  

 

2.2 Mobilidade Urbana Sustentável 

 

 Várias são as definições de mobilidade urbana sustentável, mas, de maneira geral, o seu 

conceito resulta do processo de discussão que surgiu internacionalmente na década de 1980. 

Fundamenta-se na premissa de “satisfação das necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (WCED, 1987, 

p.91). 

 Após as Conferências do Rio (1992) e de Joanesburgo (2002) o Ministério das Cidades 

(2004) adotou, por meio da Política Nacional de Mobilidade Sustentável (BRASIL,2004), a 

seguinte definição de mobilidade urbana sustentável como sendo: 
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Um atributo associado às pessoas e aos bens; corresponde às diferentes respostas 

dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento, 

consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele 

desenvolvidas, ou, mais especificamente: a mobilidade urbana é um atributo das 

cidades e se refere à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano 

(Ministério das Cidades, 2004, p.13). 

  

 Anteriormente no Brasil, em 2001, foram estabelecidas as diretrizes gerais da política 

urbana pela Lei nº 10.257 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades 

(BRASIL,2001). Dentre as diretrizes que fazem parte do Art. 2º dessa Lei, é de interesse deste 

estudo citar estas: 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

[...] 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

 

 

As diversas atividades ligadas à mobilidade urbana produzem fortes impactos no 

ambiente. A dimensão do espaço urbano, a disponibilidade de transporte e as características da 

população podem influenciar no comportamento da mobilidade, afetando diretamente o 

desenvolvimento de cidades ou regiões e impactando a sustentabilidade ambiental (DPP, 2011).   

Construir uma cidade sustentável envolve políticas que, além de proporcionar o acesso 

amplo e democrático aos espaços urbanos, faz necessário que o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental se desenvolva de forma equilibrada, sem prejudicar o meio ambiente e 

promovendo a máxima conservação dos recursos naturais, minimizando os impactos 

decorrentes da urbanização (SEABRA, 2013). 

Para Sachs (2008), a abordagem conceitual sobre o desenvolvimento sustentável, 

incluindo aqui a mobilidade, é tradicionalmente focada nas dimensões econômica, social e 

ambiental, que consideram os seguintes aspectos: 

i. Econômico: os custos associados à construção, operação e manutenção das infraestruturas e 

serviços de suporte ao desenvolvimento urbano não devem superar as limitações existentes ou 

comprometer demandas de investimentos em setores prioritários; 

ii. Social: as cidades devem ser equitativas, promovendo oportunidades de acesso aos serviços 

essenciais para todos; 
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iii. Ambiental: cidades sustentáveis devem ser projetadas de forma a minimizar a poluição do 

ar, água, solo, reduzir desperdício e consumo de recursos naturais. 

 A busca pelo equilíbrio, ou o “espaço” onde deve ocorrer o desenvolvimento para que 

ele seja sustentável, seria a intersecção entre as dimensões econômica, social e ambiental de 

forma equilibrada. 

  É consensual que o princípio da mobilidade sustentável vise à compatibilização de três 

dimensões: social, econômica e ambiental (CMMAD, 1991). Porém alguns autores incluem a 

quarta dimensão, a institucional, conhecida por alguns autores como questões de governança e 

gestão fiscal (LITMAN, 2007).  

 Campos (2007) apresenta parâmetros e diretrizes para a mobilidade urbana sustentável 

sob dois enfoques: contexto socioeconômico e qualidade ambiental. No primeiro destacam-se: 

desenvolvimento urbano orientado ao transporte, incentivo ao deslocamento de curta distância, 

oferta adequada e integração de transporte público, adensamento na proximidade de corredores 

e estações de transporte público e tarifa adequada. No segundo item destacam-se: transportes 

utilizando energia limpa, restrição ao uso de transporte individual, aumento da qualidade do 

transporte público, implantação de sistemas de controle de tráfego e velocidade, adequação de 

veículos de carga, vias e pontos de parada, conforto urbano na adequação de calçadas, ciclovias, 

segurança em travessias e arborização viária.  

As estratégias apontadas por Campos (2007) exigem, além de gestão política, 

compreensão de parâmetros urbanísticos ligados aos aspectos da forma urbana, como 

zoneamento, densidade e condições de parcelamentos do solo urbano, tendo em vista que tais 

elementos possuem implicações na geração de viagens e deslocamentos dentro da cidade, 

podendo influenciar a eficácia do sistema de transporte (SEABRA, 2013). 

 Todos estes conceitos de mobilidade sustentável são fundamentais para o entendimento 

de que a interdependência entre o desenvolvimento humano e a proteção ao ambiente são 

cruciais para assegurar uma vida digna e saudável a todos. Inclui o acesso democrático à cidade, 

seus serviços e a valorização dos deslocamentos coletivos e não motorizados. 

 

 

 

2.3 A Bicicleta como Meio de Transporte Sustentável 

 

 

 

 O corrente aumento do uso de veículos motorizados sobrecarrega cada vez mais as 

cidades com crescentes problemas e custos relacionados com os congestionamentos, os 
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acidentes, a perda de conforto e espaço, o ruído, o enfraquecimento da qualidade de vida, a 

poluição, a baixa qualidade do ar e o alto consumo de energia, possuindo efeitos adversos tanto 

no ambiente natural como no urbano (RAMOS, 2008). 

 A bicicleta faz parte de um grupo de meios de transportes de diferentes características 

que são sugeridos no âmbito do desenvolvimento sustentável das sociedades e das cidades, 

dando ao mesmo tempo garantias de mobilidade e acessibilidade aos seus usuários (RAMOS, 

2008). 

 A bicicleta e a sua utilização como meio de transporte vêm demonstrando sua 

importância no desenvolvimento da sustentabilidade e sendo um dos poucos processos que, 

comparados com a maioria, é mais saudável, menos poluente e de menor custo, e no entanto, 

negligenciado ao longo de muitos anos no planejamento urbano e de transportes (BRASIL, 

2007 e RAMOS, 2008). 

 É facilmente compreensível que a melhoria na saúde, a redução dos gases de efeito 

estufa e a dependência em relação aos transportes baseados em combustíveis fósseis são 

diretamente influenciadas pela percentagem de viagens efetuadas de bicicleta, devendo estas 

serem incentivadas através de efetiva promoção, planejamento e fornecimento de 

infraestruturas (RAMOS, 2008). 

  Com o aumento da utilização da bicicleta como transporte pessoal, obtêm-se 

relativamente a outros meios de transporte consideráveis melhorias em termos ambientais, 

econômicos e sociais, dos quais destacam-se: 

- Melhoria em termos de saúde e segurança, com a substituição da utilização de automóvel 

próprio pela bicicleta, o que aumenta a segurança da comunidade em geral. Pode-se verificar 

uma redução nos impactos sobre a saúde devido à poluição e simultaneamente do risco de 

doenças, já que melhora a forma física dos seus praticantes; 

- Transportes ambientalmente amigáveis: minimização dos impactos ambientais, com a redução 

das emissões de poluentes para a água e para o ar; 

- Redução da vulnerabilidade em relação aos combustíveis fósseis: com a crescente utilização 

das bicicletas verifica-se redução na dependência em relação aos combustíveis fósseis e na sua 

vulnerabilidade em termos de custos, segurança e reservas naturais; 

- Equidade e comunidade: melhoria na interação e segurança das comunidades, oferecendo 

simultaneamente menor custo e maior acessibilidade de transporte para diferente leque de 

viagens e idades dos usuários; 
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- Eficiência: a utilização das bicicletas requer menos espaço e menor investimento em 

infraestruturas que os veículos motorizados, podendo contribuir para a redução do 

congestionamento do tráfego, maximizando a eficiência dos sistemas de transporte. 

 De acordo com levantamentos da Comissão das Comunidades Europeias (2002), os 

deslocamentos de curta distância poderiam ser realizados por bicicleta sem variação 

significativa de tempo, para trajetos urbanos com cinco quilômetros de distância ou mais, à 

medida que aumentam os congestionamentos. Estudos comparativos dos diferentes modos de 

transportes caracterizam esta afirmação, conforme Figura 2.3, que apresenta a relação do 

número de pessoas por hora (p/h) em uma via de 3,5m de largura em diferentes modos. 

 

Figura 2.3 - Eficiência Modal 

  
Fonte: Interface for Cycling Expertise (2000). 

 

 Analisando os diferentes modos, o Instituto de Energia do Meio Ambiente IEMA (2010) 

ressalta ainda que além de muito eficiente em curtos e médios deslocamentos, a bicicleta possui 

flexibilidade comparada ao pedestre e velocidade muito superior, como mostra a Figura 2.4 

abaixo: 

 

Figura 2.4 - Distância Percorrida em 10 minutos (bicicleta e pedestre) 

 
Fonte: IEMA (2010). 
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Em simulações do desempenho de intermodais (bicicleta, ônibus, moto e metrô) Benicchio 

(2007) analisou o tempo e distância percorrida em Brasília, São Paulo e Santo André 

contemplando os fluxos bairro-centro e centro-bairro, em trajetos prioritariamente de ida e volta 

ao trabalho. As conclusões do levantamento apresentadas foram que:  

 

Em todos os Desafios Intermodais realizados, o automóvel levou mais tempo do que 

(...) a bicicleta para cumprir o percurso estipulado. A razão é simples: por ocupar ao 

menos 12m2 de espaço viário, o carro não possui a mesma agilidade no trânsito do 

que os veículos sobre duas rodas (...) E esta é a diferença básica que conta pontos a 

favor da “magrela”: enquanto o automóvel, devido aos congestionamentos, tem 

grande oscilação de velocidade, o ciclista segue em ritmo constante durante quase 

todo o percurso (exceto nas paradas, em cruzamentos e semáforos (BENICCHIO, 

2007; p.53)   

 

 A utilização da bicicleta nos espaços urbanos também se apresenta com uma perspectiva 

de intermodalidade que se agrega aos transportes coletivos de forma complementar e 

sustentável (RAMOS, 2008). 

 Segundo estudos da Comissão das Comunidades Europeias (2002) os quilômetros 

percorridos a pé ou de bicicleta são ambientalmente limpos. Segundo pesquisas holandesas, 

com uma redução de 10% em viagens de automóvel seria possível reduzir 2% do total das 

emissões de CO2 da atmosfera, podendo atingir índices significativos em termos ambientais 

(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉRIAS, 2002). 

A implementação da bicicleta no sistema de mobilidade das cidades, bem como a 

implantação da sua infraestrutura, possui um impacto econômico na região onde se localiza. A 

escala de benefícios que podem ser conseguidos com o aumento desta distribuição modal a qual 

se agregam no contexto urbano, aumentando a qualidade de vida traz regeneração urbana 

devido à redução do tráfego do automóvel, combate à exclusão social e valorização dos 

empreendimentos locais (RAMOS, 2008).  

Para Gehl (2015) as cidades do futuro são favoráveis ao uso da bicicleta, pois as pessoas 

querem se deslocar de forma mais eficiente, considerando as melhorias ambientais, segurança 

e fluidez viária, aumentando a sensibilidade urbana de seus usuários e propiciando melhorias e 

novas experiências na esfera urbana.  

 

2.3.1 Histórico da Bicicleta no Mundo e no Brasil   

 

 O primeiro protótipo conhecido como uma bicicleta é um esboço de Leonardo da Vinci 

sem data, estima-se que seja no final do século XV, em 1791. No fim do século XVIII e início 
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do século XIX, o francês Mede de Sivrac (1790) desenvolveu uma estrutura de duas rodas e 

uma sela de montaria, onde o impulso era garantido pelos pés do condutor. Posteriormente o 

alemão Karl Friedrich von Drais (1816) trouxe o que se conhece hoje como o guidão. A partir 

daí outros agentes europeus adicionaram características à bicicleta, tornando-a algo semelhante 

ao que conhecemos hoje (BRASIL, 2007). O Quadro 2.1 apresenta um breve histórico desta 

evolução da bicicleta. 

 

Quadro 2.1 - Evolução da Bicicleta 

 
Fonte: Brasil (2007) apud Ritta (2012). 

 

 No Brasil, as cidades sofreram grandes transformações no final da década de 50, com a 

aceleração dos movimentos migratórios e com o surgimento da indústria automobilística 

brasileira, a qual permitiu a produção de automóveis de passeio e a instalação de algumas 

empresas fabricantes de ônibus para transporte coletivo urbano. O fascínio pelo automóvel 

levou os governos a investirem na expansão da infraestrutura urbana, para acomodar o crescente 

volume de veículos em circulação. Ao mesmo tempo e, em consequência deste processo, 

assistiu-se à progressiva deterioração dos serviços de transportes coletivos, já no início dos anos 

60 (GEIPOT, 2001).  

Para Araújo (2014) a expansão urbana no Brasil sempre esteve aliada ao crescimento da 

frota de veículos, acarretando problemas de trânsito devido ao crescimento desordenado e sem 

planejamento.  
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Com os problemas decorrentes da crise do petróleo no Brasil, os proprietários de 

automóveis foram os mais prejudicados, enquanto na Europa, na América do Norte e no Japão, 

as consequências iam além do uso do automóvel, atingindo o aquecimento das residências no 

inverno. Nesse momento, apareceram nos principais jornais do mundo as fotos dos reis da 

Holanda e da Dinamarca andando de bicicleta sob as manchetes: "Nós temos uma boa 

alternativa de transporte" (BRASIL, 2007). 

Em 1972 houve a primeira reunião mundial em Estocolmo (1972), criando condições 

na área de transportes para reabilitação da bicicleta como meio de transporte. Foi sob tais 

circunstâncias que o GEIPOT publicou, em março de 1976, o manual Planejamento Cicloviário 

– Uma Política para as Bicicletas. A primeira cidade visitada foi Curitiba que implantava sua 

rede cicloviária no interior de parques e em conexões entre alguns deles (BRASIL, 2007). 

A utilização da bicicleta teve expressiva expansão em meados dos anos 70, já nos anos 

seguintes (80 e 90) observou-se um seguido declínio (KIRNER, 2006). 

Algumas cidades apresentaram grande decréscimo no número de usuários de bicicleta, 

migrando para o uso de moto ou mesmo de automóvel. Assim, fatores como ausência de 

tratamento específico para problemas e demandas dos ciclistas contribuíram para essa situação, 

mas outras causas devem ser consideradas: aumento do volume do tráfego motorizado; aumento 

do número de acidentes graves com ciclistas na via pública; inexistência de espaços e 

equipamentos para estacionar a bicicleta nos estabelecimentos comerciais, bancários e outros 

prédios com grande demanda de usuários; maior distância entre os locais de moradia e trabalho; 

publicidade massificante sobre os benefícios do automóvel, caracterizando-o como produto do 

sonho de todo o cidadão brasileiro, falta de respeito ao ciclista e impunidade no trânsito 

GEIPOT (2001). 

Nos anos 80, muitas cidades desenvolveram planos diretores, estudos e projetos 

voltados à melhoria das condições de circulação e segurança de ciclistas e de suas bicicletas 

(BRASIL, 2007). 

Além disso, a primeira metade dos anos 80 caracterizou-se por uma crise da dívida 

pública, acarretando um processo inflacionário que teve profundas consequências nos 

investimentos públicos em infraestrutura. No final dos anos 80, com a extinção da Empresa 

Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU), findaram-se os estudos de transportes como 

prática sistemática e do planejamento urbano de forma geral (GEIPOT,2001). Já no início da 

década de 90, quando a frota mundial de bicicletas era estimada em 800 milhões de unidades, 

acontece o evento internacional ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, com o foco na 

preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Neste processo, iniciou-se a construção 
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de ciclovias na orla marítima dessa cidade, o que acarretou alterações no sistema viário, com a 

supressão de estacionamentos de automóveis (GEIPOT, 2001). 

Em 1992, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo buscaram melhorar suas 

infraestruturas em prol das bicicletas, tentando acompanhar os passos de Curitiba e Governador 

Valadares, quais já detinham mais de 30km de vias implantadas.  Os responsáveis pela gestão 

do transporte e trânsito das grandes cidades veem a bicicleta com elevado grau de interesse, 

porém esta atitude positiva não garante práticas de gestão pública voltadas para o incentivo, 

valorização e respeito deste modo de transporte (GEIPOT, 2001).  

Pesquisa realizada pelo Transporte Ativo (2015) em dez cidades brasileiras, onde o 

entrevistado teve a opção de indicar mais de um tipo de destinos, mostra que o uso da bicicleta 

nos deslocamentos (88,1%) é utilizada para ir ao trabalho, (30,5%) para a faculdade, (59,2%) 

para fazer compras e (76%) para lazer (ver Figura 2.5) . 

 

Figura 2.5 - Motivos de Utilização por Bicicleta 

 
Fonte: Transporte Ativo (2015). 

 

  

 Em levantamento feito por dezenove prefeituras em parceria com a União dos Ciclistas 

do Brasil - UCB (2015), observou-se os últimos números, em quilômetros, da infraestrutura 

cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas), em que Brasília lidera com 440 quilômetros, 

seguida pelo Rio de Janeiro com 374 quilômetros. A cidade de São Paulo está em terceiro lugar 

no levantamento, com 265 quilômetros, contudo a capital paulista é a única cidade que realiza 

essa contagem de um jeito diferente constando no mapa apenas as ciclovias, conforme Figura 

2.6 abaixo: 
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Figura 2.6 - Estrutura Cicloviária em Cidades do Brasil 

 
Fonte: Mobilize (2015). 

  

 No âmbito internacional, em meados da década de 80, a realização das Conferências 

Internacionais sobre Planejamento Cicloviário (Velo-City) tornou a preocupação com a 

melhoria e consolidação do uso da bicicleta em áreas urbanas uma questão mundial (GEIPOT, 

2001). 

Em vários países da Europa a consolidação da bicicleta como modo de transporte 

regular já se faz presente. Em algumas cidades europeias o índice de deslocamento com 

bicicletas supera a porcentagem de 20%, como é o caso da Holanda: Roninggen (48%), Haia 

(22%), Delft (40%) e Amsterdam (21%); Dinamarca: Arthus (25%), Odense (25%) e 

Copenhague (20%); Alemanha: Muster (34%), Erlangen (29%) e Bremen (22%) 

(GEIPOT,2001). 

 

2.3.2 Bicicleta e a Legislação  
 

 

 Apesar destes esforço iniciais e da lei que regia a circulação de veículos em território 

nacional - o Código Nacional de Trânsito (BRASIL,1966) carregava muitos equívocos 

relacionados à bicicleta, não reconhecê-la como um veículo dotado de características próprias 
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e associá-la com motocicletas e veículos de tração animal são alguns deles (SOARES, et 

al.,2015). 

 A última versão do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL,1997) foi um marco para o 

reconhecimento da bicicleta como veículo, incorporando algumas de suas especificidades e 

imputando a correta hierarquia de prioridades na circulação, a partir das relações de força no 

trânsito. Onde foram estabelecidas regras de condução da bicicleta, para organização da 

sinalização voltada aos ciclistas, limitações aos veículos motorizados e muitas outras normas 

de comportamento para o uso das vias públicas. 

Por sua vez, a Constituição Federal (BRASIL,1988) garantiu o direito de ir e vir em 

todo o território nacional e passou a obrigar, para municípios a partir de 20 mil habitantes, a 

elaboração de um Plano Diretor. Isso fez com que os sistemas de circulação, trânsito e 

transportes das cidades tivessem que dialogar cada vez mais com o planejamento urbano, a 

ordenação territorial e os planos de habitação, uso e ocupação do solo. 

 O Estatuto da Cidade, Lei Federal n.10.257 (BRASIL, 2001), regulamenta estes 

instrumentos urbanísticos previstos na Constituição. Entre as inovações, ele estabelece uma 

agenda de participação social e passa a exigir, de cidades com mais de 500 mil habitantes, a 

elaboração de planos de transporte - incorporando a política de mobilidade urbana como um 

dos instrumentos de desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001). 

  O Plano Diretor constitui o principal instrumento do planejamento de uma cidade, em 

que deverão constar tanto as diretrizes gerais dos itens referentes à mobilidade como suas 

conectividades com outros subsistemas, em especial aqueles relacionados a uso do solo, 

transporte e trânsito (BRASIL, 2007). 

 Mais recente, mas igualmente importante, tem-se a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (BRASIL, 2012). Tal política reforça a correta priorização dos modos ativos e coletivos 

de transporte e ainda estabelece prazos para que os municípios a partir de 20 mil habitantes 

elaborem seus planos de mobilidade. Contudo, apenas 3,8% dos municípios do país têm um 

plano de transportes, 7,7% estão com os planos em elaboração, e o restante de 88,5% não o têm 

(IBGE, 2015). Além disso, 25,7% dos municípios não possuem sequer uma estrutura 

organizacional específica de gestão da mobilidade urbana. 

 Vale ressaltar que o CTB (BRASIL, 1997) menciona os equipamentos obrigatórios das 

bicicletas: campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais; espelho 

retrovisor do lado esquerdo. O uso do capacete não é um elemento obrigatório, mas deve ser 

incentivado, por diminuir o risco de lesões em caso de acidentes (TWARDOWSKI et al., 1977). 

  Em fevereiro de 2007, publica-se na cidade de Goiânia a Lei Complementar nº 169, 
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que dispõe sobre o uso da bicicleta no município de Goiânia. Esta Lei regula o uso da bicicleta 

e o sistema cicloviário, integrando-os ao sistema municipal viário e de transportes, de modo a 

alcançar a utilização segura da bicicleta como veículo de transporte alternativo no atendimento 

às demandas de deslocamento e lazer da população (GOIÂNIA, 2007). 

 Os desafios são inúmeros e complexos. Levantamento da Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), com base no ano de 2012, mostra que o transporte individual 

motorizado, em todo o Brasil, ainda consome cerca de 80% dos recursos de mobilidade urbana. 

É evidente o descompasso entre as prioridades garantidas e exigidas nas leis e o que se observa 

em cidades brasileiras. 

 Portanto, é necessário agregar à gestão pública o foco da gestão sustentável na 

abrangência da legislação vigente, que tem como objetivo nortear as futuras intervenções 

regionais. 

 

2.4 Tópicos Conclusivos  

 

 A evolução urbana recente, a ausência de planejamento integrador e de implementação 

de políticas que absorvessem a rápida urbanização das cidades brasileiras consolidaram um 

quadro de exclusão (agravamento das desigualdades sociais), crescimento espraiado das 

cidades e políticas públicas de mobilidade pouco eficientes. 

 A relevância desses impactos requer um reexame do modelo atual de transporte e 

circulação das cidades. Portanto, faz-se necessário melhor distribuição de oportunidades de 

deslocamento, ao lado de maior eficiência em sua gestão.  

 A abordagem conceitual sobre desenvolvimento sustentável para Sachs (2008) inclui os 

aspectos econômicos, social e ambiental. Porém, é necessária a inclusão da quarta dimensão da 

sustentabilidade referente às questões de governança e gestão fiscal (LITMAN, 2007). 

  A bicicleta se apresenta no desenvolvimento da sustentabilidade nos transportes como 

sendo saudável, menos poluente, de menor custo, no entanto, negligenciada ao longo de muitos 

anos no planejamento urbano e de transportes. 

 A implementação da bicicleta no sistema de mobilidade das cidades possui um impacto 

econômico positivo na região onde se localiza. A escala de benefícios que podem ser 

conseguidos com o aumento desta distribuição modal a qual se agregam no contexto urbano, 

aumentando a qualidade de vida, traz regeneração urbana devido à redução do tráfego do 

automóvel, combate à exclusão social e valorização dos empreendimentos locais. 
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 Em vários países da Europa a consolidação da bicicleta como modo de transporte 

regular já se faz presente.  No Brasil, em meados da década de 90, após o evento internacional 

ECO 92, a bicicleta passa a ser vista com elevado grau de interesse, porém, esta atitude positiva 

não garante práticas de gestão pública voltadas ao incentivo, valorização e respeito deste modo 

de transporte, mesmo tendo uma vasta legislação que incentive seu uso. 
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CAPÍTULO 3 - SISTEMA CICLOVIÁRIO 

  

 O sistema cicloviário é uma rede integrada composta de elementos que atendam à 

demanda e a conveniência do usuário de bicicleta em seus deslocamentos em áreas urbanas, 

especialmente em termos de segurança e conforto (GEIPOT, 2001). 

  

3.1 Espaços Cicloviários  

 

Espaço cicloviário é a estruturação favorável à utilização da bicicleta em uma 

determinada área: estado, município ou cidade (BRASIL, 2007). Sua implantação e seu 

planejamento devem ser pautados por cinco princípios básicos:  

 - Segurança viária: de forma a garantir segurança aos usuários das vias urbanas e ciclistas, 

promovendo uma boa visibilidade e trafegabilidade,  em que os elementos de volume de 

tráfego, velocidade, sinalização, forma – desenho geométricos, medidas de moderação de 

tráfego - contribuam, evitando acidentes (CYCLING, 2010).  

- Rotas diretas: com vias que permitam o mínimo possível de desvios e interferências, 

contribuindo para a fluidez do tráfego, redução do tempo de mobilidade e esforço físico. 

- Coerência: a infraestrutura de bicicleta deve formar uma rede coerente que liga origens e 

destinos. A coerência é dar às pessoas a oportunidade de acesso a lugares de bicicleta e integrar 

bicicleta com outros modos de transporte. Rotas devem ser contínuas a partir de uma origem 

até um destino, fáceis de navegar e, de uma forma consistente, de alta qualidade (CYCLING, 

2010). 

- Conforto: os ciclistas preferem superfícies lisas, ininterruptas, bem mantidas e com gradientes 

suaves. Rotas devem minimizar o estresse físico e mental necessário. Rotas devem atender 

largura de superfície, padrões de qualidade e de gradiente e ser convenientes, evitando 

manobras complexas (CYCLING, 2010).  

- Atratividade: a percepção de uma rota é importante, particularmente para atrair novos 

usuários. A infraestrutura deve ser projetada em harmonia com os seus arredores, de tal forma 

que toda a experiência faz com que andar de bicicleta seja uma opção atraente. A rota deve 

complementar e se possível, reforçar a área por onde passa. O tratamento de questões sensíveis, 

incluindo iluminação, segurança pessoal, estética, qualidade ambiental e de ruído são 

considerações importantes (CYCLING, 2010).  
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3.1.1 Componentes de um sistema cicloviário  

 

 O sistema cicloviário é uma rede integrada composta de elementos que atendam à 

demanda e a conveniência do usuário de bicicleta em seus deslocamentos em áreas urbanas, 

especialmente em termos de segurança e conforto (GEIPOT, 2001). 

Os elementos integrantes deste sistema são:  

a) Via ciclável ou vias de uso misto: vias de tráfego motorizado onde o ciclista compartilha o 

uso de vias preexistentes para tráfego motorizado ou de pedestres, sem que lhe seja atribuída 

exclusividade para sua circulação (GEIPOT, 2001). Geralmente, são vias secundárias ou 

locais, com pequeno tráfego de passagem, já utilizadas pelos ciclistas. O ideal é que as rotas 

sejam contínuas, especialmente para complementar as ciclovias e ciclofaixas (GEIPOT 

2001).  

b)   Ciclofaixa: faixa de rolamento para bicicleta no mesmo nível e pavimentação que os fluxos 

de veículos motorizados, normalmente ao lado direito das ruas e avenidas no mesmo sentido 

do tráfego. Geralmente separadas por pinturas, podendo possuir elementos protetores 

específicos como tachões ou calotas. Podem ser unidirecionais ou bidirecionais 

(AASHATO, 2012; GEIPOT, 2001). Para o Ministério das Cidades (BRASIL, 2007) as 

ciclofaixas apresentam menor segurança aos ciclistas possibilitando maiores ocorrências de 

acidentes e conflitos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (BRASIL, 1997), é 

possível autorizar a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo de veículos 

automotores desde que haja ciclovia devidamente sinalizada.  

c) Ciclovias: são estruturas totalmente segregadas do tráfego motorizado. São vias que 

apresentam maior nível de segurança e conforto aos ciclistas (GEIPOT 2001). Porém, o 

custo construtivo e o espaço requerido para sua implantação são fatores que podem 

dificultar a sua adoção (ARAÚJO, 2014). Podem ser unidirecionais ou bidirecionais, e é 

bastante comum possuírem pavimento de cor diferenciada (GEITOP, 2001; 

AASHATO,2012). Para Denmark (2000), a ciclovia diminui o risco percebido pelos 

ciclistas, podendo levar a um aumento no seu uso em comparação com o uso das ciclofaixas 

(RICCARDI, 2010). 

d) Ciclorrotas: de uso mais recente, esse termo significa um caminho, sinalizado ou não, que 

represente a rota recomendada oficialmente para o ciclista chegar onde deseja. Representa 

efetivamente um trajeto, não uma faixa da via ou um trecho segregado, embora parte ou 

toda a rota possa passar por ciclofaixas e ciclovias (EMBARQ, 2014). 
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Além dos elementos citados, também se integram ao sistema cicloviário os paraciclos 

ou bicicletários. Os paraciclos são estacionamentos para bicicletas em espaços públicos, 

equipado com dispositivos capazes de manter a bicicleta de forma ordenada, possibilitando 

prendê-la para garantia de segurança quanto ao furto. Tem porte menor que o bicicletário e 

número reduzido de vagas (GEIPOT, 2001). 

 Já os bicicletários são estacionamentos com infraestrutura de médio ou grande porte 

(mais de 20 vagas) implantados junto a terminais de transporte público, em grandes indústrias, 

em áreas de abastecimento, parques e outros locais de grande atração de usuários da bicicleta. 

Este equipamento pode conter, ainda, controle de acesso, cobertura, bomba de ar comprimido 

e borracharia (GEIPOT, 2001). 

 

3.2 Planejamento Cicloviário  

 

 O planejamento é uma ferramenta que possibilita perceber a situação atual, avaliar os 

caminhos, construir um referencial futuro e reavaliar todo o processo ao qual se destina, 

antecipando os resultados esperados (SOUZA, 2003). Para o autor, planejar o urbano é agir em 

um campo multidisciplinar e que age diretamente no ordenamento físico da cidade e nas 

questões urbanas, sendo o elemento fundamental para o bom desempenho da mobilidade 

urbana.  

 Para entender a complexidade do planejamento cicloviário é necessário entrar na 

dimensão macro do planejamento urbano, sendo ele o responsável pelo processo que visa 

ordenar o uso e a ocupação dos espaços da cidade para o seu desenvolvimento (SANTOS, 

2008). 

 Para Goodball (1977) apud Chapadeiro (2011) uma das principais teorias relativas à 

função e à estrutura espacial urbana está em elaborar técnicas de previsão e estimativas, onde 

poderão ser levantadas e avaliadas as alternativas disponíveis para a tomada de decisão dos 

gestores públicos. Estas alternativas podem proporcionar um valioso guia para a formação de 

diretrizes de atuação pública. 

 Para Kirner (2006) o planejamento cicloviário requer um envolvimento entre as 

agências de planejamento cicloviário das esferas municipais e regionais, agindo de forma 

integrada na coleta de dados e no processo de planejamento, além de participar dos comitês 

técnicos sendo consultadas nos assuntos que provocam impacto de ambos os lados.  

 Litman et al. (2000) compartilham deste mesmo entendimento. Tais autores afirmam 

que o planejamento cicloviário tem uma dimensão mais ampla, podendo alcançar maiores 
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distâncias, principalmente em cidades com características metropolitanas. Por este motivo, 

deve-se integrar as jurisdições próximas, com o objetivo de criar uma rede integrada de 

transporte cicloviário. 

 A participação da sociedade é importante nas várias etapas do processo de planejamento 

do transporte cicloviário, em que permite-se melhor visão do problema e das possíveis soluções. 

A integração com a sociedade pode ser efetivada através da inclusão de lideranças comunitárias 

nos comitês de planejamento, reunião públicas, pesquisas e questionários, audiência públicas e 

workshops (HOOK, 2003). 

 Chapadeiro (2011) define a participação popular no planejamento urbano como 

fundamental “na implementação dos processos de transformação das cidades, juntamente com 

as políticas públicas e a sociedade mobilizada, onde a consciência coletiva proporciona um 

lugar saudável para futuras gerações, englobando o caráter dinâmico e sistêmico das cidades” 

(CHAPADEIRO, 2011). 

 

3.2.1 Modelos de Planejamento Cicloviário 

 

 O processo de planejamento de transporte baseia-se na utilização de modelos. A 

modelagem é um instrumento bastante utilizado na engenharia de transporte que tem por 

objetivo analisar as alternativas e direcionar as possíveis soluções dos problemas apresentados 

(VASCONCELOS, 2000).   

  As metodologias clássicas de planejamento de transportes fundamentam-se no 

levantamento de dados quantitativos para representar os atributos e as relações espaciais para a 

adoção de um método de previsão de demanda, indicando atributos e relações espaciais na 

simulação do desempenho da rede (CHAPADEIRO, 2011). 

 A demanda de viagens está relacionada à decisão do indivíduo, indicando como, onde 

e quando deve-se fazer uma viagem. Alguns fatores podem interferir nestas decisões: 

características do indivíduo, situação familiar e destino da viagem. O comportamento das 

pessoas ao executarem suas opções pode ser representado por relações matemáticas, também 

chamadas de modelos (PEZZUTO e SANCHES, 2004). 

 O “Guidebook on Methods to Estimate Non - Motorized Travel” (FHWA, 1999) 

apresenta modelos diversos para estimar demandas do transporte não motorizado, citando 

exemplo de aplicações realizadas e discutindo ferramentas de apoio, em uma comparação 

qualitativa e se apresentam em dois grupos: modelos para estimativa da demanda existente e 

modelos para estimativa da demanda potencial, conforme Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1- Modelo para estimativa da demanda de transportes não motorizados  

Grupo Tipo de Modelo 

Modelo para estimativa de demanda existente 

Métodos comparativos 

Métodos de Comportamento Agregado 

Métodos Simples 

Métodos de Escolha Discreta 

Métodos Tradicionais 

Modelo para estimativa da demanda potencial Métodos de Análise de Mercado 

Métodos de análise de facilidades 

Fonte: FHWA (1999). 

 

Os modelos comparativos consistem em uma análise de dados agregados, buscando 

identificar as variáveis que favoreçam o uso de bicicletas, comparando duas áreas similares em 

momentos diferentes, estudos tipo “antes e depois”, de uma melhoria para a instalação de 

bicicletas ou pedestres (FHWA, 1999).  

O modelo desenvolvido por Hoekwater (1978) comparou o tráfego de bicicletas antes e 

depois da implantação de ciclovias na Holanda. O estudo também contemplou a análise de vias 

paralelas e a quantidade de tráfego de bicicletas no local, onde observou-se um aumento do 

total de deslocamentos no percurso, sendo: dois terços de novos ciclistas e um terço de pessoas 

que utilizavam rotas paralelas. Confirmando, assim, a importância das infraestruturas 

cicloviárias para o aumento dos usuários de bicicletas (KIRNER, 2006). 

O modelo desenvolvido por Xing et al. (2008) foi aplicado na cidade de Melbourne na 

Austrália e comparou as características dos usuários de dois pontos da cidade, onde se buscou 

identificar os fatores que poderiam explicar as diferenças de uso do referido espaço, e os dados 

da população foram analisados usando um Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

De acordo com Kirner (2006), apesar de fornecer apenas uma estimativa aproximada de 

demanda, os resultados podem ser distorcidos pelas dificuldades de se conseguir situações 

similares e comparáveis (KIRNER, 2006). 

Os modelos comportamentais agregados procuram relacionar as características das 

viagens por bicicleta às características da área de estudo, geralmente por meio de análise das 

relações entre as variáveis (análise de regressão). Podem ser utilizados para identificar os 

fatores que influenciam o uso do transporte cicloviário em uma região, prever mudanças na 

utilização da bicicleta causadas pela variação de determinados fatores, prever níveis de 

utilização em outras áreas e adquirir dados (FHWA, 1999).  



45 

Outro exemplo de utilização de modelo do tipo comportamental agregado é um estudo 

apresentado por Ridgway (1995), em que são apresentadas três variáveis independentes em uma 

determinada zona: parcela da população desprovida de transporte (baixa renda, exceto idosos e 

deficientes físicos), parcela da população que usa bicicleta por motivo de trabalho e as 

características demográficas dos moradores incluindo fatores que influenciam na opção do 

ciclismo, como idade, raça e gênero (FHWA, 1999). 

Para Turner et al. (1997) as deficiências apresentadas por este modelo consistem em 

não considerar a existência de infraestrutura para ciclismo, além de variáveis como clima e 

topografia de cada região.  

 Os modelos simplificados são baseados em cálculos simples sobre aspectos do 

comportamento das viagens aplicados na estimação do número de ciclistas que usam uma 

determinada área ou facilidade. Normalmente são baseados em dados de censo e estudos de uso 

de solo, combinados ao levantamento do comportamento dos usuários de estudos já existentes 

(FHWA, 1999). De acordo com Turner et. al. (1997) o modelo assume a hipótese que a presença 

de facilidades para bicicletas podem gerar um aumento significativo no uso do modo, mas se 

mostram imprecisos porque são baseados nas condições específicas de cada local, onde se 

ignora as mudanças possíveis em longo prazo que podem ser impulsionadas por variações no 

uso do solo e na rede de transportes como um todo (TURNER et al., 1997). 

Os modelos de escolha discreta permitem prever decisões individuais com base nas 

características dos indivíduos e nas alternativas de transporte disponíveis na previsão da escolha 

do modo e rota (ABRAHAM et al., 2002). Este modelo possui base teórica bem desenvolvida, 

mas para a calibração do modelo é necessária extensa coleta de dados, o que pode inviabilizar 

sua aplicação.  

 Nos modelos de análise mercado são feitas estimativas com base no motivo da 

viagem; estimativas máximas por viagens de bicicleta por distância e motivo; população 

propensa a migrar para o modo cicloviário baseado no mercado alvo, distâncias das viagens e 

características demográficas (FHWA, 1999).  O modelo de análise baseia-se em especulações 

e existem poucas evidências sobre a veracidade das conclusões, pois pressupõe que uma parcela 

dos indivíduos irá mudar para o novo modo (FHWA, 1999). 

Os modelos de demanda potencial para facilidades são baseados em modelos que 

pressupõem o número de viagens entre duas áreas, independentemente do modo usado.   Estão 

diretamente relacionados ao volume de viagens em uma determinada área de origem e ao 

volume de viagens atraídas para a área de destino em questão consideradas como: distância, 

tempo e custo da viagem (VDOT, 2003 apud KIRNER 2006). 
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Landis (1994) desenvolveu um modelo que inclui duas das quatro etapas que 

configuram o modelo tradicional para estimar a demanda de viagens: geração e distribuição de 

viagens. Utilizou-se este método para calcular a probabilidade cicloviária de uma via ou 

segmento com base na proximidade, frequência e tamanho dos polos geradores de viagens à 

via adjacente.  

A modelagem é realizada considerando os motivos de viagem: trabalho, deslocamentos 

pessoais ou negócios; lazer e escola. Os polos geradores de viagens são a base para o cálculo 

de demanda de viagens por bicicleta. Alguns são pontuais e podem ser identificados por meio 

de sua localização geográfica com utilização de planilhas e Sistemas de Informação Geográfica.  

Os modelos de demanda latente, quando utilizados em conjunto com a análise de nível 

de serviço, apresentam baixo custo para indicar quais as vias são melhores candidatas a 

implantação de infraestrutura para bicicletas (LANDIS et al.,1997). 

Os modelos tradicionais para estimativa de demanda de viagens são conhecidos como 

quatro etapas desenvolvidas de forma sequencial: geração de viagens (atração e produção); 

distribuição de viagens; divisão modal e alocação de fluxos à rede transportes. São dados de 

entrada de informações como uso do solo e características sócio-econômicas da população, e 

de saída informações qualitativas (velocidade) e quantitativas (volume) dos fluxos de tráfego 

nas vias (FHWA, 1999). Para Katz (1995) a má colocação dos fluxos e rotas inadequadas pode 

resultar na ausência de viagens ou na mudança para outro modo de transporte. 

O modelo quatro etapas foi escolhido pela Prefeitura de Porto Alegre para a previsão 

de demanda do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre. O trabalho compreendeu 

inicialmente o zoneamento da área de estudo e a montagem da rede cicloviária potencial, o 

levantamento e a codificação dos dados de planejamento: aspectos socioeconômicos e de 

distribuição espacial das atividades. Na etapa seguinte foram alocadas as viagens entre os 

diversos pares Origem/Destinos (distribuição de viagens) gerando uma matriz de viagens. A 

terceira etapa envolveu a modelagem da escolha do modo de transporte para a realização do 

deslocamento entre os pares origem/destino (divisão modal) e teve como produto as matrizes 

para os diversos modos de transporte. Finalmente, a última etapa contemplou a alocação das 

viagens por bicicleta. A modelagem foi realizada pelo software de planejamento TransCad 

(FRANCO, 2012). 
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3.2.2 Análise Comparativa dos Modelos 

 

 A maioria dos modelos apresentados voltados ao Planejamento Cicloviário baseia-se na 

estimativa de calcular a demanda existente e potencial para o transporte cicloviário, porém, 

observa-se uma diversidade de metodologias e aplicação disponíveis. 

 Grande parte dos estudos realizados refere-se às cidades da Europa e dos Estados 

Unidos, onde a maioria dos modelos propostos teve sua aplicação. Várias informações usadas 

não estão disponíveis na maioria das cidades brasileiras e exigem dados de pesquisas de 

transporte. 

 Os modelos comparativos, comportamentais agregados e simplificados apresentam 

facilidade em sua aplicação, considerando a disponibilidade das informações necessárias. 

Observa-se que a possibilidade de falta de dados resulta na utilização de demanda estimada, 

podendo tornar estes modelos imprecisos.  

 Já os modelos de análise de mercado têm seus resultados formulados em dados 

especulativos, em que acredita-se que uma porcentagem específica de indivíduos irá mudar para 

uma nova opção modal em seus deslocamentos diários (KIRNER, 2006).  

 Como pode-se perceber ao final desse subitem, não existem estudos aprofundados no 

Brasil sobre planejamento cicloviário, isto pode ser devido ao fato de que o estudo do transporte 

por bicicletas ainda seja um assunto relativamente novo em termos de pesquisa.  

 Apesar do levantamento de vantagens e desvantagens dos modelos apresentados, eles 

se constituem fontes importantes para a condução de pesquisas na área de planejamento e 

implantação de facilidades que incentivem o transporte urbano por bicicleta, sendo possível 

identificar os dados utilizados em cada método, ao se avaliar a cidade a ser trabalhada, face a 

disponibilidade de dados regionais. Segue Quadro 3.2 com o resumo dos modelos apresentados. 
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Quadro 3.2 - Modelos de Estimativa de Demanda 

Método Descrição Recursos Dados de entrada Cidade aplicada 

Comparativos 

Identificar as variáveis 

que favoreçam o uso 

de bicicletas, 

comparando “antes e 

depois, de uma                                                                   

melhoria. 

Modelos 

estatísticos, SIG 

(Sistemas de 

Informação 

Geográficas) 

- Distâncias das 

viagens. - Números 

de usuários; 

- Dados: população e 

uso do solo 

(opcional) 

Massachusetts 

(EUA) 

Holanda, 

Alemanha e 

Austrália 

Comp. 

Agregados 

Relaciona uma 

variável independente. 

Exemplo: número de 

viagens por bicicleta) 

com uma ou mais 

variáveis. 

Modelos 

estatísticos 

Fontes existentes, 

como censo, 

porcentagem de 

população menor que 

25 anos, uso do solo 

Reino Unido, 

Berkely 

(California –

EUA) 

Simples - 4 

etapas 

Estimativa baseada 

nas características de 

viagem, 

comportamento dos 

usuários e dados como 

uso do solo, censo etc 

SIG e planilhas 

computadorizadas 

Dados existentes: uso 

do solo, censo 

Seatle 

(Washington, 

EUA) 

Método de 

Escolha 

Discreta 

Estimativa quanto ao 

número de pessoas que 

poderiam mudar o 

comportamento  

Pesquisa de 

Preferência 

Declarada  

Entrevistas locais 
Chicago e 

Raleig (EUA) 

Métodos 

Tradicionais 

Geração e distribuição 

de viagens, divisão 

modal e alocação de 

fluxos 

Modelos 

Estatísticos 

Características do 

sistema de transporte 

do uso do solo e da 

população 

Portland, San 

Francisco 

(EUA), Canada, 

Holanda. 

Métodos de 

análise de 

Mercado 

Estima o número de 

viagens assumindo a 

rede de ideal 

Métodos 

estatísticos  

Características sobre 

o motivo de viagens e 

distâncias. 

San Francisco, 

Chicago e 

Mineapolis 

(EUA) 

Método de 

análise de 

facilidades 

Estima a atividade 

cicloviária em um 

segmento ou via com 

base na influência dos 

polos geradores 

Modelo 

estatísticos e SIG 

Dados do uso do 

solo, população e 

características de 

viagens. 

Flórida e 

Pennsylvania 

(EUA) 

Plano Diretor 

Cicloviário 

Integrado 

Modelo baseado 

viagens geradas e 

atraídas por cada zona 

de tráfego – gerador 

de viagens. 

Software de 

planejamento de 

Transporte 

Transcard 

Aspectos sócios 

econômicos e de 

distribuição espacial 

das atividades 

Porto Alegre 

(BRA) 

Fonte: Franco (2012) adaptado pelo autor. 
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3.3 Elementos Básicos para Projetos - Projeto Geométrico  

 

 O planejamento da mobilidade por bicicletas tem a elaboração de projetos como um de 

seus produtos. O projeto geométrico das ruas é parte integrante de como os motoristas, ciclistas, 

pedestres e outros usuários da rua se comportam. Por isso é necessário que se garantam medidas 

técnicas de desenho para a circulação com segurança, de forma a tornar os espaços mais 

equivalentes para cada atividade, onde cada situação requer limites específicos para a interação 

e dinamismo do homem com o ambiente construído (ALTMAN, 1975). 

 Considerando a afirmação apresentada por Gifford (1997), o ambiente construído 

exerce influência sobre comportamento e experiência no trânsito, e é necessário para se 

desenvolver ambientes de ciclismo consistentes e de alta qualidade, onde situações de 

apinhamento, invasão do espaço pessoal e da privacidade – Capítulo 4 deste trabalho - se 

destacam como sendo fatores pouco desejados no ambiente cicloviário (HAMER e ALMEIDA, 

2016a). Portanto, foi realizado um levantamento em guias/manuais nacionais e internacionais, 

onde são apresentados parâmetros dimensionais para se implantar e avaliar os sistemas 

cicloviários.  

 Com isso serão adotados parâmetros geométricos que mais se adequem à Psicologia 

Ambiental apresentada por Gunther (2003): espaço pessoal, territorialidade, privacidade e 

densidade/apinhamento na sua relação com o transporte cicloviário (GUNTHER, 2003). 

 

3.3.1 Espaço Útil do Ciclista – Dimensões de Referência  

 

 Os arranjos e as dimensões dos sistemas cicloviários deverão sempre atender a cinco 

fatores, segundo Brasil (2007): dimensões mínimas necessárias à circulação segura das 

bicicletas, rearranjos de partes ou da totalidade das vias existentes, criatividade ao combinar 

técnicas nos espaços urbanos, adequando as necessidades de circulação dos ciclistas -

entendimento técnico diante das situações críticas e disposição política e financeira para as 

ações a serem empreendidas (BRASIL, 2007).   

 Os Guias /Manuais da Aashato (1999), Geipot (2001), Brasil (2007), Sustrans (2014), 

Rio de Janeiro (2014) e Colômbia (2016) apresentam medidas operacionais unânimes ou 

concordantes quanto ao espaço útil do ciclista, onde a largura é de 1 m, o comprimento de 

1,75m e a altura de 2,25m.  

 O espaço de circulação para bicicletas convencionais é definido como 1 metro de largura 

(guidon 0,60m + 0,20 de cada lado – pernas e braços), considerado como espaço operacional 
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essencial com base apenas no seu perfil, o que inclui os requisitos exigidos pelos ciclistas para 

manter o equilíbrio - Espaço Estático (Figura 3.1).  

 Quanto à largura desejável em movimento – Espaço Dinâmico, consideram-se as 

dimensões apresentadas na Figura 3.1, pois elas visam aumentar a segurança dos ciclistas e 

garantir melhores condições de controle pessoal e privacidade dos indivíduos, além de delimitar 

o espaço pessoal.  

 Os guias da Aashato (1999), Geipot (2001), Brasil (2007), Sustrans (2014) e Rio de 

Janeiro (2014) apresentam a largura de 1,50 m, apenas Colômbia (2016) apresenta a largura de 

1,40 m como referencial (ver Figura 3.1): 

 

Figura 3.1 - Espaço Útil do Ciclista. 

 

Fonte: Geipot (2001). 

 

 Medidas menores que as acima apresentadas podem levar ao contato pessoal com outro 

indivíduo, de forma a restringir sua mobilidade e segurança, levando-o a situações estressantes. 

Dimensionamentos cicloviários planejados sem a observância dos referenciais acima citados 

podem fazer com que ciclistas deixem de usar a bicicleta em seus deslocamentos por considerar 

uma opção de risco à vida (PAIVA, 2013). 

 

3.3.2 Pistas e Faixas de Ciclistas  

  

 No item 3.1.1 já se caracterizou a ciclofaixa e a ciclovia, no entanto os conceitos 

apresentados foram de ordem teórica, não definindo tecnicamente suas estruturas e dimensões, 

além de ser apresentadas as vantagens e desvantagens quanto à sua posição junto ao sistema 

viário. Assim sendo, têm-se: 
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Uso compartilhado:  

Espaço compartilhado é aquele onde há circulação de dois ou mais modos, como 

bicicleta e pedestre ou bicicleta e veículos motorizados e possuem baixo custo de implantação 

(GONDIM, 2010). Aconselha-se sua utilização em vias com baixos volumes de tráfego e 

velocidade controlada entre 30 – 45 km/h (BRASIL 2007). 

 Para DNIT (2010) o compartilhamento da via a largura é a variável mais crítica. Para 

que bicicletas e veículos motorizados a utilizem sem comprometer os seus níveis de serviço e 

segurança, a via deve ter largura suficiente para acomodar as duas modalidades. Essa largura 

pode ser conseguida provendo faixas de tráfego com 4,20 m de largura.  

 

  

Ciclofaixas:  

Para o Manual da Geipot (2001), Brasil (2007) e Embarq (2014) a ciclofaixa deve 

preferencialmente ser unidirecional com o intuito de garantir a segurança em toda a sua 

extensão.  

  Conforme a posição implantada, recomenda-se a largura mínima de 1,20 m, acrescida a 

faixa de separação da corrente do tráfego motorizado, em algumas situações utiliza-se duas 

faixas paralelas preenchidas com pinturas em diagonal, acrescentando “tachas ou tachinhas” 

reflexivas (ver Figura 3.2). Este espaço deve ter o mínimo de 0,40m, somando-se a faixa 

separadora da via (meio fio) de 0,20m, finalizando em uma largura total de 1,80m de largura 

(GEIPOT, 2001).  

 

Figura 3.2 – Dimensionamento de Ciclofaixa 

 
Fonte: GEIPOT,(2001). 

  

Para Aashato (1999) as ciclofaixas devem ter pelo menos 1,2 m de largura para 

acomodar o percurso da bicicleta. Recomenda-se a largura de 1,5 m para garantir uma barreira 

de proteção, acrescida de faixa separatória de 0,30 m e também aconselhada para estradas onde 
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a velocidade dos veículos motorizados exceder os 80 km/h (50 mph), ou se a percentagem de 

caminhões, ônibus e veículos recreativos for alta ou se houver obstruções estáticas no lado 

direito da estrada (AASHATO, 1999). 

 O Manual do Reino Unido (SUSTRAN, 2014) apresenta a largura mínima para pistas 

de sentido único 1,5 m admitindo-se o (mínimo absoluto de 1,2 m) e velocidades de 30mph – 

50km/h, para fluxos mais elevados recomenda-se 2,0 m mesmo velocidades (30mph – 50km/h). 

Em estradas movimentadas ou com limites 40 mph – 65 km/h usa-se 2,0 m (1,5 m + 0,5m de 

margem (SUSTRAN, 2014). 

 O Guia da Colômbia (2016) estabelece distâncias mínimas de delimitação das vias 

mediante os obstáculos existentes na via pública onde 1,40 m é a medida de referência para a 

bicicleta em movimento, onde se acrescentam distâncias referenciais conforme Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 – Medidas de Distâncias das Ciclovias para Equipamentos 

Elementos E > 0,20 m (0,15 + 0,05) com diferença de 

altura de piso.spaços de distâncias 

Espaço de pedestres    

Elementos laterias descontínuos (mobiliário 

urbano, poste, arqborização, etc) 
> 0,30 m 

Elementos contínuos (muros, valas,etc) > 0,40 m  

Calçada 
Mesmo sentido > 0,60 m  

Sentido contrário > 0,80 m  

Fonte: Colômbia (2014). 

 

c) Ciclovias: 

 Não existe uma padronização na dimensão das ciclovias encontradas no território 

brasileiro. Abaixo serão apresentadas as dimensões conforme suas características que se 

dividem em: unidirecionais e bidirecionais. 

 

d) Ciclovia Unidirecional: 

 As ciclovias unidirecionais são bastantes utilizadas em países com larga tradição no uso 

do bicicleta como na Holanda, Alemanha e Dinamarca, onde existe a presença de rede 

cicloviária abrangente e a bicicleta é compreendida como um modo integrado à rede viária 

(BRASIL, 2007; GEIPOT, 2001). 
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Brasil (2007) informa que a largura mínima adotada na França e na Holanda em sentido 

único é de 2,00m de largura efetiva da ciclovia. Quando se têm bordas desniveladas em mais 

de 10 cm acrescenta-se 0,50 m. Onde há arborização lateral à ciclovia, além da largura de 

0,50m, acrescenta-se mais 0,25m de afastamento mínimo para se evitar interferência dos 

troncos das árvores, conforme Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Dimensões referenciais para ciclovias unidirecionais 

Largura Mínima (LM)  L  > 2,00 m para desnível < 0,10 m 

Largura mínima com bordas desniveladas L > 2,00 m + 0,50 m para desnível > 0,10 cm 

Largura Mínima com vegetação L > 2,00 m + 0,50 m + 0,25 m  > 0,10 cm 

Fonte: Geipot (2001). 

 

 Considerando o volume de bicicletas por hora (b/h) em circulação em um determinado 

trecho, têm-se parâmetros com poucas diferenças apresentadas pelo Brasil (2007) e Embarq 

(2014) conforme Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Dimensões Referencias de Volume de Bicicleta x Largura Ciclovia 

Volume de tráfego (bicicletas/hora) PMBC (2007) e Geipot (2001) Embarque (2014) 

Até 1000 (b/h) De 1,50 a 2,50 m De 1,20 a 2,50 m 

De 1000 a 2500 (b/h) De 2,50 a 3,20 m De 2,50 a 3,20 m 

De 2.500 a 5000 (b/c) De 3,20 a 4,00 m De 3,20 a 4,00 m 

Mais de 5.000 De 4,00 a 6,00 m De 4,00 a 6,00 m 

Fonte: Brasil (2007), Geipot (2001) e Embarq (2014). 

 

Em situações onde existam horas de pico em determinado período ou dias da semana, 

variando a demanda em regiões específicas, como por exemplo em entradas e saídas de fábricas 

e zonas industriais, recomenda-se a pista começar com 4 m a 6 m de largura e a medida em que 

for afastando da concentração do local, ter sua largura diminuída (GEIPOT, 2001).   

 Aashato (1999) também apresenta medidas referenciais para situações com ou sem 

estacionamento (paralelo ao meio fio) em uma das laterais, onde recomenda-se espaços com 

largura de 4,20 m, sendo desejável 4,50 m para ruas íngremes, onde têm-se medidas 

compreendendo área de estacionamento e ciclovia. Áreas com fluxo maior de veículos e ônibus 

devem ser adicionadas (0,60 m à 0,80 m) para garantir a segurança do ciclista. 
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 Sustran (2014) apresenta os parâmetros de concepção para ciclovias em função da 

velocidade de projeto esperada para o sistema cicloviário, onde o espaço exigido pelos ciclistas 

em movimento deve levar em conta: largura dinâmica do ciclista, folga ao passar objetos fixos 

e distância do outro trânsito (ciclista e veículo motor) Figura 3.3, onde preserva-se a distância 

de 1,5 m a 2,0 m.  

 

Figura 3.3 – Espaços Cicloviários 

 
Fonte: Sustrans (1999). 

 

e)  Ciclovias Bidirecionais:  

 São modelos cicloviários bastante utilizados no Brasil, principalmente nos grandes 

centros urbanos como lazer e ciclovia para deslocamentos regulares (GEIPOT, 2001). 

  A Geipot (2001), Brasil (2007), Embarq (2014) e Sustrans (2014) informam que a 

largura ideal é de 3 m, mas é aceitável dimensioná-la com no mínimo 2,50 m. O Brasil (2007) 

informa que em caso de desnível lateral superior a 0,10 m (calçada ou terrapleno, etc.) 

acrescenta-se 0,50 m em sua largura. 

 A largura recomendável para pistas bidirecionais podem variar em função do volume 

de bicicletas em circulação conforme Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Dimensões Referencias Volume x Largura Ciclovia 

VOLUME DE BICICLETA LARGURA CICLOVIA BILATERAL 

1000 (b/h) a 2500 (b/h) De 3,00 m a 4,00 m  

2500 (b/h) a 5000 (b/h) De 4,00 a 6,0 0 m 

Mais de 5000 (b/h) Maior que 6,00 m  

Fonte: Geipot (1999), Embarq (2014), Brasil (2007) e Sustran (2014). 

 

Para Colômbia (2016), a seção que combina os dois sentidos de circulação para bicicleta 

deve ser de pelo menos 2,20 m de largura pavimentadas, mas para aumentar o conforto e 

velocidade no cruzamento da seção de dois ciclistas deve ser igual ou superior a 2, 60 m (ver 

Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Dimensões Ciclovias Bidirecionais 

 
Fonte: Colômbia (2016). 

 

d) Localização das ciclovias e ciclofaixas, vantagens e desvantagens:  

Para a definição do alinhamento da ciclovia ou da ciclofaixa há alinhamento central ou 

lateral. As vantagens e desvantagens apresentadas por Oliveira, Medeiros e Medeiros (1979) 

em pesquisa realizada em Fortaleza são: 

 

d.1) Alinhamento central:  

Vantagens: a) melhor e maior segregação com outros tipos de veículos; b) menor 

interferência com o uso do solo lindeiro; c) menor conflito entre pedestre e ciclistas; d) menores 

conflitos em cruzamentos; e) não invade as faixas reservadas para estacionamentos; f) menos 

pontos de acessos e saídas; g) ausência de conflitos com o transporte coletivo (OLIVEIRA; 

MEDEIROS e MEDEIROS, 1997). 

Desvantagens: a) mudança do trajeto natural do ciclista; b) maior detalhe no tratamento 

de interseções, acessos e saídas; (OLIVEIRA; MEDEIROS e MEDEIROS, 1997). 

 

d.2) Alinhamento lateral:  

 Vantagens: a) consolidação do trajeto atual do ciclista; b) acessos e saídas mais 

facilitados;  

 Desvantagens: a) muito seccionada por acessos e garagens dos lotes lindeiros; b) 

invasão da ciclovia para estacionamento; c) maior conflito entre pedestres e ciclistas; d) usada 

como depósito de detritos; e) dificuldade no trajeto pelo conflito com obras de drenagem; f) 

dificulta a operação de carga e descarga; g) maiores conflitos nos cruzamentos transversais; h) 

maiores pontos de fuga de ciclistas pela existência dos acessos as garagens; i) maior conflito 
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com os transportes coletivos (OLIVEIRA; MEDEIROS e MEDEIROS, 1997); 

 Para os autores o alinhamento central é bastante favorável aos aspectos de segurança e 

de redução de conflitos entre os diversos usuários da via.  

 

3.3.3 Rampas das Ciclovias 

  

 Cuidados especiais devem ser adotados ao projetar rampas, pois o ciclista é o propulsor 

do veículo e por isso muito sensível a esse tipo de dificuldade. (BRASIL, 2007). Por esta razão, 

o número de ciclistas usando um caminho dependerá da inclinação dos gradientes deste 

caminho (DENMARK, 2000). A inclinação da via não só influência a rota escolhida mas 

também afeta a segurança operacional do ciclista, comprometendo suas manobras no fluxo do 

tráfego (USA, 1979). 

 Como nem sempre é possível alterar o greide da via, é importante buscar alternativas 

para atenuar as rampas, observando as relações da tabela acima. Caso não seja possível adotá-

la, muitas vezes é melhor abandonar a proposta original, procurando uma rota alternativa para 

a circulação (GEIPOT, 2001). 

 Baseado em estudos onde foram adotados os critérios para atender à demanda energética 

aceitável para os ciclistas, o Gráfico 3.1 apresenta recomendações aceitáveis e desejáveis para 

inclinações de até 11% e comprimento de até 609,60m, considerando um ciclista à uma 

velocidade constante de 10 km/h  (USA, 1979). 

 

Gráfico 3.1 – Relação entre a inclinação da via e a distância máxima. 

 
Fonte: Manual USA (1979). 
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Percebe-se que no intervalo de inclinações de 3% a 7% as distâncias desejáveis são 

cada vez menores à medida que se aproximam de 7%. A partir de 7% já não existem 

distâncias desejáveis. Portanto, caso não seja possível fazer tal suavização de perfil viário em 

projeto, é recomendável procurar alternativas de rotas para a circulação dos ciclistas 

(GEIPOT, 2001). 

 Riccardi (2010) apresentou a Tabela 3.3 com o objetivo de relacionar as inclinações em 

porcentagem com as distâncias referentes às rampas máxima e normal. A inclinação em sua 

forma fracionada representa o quociente do desnível vertical da via com sua projeção 

horizontal, em que para se obter a distância basta dividir o desnível da via pela inclinação 

desejada. 

 

Tabela 3.5 – Relação de Inclinação da Via e Distâncias Referentes as Inclinações das Rampas. 

 

Inclinação 9%) 
Distânica (m) 

Rampa Máxima Rampa Normal 

2,00 500,00 250,00 

2,22 405,00 202,50 

2,50 320,00 160,00 

2,86 245,00 122,0 

3,33 180,00 9,00 

4,00 125,00 62,50 

5,00 80,00 40,00 

6,67 45,00 22,00 

10,0 20,00 10,00 

20,0 5,00 2,50 

Fonte: Brasil (2001) adaptado por Riccardi (2010). 

 

 Sustrans (2012) afirma que ciclistas normalmente preferem rampas mais acentuadas, 

por pequenos trechos, a rampas muito longas. Nesta situação, deve-se adotar rampas 

escalonadas, ou seja, definição de um greide de projeto em que os patamares ocorram nivelados, 

logo após a realização de rampas acentuadas com pequenas extensões (SUSTRANS, 2012). 

 Segue abaixo Tabela 3.5 que apresenta a declividade em função da distância a ser 

percorrida, onde Magalhães, Campos e Bandeira (2015) as classificam em três grupos: 
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desejável, aceitável e não aceitável, tendo como referência os manuais FHWA (1979), Aashato 

(1999) e Geipot (2001): 

 

Tabela 3.6 – Classificação de declividade de vias segundo vários manuais de projeto de rotas 

cicláveis. 

Critério 
Declividade em função do comprimento e do desnível da rampa 

Desejável Aceitável Não-aceitável 

USA (1979) 
Até 7,0% (0-

610m) 

Entre 2,0% e 11,0 % (0-

610m)  

Acima de 3,0% a 11,0% (0-

610m) 

AASHTO 

(1999) 
Até 3,0% Entre 3,0% e 5,0% Acima de 5,0% (15-240m)  

GEIPOT 

(2001) 
Até 2,0% 

Acima de 2,0% (até 

10m)  
Acima de 5,0% (até 10m)  

Fonte: USA (1979); Aashato (1999) e Geipot (2001). 

 

 

 3.3.4 Pavimentação e Drenagem 

 

 Deve-se garantir superfície de rolamento regular, impermeável, antiderrapante e de 

aspecto agradável. Devido à proximidade, na maioria das vezes, entre o passeio de pedestre e a 

ciclovia, é aconselhável uma diferenciação visual entre os pavimentos, para não ocorrer invasão 

do pedestre na ciclovia e nem a invasão do ciclista na calçada (BRASIL, 2007). 

  As ciclovias são estruturas que não se submetem a esforços grandiosos, portanto, não 

se faz necessário estruturas com maiores resistências que as vias de pedestres, salvo quando há 

travessias de automóveis (estacionamentos, garagens etc.). 

 Os revestimentos mais utilizados são concreto asfáltico, com agregado miúdo sobre 

base estabilizada ou base tratada com cal ou cimento, e tratamento superficial duplo, 

normalmente usando o produto betuminoso em cor.  

 A drenagem se caracteriza pelo escoamento de águas, principalmente pluviais, através 

de tubos, canais, valas, declives. Nas ciclovias, deve-se aproveitar a topografia da região 

evitando cortes e aterros, o que eleva o custo da implantação e manutenção (BRASIL, 2007). 

 Nas ciclovias que margeiam ruas e estradas, deve-se adotar inclinação lateral da pista 

de 2% para favorecer um rápido escoamento das águas, aproveitando o sistema de drenagem 

das pistas de veículos automotores. 

 A posição da boca de lobo é um fator relevante quanto a segurança do ciclista, referente 

à drenagem em ciclovias, onde existam tráfego de bicicleta. É recomendável que as grelhas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-10312015000300035#B01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-10312015000300035#B01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-10312015000300035#B10
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-10312015000300035#B10
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tenham seus espaços vazios diminuídos, evitando assim o encaixe eventual da roda e eventuais 

acidentes (BRASIL, 2007). 

 

3.3.5 Iluminação e Visibilidade 

 

 A iluminação é aspecto relevante na implantação de ciclovias. Pesquisas realizadas pelo 

Departamento de Estradas e Rodagens – DER/SP afirmam que 36% dos ciclistas dizem ser este 

o item mais importante a ser considerado, por está diretamente ligado à segurança da via na 

previsibilidade de uma situação de risco para os ciclistas, garantindo maior visibilidade do 

tráfego motorizado. A iluminação pública também é considerada uma medida preventiva na 

redução da criminalidade (assaltos e latrocínios) (BRASIL, 2007). 

 Quanto ao projeto, é necessário tornar o ciclista o mais visível possível, portanto, 

recomenda-se altura situada entre 2,60 m e 3,20 m e próximo a travessias em uma dimensão 

mínima de aproximadamente 50 m, conforme Figura 3.5. Pequenos postes em área lateral à 

pista com altura de 0,50 m do solo também podem ser utilizados de forma integrada com a 

iluminação pública, servindo como balizadores da pista – guia de bordo (GEIPOT, 2001). 

 

Figura 3.5 – Iluminação em Travessias 

 
Fonte: GEIPOT (2001) 

 

Distância de visibilidade é a distância necessária para a imobilização de um veículo após 

ter avistado determinado obstáculo. A ciclovia deve garantir distância de visibilidade suficiente 

para que o ciclista tenha tempo de reagir em segurança perante situações inesperadas. Segundo 

a Aashato (2012), o valor da distância necessária para levar a bicicleta a uma paragem em 

segurança é função do tempo de percepção, da reação do ciclista, da velocidade da bicicleta, do 
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coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento e da capacidade de travagem da bicicleta. 

Com base nestes fatores, o referido manual apresenta a equação (3.1)      

 

 Onde: 

S – Distância mínima de paragem (m); 

V – Velocidade de projeto (km/h);  

F – Coeficiente de atrito = 0,25;  

G – Declive (m/m). 

  

É habitual considerar o valor de 0,25 para o coeficiente de atrito, de forma a ter em 

consideração as fracas condições de travagem das bicicletas em situações de elevada 

precipitação, e também o do tempo de reação em 2,5 segundos. Com a fixação destes valores 

foi possível a construção de um ábaco (ver Gráfico 3.2), onde é facilmente possível obter o 

valor da distância mínima de paragem para diferentes condições.    

 

Gráfico 3.2 – Distância mínima de paragem p/ diferentes velocidades base e declives da via. 

 
Fonte:AASHATO (2012). 

 

3.3.6 – Elementos de seção transversal  

 

 Considerando que a metodologia de implantação do sistema cicloviário proposto deverá 

ser integrada à estrutura urbana viária existente, os elementos da seção transversal de uma via 
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têm influência sobre suas características operacionais, estéticas e de segurança. Trazendo 

diretriz quanto a largura efetiva da via na análise de qual sistema e parâmetros dimensionais 

deverão ser adotados. 

 Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2010) os 

principais elementos que condicionam esses padrões são a largura e o número das faixas de 

rolamento, faixas de estacionamentos e canteiro central para as áreas urbanas. 

 

a) Faixas de Rolamento: a largura da faixa de rolamento de um modo geral é obtida adicionando 

à largura do veículo de projeto a largura de uma faixa de segurança, função da velocidade 

diretriz, da categoria da via e do nível de conforto que se deseja proporcionar. Gondim (2010) 

apresenta Quadro 3.3 com as larguras média dos veículos motorizados. 

 

Quadro 3.3 – Largura média de veículos motorizados. 

Tipo de Veículo Largura média do veículo (m) 

Carro de passeio (pequeno porte) 1,80 

Carro de passeio médio e grande  2,10 

Micronibus 2,25 

Onibus 2,40 

Caminhão de lixo 2,40 

Fonte: Gondim (2010). 

  

Larguras de faixa de 2,70 m a 3,60 m são geralmente adotadas, predominando 3,60 m 

na maioria das rodovias de alto padrão. Essa largura fornece os afastamentos desejados entre 

grandes veículos comerciais trafegando em sentidos opostos em rodovias rurais de pista 

simples, quando volumes elevados e altas percentagens desses veículos são esperados (DNIT, 

2010).    

 Em áreas urbanas onde travessias de pedestres, faixas de domínio, ou desenvolvimento 

local se tornam fatores efetivos de controle, o uso de faixas de 3,30 m é aceitável. Faixas de 3 

m de largura são apropriadas para baixa velocidade, e faixas de 2,70 m para locais com baixo 

volume em áreas rurais e residenciais. Em alguns casos, em áreas urbanas, faixas internas mais 

estreitas podem ser utilizadas para permitir faixas externas mais largas, para acomodar 

bicicletas. Nessas condições, pode-se adotar faixas internas de 3 m a 3,30 m e externas de 3,60 

m à 3,90 m (DNIT, 2010). 
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 Em vias expressas recomenda-se a largura básica de 3,60 m podendo chegar até 3,50 m 

para a velocidade 80 km/h (DNIT, 2010). Embora a largura de 3,60 m seja a mais desejável 

para as vias arteriais, faixas de 3,30 m são extensivamente usadas em vias arteriais urbanas e 

são aceitáveis em certas circunstâncias, conforme as características da faixa de domínio, do 

tráfego e do uso do solo adjacente. A largura de 3,30 m também pode ser adequada para faixas 

de tráfego direto, faixas contínuas de giro à esquerda e faixas adjacentes a canteiros separadores 

limitados por pintura no pavimento (DNIT, 2010). 

 Faixas ainda menores, com 3 m, podem ser usadas em áreas restritas com pouco tráfego 

pesado e, eventualmente, ser satisfatórias para conversão à esquerda e para estacionamento fora 

das horas de pico (DNIT, 2010).   

 Entre a faixa de rolamento e o meio-fio adjacente deve ser mantida uma largura 

correspondente à sarjeta, com valor não inferior a 0,30 m. Os valores básicos recomendados 

para a largura de uma faixa de rolamento para os diversos tipos de vias urbanas encontram-se 

resumidos na Tabela 3.7 a seguir. 

 

Tabela 3.7 – Largura das Faixas de Rolamento. 

Categoria da via 
Largura das faixas de rolamento (m) 

Desejável Mínimo 

Vias Expressas 3,60 3,50 

Vias Arteriais 3.60 3.50 

Velocidade diretriz  60-80 km/h 3,60 3,50 

Velocidade diretriz 50-60 km/h  3,50 3,30 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

b) Faixa de estacionamento: o estacionamento é um espaço delimitado para a parada de 

veículos. Ele pode ser colocado ao longo das pistas ou abrigado nas calçadas e canteiros 

centrais. Muitas vezes não é definido por meio de uma estrutura física, mas autorizado 

operacionalmente, estando incluído na largura total da pista (Gondim, 2010). Os 

estacionamentos restringem o tráfego, tanto pela diminuição da largura da pista como pelos 

movimentos de espera e entrada de saída das vagas (DNIT, 2010). Para Gehl (2010), os 

estacionamentos podem ser áreas muito importantes dentro de um remanejamento urbano, 

podendo ser destinado a espaços voltados a mobilidade não motorizada, incluindo aqui o 

cicloviário. 
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c) Canteiro Central: a área entre a pista de uma via de tráfego direto e uma via marginal ou rua 

lateral pode ser designada como canteiro lateral. Esses canteiros funcionam como áreas de 

segurança entre o tráfego na via arterial e o tráfego local da rua lateral, e fornecem espaço para 

acostamento da via de tráfego direto e ramos de conexão entre as duas vias. Canteiros largos 

permitem tratamento paisagístico e melhoram a aparência, tanto da rodovia quanto da 

propriedade lateral. Uma maior largura é particularmente vantajosa em interseções com ruas 

transversais, porque minimiza os conflitos entre pedestres e veículos (DNIT, 2010).    

 

3.4 Critérios de Implantação e Localização do Sistema Cicloviário 

 

3.4.1 Hierarquia Viária 

  

 A hierarquia do sistema viário é bastante favorável tanto para os usuários motorizados 

quanto para os não motorizados. Ao criar categorias de vias com funções específicas associadas 

a cada uma delas, contribui para um comportamento mais previsível dos usuários, além de visar 

melhor organização, previsibilidade do tráfego e segurança para este sistema (INTERFACE 

FOR CYCLING EXPERTISE, 2000). 

No Brasil, segundo o Código Brasileiro de Trânsito (BRASIL, 1997), as vias urbanas 

são classificadas segundo sua utilização como sendo via de trânsito rápido, via arterial, via 

coletora e via local. No seu artigo 61 estabelece que a velocidade máxima permitida deverá ser 

indicada por meio de sinalização local, sendo que na ausência da sinalização indicativa adotam-

se as velocidades máximas para cada tipo de via como segue: 

 

a) via de trânsito rápido: “aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 

interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 

pedestres em nível." Velocidade limitada a 80 km/h (BRASIL, 1997). 

 

b) via arterial: “aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 

semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade”. Velocidade limitada a 60 km/h 

(BRASIL, 1997).  
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c) via coletora: “aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de 

entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 

regiões da cidade”. Velocidade limitada a 40 km/h (BRASIL,1997). 

 

d) via local: “aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada 

apenas ao acesso local ou a áreas restritas”. Velocidade limitada a 30 km/h (BRASIL, 1997). 

 

 O Plano Diretor de Goiânia (GOIÂNIA, 2007) classifica a hierarquia viária do 

município acrescentando subdivisões, sendo: vias expressas (vias de trânsito rápido) de 1ª, 2 ª 

e 3ª categorias; vias arteriais de 1ª a e 2 ª categoria; vias coletoras e vias locais, sendo que: 

As vias expressas de 1ª categoria são vias de fluxo intenso de veículos, possuindo 

apenas interseções de nível com acessos às atividades econômicas por meio das vias paralelas. 

 As vias expressas de 2ª categoria são vias de fluxo intenso de veículos, possuindo 

interseções de nível e em nível. Vias expressas de 3ª categoria são vias de fluxo intenso de 

veículos, com muitas interseções em nível e com acesso às atividades econômicas, exceto no 

Anel Rodoviário Metropolitano que será por meio de vias paralelas excluindo o trecho já 

implantado entre o Município de Aparecida de Goiânia e a BR-060.  

As vias arteriais “são vias estruturadoras do tráfego urbano, atendendo a circulação 

geral urbana, com pista dupla, com canteiro central ou pista única, com sentido duplo de 

tráfego”, subdividindo-se nas seguintes categorias: vias arteriais de 1ª categoria que “são vias 

de grande fluxo de veículos e que recebem a maior parte do tráfego de passagem”; e as vias 

arteriais de 2ª categoria que são “vias destinadas preferencialmente, ao tráfego de passagem, 

porém com menor intensidade do que as de 1ª Categoria.” (GOIÂNIA, 2007). 

As vias coletoras “são vias que recebem o tráfego das vias locais e o direciona para as 

vias de categoria superior” (GOIÂNIA, 2007). 

As vias locais “são vias que promovem a distribuição do tráfego local e propiciam o 

acesso imediato aos lotes, sendo identificadas como vias verdes aquelas que têm a função de 

separar as Unidades de Proteção Integral das áreas parceladas e ocupadas” (GOIÂNIA, 2007).  

 O Quadro 3.2, apresenta um resumo da hierarquia viária e funcional do Plano de 

Mobilidade por Bicicleta (2007) onde foram adaptados dados referentes as informações do 

Código Brasileiro de Trânsito (BRASIL,1997) e da Lei do Plano Diretor do Município de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2007). 
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Quadro 3.4 – Hierarquia Viária e Velocidades recomendadas. 

Vias e trechos Principais características 
Recomendações para 

o uso da bicicleta 

Vel. Máx. 

conforme CTB, 

Brasil (1997) 

Via expressa (1ᵒ categoria) Via com controle de 

acesso de veículos, poucos 

acessos, e que se destina à 

ligações entre regiões 

Ciclovia Lateral  >100 km/h 

Via expressa (2 e 3 categorias) Fluxo intenso de veículos, 

possuindo interseções de 

nível e em nível. Acesso às 

atividades econômicas 

Ciclovia Lateral  80 km/h  

Via Arterial (1 e 2 categoria) Vias com grandes 

extensões, permitem 

acesso a áreas 

diferenciadas da cidade.  

Ciclo faixa  60 km/h  

Túneis Via subterrânea ou sob 

montanha 
Ciclovia Lateral  Variável 

Viadutos, pontes e elevados Obras de arte construídas 

para transpor acidentes 

naturais ou corrente de 

tráfego intenso 

Ciclovia ou 

Ciclofaixa 

(segregação)  

Variável 

Via coletora 

Vias de médio fluxo viário  

Ciclovias, ciclofaixa 

ou tráfego 

compartilhado 

40 km/h 

Via local 
Baixo volume de tráfego, 

caixa de via estreita. 

Ciclovias, ciclofaixa 

ou tráfego 

compartilhado  

30 km/h 

Fonte: Brasil (2007) adaptada pelo autor. 

 

3.4.2 - Volume e velocidade do tráfego 

 

A hierarquia viária é uma referência importante na implantação do sistema de 

mobilidade por bicicletas no ambiente urbano, porém, a decisão deverá também considerar a 

análise dos volumes de veículos e as velocidades das correntes do tráfego dos veículos 

motorizados e o número de bicicletas (BRASIL, 2007). 

Ao compatibilizar uma via com o tráfego de bicicletas é possível adotar o nível de 

segregação física necessário em relação ao tráfego motorizado, prever medidas que possibilitem 

a redução de velocidade, e assim garantir um tráfego mais seguro (SUSTRANS, 1997). 
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O Gráfico 3.3 do Manual apresentado no Interplace for Cycling Expertise (2000), 

apresenta critérios quanto à criação de infraestrutura exclusiva à bicicleta, baseado em situação 

de segurança ao ciclista, relacionando velocidade com volume de tráfego motorizado com 

porcentual médio acima de 85% para diferentes velocidades do tráfego. Além de mostrar os 

níveis de tolerância para a circulação compartilhada das bicicletas com o tráfego motorizado, 

indicando quando se deve adotar uma ciclofaixa ou construir uma ciclovia. 

 

Gráfico 3.3 – Relação entre volume x velocidade do tráfego motorizado e os espaços para 

ciclistas. 

 
Fonte: Interface For Cycling Expertise (2000) adaptado pelo autor. 

 

 Analisando o Gráfico 3.3 é possível descrever: 

• Área 1 – não se faz necessária nenhuma intervenção, velocidade e volume baixos, área 

favorável ao compartilhamento do tráfego com ciclistas. 

• Área 2 – trecho onde se verificam altos volumes de tráfego e baixas velocidades características 

de congestionamentos e saturação do tráfego. 

• Área 3 – volume e velocidade dentro de limites razoáveis para qualquer um dos três tipos de 

espaços. A decisão quanto à qual espaço se deve adotar dependerão de outros fatores, como 

financeiro, características das vias, cultura local, entre outras. 

• Área 4 – desejável algum tipo de segregação, podendo ser parcial ou total (ciclofaixas ou 

ciclovias), ficando a decisão integrada a critérios complementares conforme citado no item 

anterior. 
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• Área 5 – recomenda-se a adoção de espaços totalmente segregados, mas quando o volume de 

tráfego for muito baixo o compartilhamento é aceitável. 

• Área 6 – espaços totalmente segregados, pois quanto a velocidade e o volume do tráfego 

justificam o investimento em estruturas de segurança ao usuário.  

Algumas situações se fazem necessárias no investimento para a construção de ciclovias:  

• Mesmo com baixos volumes, quando a velocidade permitida é de 60 km/h é recomendável a 

construção de ciclovias, como demonstrado no ponto A. 

• Quando uma via tem mais de 15% do fluxo de veículos de caminhões, recomenda-se a 

segregação total do ciclista. 

• Altas velocidades de carros, mais necessária se faz a separação entre fluxo de bicicletas e dos 

veículos motorizados (85% dos veículos com velocidades acima de 50 km/h (INTERFACE 

FOR CYCLING ESPERTISE, 2000). 

 

Os técnicos da Inglaterra, em seu manual “Cycle Infrastructure Design”, apresentam 

sua versão para a criação de infraestrutura para as bicicletas, sejam elas ciclofaixas ou ciclovias, 

e conforme pesquisas realizadas o desenho resultante se mostra semelhante ao produzido pela 

Scottish Executive (2010) (Gráfico 3.4). 

 

Gráfico 3.4 – Relação entre volume x velocidade do tráfego motorizado e os espaços para 

ciclistas. 

 
 Fonte: Cycle Infrastructure Design (2010) adaptado pelo autor. 

 

 No caso do Gráfico 3,4, têm-se as seguintes descrições: 
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• Área 1 – não se faz necessária nenhuma intervenção, velocidade e volume baixos, área 

favorável ao compartilhamento do tráfego com ciclistas. 

• Área 2 – pode-se adotar espaço compartilhado, porém, se a velocidade do percentil for 

próxima a 32 km/h, sugere-se faixas segregadas. Maior análise da área deverá ser realizada, 

levando em consideração outros fatores, a saber: financeiro, características das vias, cultural, 

entre outros.  

• Área 3 – recomenda-se área segregada - ciclovia, por possuir um alto volume de veículos.  

• Área 4 – utiliza-se o uso de ciclovias, já que esta área possui velocidade e volume de tráfego 

intermediário. 

• Área 5 – não aconselhável o uso de espaço compartilhado. 

• Área 6 – sugere-se implantação de ciclovias devido às altas velocidades e volumes.  

 

Os critérios de velocidade de tráfego e fluxo são considerações importantes, mas só 

devem ser vistos como uma diretriz de implantação. O planejamento não se limita às soluções 

isoladas, a infraestrutura deve ser sempre considerada no contexto de uma ampla gama de 

fatores específicos do local. Outros critérios que devem ser levados em conta ao escolher a 

solução preferida incluem: 

• Volume de fluxo de ciclo; 

•  Oportunidade de intervenção na via, com o objetivo de reduzir o volume de tráfego ou a 

velocidade numa determinada rota;  

• Sempre que o número de veículos pesados for maior do que 15 % do tráfego total, deve-se 

construir estrutura segregada para bicicletas, devido ao potencial aumento do perigo para 

ciclistas;  

Dependendo da velocidade exercida pelo caminhão, pode criar uma força aerodimâmica 

suficiente para colocar o ciclista em situação de risco, portanto, segue o Gráfico 3.5 como 

recomendação para as distâncias de afastamento da pista (USA, 1979). 
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Gráfico 3.5 – Força aerodinâmica causada pelo tráfego. 

 
Fonte: United States of América (1979). 

 

3.4.3 - Níveis de Serviço 

 

Na tentativa de melhorar o espaço urbano destinado à bicicleta, diversas metodologias, 

conhecidas como Níveis de Serviços (NS), têm sido criadas para avaliar a qualidade do sistema 

cicloviário em áreas urbanizadas, com foco em infraestrutura. Estes métodos partem de 

avaliação qualitativa que leva em consideração o conforto, a conveniência do motorista, a 

liberdade na escolha da velocidade e as impedâncias que ocorrem durante o percurso, dentre 

elas a distância de outros veículos e vias (TRB, 2000). 

 Algumas metodologias relacionadas abaixo apresentam índices referentes à 

compatibilidade de vias e a fatores ligados ao comportamento espacial: Epperson (1994) e 

Davis (1987), Sorton e Walsh (1994), Landis et al. (1997), Dixon (1996) e Hunter et al (1999) 

e HCM (TRB, 2000). Até 1980, os fatores comumente usados para quantificar a qualidade do 

nível de serviço oferecido aos ciclistas eram: velocidade, liberdade de manobra, interrupções 

de tráfego, conforto, conveniência e segurança (Epperson, 1994).  

Já o método proposto por Davis/Epperson (1994) foi aplicado em Hollywood, na 

Flórida, para verificar a relação do índice na identificação de locais com incidência de acidentes 

entre bicicletas e veículos motores. O método calcula o Índice de Condição da Via (ICV), e faz 

a avaliação de cada segmento de via com condições homogêneas de geometria e tráfego, 

levando em consideração o volume diário de tráfego (veículos/hora), número de faixas de 

tráfego, limite de velocidade (km/h), largura da faixa, pavimento e fator de localização. Os 
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fatores de pavimentos considerados são: rachaduras, remendos, desgastes pelo uso, buracos, 

acostamento irregular, cruzamento de ferrovias e grelhas de drenagem (bueiros). Fatores de 

localização: geração de movimento transversal à via (estacionamentos, canteiros, 

acostamentos), alinhamento (declividade, visibilidade, curvas horizontais frequentes), 

ambiente (entradas de garagem, uso do solo). Assim, o objetivo original para o qual o índice 

foi desenvolvido era a previsão de acidentes de trânsito com ciclistas. 

Sorton e Walsh (1994) avaliaram a qualidade das viagens por bicicletas a partir da 

relação entre as características das vias que o ciclista utiliza e o estresse a que este está sujeito, 

com o objetivo de verificar a compatibilidade das vias para este modo de transporte. Para isto, 

estabeleceram níveis de estresse variando de 1 a 5, relacionados com o volume de tráfego, 

velocidade e largura da via. O Nível 1 indica que não há problemas para os ciclistas; já o Nível 

5 sugere grandes problemas. Os níveis de estresse definidos neste estudo foram validados por 

um grupo de voluntários, a partir de filmes apresentando uma grande variedade de condições 

de tráfego, e classificados de acordo com as variáveis de tráfego descritas acima. O modelo foi 

criticado por não incluir outras variáveis importantes, como a condição do pavimento, a 

presença de ciclofaixas e o volume e densidade de tráfego nas interseções (Phillips e 

Guttenplan, 2003). 

 Já Dixon (1996) desenvolveu um sistema de pontuação para avaliar o nível de serviço 

dos corredores cicloviários para a cidade de Gainesville no estado da Flórida, Estados Unidos. 

O objetivo do modelo era avaliar a acomodação dos ciclistas em corredores de transporte, em 

vias arteriais e coletoras, em áreas urbanas e suburbanas. Este modelo baseia-se na premissa de 

que existe um conjunto de variáveis que precisa estar presente em um corredor viário para atrair 

viagens não motorizadas. Algumas das variáveis consideradas incluem existência de 

instalações de apoio para bicicletas, presença de barreiras que possam afetar o trânsito dos 

ciclistas na via, inexistência de estacionamento na lateral da via, existência de canteiros 

centrais, melhorias nas condições das interseções, diferença entre as velocidades médias dos 

usuários de bicicletas e dos usuários de veículos automotores, nível de serviço da via para 

veículos motorizados e existência de programas para melhorar o transporte por bicicletas. Na 

metodologia de Dixon (1996) são considerados seis fatores de análise, a saber: presença de 

instalações para ciclistas, conflitos, distância de visibilidade não obstruída, melhorias das 

interseções para ciclismo, diferencial de velocidade entre veículos e bicicletas, nível de serviço 

motorizados, manutenção das vias e programas específicos para melhorar o transporte 

cicloviário, conforme Quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 – Sistema de Pontuação do Nível de Serviço do Segmento Analisado. 

 
Fonte: Dixon, (1996). 

  

Os segmentos são pontuados e classificados como Nível de Serviço A à F, sendo: A - 

vias seguras e atrativas, B – adequadas para quaisquer ciclistas, C - adequadas para maioria dos 

ciclistas, D - adequada para ciclistas experientes, E - requerer cuidados para ciclistas, F -

inadequada.  

Landis et al. (1997) em seu estudo utiliza dados de uma pesquisa com cerca de 150 

ciclistas na cidade de Tampa no estado da Flórida, Estados Unidos. Para classificar as vias, os 

ciclistas utilizaram uma escala de pontuação de A (mais segura ou confortável) a F (mais 
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insegura ou desagradável). Para a calibração do modelo foi utilizada a técnica da análise de 

regressão com base nas respostas dos participantes que se fundamentaram em volume de 

tráfego, número total de faixas, limite de velocidade, condições pavimento, largura média da 

faixa e áreas de estacionamento na via. 

A metodologia proposta pelo Highway Capacity Manual (TRB, 2000) pode ser usada 

para analisar a capacidade e o nível de serviço das instalações para bicicletas.  Por meio desta 

metodologia é possível investigar os efeitos dos pedestres, da sinalização de trânsito e da 

interação entre ciclistas no nível de serviço de uma instalação para bicicletas que é medido em 

termos de eventos ocorridos (encontros e ultrapassagens). O método proposto considera as 

instalações com fluxo ininterrupto de bicicletas que são vias separadas do tráfego veicular, sem 

interrupções, além dos pontos terminais, como as facilidades com fluxo interrompido, como 

por exemplo, ciclofaixas que passam por interseções semaforizadas ou não.  

Como experiência brasileira, Providelo (2011) investiga a percepção de indivíduos 

acerca do uso da bicicleta nas cidade de São Carlos e Rio Claro no estado de São Paulo. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa de atitude que teve como base alguns fatores que influenciam 

na escolha da bicicleta como modo de transporte. Além disso, apresenta os atributos mais 

relevantes apontados pelo grupo focal e indica que o custo das viagens por bicicleta, a saúde e 

a infraestrutura são os fatores de maior concordância entre os entrevistados que influenciam na 

escolha do modo. 

O Quadro 3.6 foi apresentado por Monteiro e Campos (2011) como síntese dos métodos 

de avaliação dos ciclistas, onde agrupou-se as variáveis analisadas pelos métodos acima 

propostos. O objetivo do estudo foi identificar indicadores, para o estudo de áreas cicláveis em 

cidades brasileiras. 
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Quadro 3.6 – Avaliações do Nível de Serviço. 

 
Fonte: Monteiro e Campos (2011). 

 

 Pesquisas realizadas com usuários de bicicletas em cidades brasileiras identificaram  

variáveis que influenciaram a decisão de escolha da bicicleta para viagens pendulares como:  

Providelo (2011), Magalhães et. al. (2015) e Segadilha (2014). Dentre elas, as principais foram: 

largura da faixa de rolamento das vias, velocidade de veículos motorizados, visibilidade, 

número de interseções, estado de conservação do pavimento, volume de tráfego e topografia. 

 

3. 5 Tópicos Conclusivos e Considerações   
 

  

Este capítulo procurou apresentar o sistema cicloviário como um importante elemento 

da mobilidade urbana, sua implantação mediante princípios de segurança, rotas diretas, 

coerência, conforto e atratividade apresentados pela Cycling (2010), além de atender a uma 

demanda existente e à conveniência do usuário de bicicleta 

 Segundo o princípio apresentado por Vasconcelos (2000), a modelagem do 

planejamento de transportes é um instrumento que tem por objetivo analisar as alternativas e 
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direcionar as possíveis soluções que atendam a uma demanda mínima que justifique sua 

implantação. Apesar dos vários modelos apresentados para estimativa de demanda, destacam-

se a geração de viagens através dos polos geradores (atração e produção) apresentados pelos 

Modelos Tradicionais, onde agrega-se informações já existentes, como censo, uso do solo, 

características da população, combinados a comportamentos dos usuários em resposta a uma 

ação específica de interferência, onde várias condicionantes se interagem - Psicologia 

Ambiental - e permitem a busca da eficiência vinculada à infraestrutura do sistema cicloviário. 

 Para isso, ressalta-se a importância das referências apresentadas pelos guias: Aashato 

(1999), Geipot (2001), Brasil (2007), Sustrans (2014) e Rio de Janeiro (2014) que têm como 

espaço dinâmico do ciclista a largura 1,50 m, onde cada elemento estruturante (rampa, 

pavimentação, drenagem, iluminação e visibilidade) deverá ser tratado de forma a favorecer o 

conforto e segurança do ciclista.  

 Parâmetros quanto ao volume e velocidade do tráfego dos eixos viários no Gráfico 3.4, 

referencial apresentado pela Cycling Infrastructure Design (2010), mostram-se mais favoráveis 

a implantação de sistemas cicloviários segregados, não desconsiderando as situações onde há 

oportunidade de interferência na via.  

  As metodologias apresentadas pelos autores Epperson (1994) e Davis (1987), Sorton e 

Walsh (1994), Landis et al.(1997), Dixon (1996) e Hunter et al. (1999) e TRB (2000), 

apresentam-se como fonte de dados para identificar as variáveis de segurança ligadas ao fator 

comportamental conforme Quadro 3.7, assim como o processo adotado em cada referência 

apresentada, de modo a embasar a Metodologia para Implantação e Avaliação de Sistemas 

Cicloviários capítulo 5, objeto deste trabalho. 
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CAPITULO 4 - FATORES QUE INFLUENCIAM A MOBILIDADE DOS CICLISTAS 

 

Considerando os modelos de demanda apresentados no capítulo anterior, os quais 

buscam auxiliar na identificação de fatos geradores de viagens e  da atratividade ao uso da 

bicicleta como elemento voltado à mobilidade urbana, este capítulo tem como objetivo o 

entendimento do comportamento espacial do indivíduo por meio da concepção e da apreensão 

do espaço físico, uma vez que as características físicas do ambiente provocam sensações 

fundamentais que reforçam as potencialidades da experiência humana no contexto urbano 

(LYNCH,1997) e sua relação com a Psicologia Ambiental no uso da bicicleta em vias urbanas. 

 

4.1 Psicologia Ambiental e o Transporte 

 

Definir Psicologia Ambiental não é uma tarefa fácil. Fisher et. al. (1984) afirmam que 

descrevê-la é menos difícil do que defini-la. Para Heimstra e McFarling (1978) muito se fala 

sobre poluição do ar e da água, destruição do ambiente natural, ruídos, superpopulação; tópicos 

diversos que necessitam de contribuições investigativas de várias disciplinas e de  profissionais 

que fazem interface com a arquitetura, o planejamento urbano e regional, a engenharia civil e 

sanitária, a geografia, a sociologia, a biologia, a sociologia, a administração de parques e a 

administração florestal, em que o ponto em comum se estabelece pelas relações existentes entre 

o homem e o ambiente físico.  

Moser (1998) agrega o valor investigativo da psicologia ambiental referente ao 

comportamento do indivíduo com foco nas inter-relações entre o indivíduo e o ambiente 

físico/social, mediado pela percepção, avaliação e atitudes individuais em relação ao ambiente, 

em que cada indivíduo percebe, avalia e tem atitudes únicas em relação ao seu contexto físico.  

Para  Everett e Watson (1987), o  transporte é um fator desafiador para a psicologia 

ambiental, aplicado ao  dia a dia de nossas cidades, e pouco se tem explorado, considerando a 

amplitude do tema. Portanto, se faz necessário ter um entendimento psicológico do transporte, 

afinal, todas as pessoas o utilizam de uma forma ou de outra, e é preciso considerar que o 

fenômeno do transporte e da mobilidade é uma somatória dos comportamentos dos indivíduos 

nos contextos urbanos; sendo assim, precisa ser considerado dentro de uma perspectiva mais 

humana, do que de uma visão exclusivamente tecnológica. 

Delabrida (2004) também compartilha desta mesma afirmação ao considerar que a 

maioria dos trabalhos na área de transporte são feitos por profissionais de outras áreas 

(engenheiros, arquitetos, urbanistas) sendo uma área ainda pouco pesquisada pela psicologia, 
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reconhecendo a natureza multidisciplinar da questão. 

 Complementarmente ao que foi apresentado até agora, a Psicologia Ambiental pode 

contribuir por seu ângulo de estudo, já que estuda “a transação entre indivíduos e o seu ambiente 

físico”. Nestas transações, indivíduos modificam o ambiente e seu comportamento e 

experiência são modificados pelo “ambiente” (Gifford, 1987). Esse ambiente pode ser 

composto por vias, veículos, normas sociais, entre outros, como exemplificado por Günther 

(2003). 

 É possível compreender como os indivíduos se relacionam com um determinado meio 

de transporte em um determinado ambiente físico e a dinâmica que se estabelece a partir daí: o 

impacto que o meio de transporte usado terá sobre a vida das pessoas e como essas pessoas irão 

modificar esse ambiente e se modificar a partir dessa relação.  

 A relação de interferências leva em conta, portanto, três elementos básicos da 

Psicologia Ambiental: (i) espaço (ou cenário) físico; (ii) comportamento; e (iii) a ligação 

recíproca entre (i) e (ii). Nesse sentido, entende-se que: 

 

i. Espaço físico é a percepção dos cenários físicos, e seus múltiplos sentidos (visão, 

audição, etc.), mas registra múltiplos estímulos ao mesmo tempo (GUNTHER, 2003); 

ii. O comportamento e a experiência humana podem ser considerados tanto 

individualmente quanto em grupo, de forma que o ambiente individual não acontece de 

maneira isolada, mas na presença, real ou imaginária, de outros, em uma situação que 

pode ser chamada de ambiente social (GUNTHER, 2003);  

iii. Relação recíproca consiste nas relações bidirecionais e no impacto das pessoas sobre o 

espaço e o do espaço sobre as pessoas, mas também no processo de retroalimentação 

entre o comportamento e experiência das pessoas no espaço físico (GUNTHER, 2003). 

 

4.2 O Espaço Físico e Apreensão do “Lugar” 

 

É possível entender a psicologia se referindo ao comportamento e à experiência no 

espaço físico tornando os espaços legíveis à seus usuários, potencializando sua vivência no 

espaço físico enquanto estabelecidas as relações recíprocas da psicologia Ambiental 

(GUNTHER, 2003). 

Para tornar os espaços legíveis é preciso analisar o comportamento espacial dos 

indivíduos, uma vez que as características do ambiente físico provocam sensações 
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fundamentais que reforçam a profundidade e a intensidade das potenciais experiências humanas 

(LYNCH, 1997). 

Christian Norberg-Schulz, segundo Nesbitt (2008) é muito citado atualmente como o 

principal defensor de uma fenomenologia da arquitetura e espaços urbanos que se preocupa 

com a concretização do espaço existencial mediante a formação de “lugares”. A volumetria, a 

forma física e a composição da arquitetura têm um papel fundamental no que diz respeito ao 

detalhe concreto da arquitetura e do espaço urbano que nas palavras de Schulz “explica o 

ambiente e exprime seu caráter.” (SCHULZ apud NESBITT, 2008). 

 Husserl (1986) entende a fenomenologia como uma investigação sistemática da 

consciência e seus objetos. É entendida como um “método” que exige um “retorno às coisas”, 

em oposição às abstrações e construções mentais, e identifica o potencial de dar significado ao 

ambiente, mediante a criação de lugares específicos, tendo como referência a concepção 

individual. 

Os fenômenos concretos do dia a dia se relacionam com o espaço físico ao qual 

designamos como “lugar”, e que geralmente é entendido no sentido quantitativo e “funcional”, 

com implicações que remetem ao dimensionamento e à distribuição espacial. Podem ser 

espaços de funções diversas que podem se diferenciar de diversas maneiras de acordo com as 

tradições culturais e as diferentes condições ambientais (SCHULZ apud NESBITK, 2008). 

A natureza em forma ampla e extensa é um “lugar” que de acordo com as circunstâncias 

locais, possui uma identidade peculiar, definida como o “espírito do lugar”.  Ao conceito de 

paisagem cabe preservar a designação dos lugares naturais que comportam lugares 

subordinados e também “coisas”, elementos que se condensam e se integram (SCHULZ apud 

NESBITK, 2008). 

A estrutura do lugar leva-nos a concluir que deveria ser classificada como “paisagem” 

e “assentamento”, enquanto o “espaço” indica a organização tridimensional dos elementos que 

formam o “caráter” que denota atmosfera, onde a representação gráfica dos espaços abertos 

(paisagem) se contrapõe à volumetria das edificações, adquirindo diferentes conotações no 

decorrer do dia mediante diferentes situações meteorológicas e condições de luz (SCHULZ 

apud NESBITK, 2008). 

Os sistemas perceptuais se compõem de estruturas condicionadas pela cultura e 

determinadas pelo lugar (ambiente arquitetônico). A identidade de uma pessoa se define em 

função dos sistemas de pensamento desenvolvidos, por isso, é importante não só que a 

ambiência possua uma estrutura espacial que facilite a orientação, mas que esta seja constituída 

de objetos concretos de identificação. A arquitetura começa a existir quando “faz visível todo 
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um ambiente” ( LYNCH, 1997).  

Para Kohlsdorf (1996) a configuração dos espaços físicos pode ser observada por meio 

dos processos sociais responsáveis por sua produção. Tais processos se fazem de forma 

permanente e por meio de mecanismos cognitivos e da forma física através de sucessivas 

apreensões dos lugares. Conhecer este espaço implica certamente ações de apropriação do local 

por meio da realidade objetiva e subjetiva, tendo a “forma” como aprendizado dos espaços que 

podem ou não responder às expectativas pessoais ou sociais, colocadas pelo processo do 

conhecimento que tradicionalmente observam o desempenho morfológico dos lugares 

(KOHLSDORF, 1996). 

Para Kohlsdorf (1996) a forma dos lugares também adquire sentido afetivo para seus 

usuários.  A afetividade tem sido definida no sentido de identificação emocional das pessoas 

com os lugares, onde busca-se colocar as expectativas emocionais ou afetivas em relação à 

configuração dos lugares como tendo buscado as condições favoráveis à segurança emocional, 

liberdade, estabilidade psíquica, privacidade, noção de território e interação social 

(KOHLSDORF, 1996).  

Na busca de identificar os elementos da imagem urbana que suscitam a codificação da 

leitura da cidade, Lynch (1997) apresenta o conceito fortemente relacionado com a qualidade 

do ambiente urbano por meio da mescla de elementos arquitetônicos, do desenho, da arte e da 

comunicação. Mesmo que dependa em grande parte do equilíbrio das forças que interagem no 

espaço público e das massas que o compõem, o espaço natural e o construído, o equilíbrio 

finalmente permite ler claramente a cidade e, portanto, viver e identificar-se com ela. Cada 

cidadão tem vastas associações com alguma parte da sua cidade, e a imagem de cada um está 

impregnada de lembranças e significados (LYNCH, 1997). 

Um dos conceitos básicos do presente estudo é o da legibilidade, a qual é entendida 

como a facilidade com que cada uma das partes [da cidade] pode ser reconhecida e organizada 

em um padrão coerente. É importante ter claro que a legibilidade a que se refere é aquela 

proveniente dos aspectos visuais da cidade, ou seja, não leva em consideração esquemas não 

visuais, tais como numeração de ruas ou outros sistemas que podem contribuir para a 

legibilidade mas não são ligados à imagem da cidade especificamente (LYNCH, 1997). 

Estruturar e identificar o ambiente diz respeito a uma habilidade vital para todos os 

animais que se movem e, por outro lado, a sensação de desorientação é angustiante para quem 

vivencia a cidade. Um ambiente legível oferece segurança e possibilita experiência urbana mais 

intensa, uma vez que a cidade explore seu potencial visual e expresse toda a sua complexidade 

(LYNCH, 1997). 
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A percepção ambiental pode ser analisada segundo três componentes: estrutura, 

identidade e significado. A identificação de um objeto implica sua distinção em relação a outras 

coisas, seu reconhecimento como uma entidade separada, ou seja, sua identidade. Além disso, 

a imagem da cidade deve incluir o padrão espacial ou a relação do objeto com o observador e 

com os outros objetos, o que Lynch chamou de estrutura e significado ( LYNCH, 1997). Outro 

conceito importante é a imaginabilidade, a qual é entendida como sendo: 

 

Qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar uma imagem 

forte em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou arranjo que facilitam a 

formação de imagens mentais do ambiente fortemente identificado, poderosamente 

estruturado e altamente útil (LYNCH, 1997, p.11). 

   

 

Uma vez que a ênfase deste trabalho incide sobre o ambiente físico, este estudo 

procurará definir as qualidades físicas relacionadas aos atributos de identidade e estrutura da 

imagem. O conceito de imaginabilidade, portanto, está ligado ao conceito de legibilidade em 

um sentido mais profundo, por meio de artifícios simbólicos, uma vez que imagens “fortes” 

aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e estruturada da cidade. “Uma cidade 

com imaginabilidade (aparente, legível, ou visível), nesse sentido, seria bem formada, distinta, 

memorável; convidaria os olhos e ouvidos a uma maior atenção e participação” (LYNCH, 1997, 

p.11). 

Para Lynch (1997), a imagem da cidade caracteriza-se pela presença de seus elementos 

físicos: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. O ambiente físico compreende tudo o que 

rodeia uma pessoa em seu espaço a ser analisado, podendo ele ser construído ou modificado 

pelo homem e a integralização de seus subsistemas: clima, vegetação, topografia (LYNCH, 

1997). 

 

4.3 Variáveis Psicológicas da Mobilidade Urbana  

 

É possível entender a psicologia como se referindo ao comportamento e à experiência 

nos atributos do espaço físico, enquanto a noção de ligação recíproca é própria da vertente 

específica da psicologia ambiental (HEIMSTRA e Mc FARLING, 1978).   

Entretanto, os três elementos subsidiam mais áreas de estudo, todas elas potencialmente 

unidas ou identificáveis pelos elementos: comportamento, espaço e reciprocidade; razão pela 

qual merecem um rótulo includente da psicologia ambiental no estudo da mobilidade urbana 
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(GUNTHER, 2003). 

Para Gunther (2003) “ambiente” engloba as múltiplas formas do espaço físico, além de 

incluir os objetos que, por suas affordances, afetam a relação pessoa-espaço físico. Tamanho e 

grau de controle de espaço físico, entretanto, não são apenas um fim em si mesmos, mas 

também fatores relevantes para o bem-estar da pessoa. O grau de mobilidade afeta o acesso a 

duas classes de elementos: (a) bens materiais e ideias importantes subjetiva e objetivamente, e 

(b) affordances do ambiente. 

Affordances se refere ao que é oferecido pelo ambiente ao organismo que com ele 

interage (Gunther, 2003). Vale ressaltar que Lewin (1975) se refere a affordances como sendo 

o caráter de instigação que determinados objetos ou ambientes possuem de suscitar 

comportamento de quem os está utilizando, podendo ter caráter prático ou baseado na vivência 

do seu usuário. 

Gunther (2003) agrega a essência do espaço físico ao meio urbano mediante a 

mobilidade e apresenta quatro conceitos do ambiente físico, salientes para o comportamento e 

experiência: espaço pessoal, territorialidade, privacidade e densidade/apinhamento 

(GUNTHER, 2003). 

 

a) Espaço Pessoal  

 

 Conceito proposto por Sommer (1969), o espaço pessoal refere-se a uma área com 

limites invisíveis que cercam o corpo das pessoas, sendo um território portátil. Reflete dois 

usos. O primeiro refere-se à zona carregada emocionalmente ao redor de cada pessoa. O 

segundo uso refere-se aos processos pelos quais as pessoas delimitam e personalizam os 

espaços que habitam. 

 Para Lee (1977), toda pessoa tem uma área espacial em torno de seu corpo, cujas 

fronteiras só existem “na mente” e onde qualquer intrusão por outros é indesejável. Edward 

Hall (1966), antropólogo, em seu estudo dos modos como o espaço é usado enquanto forma de 

comunicação, atribui as diferenças culturais os seus limites.  

 Villaça (2008) complementa afirmando que as dimensões do espaço pessoal estão 

relacionados com sua história de vida, as condições pessoais do indivíduo nas quais ele se 

encontra. Já a percepção e o ajustamento à distância interpessoal são muito influenciados pelas 

tradições e normas culturais, segundo afirmação de Stokols (1996).  

 Para Gunther (2003) o espaço pessoal é afetado  à medida que o movimento no espaço 

leve o indivíduo ao contato com o espaço pessoal de outro indivíduo. Da mesma maneira, 
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reciprocamente, características de espaço pessoal de um e do outro podem facilitar ou restringir 

a sua mobilidade.  

 A percepção de limitação da liberdade comportamental gera sentimentos de violação e 

ameaça.  Heimstra e Farling (1978) afirmam que em indivíduos que vivenciam o estresse, as 

distâncias entre as pessoas são menores do que as mantidas por indivíduos em condições não 

estressantes. 

 O controle do espaço pessoal ocorre por meio da regulação da distância que o indivíduo 

mantém das demais pessoas e as necessidades de espaço pessoal revelam-se variadas. Hall 

(1969) distinguiu quatro zonas espaciais mais usadas em interação social: íntima (0,50m), 

pessoal (0,50-1,50m) social (1,50-3,50) e pública (3,50-7,00m), as quais são influenciadas pelas 

diversas ações que se deseja realizar e têm como objetivo a proteção da intimidade e a segurança 

da ação.  

  Altman (1975) afirma que referências dimensionais são válidas, porém, sua 

classificação por situação física ou social torna os espaços mais equivalentes a esquemas sócio-

espaciais, em que cada situação deve ter limites específicos para realização de atividades e 

interação social de forma confortável e segura. 

 

b) Territorialidade  

 

 Gifford (1997) apresenta uma definição abrangente de territorialidade como conjunto 

de comportamentos e atitudes por parte de um indivíduo ou grupo, baseado em controle 

percebido, tentado ou real sobre um espaço físico definível, objeto ou ideia, que pode implicar 

ocupação habitual, defesa, personalização e demarcação.  

 Para Heimstra e McFarling (1978) a territorialidade é um outro aspecto do 

comportamento espacial humano, frequentemente difícil de ser separado da manutenção do 

espaço pessoal. Uma pessoa demarca um território usando aspectos existentes de seu ambiente 

ou pela sua modificação, estabelecendo marcações e limites.  

  Os estudos sobre territorialidade foram embasados na perspectiva do comportamento 

animal, onde territorialidade é tida como um comportamento instintivo do animal para realizar 

demarcação e para assegurar a defesa de um espaço, garantindo, assim, sua sobrevivência. No 

entanto, na espécie humana o que se observa é a evidência de um caráter mais social, 

culturalmente apreendida (HEIMSTRA e Mc FARLING, 1978). 

 Os estudos sobre territorialidade buscam compreender as relações de domínio e defesa 

dos diferentes níveis de território, bem como relacionar conceitos de apego e identidade do 



82 

lugar. A perspectiva social revela como os territórios estão envolvidos por laços afetivos e 

cognitivos (status, identidade, estabilidade familiar) e servem de suporte para a identidade do 

possuidor, buscando compreender as relações de apego e identidade do “lugar” (SOMMER, 

1969). Além dessas funções sociais, o território ainda tem funções físicas de proteção e controle 

(PAIVA, 2013). 

 Altman (1975) propôs três tipos de território: primários, secundários e terciários. Os 

primários estão ligados ao bem-estar e à sobrevivência, sendo normalmente frequentados por 

longos períodos de tempo. Têm, ainda, um caráter mais particular, como por exemplo: casa, 

quarto e mesa de trabalho. Os territórios secundários, por sua vez, têm uma temporalidade 

inferior ao primário, apresentando tempo de permanência de nível médio (temporário e 

transitório) como: restaurantes, clubes e escolas. Já os espaços terciários são espaços públicos, 

mas que, temporariamente, podem ser de prioridade de qualquer pessoa, como: ruas, calçadas, 

vaga de estacionamento. Os usuários são mais conscientes da necessidade de defender seu 

território, pois não há exclusividade em seu uso (PAIVA, 2013). 

 

c) Privacidade  

 

 Altman (1975) define privacidade como “controle seletivo do acesso a si mesmo ou a 

seu grupo” (p. 18), sendo um conjunto aceitável de mecanismos reguladores, fortemente 

determinados por normas sociais (LEE, 1977). 

 A satisfação com relação à privacidade depende muito do interesse ou não do ser 

humano de interagir com os demais membros em uma determinada situação. Isso ocorre porque, 

em diferentes momentos e ambientes, cada indivíduo precisa de diferentes níveis de privacidade 

(Paiva, 2013). Além disso, a privacidade desejada varia de acordo com as normas estabelecidas 

pela sociedade, sua origem, o sexo, a personalidade e o estado de espírito dos indivíduos (LEE, 

1977). 

 A apropriação do espaço e a materialização por meio de elementos construtivos como 

paredes, janelas, jardins e portas, definem a situação de privacidade, podendo ser controlados, 

mediante caráter de interesse pessoal (VILLAÇA, 2008). 

 

d) Densidade ou apinhamento 

 

Densidade diz respeito ao número de indivíduos por unidade de espaço, portanto, uma 

medida objetiva, enquanto apinhamento refere-se a um estado psicológico que inclui estresse e 
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a motivação de sair de uma situação percebida subjetivamente como densa (BELL et al., 1996). 

  O conceito de aglomeração “crowding” traduzido para o português como ajuntamento, 

apinhamento ou superpovoamento, corresponde a uma situação percebida como 

desconfortável, ocasionado pela invasão de seu espaço pessoal. Tais situações podem ser 

interpretadas como estressantes, determinando comportamentos adversos, onde o ambiente é 

percebido como fonte ameaçadora (TUAN, 1983). 

 As reações individuais aos diferentes níveis de densidade dependem de uma série de 

fatores. Entre eles destacam-se: características das pessoas e dos grupos, idade, gênero, objetivo 

das interações, escolha das pessoas de estar naquele ambiente lotado e fatores culturais 

(MORVAL, 2007). 

 Vários fatores podem afetar e influenciar o comportamento espacial do indivíduo 

despertando reações adversas como: ansiedade, inquietação e vontade de deixar aquele 

ambiente. Essas reações dependem de como a pessoa que teve seu espaço invadido percebe 

essa situação e de quais são suas necessidades individuais, experiências anteriores e pressões 

culturais (MORVAL, 2007). 

 

4.4 Aspectos culturais, sociais e econômicos  

 

 O comportamento humano está diretamente ligado ao fator cultural, e com isso, a 

escolha do meio de transporte se agrega na tomada de decisão do uso  do meio de transporte. 

Tylor (1871) foi um dos precursores da definição de cultura como sendo “todo conhecimento, 

crença, arte, moral, leis e um sistemas de costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871). 

Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a 

lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente 

em família, como também em uma sociedade da qual é membro. É também um mecanismo 

cumulativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte, onde 

vai se transformando, perdendo e incorporando outros aspectos, procurando, assim, melhorar a 

vivência das novas gerações (BATISTA, 2010). 

Para Matos (1999), as regras sociais e sua cultura são sustentadas e se exprimem face a 

maior exibição de comportamentos de demarcação territorial. Isso implica um 

comprometimento em pertencer, fortalecendo as verdades em comum de determinado grupo. 

Após o grande crescimento dos centros urbanos e os incentivos da indústria automobilística ao 

transporte individual a imagem do automóvel associou-se ao símbolo de poder, prosperidade, 
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sucesso e liberdade (MAOSKI, 2009). Aliado a isso, observa-se que em muitas cidades o 

desenvolvimento das infraestruturas viárias foi orientado para o uso do automóvel em 

detrimento aos transportes não-motorizados. 

Para Sommer (1969) o ser humano demonstra seus “status” a partir de seu 

comportamento e do uso de objetos que simbolicamente o indicam e reforçam, reconhecendo 

sua importância perante um grupo ou sociedade. Delabrida (2004), em seu estudo sobre a 

imagem da bicicleta, reforça e reafirma que o reflexo de como a bicicleta tem sido utilizada na 

maioria das cidades ocidentais representa a própria organização social e de seus valores, onde 

o “carro” simbolicamente representa uma categoria privilegiada, o “status” é dado pelo poder 

aquisitivo que aquele participante do transito que o expõe. Já quem não o utiliza é visto como 

um cidadão de “segunda classe” com baixos padrões aquisitivos, pouco privilegiado diante de 

seu contexto social (PEZZUTO, 2002).   

Outro fator que está associado ao “status” social é o nível de escolaridade e a renda dos 

usuários de bicicletas  

Na Holanda e na Dinamarca existe maior tradição no uso da bicicleta, não só para o 

lazer, mas também para viagens casa-trabalho e casa-escola. Seu uso é considerado normal e 

habitual em todas as classes sociais. Quando o ciclismo é visto de forma integrada à cultura 

local, outros fatores acabam tendo relevância, como condições físicas, clima, topografia, 

conforto, entre outros, atingindo  as futuras gerações (PUCHER e BUEHLER, 1999). 

 De acordo com Rietveld e Daniel (2004), na Holanda 25,6% das viagens realizadas por 

dia são realizadas por bicicleta, 16% da malha viária é dedicado ao transporte por bicicleta. 

Para Sommer (1969) à medida que os usuários de bicicleta ocupam um maior espaço no sistema 

viário, estacionamentos e demais facilidades são implantadas, trazendo mais conforto, 

segurança e respeitabilidade ao ciclista.  

Vasconcelos (2000) ressalta que recorrer às experiências feitas na Europa para o uso da 

bicicleta pode trazer boas ideias, mas que se não se considerar que a percepção dos europeus 

sobre a bicicleta é de aceitação como parte da cidadania, as conclusões podem ser enganadoras 

e os resultados podem ser frustrantes. É preciso levar em consideração essa diferença de 

percepção. Estudar a imagem pode nos auxiliar a identificar que aspectos dessa percepção são 

semelhantes e que aspectos são diferentes e nos auxiliar nas intervenções que favoreçam o uso 

da bicicleta.  

Para Paiva (2013), os dados anteriormente referendados só reforçam a necessidade de 

inclusão de aspectos relacionados a territorialidade no instrumento de pesquisa a ser utilizado, 

caracterizando como os valores culturais também se somam no comportamento espacial dos 
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indivíduos no uso da bicicleta. 

 

4.5 Implicações Relacionadas à Mobilidade e a Psicologia Ambiental 

 

Para Kohlsdorf (1996), a apreensão dos “lugares” apresentada se refere ao planejamento 

e ao desenho das áreas urbanas, e à real importância dos profissionais que desenvolvem 

análises, avaliações e projetos segundo senso comum de relevância técnica, porém, as decisões 

tomadas vão construir espaços reais que são lidos e apropriados por seus usuários, segundo o 

modo de conhecimento sensível de caráter conotativo. Estabelecer a correspondência entre 

captar as características dos níveis cognitivos são atributos que definem as receptivas 

qualidades morfológicas que devem se integrar à cultura e às expectativas do local.  

Portanto, é desejável que este caminho suscite “a legibilidade e a imaginabilidade” 

apresentadas por Lynch (1997) por meio de elementos urbanos que tragam atratividade ao 

percurso, como: atividades econômicas pouco impactantes e presença de arborização  integrada 

à paisagem urbana como elemento de boa qualidade ambiental do trajeto.  

Considerando a afirmação de Gunther (2003) que a mobilidade, enquanto 

comportamento concreto ou experiência passada ou antecipada, proporciona acesso às 

affordances nos diferentes espaços físicos percorridos, conclui-se que é o elo que possibilita a 

relação recíproca entre pessoa e espaços físicos nos Estudos Pessoa – Ambiente.  Portanto, a 

affordance norteadora da interface psicológica refere-se à relação de segurança do usuário de 

bicicleta com as características ambientais e físicas envolvidas 

As categorias do comportamento espacial que podem ser relacionadas ao modo de 

transporte cicloviário conforme apresenta Paiva (2013) são: 

- O controle do espaço pessoal se estabelece através de dimensões seguras ao trânsito de 

bicicletas nas vias urbanas, o espaço necessário para o movimento (envelope dinâmico), 

variável em função da velocidade de circulação e do declive. Quando o ciclista se desloca 

com velocidade reduzida, tem tendência para oscilar e se desviar do movimento em linha reta. 

Regra geral, uma velocidade igual ou superior a 10 km/h é suficiente para manter uma 

circulação confortável sem esforço e sem perder o equilíbrio. A uma velocidade de 10 km/h 

a distância adicional quando em movimento é de 0,2 m e abaixo desta o desvio aumenta. Por 

exemplo, a cerca de 6 km/h, o desvio é de 0,8m (ver Figura 4.1). Uma velocidade elevada, 

em descida, obriga também a necessidade de considerar largura adicional; já nas 

ultrapassagens dos ciclistas por veículos motorizados deverá considerar-se uma distância 

média de 1,5 m. 
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Figura 4.1 – Espaços referenciais de circulação para ciclistas. 

                                                            

Fonte: Cycle Infrastructure Design, 2010. 

 

 O Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997), como citado no capítulo 3, estabelece 

as dimensões mínimas necessárias em projetos cicloviários, pois visam aumentar a segurança 

dos ciclistas e garantir melhores condições de controle pessoal e privacidade dos indivíduos. A 

distância lateral a ser mantida do veículo motorizado garante maior “privacidade”, a qual 

estabelece segurança ao usuário da bicicleta. 

 Para Paiva (2013), estas medidas são diretrizes adotadas na maioria dos manuais de 

referência, a saber: Aashato (1999), Geipot (2001), Brasil (2007), Sustrans (2014) e Rio de 

Janeiro (2014). As necessidades de maior espaço de controle pessoal dependerá das 

características, pessoais do ciclista, como idade, histórico pessoal, habilidade como ciclistas. 

Porém, alguns ciclistas podem precisar de espaços maiores ou menores que os recomendados 

para conseguir proteger seu espaço pessoal. 

 Para Delabrida (2004), a privacidade consiste no controle do acesso de outras pessoas 

sobre o indivíduo e seu grupo nas vias de circulação. Para o usuário do automóvel, a situação 

viária é extremamente confortável se comparada à do ciclista, além de lhe conferir maior 

segurança contra colisão, o ambiente do interior veicular lhe confere maior conforto. O ciclista 

se mantém vulnerável, pois a bicicleta é vulnerável em situações de colisão, expondo seu 

usuário a risco de acidentes.  

 A relação de densidade e apinhamento tem forte influência no trânsito e principalmente 

na mobilidade por bicicleta, em que a quantidade de veículos em horários específicos pode 

elevar de forma significativa, causando situações de congestionamentos.  

 Estudos relativos à densidade apontam índices de mortalidade devido a acidentes 
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ocorridos no trânsito, já que o aumento do fluxo de veículos circulando nas vias eleva o 

envolvimento em acidentes fatais (ZLAPOTER, 1991).  

 Sockza (2005) caracteriza a situação de congestionamento do trânsito a situações de 

estresse, sendo esta uma dimensão psicológica presente no cotidiano do homem urbano, onde 

verificou-se que 80% dos motoristas que experimentaram congestionamentos no trânsito 

relataram uso inapropriado de estratégias de enfrentamento tais como agressão, ansiedade e 

irritação. A sobredensidade na via diminui assustadoramente o espaço que o indivíduo tem para 

se deslocar e chegar ao seu destino, aumentando a probabilidade de comportamento de risco e 

a ocorrência de acidentes, refletindo uma situação de apinhamento e insegurança ao usuário de 

bicicleta. 

 Paiva (2013), em sua pesquisa, relacionou o nível de serviço do manual HCM - TRB 

(2000) com as categorias do comportamento espacial. O Manual HCM (2000) leva em 

consideração o conforto e a conveniência do motorista mediante a velocidade do veículo e as 

impedâncias que ocorrem durante a mudança de faixa e a distância entre os veículos nas vias. 

O Nível de Serviço - NS, de uma rodovia pode variar de A até F. No nível A, a via se encontra 

desobstruída, podendo o condutor adotar a velocidade limite da via. À medida que o volume de 

tráfego aumenta, o NS diminui progressivamente até atingir seu nível de saturação. 

A Figura 4.2 representa o espaço pessoal ocupado por cada indivíduo na situação de 

pedestre e a regulação de distâncias mantidas entre os usuários na via considerada, onde as 

linhas sobrepostas representam a invasão do espaço pessoal.  

 

Figura 4.2 – Representação do espaço pessoal ocupado por pedestre. 

 
Fonte TRB, 2000 (adaptado apud Paiva, 2013). 

  

A Figura 4.3 apresenta o espaço pessoal de automóveis de forma semelhante como foi 

apresentado o espaço pessoal do pedestre. 
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Figura 4.3 – Representação do espaço individual ocupado por carro. 

 
Fonte: TRB, 2000 (adaptado apud Paiva, 2013). 

  

 Ambientes com grande aglomeração de pessoas (situação Nível de Serviço F) podem 

ser vistos como estressantes e desagradáveis. A relação também se estabelece considerando os 

usuários de bicicleta, por ser ela um veículo que expõe o usuário a riscos de colisão de forma 

direta conforme representado na Figura 4.4. Outro fator a ser considerado é a velocidade 

veicular e sua força aerodinâmica, as quais podem atingir o usuário de bicicleta, influenciando 

a sensação de invasão espaço pessoal e o apinhamento dos usuários.  

 

Figura 4.4 – Representação do espaço pessoal do ciclista em situação de adensamento. 

                 
Fonte: Silva, 2015. 

 

Segundo Unided States of América (1979), dependendo da velocidade, um caminhão 

pode criar uma força aerodinâmica suficiente para derrubar o ciclista. Portanto, se faz necessária 

a referência de distâncias mínima estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 

1997) em relação ao ciclista. 

Baseado nas premissas vistas anteriormente abordadas, Paiva (2013) procurou sintetizar 

os fatores que influenciam o comportamento do indivíduo com base nas quatro categorias do 

comportamento espacial, conforme pode ser observado no Quadro 4.1. 

 



89 

Quadro 4.1 – Fatores que influenciam nas categorias do comportamento espacial. 

Categorias Influenciada por 

Privacidade  

(Controle do acesso de outras 

pessoas ao ciclista) 

Interesse do ser humano em interagir com ouras pessoas, 

Gênero, Personalidade, Condições pessoais do 

indivíduo e Normas estabelecidas pela sociedade. 

Densidade – Apinhamento 

(Quantidade de pessoas em um 

ambiente) 

Número de pessoas em um determinando ambiente, 

Culturais, Gênero, Proximidade de pessoas estrahas, 

Estresse e motivação que fazem um ciclista deixar um 

determinado loal em funçao da quantidade de pessoas 

em um ambiente. 

Territotorialidade 

(Atitudes dos ciclistas que têm por 

objetivo demarcar o espaço físico e 

organizar interações) 

Sentimento de posse e exclusividade de uso, 

Status/Poder, Culturais e Dificuldade de controlar 

espaços. 

Apreensão do espaço 

(Capacidade de trazer ao espaço 

legibilidade e imaginabilidade) 

Sentimento de posse e exclusividade de uso, 

Status/Poder, Culturais e Dificuldade de controlar 

espaços. 

Fonte: Paiva (2013) adaptada pelo autor. 

 

4.6 Tópicos conclusivos  

 

Os elementos apresentados neste capítulo visam contribuir para compreender o processo 

de percepção do espaço físico urbano e da mobilidade que se integram aos diversos 

conhecimentos abordados nos demais capítulos com o propósito de ver o urbano sob um novo 

olhar, dentro do conceito apresentado por Moser (1998) junto à Psicologia Ambiental, a qual 

se refere ao comportamento do indivíduo mediado pela sua percepção, onde leva-se em conta 

o espaço físico e a percepção dos cenários, o comportamento e experiência humana e a relação 

recíproca entre ambos. 

 As categorias apresentadas por Gunther (2003), como espaço pessoal, territorialidade, 

privacidade e densidade/apinhamento, trazem nova visão e percepção do espaço urbano sob a 

ótica do ciclista e seu comportamento espacial e os fatores que interferem nestas categorias (ver 

Tabela 4.1). Tal abordagem tem como propósito embasar teoricamente o desenvolvimento dos 

parâmetros junto à implantação do sistema cicloviário, principalmente quanto à importância 

das referências geométricas (ver Capítulo 3) e à percepção do espaço.  
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

SISTEMAS CICLOVIÁRIOS SOB O ENFOQUE DA PSICOLOGIA AMBIENTAL 

 

5.1 Apresentação 

 

A metodologia a ser apresentada vem como um instrumento que visa auxiliar técnicos 

no processo de implementação dos sistemas cicloviários e caracteriza-se como um elemento 

integrante da mobilidade para regiões metropolitanas.  

 Para que o sistema cicloviário obtenha resultados satisfatórios é necessário que se 

atenda a demanda existente e se estimule a demanda potencial da região, a fim de oferecer boas 

condições de trafegabilidade, segurança, conforto e conveniência aos ciclistas. Além disso, é 

preciso investigar a percepção e o comportamento do usuário de bicicleta por meio dos 

princípios da Psicologia Ambiental, o que auxiliará nas intervenções urbanas, favorecendo o 

uso da bicicleta. 

 Para Vasconcelos (2000), recorrer às experiências feitas na Europa para o uso da 

bicicleta poder trazer boas ideias, mas devem-se considerar as peculiaridades sociais, 

econômicas e culturais da população, proporcionando, assim, espaços mais legíveis e atrativos 

ao uso da bicicleta, uma vez que as características do espaço físico provocam sensações 

fundamentais e intensificam experiências humanas (LYNCH,1997), entre elas, as dos ciclistas. 

A análise dos métodos de demanda de viagens por bicicleta (ver Capítulo 2) permitiu 

verificar que poucas cidades brasileiras possuem dados de demanda de viagens e pesquisas 

voltadas ao transporte cicloviário. Portanto, com o método proposto, optou-se por abordar os 

polos geradores de viagens e sua área de influência, por considerar que são informações de fácil 

obtenção quanto à coleta de dados, o que não inviabilizou o método desenvolvido, pois pode 

ser amplamente aplicado em qualquer cidade brasileira. 

 Visando definir as variáveis a serem usadas pelos ciclistas, foi feita uma revisão 

bibliográfica dos métodos de avaliação do nível de serviço para bicicletas em vias urbanas (ver 

Capítulo 3) que apresentam índices referentes às infraestruturas das vias e aos fatores ligados 

ao comportamento espacial do ciclista, os quais foram apresentados por Epperson (1994) e 

Davis (1987), Sorton e Walsh (1994), Landis (1997), Dixon (1996) e Hunter et al.(1999) e  

HCM (TRB, 2000). 

 Assim, 8 (oito) indicadores foram definidos e submetidos a Análise Hierárquica (Saaty, 

1980), a qual permite aos tomadores de decisão trabalhar com múltiplos critérios 

simultaneamente e possibilita comparar os elementos de forma qualitativa e quantitativa.  
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 Os sub-critérios foram mensurados baseados nos parâmetros geométricos e índices 

apresentados em manuais (ver Capítulo 3), avaliados junto aos critérios comportamentais em 

situação de conforto e segurança (ver Capítulo 4), conforme abordagem de Gunther (2003). 

Com os valores dos indicadores por segmento viário, define-se o Índice de Condição da Via 

(ICV). 

Para a escolha do modelo de avaliação do Índice de Condição das Vias, considerou-se 

a facilidade de utilização do modelo e a viabilidade de aplicação. Assim, o modelo escolhido 

deveria ser simples e fácil de usar, apresentando diagnóstico preciso da área a ser trabalhada, 

trazendo indicativos possíveis de intervenção e que proporcionassem minimizar as condições 

de circulação adversas avaliadas junto à Psicologia Ambiental, percebidas durante 

deslocamentos viários. 

Portanto, foram priorizados os indicadores relacionados às condições favoráveis de 

segurança, minimizando situações de estresse, diminuindo conflitos entre vias e intersecções e 

valorizando os requisitos ligados a territorialidade, estabilidade psíquica, interação com o social 

e com o meio urbano, de forma a auxiliar técnicos e planejadores a construir espaços 

cicloviários mais atrativos. 

 

5.2 Descrição da Metodologia 

 

 A metodologia proposta é composta por seis (06) etapas (ver Figura 5.1), a saber: 

delimitação da área de estudo (identificação do polo gerador de viagens e área de influência), 

caracterização da área de estudo (levantamento das informações da região), identificação dos 

segmentos com maior potencial para viagens com bicicletas (aspectos espaciais), avaliação do 

nível de serviço/psicologia ambiental, avaliação das oportunidades de intervenção e escolha do 

trecho de implantação. 
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Figura 5.1 – Estrutura Metodológica. 

 

5.2.1 Etapa 1: Delimitação do Objeto de Estudo 

 

Esta etapa é constituída por duas atividades: identificação de polos geradores de viagens 

(PGV) e identificação da área de influência do PGV, as quais serão descritas a seguir.  

 

5.2.1.1 Identificação de Polos Geradores de Viagens (PGV) 

 

Na primeira atividade é realizada a identificação dos Polos Geradores de Viagens PGV 

por bicicletas, a qual tem por objetivo identificar as áreas com maior necessidade de 

implantação de infraestrutura cicloviária, visando contemplar a demanda de deslocamentos de 

seus usuários na região.  

Adota-se como referência a definição de Polo Gerador de Viagens de Portugal e Golner 

(2003) que diz PGV “(...) está associada a locais ou instalações de distintas naturezas que tem 

em comum o desenvolvimento de atividades em um porte e escala capazes de produzir um 

contingente significativo de viagens”. 

 Como proposta para a aplicação desta metodologia será adotado como base o uso do 

solo existente, pois além de enfatizar alguns usos específicos, identificam áreas com maior 

propensão a atrair viagens (USA, 2003). 

 Pezzuto (2002) e USA (2003) afirmam que para incentivar o uso da bicicleta em viagens 
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regulares, deve-se atender ao desejo de movimentação dos potenciais usuários, destacando os 

PGV a diversas áreas como: escolas (principalmente faculdades e universidades), trabalho 

(comércio, obras civis, indústrias), praias, bibliotecas, áreas verdes, rios, instalações 

recreativas, centro de abastecimento, shopping, mercado, supermercado, hipermercado e 

terminais de cargas ou passageiros. 

 

5.2.1.2 Identificação das Áreas de Influência do PGV 

 

Na segunda atividade são identificadas as áreas de influência dos PGV. Para Kirner 

(2006) a identificação da área de influência dos PGV pode servir como primeira abordagem na 

identificação dos segmentos de vias onde existem maior demanda de viagens por bicicleta. 

Para Portugal e Goldner (2003) os limites da área de influência são determinados por 

fatores como: natureza e porte do polo gerador, acessibilidade, densidade e características 

socioeconômicas da população. Em geral se dividem em três classes: área primária com o limite 

de 10 minutos de viagem até o PGV, área secundária com o limite de 20 minutos, e área terciária 

com limite de 30 minutos de viagem em bicicleta.  

Geipot (2001) e Brasil (2007) estabelecem velocidade média para o uso da bicicleta em 

ambiente urbano de aproximadamente 15 km/h, e tempo tolerável para o uso em deslocamentos 

regulares de 30 minutos, conforme Quadro 5.1.  

 

                        Quadro 5.1 – Distância percorrida por bicicleta. 

10 minutos 2,5 km Primária 

20 minutos 5,0 km Secundária 

30 minutos 7,5 km Terciária 

Fonte: Geipot (2001) e Brasil (2007). 

 

 Assim, para definir a área de influência do PGV serão traçadas curvas isócotas, as quais 

são linhas igualmente espaçadas em círculos, cujo centro é o local do polo gerador, espaçados 

com raios de 2,5 km (primários), 5 km (secundários) e 7,5 Km (terciários).  

Considerando que toda a área de estudo está inserida em um espaço geográfico, 

interligada por outras regiões e que possuem relações e interações umas com as outras 

(ALMEIDA, 2008), deverá ser realizada a conexão da área de influência a qual ela está 

envolvida de forma a promover a continuidade e a conectividade do sistema a ser implantado. 

 



94 

5.2.2 Etapa 2: Caracterização da Área de Estudo 

 

 Nesta etapa será realizada coleta de dados da área de estudo, ou seja, na região em que 

se pretende fazer a intervenção e a investigação das concepções desenvolvidas nos planos 

estratégicos voltados a área, a fim de municiar de informação a tomada de decisão quanto à 

implantação do sistema cicloviário, portanto, se faz necessário realizar três atividades, a saber: 

examinar legislação existente, consultar as lideranças comunitárias, análise sócio-econômica 

da área de estudo. 

 

5.2.2.1 Examine da Legislação Existente 

  

 Para caracterizar a área de estudo é necessário examinar a legislação, os planos 

urbanísticos e de transportes existentes, como: Plano Diretor, Plano de Mobilidade (municipal 

e metropolitano), Lei do Uso e Ocupação do Solo, Lei dos Parâmetros Urbanísticos, entre 

outras. Verificar também os programas de obras em andamento, visando assegurar a coerência 

das propostas cicloviárias. 

  

5.2.2.2 Consulta às Lideranças Comunitárias 

 

 Conhecer o anseio da população local quanto à utilização da bicicleta complementa as 

consultas iniciais no âmbito governamental e agrega a visão da comunidade, expressa por suas 

lideranças locais e grupos de pedal, por meio de reuniões realizadas para este fim específico e 

que podem ser mobilizadas por chamadas públicas locais ou por rede social. 

 

5.2.2.3 Análise Sócio-econômica da Área de Estudo 

 

 Conhecer a estrutura econômica implantada e as condições de crescimento da área de 

estudo, identificando a ocupação, idade, gênero, renda e posse de veículos da população 

residente na região. Estas pesquisas podem ser realizadas por institutos de pesquisas como 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica 

(IPEA), entre outros. 
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5.2.3 Etapa 3: Identificação dos Segmentos Viários com Maior Potencial para Viagens por 

Bicicletas. 

 

 Para identificar os segmentos com maior potencial para a demanda por viagens de 

bicicleta são usados os critérios técnicos referentes aos aspectos espaciais do sistema viário, 

com foco em identificar os trajetos mais usados, também chamados de “linhas de desejo”. 

  Kirner (2006) afirma que os ciclistas querem ir aos mesmos lugares que as pessoas que 

se locomovem com o uso dos modos motorizados de transporte. Assim, as viagens de bicicleta 

podem ser bem representadas pelo fluxo de veículos motorizados no sistema existente, criando 

um mapa mental do trajeto.  

 As características do espaço urbano criadas por meio de mapas mentais, para Kohlsdorf 

(1996), se configuram de forma permanente e contínua, utilizando mecanismos cognitivos e de 

apreensão da forma física dos lugares. Para Lynch (1997) a busca pela identificação dos 

elementos da imagem urbana suscitam codificação de leitura da cidade, capaz de oferecer 

“legibilidade” ao trajeto. Um ambiente legível oferece segurança e possibilita experiência 

urbana mais intensa e confortante. 

 Dessa forma, segundo USA (2003) a análise das linhas de desejo, juntamente com o 

tráfego de veículos motorizados pode ser uma boa maneira de identificar os segmentos de vias 

com maior potencial para atrair viagens de bicicleta. Assim, tem-se a hierarquia viária e a 

morfologia urbana como referência. 

  

5.2.3.1 Identificação da Hierarquia Viária 

 

 Considerando a abordagem de Riccardi (2010), a hierarquia viária contribui para o 

tráfego motorizado, criando um número limitado de categorias de vias com características 

específicas de utilização, trazendo previsibilidade do tráfego, proporcionando mais segurança 

a seus usuários. 

 Para isso, serão usados os critérios estabelecidos pela Lei do Plano Diretor do Município 

de Goiânia (GOIÂNIA, 2007), o qual descreve as características das vias, Plano de Mobilidade 

por Bicicletas nas Cidades (BRASIL, 2007) e Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) 

que apresentam a velocidade máxima permitida em cada via (ver Quadro 5.2). 
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Quadro 5.2 – Hierarquia viária e funcional. 

Vias e trechos nas cidades Principais características Velocidade Máxima 

conforme CTB 

Via expressa (1ᵒ categoria) Via com controle de acesso de 

veículos, poucos acessos, e que 

se destina à ligações entre 

regiões 

>100 km/h 

Via expressa (2 e 3 categorias) Fluxo intenso de veículos, 

possuindo interseções de nível e 

em nível. Acesso às atividades 

econômicas 

80 km/h 

Via Arterial (1 e 2 categoria) Vias com grandes extensões, 

permitem acesso a áreas 

diferenciadas da cidade.  

60 km/h 

Túneis Via subterrânea ou sob 

montanha 

Variável 

Viadutos, pontes e elevados Obras de arte construídas para 

transpor acidentes naturais ou 

corrente de tráfego intense 

Variável 

Via coletora Vias de médio fluxo viário  40 km/h 

Via local Baixo volume de tráfego, caixa 

de via estreita. 

30 km/h 

Fonte: Brasil (2007), Código Brasileiro de Trânsito (1997) adaptado pelo autor. 

 

5.2.3.2 Definição da Conectividade da Rota 

 

 Conectividade é a ligação entre dois ou mais pontos entre os quais as pessoas desejam 

se deslocar. Continuidade, direção e destino são elementos importantes da conectividade. 

Ciclistas desejam uma rota contínua para seu destino, minimizando as distâncias dentro de um 

caminho, ou seja, minimizando energia e o tempo gasto para percorrer a rota de origem e destino 

(CYCLING, 2010). 

 O Manual Americano ABCD´s of Bikeways (USA, 1979) afirma que o destino do 

serviço está relacionado diretamente à continuidade da rota. A possibilidade de se deslocar de 

um ponto de atividade comercial /industrial para o outro é essencial, portanto, a infraestrutura 

cicloviária deve estar convenientemente localizada para garantir estes deslocamentos.  

 Segadilha (2014), ao analisar as diferenças existentes entre o percurso realizado pelos 

ciclistas e o menor caminho ligando suas origens e destino, concluiu que 70% dos entrevistados 
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tiveram suas viagens acrescidas em 15% do percurso em busca de melhor qualidade de percurso 

das vias. Assim, têm-se as seguintes opções: 

i. Considerar o caminho mínimo entre os PGV como um eixo estruturador do sistema 

cicloviário a ser implantado; ou  

ii. Fazer interligação entre os diversos pontos de interesse através de um itinerário que 

abranja maior extensão cicloviária.  

 Assim, através da malha viária existente, traça-se os possíveis trechos a serem 

trabalhados. Cada trecho é composto por vários segmentos viários homogêneos em suas 

características físicas, interligados entre si, de forma a atender o objetivo da proposta de 

implantação do sistema cicloviário. 

 

5.2.3.3 Análise da Morfologia  

 

Importante critério a ser analisado, pois evidencia elementos com potencialidades de 

atratividade para o uso da bicicleta (KIRNER, 2006). Para Kohlsdorf (1985), entende-se como 

forma urbana a composição geométrica (ruas, edifícios, quarteirões, fachadas, mobiliário 

urbano, vegetação, etc.) e topológica (relações existentes entre os elementos geométricos). 

Portanto, nesta etapa será realizado um levantamento por meio de fotos ou elementos 

gráficos (desenhos, croquis) capazes de configurar e caracterizar as atividades econômicas 

existentes no local, a volumetria das edificações, a presença de vegetação, o mobiliário urbano, 

os elementos considerados como marcos e pontos nodais, os quais trazem representatividade e 

caráter marcante à rota (LYNCH, 1887).  

Tais elementos favorecem apreensão e vivência da cidade e serão avaliados no Nível de 

Serviço do segmento, sendo pontuado o segmento com maior diversidade de uso do solo, 

presença de vegetação e potencialidade de agregar estes elementos.  

 Na análise da morfologia, considera-se que a maioria das pessoas não está disposta a 

mudar suas rotas usuais, pois possuem mapas mentais da sua região baseados nas suas 

experiências de viagens (motorizados ou não), orientando-se pela localização de vias da cidade 

que mais lhe causam familiaridade (USA, 2003).  
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5.2.4 Etapa 4: Avaliação dos Segmentos - Índice de Condições da Via (ICV) 

 

Esta etapa é constituída por três atividades: seleção de indicadores para avaliação dos 

segmentos onde se propõe a implantação do sistema cicloviário, quantificação dos indicadores, 

definição de ferramenta para avaliação do índice de condição da via. 

 

5.2.4.1 Seleção de Indicadores para Avaliação dos Segmentos Viários  

 

 Para selecionar os indicadores e compor os critérios da avaliação do Índice de Condição 

da Via, referentes a infraestrutura urbana para ciclistas, utilizou-se os indicadores apresentados 

no Capítulo 3 por Epperson (1994) e  Davis (1987), Sorton e Walsh (1994), Landis et al.(1997), 

Dixon (1996) e Hunter et al. (1999) e TRB (2000) que desenvolveram estudos voltados para a 

avaliação do Nível de Serviço das vias urbanas, juntamente com os fenômenos 

comportamentais identificados com a Psicologia Ambiental, apresentados no Capítulo 4.  

 O trabalho de Monteiro e Campos (2011) sintetiza as variáveis apresentadas pelos 

métodos de análises dos Níveis de Serviço, uma vez que Hamer e Almeida (2016c) agregaram 

a estes critérios as categorias de comportamento espacial do ciclista, estudadas pela Psicologia 

Ambiental (ver Quadro 5.3). 

 

Quadro 5.3 - Avaliações do nível de serviço e os critérios da Psicologia Ambiental. 

Metodologia 

(Objetivo) 
Variáveis 

Privacidade 
Territorialid

ade Espaço 

Pessoal 

Apinha

mento 

Epperson e Davis 

(1994) 

 

Indíces visando 

segurança 

Volume tráfego/ média diária  X  

Número de Faixas  X  

Limite de velocidade X   

Condições do pavimento X   

Fat. localiz.estac, declividade 

e intersecções 

  
X 

Sorton e Wash (1994) 

Nível de stress, hora de 

pico 

Volume do tráfego X   

Vel. Veículos automotores  X  

Largura da via  X  

Dixon (1996) Infra estrutura   X 



99 

 

Avaliar a acomodação 

dos ciclistas em 

corredores de vias 

arteriais e coletoras 

Conflitos/estacionamentos –

inserções 

  X 

Diferencial de veloc.entre 

veículos 

 X  

NS dos veícúlos motorizados 

/sinalização 

  X 

Manutenção das vias X   

Prog.específicos melhor 

transp.cicloviário 

  X 

Landis et al (1997) 

 

Avaliar nível de serviço 

de bicicleta sob ponto 

de vista do ciclista 

Volume tráfego média diária  X  

Número de Faixas  X  

Limite de velocidade X   

Porcentagem de veículos 

pesados 

 X  

Número de acessos 

veiculares não controlados 

  X 

Condição do pavimento X   

HCM (2002) 

 

Avaliar capacidade e o 

NS através da infra 

estrutura bicicleta 

Fluxo/volume tráfego  X  

Velocidade  X   

Diferença de veloc.bicicleta x 

auto 

X   

Densidade de entradas para 

veículos 

  X 

Fonte: Monteiro e Campos (2011) adaptada por Hamer e Almeida (2016). 

 

  

 Considerando a afirmação de Gunther (2003) que a mobilidade, enquanto 

comportamento, proporciona acesso às affordances nos diferentes espaços físicos percorridos, 

Hamer e Almeida (2016c) apresentaram indicadores para espaços de ciclistas baseados na 

interface de “segurança” do usuário de bicicleta, os quais estão apresentados no Quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Propostas de variáveis para análise de espaços para ciclistas. 

Indicadores 
Variáveis 

Espaço pessoal e apinhamento  

Percepção de seguridade 

/Mobilidade 

Presença de carros pesados 

Presença de ciclovia ou ciclo faixa 

Volume de veículos / ciclistas 

Velocidade do fluxo viário 

Largura da via ou ciclovia 

Interseções e travessias 

Distância "segura" dos veículos motorizados 

Percepção de 

Seguridade/Localização 

Territorialidade  

Densidade de ocupação da área 

Uso do solo (comércio, lazer, trabalho) 

Segurança publica 

Segurança viária/Conforto 

Infraestrutura para bicicletas 

Desnível do terreno 

Visibilidade no traçado e cruzamentos 

Regularidade do pavimento 

Estacionamento e inserções  

Sinalização, Arborização, Iluminação 

Fonte: Hamer e Almeida (2016c). 

  

 As variáveis apresentadas na avaliação dos níveis de serviço estão relacionados com as 

condições percebidas pelos ciclistas junto à Psicologia Ambiental  em relação a conflitos e 

segurança, quanto às condições de infraestrutura e operação viária  (HAMER e ALMEIDA, 

2016c). 

 Com isso, foram definidos 8 indicadores para compor o Índice de Condição da Via 

(ICV), sendo eles: largura da via, velocidade, topografia, conflitos (estacionamentos, 

cruzamentos sem sinalização), fluxo de veículos, amenidades, pavimentação (qualidade) e uso 

do solo. 
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5.2.4.2 Mensuração de Indicadores para a Elaboração do Índice de Condição da Via (ICV)  

 

 Esta etapa é constituída pelas seguintes atividades: hierarquização e mensuração de 

indicadores, seleção de entrevistados, aplicação da matriz junto aos entrevistados e definição 

dos índices avaliativos, as quais serão descritas a seguir.  

 

 5.2.4.2.1 Hierarquização e Mensuração de Indicadores 

 

 Com o intuito de hierarquizar e mensurar os indicadores avaliativos do nível de 

condições da via, é realizada pesquisa com usuários de bicicletas e profissionais da área técnica. 

Neste caso, é usado o Método de Análise Hierarquica (MAH) desenvolvido por Saaty (1991).  

 O MAH permite julgamentos qualitativos e quantitativos de forma simples, pois 

estabelece relações hierárquicas considerando os diversos elementos a serem analisados e 

julgando-os segundo uma escala própria de valores, baseada no princípio de que a experiência 

e a percepção do analista poderão ser mensurados no processo de tomada de decisão. Este 

processo matemático visa representar a mente humana por meio de comparações paritárias 

sucessivas entre os diversos elementos que constituem a estrutura de análise (SOARES, 2006). 

Segundo Costa (2002) o método é baseado em três princípios: 

 

(i) Construção de Hierarquias: o problema é estruturado em níveis hierárquicos o 

que facilita melhor compreensão e avaliação do mesmo. Para a aplicação desta 

metodologia é necessário que tanto os critérios quanto as alternativas possam ser 

estruturadas de forma hierárquica, sendo que no primeiro nível corresponda ao 

propósito geral do problema, o segundo aos critérios e o terceiro as alternativas.  

(ii) Definição de Prioridades: fundamenta-se na habilidade do ser humano de 

perceber a relação entre as coisas que se observa, comparando-as pelo julgamento 

da intensidade de sua preferência de um elemento sobre o outro de forma paritária 

(par a par), compondo uma matriz de julgamento com o uso de escalas apresentadas 

em escala numérica onde tem-se: 1 (igual importância), 3 (moderada importância), 

5 (forte importância), 7 (importância muito forte) e 9 (extrema importância ) de um 

elemento sobre o outro.   

A quantidade de julgamentos necessários para a construção de uma matriz de 

julgamentos genérica A é n (n-1)/2, em que n é o número de elementos pertencentes 

a esta matriz. Os elementos de A são definidos pelas seguintes condições:  
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  Onde busca-se a normalização das matrizes de julgamento, o cálculo das  

  prioridades médias e o cálculo das prioridade globais. 

(iii) Consistência Lógica: consiste em estabelecer relações de forma coerente, tal 

que estas se relacionem bem entre si e suas relações apresentem consistência (Saaty, 

2000). Assim, o MAH se propõe a calcular a Razão de Consistência dos 

julgamentos, a qual é denotada por RC = IC/IR, onde IR é o Índice de Consistência 

Randômico obtido para uma matriz recíproca de ordem n, com elementos não-

negativos e gerada randomicamente. O Índice de Consistência (IC) é dado por IC = 

(λmáx –n)/(n-1), onde λmáx é o maior autovalor da matriz de julgamentos. Segundo 

Saaty (2000) a condição de consistência dos julgamentos é RC ≤ 0,10. Valores 

superiores a este indicam falha na avaliação entre os pares ou na estruturação do 

problema (TREVIZANO e FREITAS, 2005).  

  

5.2.4.2.2 Seleção de Entrevistados  

 

 Para Saaty (1997) o processo decisório proposto pelo método de Análise Hierárquica é 

realizado pelos tomadores de decisão (ou decisores) e analistas de decisão, não possuindo 

aspectos específicos dentro do MAH.  

  Considerando que a pesquisa busca apreender as condições percebidas do ambiente 

viário urbano pelo ciclista nas suas viagens pendulares e sua relação com o ambiente construído, 

entende-se que as intervenções viárias são realizadas por profissionais especialistas da área 

técnica em transportes, adotou-se o número de 10 entrevistados entre ciclistas e especialistas.  

 A seleção dos seis (6) ciclistas entrevistados pautou-se na busca da identificação do 

tempo de uso da bicicleta, de forma voluntária, em que buscou-se obter parâmetros 

comportamentais diferenciados, separando-os em dois grupos: com mais de três anos de 

experiência e com menos de três anos de experiência no uso da bicicleta para viagens regulares, 

totalizando seis ciclistas.  

 Para selecionar os quatro (4) profissionais a serem entrevistados, buscou-se adotar o 

critério da homogeneidade de formação de especialistas em transportes (mestres, mestrandos e 

doutores) que residiram e /ou realizaram trabalhos no setor de transportes na área objeto de 
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estudo do caso, a cidade de Goiânia, totalizando quatro especialistas. 

 

5.2.4.2.3 Aplicação da Matriz Junto aos Entrevistados 

 

 Para a aplicação da matriz junto aos entrevistados, realizou-se uma exposição de 

definições e conceitos, assim como instrução para seu preenchimento (APÊNDICE A). Tal 

conteúdo deve ser encaminhado antecipadamente por email aos entrevistados, mas o seu 

preenchimento pode ocorrer durante a entrevista. 

 Os indicadores propostos tiveram como referência o item 5.2.4.1 Subetapa 4.1 deste 

capítulo, a saber: largura da via, velocidade, topografia, conflitos, amenidades, pavimentação e 

uso do solo. Assim, obtêm-se as prioridades médias de cada entrevistador, validada seu grau de 

inconsistência da matriz < 0,1 (APÊNDICE B). 

 

 5.2.4.2.4 Definição de Índices Avaliativos   

 

 Para a definição dos índices avaliativos é necessário a tabulação de  todas as respostas 

dos entrevistados referentes aos oito indicadores analisados, juntamente com o índice de 

consistência (IC) de cada questionário. Assim, obtêm-se a média aritmética dos indicadores, 

mensurando os critérios para a elaboração do Índice de Condição da Via. 

  

5.2.4.3 Definição de Ferramenta para Avaliação do Índice de Condição da Via (ICV) 

 

 Para elaborar a proposta de avaliação dos segmentos com maior demanda, adaptou-se 

os critérios utilizados por Dixon (1996) para verificação do Nível de Serviço (ver Capítulo 3).  

 Para isso, foram considerados os indicadores referenciais apresentados nos Capítulos 3 

e 4, em que se buscou-se a mensuração validada pelos ciclistas e profissionais da área técnica, 

apresentada pelo Método de Análise Hierárquica. Para cada item foram estabelecidos 

parâmetros em diferentes escalas de valores – respeitando o peso de cada referencial, 

apresentados no Capítulo 3, conforme a abordagem da Psicologia Ambiental (GUNTHER, 

2003) e os parâmetros geométricos para ciclovias. Assim, tem-se: 

  

- Largura da faixa: tem por objetivo avaliar a segurança e o conforto dos ciclistas em relação 

à distância dos veículos motorizados a largura das faixas de rolamento através da medição em 

campo ou utilizando um software de SIG. Para efeito de levantamento das dimensões viárias, 
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considera-se a largura efetiva da via a largura total /número de faixas existentes no local. 

 Baseada na hierarquia viária e na velocidade média da via (Capítulo 3), consulta-se o 

Quadro 5.5, item “Recomendações para o uso da bicicleta” apresentado pela Brasil (2007) e 

CBT (1997), como um primeiro parâmetro de indicação do sistema viário a ser utilizado. 

 

Quadro 5.5 – Hierarquia viária e funcional das vias. 

Vias e trechos nas cidades 

Grau de 

Restrição ao uso 

de ciclovia 

Recomendações para o 

uso da bicicleta 

Velocidade 

Máxima 

conforme CTB 

Via expressa (1ᵒ categoria) Total Ciclovia Lateral  >100 km/h  

Via expressa (2 e 3 categorias) Total  Ciclovia Lateral  80 km/h 

Via Arterial (1 e 2 categoria) Parcial Ciclo faixa  60 km/h 

Túneis Total  Ciclovia Lateral  Variável 

Viadutos, pontes e elevados Parcial  Ciclovia ou Ciclofaixa 

(segregação)  

Variável 

Via coletora Parcial  Ciclovias, ciclofaixa ou 

tráfego compartilhado 

40 km/h 

Via local Parcial  Ciclovias, ciclofaixa ou 

tráfego compartilhado  

30 km/h 

Fonte adaptada: Brasil (2007); Brasil (1997). 

  

Assim, é possível analisar a largura referencial para cada tipo de sistema cicloviário a 

ser implantado, conforme análise comparativa com os manuais estudados (Capítulo 3). 

 A largura mínima efetiva mais favorável deve ser de no mínimo 4,20 m na faixa junto 

ao meio-fio para vias compartilhadas, conforme apresentada pelo (DNIT, 2010). As vias 

urbanas, de acordo com o TRB (2010), têm largura aceitável de 3,00 m.  

 Caso a largura total da via apresente valores superiores a 4,20 m, pode-se adotar outro 

tipo de infraestrutura (ciclofaixa ou ciclovia). A medida mínima para ciclofaixas é de 1,80 m e 

para ciclovias é de 2,0 m segundo parâmetros adotados na Holanda e na França (BRASIL, 

2007). Diante disto, pode-se estabelecer as larguras mínimas efetivas para cada tipo de 

infraestrutura: via compartilhada (4,20 m), ciclofaixa (4,80 m) e ciclovia (5,00 m). Assim, pode-

se estabelecer as larguras mínimas efetivas para cada tipo de infraestrutura, logo, situações de 

apinhamento, onde aumentam o risco de acidentes devido à largura insuficiente da via, tiveram 

valores equivalentes.  
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- Velocidade: esse fator é calculado por meio da diferença entre a velocidade média do ciclista 

15km/h (BRASIL, 2007)  e a velocidade máxima permitida aos automóveis. Quanto maior a 

diferença entre as velocidades dos veículos e dos ciclistas, maior é o risco de acidente (DIXON, 

1996 e SUSTRAN, 2014), face a ausência da indicação local (placa), usa-se como referência 

os dados apresentados pelo DNIT (2010).  

 

- Pavimentação: este fator verifica as condições de manutenção da superfície da via, incluindo 

os problemas construtivos que resultam em problemas de manutenção, como buracos e 

rachaduras. Não estão incluídos neste fator os problemas de manutenção de redes 

(concessionárias) ou acúmulo temporário de matérias, como folhas, etc.  

 

- Nível de serviço para veículos/fluxo de veículos: o Nível de Serviço (NS) para os veículos 

motorizados afeta o Nível de Serviço para bicicletas, pois o volume de veículos motorizados e 

o congestionamento influenciam no conforto e na segurança dos ciclistas que trafegam por uma 

via. O modelo considera que independentemente do NS da via, a presença de um grande número 

de faixas de tráfego desestimula o ciclista. Sendo assim, adotou-se a referência de baixo fluxo 

para vias com 1 (uma) faixa de rolamento, médio fluxo para vias com 2 (duas) faixas de 

rolamento e de 3 (três) faixas a acima, alto fluxo.  

 

- Amenidades: neste item avalia-se a presença de arborização para amenizar o calor e 

proporcionar maior conforto térmico. Além disso também será verificada a iluminação do local 

de forma a proporcionar segurança ao ciclista.  

 

- Topografia: esse fator verifica a dificuldade que se pode tornar a presença de grandes aclives 

ao longo das vias, e os parâmetros sugeridos sempre relacionam a declividade em função do 

comprimento da rampa. Assim, categorizou-se a topografia em três sub-critérios: desejável, 

aceitável e indesejável (Figura 5.2) apresentado pelo Manual Americano ABCD´s of Bikeways 

(USA,1979), considerando a estrutura existente no local. 
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Figura 5.2 – Relação entre a inclinação da via e a distância máxima.  

 
 Fonte: Manual USA (1979). 

   

Portanto, caso não seja possível fazer tal suavização de perfil viário em projeto, é 

recomendável procurar alternativas de rotas, ou a suavização da subida com patamares 

intermediários retilíneos para descanso (GEIPOT, 2001). Para situações de declive considera-

se a pontuação mais favorável. 

 

- Sinalização: a presença de sinalização, tanto vertical como horizontal, é fundamental para a 

prevenção de acidentes. Nos casos com sinalização vertical e horizontal foi atribuída pontuação 

máxima, a ausência de ambas recebeu baixa pontuação. 

 

- Conflito: esta variável, conforme proposto na metodologia Dixon (1996), avalia a facilidade 

de visão entre ciclistas e motoristas de forma a evitar acidentes nas seguintes situações:  

 a) Ausências de estacionamento na lateral: a existência de estacionamento lateral na via 

pode desencorajar o uso deste corredor pelos ciclistas, pois a abertura da porta e circulação de 

pessoas ao sair dos veículos pode criar problemas de segurança.  

 b) Ausências de entradas de garagens e cruzamentos: as conversões de garagens e 

cruzamentos de vias não semaforizadas podem trazer riscos aos ciclistas. Na via que apresentar 

um número de entradas ou cruzamentos maior que 22 inserções por 1,6 km o segmento inteiro 

deixa de ser pontuado, critério estabelecido conforme Dixon (1996). 

 c) Ausências de barreiras: são consideradas barreiras os elementos físicos ou 

operacionais (elementos de drenagem, parada de ônibus, interseções com grande número de 
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conversões à direita) que provocam descontinuidade da facilidade para bicicletas, forçando o 

ciclista a invadir a via ou calçadas em algum trecho específico.  

 Para uma avaliação eficiente das rotas é necessário que os segmentos sejam divididos 

em quantos trechos forem necessários, mediante a homogeneidade de suas características 

físicas como: largura, topografia, morfologia e velocidade da via. O Quadro 5.6 apresenta as 

variáveis usadas para avaliar o Índice de Condição da Via (ICV). 

 

Quadro 5.6 – Quadro para avaliação do Índice de Condição da Via. 

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais Peso 

Largura efetiva mínima Vias compartilhadas                        < 4,20 

> 4,20                   

0 

1 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

0 

1 

Ciclovias 
< 5,00 

> 5,00                  

0 

1 

Diferencial de velocidade 

entre veículos e bicicleta 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h (Dixon,1996) 

0,5 

1 

Conflitos Ausência de estacionamento nas laterais  

Ausências de entradas de garagens e cruzamentos 

Ausências de barreiras 

0,33 

0,33 

0,33 

 Manutenção das vias Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,5 

1 

Fluxo de Veículos  Alto fluxo – mais de 3 faixas rolamento 

Médio Fluxo – entre 2 e 3 faixas rolamento 

Baixo fluxo – uma faixa rolamento 

0 

1 

0,5 

Amenidades Iluminação  

Arborização – sombra durante parte do dia 

0,5 

0,5 

Topografia (Aclive) Indesejável  

Aceitável 

Desejável 

0 

0,5 

1 

Sinalização Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

0 

1 

Valor total (categorias) 

O índice dos segmentos = soma dos pontos nas oito categorias 

 O índice dos segmentos = soma dos pontos nas oito categorias 

Peso dos segmentos = comprimento no segmento/comprimento do corredor 

Índice Ajustado dos segm. ajustados = Índice dos segmentos x Peso dos segmentos 

Índice dos trechos = Soma dos Índices Ajustados dos Segmentos nos trechos 

1,00 
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 Cada segmento analisado receberá uma nota que poderá chegar até 1,0 ponto, e se 

classificará o segmento com maior necessidade e condições de melhoramentos. Propõe-se 

aplicar um processo de normatização análogo ao proposto por Eastman e Jiang (1996) em que 

classificará os segmentos em A, B ou C. Nesta escala se o valor apurado do índice para o 

segmento estiver entre 0 até 0,33 é considerado ruim. De 0,33 até 0,67, o segmento apresenta 

uma boa situação. Quando o resultado apresentar valor superior a 0,68, tem-se uma situação 

muito boa (ver Quadro 5.7). 

 

Quadro 5.7 – Classificação dos segmentos viários 

Índice Classificação Característica do segmento 

0 a 0,33 C – ruim Segmento ruim, não aconselhado, trecho necessita de grandes 

intervenções ou modificações. 

0,34 a 0,67 B – boa Segmento bom, cujo uso dentro do sistema cicloviário é 

aconselhado, podendo ser realizado intervenções nos 

indicadores com baixa avaliação. 

0,68 a 1,00 A – Muito boa Segmento ótimo, necessitando de pequenas ou nenhuma 

intervenções nos segmentos que tiveram um menor resultado. 

 

5.2.5 Etapa 5: Avaliação das Oportunidade de Intervenção  

 

 Esta etapa consiste de reavaliação do sistema cicloviário a ser implantado, em que se 

deve agregar todas as informações levantadas e estudadas de forma a valorizar os princípios 

norteadores do sistema cicloviário apresentados pelo Ministério das Cidades (2007) e Kirner 

(2006) como referencial, na definição de rotas bem sucedidas, a saber: rotas diretas/rapidez, 

coerência/atratividade, segurança viária, implementação de proposta. 

 

5.2.5.1 Rotas Diretas/Rapidez 

  

 Verificar qual o trecho que melhor atende as linhas de desejos, a facilidade de acesso 

ao polo gerador e a conectividade com as áreas de influência já levantadas na Etapa 1. Na 

maioria dos casos, os ciclistas adotam determinados trechos como habituais. No entanto, a 

preferência dada ao conforto e à segurança depende do comportamento do ciclista em cada caso 

estudado. 
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5.2.5.2 Coerência/Atratividade 

 

 A infraestrutura deve apresentar unidade coerente, por meio de um desenho facilmente 

reconhecível “legibilidade”, verificado através da morfologia urbana, em que as larguras das 

vias sejam compatíveis com a implementação do sistema viário de forma segura. Verifica-se 

também, se o uso do solo favorece a atratividade do local e a presença de vegetação para 

amenizar a insolação local (JACOBS, 2000; GEHL, 2015; LYNCH, 1997). 

5.2.5.3 Segurança Viária  

 

 O planejamento e o projeto de infraestrutura devem garantir a segurança do ciclista e de 

todos os outros usuários das vias, promovendo visibilidade e previsibilidade, sendo pensado em 

função do volume de tráfego e velocidade, instalados no trecho. 

 

5.2.5.4 Implementação de Propostas  

 

 Dependerá principalmente do espaço físico disponível nas vias e da 

configuração do sistema viário existente, representando o grau de dificuldade ou facilidade de 

implementação de propostas de reestruturação viária para o sistema cicloviário, como por 

exemplo: redução da velocidade local, remanejamento de áreas de estacionamento, 

implementação de arborização, além dos elementos da infraestrutura cicloviária. Caso haja 

alguma modificação das variáveis aplicadas no ICV, faz-se necessária nova reavaliação dos 

trechos. 

 

5.2.6 Etapa 6: Seleção das Rotas de Melhor Desempenho 

 

 A classificação dos segmentos viários tem como objetivo a priorização dos trechos com 

menor necessidade de melhoramentos, servindo como diretriz para a definição das rotas. Logo, 

propõe-se comparar os trechos avaliados para a escolha da rota de melhor desempenho. 

 

5.3 Tópicos Conclusivos 

 

O método proposto para a definição do sistema cicloviário a ser implantado em áreas 

urbanas, buscou abranger as questões necessárias para que as rotas tenham uma leitura de 

legibilidade ao trajeto e trazendo segurança no percurso proposto, além abranger a maioria das 
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relações de conflito referente a infraestrutura e operação viária.  

 Para validar a aplicabilidade da metodologia proposta, foi realizado um estudo de caso, 

apresentado no Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6 - ESTUDO DE CASO  

 

6.1 Apresentação 

  

O presente capítulo tem por objetivo validar a proposta metodológica apresentada no 

Capítulo 5. Assim, foi realizado um estudo de caso na cidade de Goiânia junto ao Corredor 

Universitário, compreendido pela Avenida Universitária e rua 261 no Setor Leste Universitário, 

trecho onde foi implantada a primeira ciclovia dos 14 corredores preferenciais do transporte 

coletivo. 

 

6.2 Histórico do Planejamento Cicloviário em Goiânia 

  

Goiânia nasceu do plano urbanístico de Atílio Correa Lima (1933-1935). Depois, 

vieram os complementos urbanísticos de Armando de Augusto Godoi (1935-1938), Luís Saia 

(1959-1961), Jorge Wilheim (1969-1971) e o da Engenvix Engenharia (1990-1992) (RIBEIRO, 

2004). Projetada inicialmente para 50 mil habitantes, a cidade sofreu acelerado crescimento 

populacional desde a década de 1960, atingindo cerca de um milhão e trezentos mil habitantes 

(IBGE, 2015).  

  Para Kneib (2012), Goiânia passou por diversos processos de planejamento. Em 1938 

o Plano Diretor de Goiânia priorizava as avenidas e largura das vias, em 1964 e 1992 a 

priorização foi no sistema viário com pequena abordagem ao transporte coletivo, mas foi com 

o último plano diretor de 2007 que se deu maior atenção aos pedestres, ciclovias e 

acessibilidade com foco no adensamento dos corredores de transporte coletivo (KNEIB, 2012).  

 Goiânia nos aponta para uma cidade onde a bicicleta teve relevante destaque na 

mobilidade de sua população, conforme descrito na crônica “Nos tempos da Bicicleta” escrita 

por Simon (1980), a saber: 

 

[...] O que mais me chamou a atenção foi a prolixidade das bicicletas. 

Tal meio de transporte parecia ser tão largamente utilizado que, nos dez minutos que 

ali permaneci, teriam passado à minha vista umas doze bicicletas - um número 

elevado, tendo-se em conta o escasso movimento na rua que devia ser a principal. 

Calculei que de cada cinco transeuntes, três iam a pé e os outros dois de bicicleta. E 

pessoas de toadas as idades, cor e peso. Todo mundo pedalando. Pelos muros, árvores 

e postes, bicicletas estacionadas. [...] e já no instante que íamos partindo, vejo um 

homem apontar na esquina, a pé, carregando adivinhem o quê? Isto, um pneu de 

bicicleta. [...] (SIMON, 1980). 

 

 



112 

 Deus e Barreira (2006) ressaltam que na década de 50 a bicicleta era o principal modo 

de transporte. Devido ao grande número, estas chegavam a ser mapeadas e registradas na 

prefeitura e seus condutores multados quando necessário. 

 Por sugestão do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, o então prefeito Índio do Brasil 

Artiaga iniciou o primeiro plano cicloviário de Goiânia, tendo como diretriz de primeira etapa 

a implantação de infraestruturas cicloviárias ao longo do Córrego Botafogo. Em julho de 1980 

é concluído pelo Instituto de Planejamento de Goiânia – IPLAN o documento "Ciclovias: 

Termo de Referências", o qual foi a base para a elaboração do projeto Sistemas de Ciclovias 

em Goiânia (DOMINGOS, 2012). 

 Em julho de 1981 o Instituo de Planejamento de Goiânia – IPLAN em parceria com a 

empresa Structura S.A. elaborou documento intitulado "Ciclovia, Estudo de Viabilidade". 

Fizeram parte desse trabalho: contagem volumétrica, pesquisa de origem destino, pesquisa 

junto ao transporte coletivo e dados que revelam aspectos importantes da mobilidade local. 

 No final de 1981 é inaugurada a primeira ciclovia entre a Avenida Araguaia e a rua 83 

no Setor Sul. Posteriormente foi concluído o trecho indo até a Vila Redenção, porém, os 

equipamentos e a infraestrutura restantes não foram implantados (DOMINGOS, 2012). 

 No final da década de 70 e início dos anos 80 acontece a favelização em vários fundos 

de vale em Goiânia, onde vários trechos da ciclovia foram tomados por invasões, popularmente 

conhecidas como “as invasões milionárias do Setor Sul”, igualmente outros trechos, como 

fundos de vale também foram ocupados. O primeiro plano cicloviário e a primeira ciclovia de 

Goiânia caíram no esquecimento e, com isso, os ciclistas foram relegados ao descaso por parte 

dos planejadores, que passaram a se ocupar principalmente com questões voltadas para o 

transporte coletivo e para o fenômeno da motorização que vem progressivamente tomando as 

ruas de Goiânia (DOMINGOS, 2012). 

 Na década de 90, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), o 

Governo Estadual construiu uma ciclovia com extensão de 2,8 km ao lado da GO-020 no 

sentido BR – 153, com o objetivo de apoiar atletas do ciclismo, amadores e profissionais.  

 Em fevereiro de 2007 foi aprovada a Lei Complementar nº 169 de Ciclovias (GOIÂNIA, 

2007a), e com esta foi retomada discussão relacionada às questões cicloviárias em Goiânia. O 

Plano Diretor de Goiânia (GOIÂNIA, 2007), aprovado em 2007, trata, no capítulo III sobre as 

estratégias de mobilidade, acessibilidade e transporte, e, no artigo 17 traz diretrizes gerais 

como: a prioridade dos deslocamentos não motorizados, o estímulo aos meios não motorizados, 

valorizando a bicicleta como meio de transporte e integrando-a com os modos de transporte 

coletivo. Promove o conceito de trânsito seguro e humanizado e de mobilidade sustentável, 
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além de indicar a implantação da malha cicloviária (ver Figura 6.1). 

 

Figura 6.1- Malha cicloviária indicada no plano diretor de Goiânia. 

 
Fonte: Planmob (2016). 

  

Em outubro de 2011 é aprovada a Lei nº 9096 que institui o Código Municipal de 

Mobilidade (GOIÂNIA, 2011) e estabelece diretrizes básicas para implementação da política 

de Mobilidade Urbana no Município de Goiânia, vale destacar:  

 

CAPÍTULO V 

Do Sistema Cicloviário no Espaço Público Municipal 

Art. 10. O sistema cicloviário, atendidas as disposições da Lei Complementar nº 169, 

de 15 de fevereiro de 2007, deverá garantir: 

I - a inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos (grifonosso) devendo ser 

abordado como elemento para a implantação do conceito de Mobilidade Urbana 

Sustentável e como forma de redução do custo da mobilidade das pessoas 

II - a integração aos modos coletivos de transporte, através da construção de 

bicicletários e/ou paraciclos junto às estações e terminais; 

III - a construção e incorporação de ciclovias e ciclofaixas. 

§ 1º Nas vias urbanas de pista dupla a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando 

não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a 

utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação 

regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores (grifo 

nosso). 

§ 2º Autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação 

de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado 

o trecho com ciclofaixa. 
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§ 3º Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 

§ 4º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara se ao pedestre em direitos 

e deveres 

§ 5ºTodos os veículos deverão guardar uma distância lateral de um metro e cinquenta 

centímetros ao passar ou ultrapassar uma bicicleta (GOIÂNIA, 2011). 

 

 

 A partir desses marcos legais o tema "ciclovia" ganha força nos debates sobre as 

questões de mobilidade urbana. Em novembro de 2011 lança-se a obra de construção do Eixo 

Universitário, o primeiro de uma série de 14 corredores preferencias, objeto de estudo do 

presente trabalho. Em julho de 2016, lança-se o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

(PLANMOB, 2016), onde foi apresentada a malha cicloviária implantada e em implantação 

(ver Quadro 6.1) no município de Goiânia.  

Quadro 6.1 – Trechos cicloviários em Goiânia. 

 
Fonte:  Planmob (2016). 
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 Em dezembro de 2016 lança-se o projeto de bicicletas públicas compartilhadas com o 

objetivo de reduzir o trânsito de carros e, em consequência, o nível de engarrafamento das 

cidades, além de aumentar a velocidade dos veículos do sistema de transporte público. Foram 

previstas 15 estações com 10 pontos de bicicletas cada uma (Figura 6.2). 

  

Figura 6.2 – Sistemas de bicicletas compartilhadas em Goiânia. 

 
Fonte: Planmob (2016). 

 

6.3 Definição de Local para Implantação de Sistema Cicloviário na Cidade de Goiânia: 

Estudo de Caso  

 

 O método proposto é constituído de seis etapas conforme exposto no Capítulo 5. Nesta 

seção é apresentada a aplicação da metodologia proposta no capítulo 5, neste caso, a aplicação 

foi realizada no Corredor Leste Universitário em Goiânia. 

 

6.3.1 Etapa 1: Definição do Objeto de Estudo  

  

O objeto de estudo definido é o Corredor Universitário, projeto piloto do sistema de 

transportes em Goiânia, o qual tem como tratamento prioritário o transporte coletivo e não-

motorizado. O trecho abrange os Setores Central, Setor Sul e Setor Leste Universitário, é 

composto pela Rua 10, Praça Universitária, Av. Universitária e Rua 261, no Setor Leste 
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Universitário (ver Figura 6.3).   

 

Figura 6.3 – Corredor Universitário. 

 
Fonte: MUBDG (2016) adaptada pelo autor. 

 

 As vias que compreendem o trecho são compostas por três pistas separadas por canteiro 

central, cada uma das vias tem uma faixa destinada ao transporte coletivo, e as demais ao 

transporte motorizado individual. O processo de implantação do Corredor Universitário durou 

aproximadamente dez meses, segundo informações da Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo - RMTC (2013), e contou com a reestruturação das calçadas, da pista de rolamento e 

do canteiro central, incluindo a reforma do sistema de drenagem de água pluvial, projeto de 

arborização, instalação de câmeras de fiscalização e a implantação da ciclovia.  

 A Figura 6.4 apresenta o Projeto Funcional do Corredor Universitário desenvolvido em 

setembro de 2011. O trecho foi segmentado em três partes para facilitar o entendimento do 

objeto de estudo (ver Figuras 6.4, 6.5 e 6.6). 
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Figura 6.4 – Trecho da Avenida Universitária da Praça Cívica à Alameda Botafogo. 

 
Fonte: RMTC (2011). 

 

Figura 6.5 – Trecho da Praça Universitária. 

 
Fonte: RMTC (2011). 

 

Figura 6.6 – Trecho Avenida Universitária e Rua 261 até a Praça da Bíblia. 
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Fonte: RMTC (2011). 

  

 O trecho sofreu algumas alterações na sua implantação próximo à Praça Tem. 

Veríssimo, onde desviou-se a ciclovia da área central da praça para a calçada lateral ao trecho. 

Tal alteração teve como objetivo trazer mais segurança ao usuário de bicicleta, mantendo a 

mesma concepção original da proposta.  

 

6.3.1.1 Identificação do Polo Gerador de Viagens (PGV) 

 

 O trecho escolhido teve como referencial as diretrizes do Plano Diretor quanto à 

implantação das ciclovias junto aos corredores preferenciais. Assim, tem-se a área de estudo o 

trecho da Praça Cívica, ponto de convergência das principais linhas da rede de transporte 

coletivo e importante ponto de interesse urbanístico da capital, até o trecho da Praça da Bíblia, 

onde está localizado o terminal de integração do transporte coletivo da Região Metropolitana 

de Goiânia. 

 O terminal de ônibus merece destaque nessa pesquisa, pois faz parte do cenário 

delimitado para a região de estudo e por ser considerado de grande potencial de integração da 

bicicleta, conforme apresentado por Ribeiro (2005), Silveira (2010) e Paiva (2013).  
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 O Terminal Praça da Bíblia possui função na rede integrada do Eixo Anhanguera, 

proveniente da região Leste que se integra com o Eixo Anhanguera no Terminal Novo Mundo. 

A partir deste terminal se estabelece a articulação com o Setor Universitário, importante polo 

atrativo de viagens e com os eixos viários que atendem também ao Centro Expandido. De igual 

forma, destaca-se a ligação com a região Sul, através dos terminais Isidória e Cruzeiro, os quais 

garantem o acesso ao Eixo Anhanguera a todo o município de Aparecida de Goiânia, bem como 

à região Sul de Goiânia (ver Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 – Identificação do trecho e polo gerador de viagens. 

 
Fonte: Google Maps (2017), adaptada pelo autor. 

 

6.3.1.2 Identificação das Áreas de Influência do PGV 

 

 Uma forma básica de expressar a distância entre dois pontos é por meio da Métrica 

Euclidiana, isto é, ligando os dois pontos através de uma linha reta. Um outro critério adotado 

é a chamada Métrica Retangular, a qual pode ser uma aproximação para a distância através do 

sistema viário. A distância entre os dois pontos seguindo uma métrica retangular é, em média 

27,3% mais extensa do que o equivalente na Métrica Euclidiana (NOVAES,1993). 

 Portanto, a área de trabalho considerada compreende as áreas primária e secundária 

formadas pelas curvas isócotas, onde agrega 27,3 % da média de distância do percurso a partir 

do Polo Gerador da Praça da Bíblia, limite tolerável de tempo e percurso apresentados nos 

manuais Geipot (2001) e Brasil (2007).  

 Para definição da Área de Influência, as faixas de tempo de viagens foram convertidas 

em faixas de distância percorrida (PORTUGAL e GOLNER, 2003), presumindo que a 

velocidade média do ciclista em vias urbanas seja de 15 km/h (GEIPOT, 2001). Assim, a área 
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primária de 10 minutos (cobrindo raio de 2,5 km), a área secundária de 20 minutos (cobrindo 

raio de 5km) e a área terciária de 30 minutos (cobrindo raio de 7,5 km) conforme Figura 6.8.   

 

Figura 6.8 – Área de Influência do Polo Gerador. 

 
Fonte: ArcGis versão 10.5 (2017) adaptado pelo autor . 

 

6.3.2 Etapa 2: Caracterização da Área de Estudo 

 

 Como relatado no Capítulo 5, após a delimitação da área de abrangência do sistema 

cicloviário a ser implantado, é necessário a coleta de dados da região. Portanto, faz-se  

necessário realizar três atividades, como segue: análise de legislação existente, consulta às 

lideranças comunitárias, análise socioeconômica da área de estudo. 

 

6.3.2.1 Análise de Legislação Existente 

  

 A legislação municipal referente ao Plano Diretor (GOIÂNIA, 2007) traz diretrizes de 

implantação de ciclovias nos corredores preferenciais de transporte coletivo, assim como o 

trecho estudado se integra ao Eixo Urbano de Desenvolvimento Econômico que tem como 

principal objetivo o crescimento da economia e o avanço social da população (GOIÂNIA, 

2007).   
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 O trecho se integra às áreas adensáveis da cidade, por ser um corredor preferencial, para 

as quais serão incentivadas as maiores densidades habitacionais e de atividades econômicas, 

sustentadas pela rede viária e de transporte em uma faixa bilateral contígua em extensão 

aproximada de 750 m de cada lado da via estruturadora (GOIÂNIA, 2007).  

 Entre a Praça Cívica e a Alameda Botafogo, nos Setores Central e Sul, a Legislação 

Municipal (GOIÂNIA, 2007) classifica estas regiões como áreas de Programas Especiais de 

Interesse Urbanístico, o que prevê ações de revitalização, em que se busca aproveitar as 

melhorias já implantadas ou eliminar a precariedade da infraestrutura existente, com tratamento 

diferenciado aos vazios urbanos. 

 Todas estas diretrizes apresentadas no Plano Diretor (GOIÂNIA, 2007) favorecem a 

implantação de sistema cicloviário no trecho do Corretor Universitário. Em outubro de 2001, a 

Câmara Municipal publicou o Código Municipal de Mobilidade (GOIÂNIA, 2011), o qual 

estabelece diretrizes básicas para implementação da política de Mobilidade Urbana, com 

destaque a inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos e sua integração junto aos modos 

coletivos de transporte.   

 

6.3.2.2 Consulta às Lideranças Comunitárias  

  

Como se trata de um trecho implantado, esta etapa foi suprimida.  

 

6.3.2.3 Análise Socioeconômica da Área de Estudo 

  

Essa subetapa tem por objetivo conhecer a estrutura econômica implantada e as 

condições de crescimento da área de estudo. Assim, foi possível identificar a ocupação, idade, 

gênero, renda e posse de veículos da população residente na região. Estas pesquisas podem ser 

realizadas por meio de institutos de pesquisas como Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) entre outros. 

 O levantamento dos dados referentes aos critérios escolhidos possibilitou conhecer a 

região a ser trabalhada de forma a implantar um sistema cicloviário compatível com as 

demandas locais. 

 

i. População 

Segundo o IBGE (2010) há em Goiânia um total de 1.302.001 de habitantes e a 

população estimada para 2016 é de 1.448.639 de habitantes.  Já o Setor Leste Universitário, 
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região onde o Corredor Universitário tem maior área de ocupação, segundo o DPESE (2010) 

apresenta estimativa de 21.023 habitantes. 

 Uma característica da região nas proximidades do Corredor Universitário é o público 

universitário. Pesquisa realizada por Hamer e Almeida (2016b) na Escola de Engenharia Civil 

da UFG, localizada na Praça Universitária, aponta para um público potencialmente usuário de 

bicicleta, com faixa etária de 26 anos (91,7%), estudantes (93,3%). O tempo de duração do 

percurso até a universidade para (55%) dos entrevistados chega a 10 minutos, sendo o modo de 

transporte mais utilizado o carro (45,8 %). 

 A proximidade do trecho aos hospitais das Clínicas da UFG e Araújo Jorge atrai várias 

pessoas que passam a habitar, ainda que temporariamente, a região para tratamentos de saúde. 

ii. Uso do solo e levantamentos socioeconômicos  

 Segundo Kneib (2004), os empreendimentos geradores de viagem podem causar 

impactos diversos: em curto prazo, afetando o sistema e a circulação viários; em médio e longo 

prazos, causando impactos na estrutura urbana, como por exemplo, nos aspectos do uso e na 

ocupação e valorização do solo urbano. 

 Segundo Moysés (2008), o Setor Leste Universitário apresenta forte potencial 

construtivo em função da demanda de moradia e comércio para fins de verticalização. 

Guimarães (2013) afirma que entre 2011 e 2012 a maior valorização de imóveis ocorreu fora 

das áreas consideradas nobres, sendo o Setor Universitário o que apresentou o maior índice: 

Setor Universitário (39,645%), Goiânia 2 (10,08%), Alto da Glória (7,67%), Ipiranga (7,49%) 

e Eldorado (7,04%).  

 A região se apresenta economicamente ativa, conforme dados apresentados pelo 

Departamento de Pesquisa, Estatística e Estudos Socioeconômicos - DPESE (2010) e o 

Cadastro de Atividades Econômicas – CAE, onde têm-se: atividades voltadas ao mercado 

prestacional, autônomos, comércio, indústria, setor primário e outros, totalizando 3.524 

registros, face ao total de 188.464 registros de atividades no município.  

 No corredor Universitário não é diferente. Um vasto comércio se estende por grande 

parte do perímetro da avenida, além das instituições de ensino, equipamentos de saúde (clínicas 

e hospitais), edificações unifamiliares, edificações coletivas e instituições de uso público e 

coletivo, conforme apresentado na Figura 6.9.  
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6.9 – Tipo de uso do solo da avenida Universitária. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 Todas estas características apresentadas apontam para uma região potencialmente 

favorável à demanda cicloviária, conforme apresentado por Gehl (2015) em que a tendência 

das grandes cidades, especialmente pela dificuldade de deslocamento, é concentrar em cada 

região as instituições necessárias a manutenção e qualidade de vida do cidadão, eliminando 

percurso de longa distância, privilegiando os modos não motorizados de locomoção. O bairro 

de estudo não é diferente, e possui as diversas empresas responsáveis para a boa organização 

da vida dos habitantes.  

 

6.3.3 Etapa 3: Identificação dos Segmentos Viários com Maior Potencial para Viagens 

com Bicicletas 

 

  Após a coleta de dados, segue-se para o desenvolvimento das próximas atividades que 

são: identificação da hierarquia viária, definição da conectividade da rota e análise da 

morfologia dos trechos, onde busca-se a identificação doa segmentos com maior demanda para 

viagens com bicicletas. 
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6.3.3.1 Identificação da Hierarquia Viária 

 

 Como apresentado no Capítulo 3 item 3.1, a hierarquia contribui trazendo 

previsibilidade ao tráfego, proporcionando segurança a seus usuários (RICCARDI, 2010).  

 As vias situadas dentro da área de estudo foram hierarquizadas em três classes (arteriais, 

coletoras e locais) conforme apresentado no Plano Diretor de Goiânia (GOIÂNIA,2007) como 

mostra a Figura 6.10. A hierarquia é definida pela função que a via desempenha no tráfego local 

e em suas características, como velocidade limite, número de faixas e capacidade. 

 

Figura 6.10 – Hierarquia viária do trecho estudado. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

 Considerando que o Terminal da Praça da Bíblia é um elemento articulador na rede 

integrada do Eixo Anhanguera, tem-se um fluxo maior de usuários do transporte coletivo, 

caracterizando a maior representatividade da “linha de desejo” do Terminal, seguido pelo trecho 

estudado da Avenida Universitária que estabelece ligação com a Praça Cívica, a qual é 

considerado importante ponto de convergência e conexão da rede viária. 
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6.3.3.2 Definição da Conectividade da Rota       

              

 Como a estrutura cicloviária deve ser implantada em vias já existentes com 

características de tráfego já estabelecidas, é necessário analisar o sistema viário como está 

implantado buscando rotas e percursos já consolidados. Assim, buscou-se traçar possíveis rotas 

que garantam a conectividade do usuário de bicicleta e a fluidez do tráfego.   

 Após definidos os principais pontos de atração de viagens, são relacionadas as ruas de 

menor percurso possível, capaz de atender às solicitações de continuidade, direção e destino de 

serviço. As vias foram determinadas com o apoio do Sistema de Informação Geográficas de 

Goiânia (SIGG). Logo, tem-se os seguintes trechos (ver Figura 6.11): 

• ROTA 1: trecho com 2,8 km de percurso, tempo estimado para bicicletas de 

aproximadamente 12 minutos. Refere-se a “rota estudada”, atende à demanda quanto ao fluxo 

cicloviário dentro de uma proposta de caminho mínimo, coincidente com o eixo viário 

estruturante e corredor, rota direta e com intersecções sinalizadas. 

• ROTA 2: trecho com 3,1 km de percurso, tempo estimado de 16 minutos, opção apresentada 

busca atingir um número maior de pontos de atividade através de um itinerário mais 

abrangente. 

• ROTA 3: buscou-se definir uma rota que também tivesse maior abrangência de pontos de 

atividades voltados ao lado norte do trecho, mas a proposta não se mostrou favorável a 

linearidade do percurso, com aumento do percurso da rota superior a 15% do trecho principal 

(proposta recusada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

Figura 6.11 – Rotas possíveis entre os polos. 

 
Fonte: próprio autor. 

  

 Para Segadilha (2014) uma diferença aceitável para mudança de rota de um ciclista 

pode chegar até 15% do valor total de seu percurso.  

 A diferença entre os percursos analisados (Rota 1 e Rota 2) apresentou valor de 10% de 

acréscimo ao percurso total da rota, sendo um trecho válido para a análise dos segmentos, como 

uma opção de substituição aos segmentos que apresentarem baixo desempenho. 

 Para a avaliação do Índice de Condição da Via é necessário que os segmentos sejam 

divididos em trechos homogêneos conforme suas características físicas (largura, topografia e 

velocidade da via) (ver Capítulo 5). Dessa foram, foi proposta tal divisão conforme apresentada 

na Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Segmentação das rotas. 

 
Fonte: Google maps (2017) adaptado pelo autor. 

 

ROTA 1 com 2.800 m de extensão, a qual foi dividida em 5 trechos, a saber:  

- Trecho 1:  Avenida Universitária (Praça Cívica até a Alameda do Botafogo), comprimento 

de 600 m; 

• Trecho 2: Avenida Universitária (Alameda do Botafogo até a Praça Universitária), 

comprimento de 450 m; 

• Trecho 3: Praça Universitária (caminhos internos), comprimento de 600 m; 

• Trecho 4: Avenida Universitária (Praça Universitária até a Praça Tem. Veríssimo de Souza e 

Silva), comprimento 450 m; 

• Trecho 5: Rua 261 (Praça Tem. Veríssimo até Praça Bíblia), comprimento de 700 m. 

 

ROTA 2 com 3.100 m de extensão, a qual foi dividida em 4 segmentos, a saber: 

- Trecho 1: Praça Cívica até a Alameda do Botafogo, comprimento de 600 m; 

• Trecho 6: Rua 233 (Avenida Universitária até 11ª Avenida), comprimento de 350 m; 

• Trecho 7: 11ª Avenida (Alameda do Botafogo até rotula da R.261), comprimento de 1000 m; 

• Trecho 8: Rua 261 (11ª Avenida até a Praça Tem. Veríssimo), comprimento 450 m;  

• Trecho 5 – Rua 261 (Praça Tem. Veríssimo até Praça Bíblia), comprimento de 700 m. 
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6.3.3.3 Etapa 3: Análise da Morfologia Urbana 

 

Após escolher os trechos a serem trabalhados, é preciso analisar a morfologia urbana de 

cada segmento, de forma a evidenciar os elementos com potencialidades de atratividade para o 

uso da bicicleta (KIRNER, 2006), conforme apresentado no Capítulo 5. Abaixo segue os 

trechos: 

 

Trecho 1 - Praça Cívica até a Alameda Botafogo: via arterial, em declive, com presença de 

canteiro central em toda a sua extensão. Nesta área há vegetação com possibilidade de 

sombreamento, presença de calçadas nas laterais da via em bom estado de conservação e faixas 

de pedestres sinalizadas. Área comercial desenvolvida, com presença de poucos edifícios 

multifamiliares (ver Figura 6.13 e 6.14) A edificação da Catedral Metropolitana de Goiânia traz 

um caráter marcante e diferenciado, suscitando a legibilidade ao trecho. 

Figura 6.13 e 6.14 - Avenida Universitária - Trecho 1. 

           
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 2 – Avenida Universitária (Alameda do Botafogo até a Praça Universitária), 

comprimento de 450 m (ver Figura 6.15 e 6.16): via arterial em aclive e com presença de 

canteiro central. Vegetação presente em todo trecho. Comércio desenvolvido com presença de 

vários edifícios comerciais voltados para serviços de atendimento às universidades e usuários 

do hospital, tais como: lanchonetes, farmácia, fotocopiadora, papelaria, entre outras. 
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Figuras 6.15 e 6.16 - Avenida Universitária - Trecho 2. 

           
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 3 – Praça Universitária (caminhos internos), comprimento de 600 m (ver Figura 6.17 e 

6.18): área em aclive bastante arborizada e com circulação constante de pedestres. Em seu 

perímetro encontram-se a Universidades Federal de Goiás e a Pontifícia Universidade Católica, 

no local situam-se: bares, lanchonete e biblioteca. O público em sua maioria é de universitários. 

 

Figuras 6.17 e 6.18 - Praça Universitária - Trecho 3. 

      
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 4 – Avenida Universitária (Praça Universitária até a Praça Tem. Veríssimo de 

Souza e Silva), comprimento 450 m (ver Figuras 6.19): avenida apresenta topografia plana e a 

vegetação existente no local com pouco sombreamento. A maioria das edificações existentes 

ao longo do percurso são de até três pavimentos, presença de clube recreativo, universidades, 

escola profissionalizante e comércio vicinal.  
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Figura 6.19 – Avenida Universitária – Trecho 4. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 5 – Rua 261 (Praça Tem. Veríssimo até Praça Bíblia), comprimento de 700 m 

(ver Figura 6.20): avenida tem topografia plana, presença de vegetação com potencial de 

sombreamento. A maioria das edificações existentes ao longo do percurso são de até três 

pavimentos e com baixa circulação de pedestres no local. 

Figuras 6.20 - Avenida 261 – Trecho 5. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 6 – Rua 233 da Avenida Universitária até 11ª Avenida, comprimento de 350 m (ver 

Figura 6.21): via coletora, trecho plano, mão única, não existe circulação de transporte coletivo, 

comércio pouco desenvolvido e atualmente vários estabelecimentos se encontram fechados, 

pouca circulação de pedestre.  
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Figura 6.21 – Avenida 233 – Trecho 6. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 7 - 11ª Avenida (Alameda do Botafogo até a rótula da R.261), comprimento de 1000 m 

(ver Figura 6.22 e 6.23): trecho em aclive, presença de canteiro central com vasta arborização. 

Presença de escolas, instituições públicas e residências unifamiliares, comércio pouco 

desenvolvido, edificações de até três pavimentos. 

 

Figuras 6.22 e 6.23 - 11ª Avenida – Trecho 7. 

        
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

Trecho 8 – Rua 261 (11ª Avenida até a Praça Tem. Veríssimo), comprimento 450 m (ver Figura: 

6.24): trecho com declividade moderada, canteiro central com presença de vegetação, 

edificação na sua maioria com até 3 pavimentos, presença de habitações unifamiliares, 

comércio pouco desenvolvido. Presença de um muro que cobre toda a extensão da quadra de 

uma escola traz pouca atratividade ao local. 
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Figura 6.24 – Rua 261 Trecho 8. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 

6.3.4 Etapa 4: Avaliação dos Segmentos – Índice de Condição da Via (ICV) 

  

6.3.4.1 Seleção de Indicadores para Avaliação dos Segmentos Viários  

 Considerando o Capítulo 5 foram definidos 8 indicadores propostos por Hamer e 

Almeida (2016c) para compor o Índice de Condição da Via (ICV), sendo eles: largura da via, 

velocidade, topografia, conflitos (estacionamentos, cruzamentos sem sinalização), fluxo de 

veículos, amenidades, pavimentação (qualidade) e uso do solo.  

 

6.3.4.2 Hierarquização e Mensuração de Indicadores e Seleção dos Entrevistados 

 Para se obter a hierarquização e mensuração dos indicadores aplicou-se o Método de 

Análise Hierárquica apresentada no Capítulo 5. 

 Foram entrevistados profissionais especialistas da área técnica em transportes (4 

pessoas) e ciclistas usuários de bicicleta para seu deslocamento pendular (6 pessoas), este 

último grupo se subdividiu em dois: ciclistas com mais de três anos de experiência e ciclistas 

com menos de três anos de experiência no uso da bicicleta para viagens pendulares 

 

6.3.4.3 Aplicação da Matriz Junto aos Entrevistados e Definição de Índices Avaliativos 

 Aplicado os questionários junto aos entrevistados (ver Apêndice B), obteve-se a média 

aritmética dos indicadores, conforme a Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 - Médias das variáveis analisadas. 

 
Largura 

da Via 

Velo- 

cidade 

Topo-

grafia 

Con-

flitos 

Fl. de 

Veículos 

Ameni- 

dades 

Pavi-

mento 

Uso 

do solo 
IC 

Resp 1 0,18 0,22 0,17 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,04 

Resp 2 0,30 0,25 0,16 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 

Resp 3 0,27 0,19 0,15 0,11 0,12 0,06 0,07 0,03 0,03 

Resp 4 0,18 0,22 0,17 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,04 

Resp 5 0,25 0,25 0,14 0,10 0,12 0,08 0,03 0,04 0,02 

Resp 6 0,30 0,13 0,16 0,07 0,11 0,04 0,06 0,05 0,06 

Resp 7 0,27 0,25 0,20 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 

Resp 8 0,28 0,25 0,07 0,08 0,17 0,07 0,04 0,02 0,02 

Resp 9 0,28 0,25 0,14 0,10 0,08 0,07 0,06 0,02 0,02 

Resp 

10 
0,28 0,23 0,08 0,09 0,18 0,07 0,05 0,02 0,02 

Media 0,259 0,224 0,144 0,092 0,117 0,065 0,057 0,037 ----- 

 

 A Figura 6.25 apresenta a mensuração de critérios avaliados para a elaboração do Índice 

de Condição da Via, conforme médias apresentadas no MAH. 

 

Figura 6.25 - Índices avaliativos para os critérios analisados pelo MAH. 
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6.3.4.4 Definição de Ferramenta para Avaliação do Índice de Condição da Via (ICV) 

 Definidos os parâmetros para a Avaliação do Índice de Condição da Via, segue Quadro 

6.2 com os referidos valores a serem aplicados nos segmentos viários estudados. 

 

Quadro 6.2 – Avaliação do Índice de Condição da Via. 

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais Peso 

Largura efetiva mínima 

 

(0,26)  

Vias compartilhadas                        < 4,20 

> 4,20                   

0 

0,26 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

0 

0,26 

Ciclovias 
< 5,00 

> 5,00                  

0 

0,26 

Diferencial de velocidade 

entre veículos e bicicleta 

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h (Dixon,1996) 

0 

0,11 

0,22 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas laterais  

Ausências de entradas de garagens e cruzamentos 

Ausências de barreiras 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03 

0,06 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo – mais de 3 faixas rolamento 

Médio Fluxo – entre 2 e 3 faixas rolamento 

Baixo fluxo – uma faixa rolamento 

0 

0,06 

0,12 

Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte do dia 

0,035 

0.035 

Topografia (Aclive) 

(0,14) 

Indesejável  

Aceitável 

Desejável 

0 

0.07 

0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

0 

0.04 

Valor total (categorias) 

O índice dos segmentos = soma dos pontos nas oito categorias 

 O índice dos segmentos = soma dos pontos nas oito categorias 

Peso dos segmentos = comprimento no segmento/comprimento do corredor 

Índice Ajustado dos segm. ajustados = Índice dos segmentos x Peso dos segmentos 

Índice dos trechos = Soma dos Índices Ajustados dos Segmentos nos trechos 

1,00 
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6.3.4.5 Aplicação da Ferramenta para Avaliação do Índice de Condição da Via (ICV) 

 

 Para a avaliação do segmento é necessário verificar qual tipo de sistema cicloviário é 

indicado para o trecho, tendo como premissa o Quadro 5.2 descrito no Capítulo 5. 

  

Quadro 6.3 – Hierarquia viária e funcional das vias. 

Vias e trechos nas cidades Grau de Restrição 

ao uso de ciclovia 

Recomendações para 

o uso da bicicleta 

Velocidade Máxima 

conforme CTB 

Via expressa (1ᵒ categoria) Total Ciclovia Lateral  >100 km/h  

Via expressa (2 e 3 categorias) Total  Ciclovia Lateral  80 km/h 

Via Arterial (1 e 2 categoria) Parcial Ciclo faixa  60 km/h 

Túneis Total  Ciclovia Lateral  Variável 

Viadutos, pontes e elevados Parcial  Ciclovia ou Ciclofaixa 

(segregação)  

Variável 

Via coletora Parcial  Ciclovias, ciclofaixa ou 

tráfego compartilhado 

40 km/h 

Via local Parcial  Ciclovias, ciclofaixa ou 

tráfego compartilhado  

30 km/h 

Fonte: Brasil (2007), Código Brasileiro de Trânsito (BRASIL,1997) adaptado pelo autor. 

 

 A dimensão dos eixos viários foi obtida por meio de medições no local, já a topografia 

foi obtida elaborando mapa temático da área através do Sistema de Informações Geográficas 

de Goiânia (SIGG). Os dados fazem parte do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia – 

MUBDG, versão 23 de 2011 (ver Figura 6.26). 
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Figura 6.26 – Curvas de nível da área estudada. 

 
Fonte: MUBDG (2016). 

  

Para obter o Índice de Condição da Via (ICV), utilizou-se o Quadro 5.5 apresentado no 

Capítulo 5 e devidamente preenchido conforme Apêndice B deste trabalho, em que obteve-se 

os valores de quantificação e medição dos indicadores para cada segmento (ver Tabela 6.2). 

 

Tabela 6.2 – Índice Condição da Via (ICV) dos segmentos analisados. 

Segmento Tamanho ICV 

Trecho 1 600m 0,8 

Trecho 2 450m 0,66 

Trecho 3 600m 0,83 

Trecho 4  450m 0,80 

Trecho 5 700m 0,94 

Trecho 6 350m 0,84 

Trecho 7 1000m 0,74 

Trecho 8 450m 0,80 
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Considerando a Tabela 6.2 para a avaliação final do ICV, faz-se necessário identificar 

o peso de cada segmento conforme apresentado no Capítulo 5, segue a Tabela 6.3, assim têm-

se:  

- Peso dos segmentos = comprimento no segmento/comprimento do corredor (rota) 

- Índice Ajustado dos segmentos Ajustados = Índice dos segmentos x Peso dos segmentos 

- Índice dos trechos = Soma dos Índices Ajustados dos Segmentos nos trechos 

 

Tabela 6.3 – Índice Condição da Via e dos corredores.  

Segmento ICV Peso do Segmento Índice Ajustado Classif. 

  Rota 1 Rota 2 Rota 1 Rota 2  

T 1 – 600m 0,8 0,21 0,19 0,16 0,15 A 

T 2 – 450m 0,66 0,16  0,10  B 

T 3 – 600m 0,83 0,21  0,17  A 

T 4 – 450m 0,8 0,16  0,12  A 

T 5 – 700m 0,94 0,26 0,22 0,24 0,05 A 

T 6 – 350m 0,84  0,12  0,1 A 

T 7 -1000m 0,74  0,32  0,23 A 

T 8 -450m 0,80  0,15  0,12 A 

Ind. das Rotas 

IR 

   0,82 0,65  

 

6.3.5 Etapa 5: Avaliação das Oportunidades de Intervenção  

 

6.3.5.1 Rotas diretas/rapidez 

 

 Ente as rotas analisadas a Rota 1 possui melhor desempenho por ter menor dimensão 

entre os polos geradores, com dimensão de 2,800 km, sendo que a Rota 2 possui 3,100 km. 

 

6.3.5.2 Coerência/atratividade 

 

 A Rota 1 por ser parte integrante do corredor exclusivo do transporte coletivo existe 

maior demanda de circulação viária no trecho, o fluxo de pedestres é mais intenso por estar 

mais próxima das Universidades, nos trechos 2,3 e 4 existe número maior de comércio no local, 

favorecendo a atratividade da região, dinamizando a relação entre as pessoas, mercadorias, 
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matérias e energia, no local (JACOB,2000), o que traz maior segurança ao local. A Rota 2, no 

período noturno, principalmente, apresenta um fluxo de pessoas e veículos menos intenso, 

comparado à Rota 1.  

 Vale ressaltar que no corredor Universitário instalou-se câmeras para monitoramento 

da segurança do local, trazendo “sensação de segurança” ao usuário do local incluindo o 

ciclista. 

  

6.3.5.3 Segurança Viária 

 

 Neste requisito as duas Rotas podem ser consideradas seguras para ciclistas, as larguras 

encontradas nos eixos viários permite a implantação do sistema viário de forma a não 

caracterizar situações de estresse, assim como seu baixo número de intersecções sem 

sinalização. Na Rota 1 a presença do ônibus poderia ser um elemento intimidador no 

deslocamento por bicicleta mas como no trecho existe espaço físico para implantação de 

ciclovias, tornando favorável o trecho. 

   

6.3.5.4 Implementação de Propostas 

 

 Rota 1 apresenta o Trecho 2 com índice pouco satisfatório, o indicador de topografia - 

aclive de 5,3% - com 450 m, comprometeu o índice do segmento. Assim, buscou-se substituir 

o trecho pela Rota 2 visando ter rotas alternativas para minimizar a aclividade do trecho. Os 

demais índices dos segmentos analisados tiveram ICV classificados como "Muito Bom" não 

necessitando de mais intervenções. Há de se pontuar que a avaliação realizada foi feita após a 

intervenção e implantação da ciclovia, juntamente com o corredor exclusivo e calçada.   

  Rota 2, o trecho 6 apresenta mão única, com estacionamentos de carros nas duas laterais 

da via, o que possibilita a inclusão de ciclofaixas bidirecionais sem interferência no número de 

faixas. No trecho 7, a 11ª Avenida não é corredor exclusivo do transporte coletivo, possui 

estacionamento em uma das laterais e canteiro central com vegetação exuberante. Na Rua 261, 

trecho 8, existe estacionamento de carros em uma das laterais, favorecendo futuros arranjos 

viários. 
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6.3.6 Etapa 6: Seleção da Rota a ser Implantado o Sistema Cicloviário 

  

Após a análise das possíveis intervenções e com os dados avaliativos de cada segmento, 

tornou-se necessário a comparação dos trechos e escolha da rota de melhor desempenho. 

 O Quadro 6.4 apresenta a comparação dos critérios analisados necessários à avaliação 

das rotas. Assim, o estudo de caso comprovou a aplicabilidade do método proposto, indicando 

a Rota 1 como sendo a mais favorável para a implantação do sistema cicloviário, entre o trecho 

proposto – Corredor Universitário (Praça Cívica à Praça da Bíblia). 

 

Quadro 6.4 – Comparativo entre as rotas analisadas. 

 Rota 1 Rota 2 

Indice das Rotas  
0,82  0,65  

Rotas diretas/rapidez 
  

Coerência/atratividade 
  

Segurança viária 
  

Implementação de melhorias 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Este capítulo apresenta as principais contribuições do trabalho e analisa algumas 

limitações encontradas no seu desenvolvimento.  Também são apresentadas recomendações e 

sugestões futuras que permitirão aprofundar as análises apresentadas, bem como contribuir para 

compreensão acerca do uso da bicicleta no meio urbano.  

  

7.1 Contribuições do Trabalho 

 

 A política de mobilidade urbana em vigência na maioria das cidades brasileiras foi 

orientada pelo e para o transporte motorizado individual, modelo este que traz sinais de 

esgotamento em face aos constantes congestionamentos e problemas que se apresentam em 

nossas cidades.  

 Os problemas urbanos causados pelo planejamento de transporte que prioriza o uso do 

automóvel em detrimento de outros meios de transporte indicam a bicicleta como uma 

alternativa viável e sustentável de transporte urbano nas cidades brasileiras. No entanto, boa 

parte da frota brasileira de bicicletas não circula, principalmente pela falta de segurança do 

ciclista no trânsito das cidades, e pela falta de políticas de integração para esse tipo de 

transporte.  

 Neste sentido, este trabalho contribuiu com um procedimento metodológico que 

colabora para o planejamento e avaliação de sistemas cicloviários, visando ações efetivas de 

fomento ao uso da bicicleta, sem que sejam onerosas para o poder público e que sejam atrativas 

aos usuários, integrando os requisitos técnicos da implantação do sistema cicloviário com o 

lado comportamental, apresentado pela Psicologia Ambiental. 

 Após confirmação da hipótese apresentada, onde permite-se definir rotas e/ou sistemas 

cicloviários, foram considerados fatores socioeconômicos, culturais e comportamentais dos 

usuários, de forma a tornar a bicicleta um modo de transporte regular e eficiente. 

 Assim, buscou-se apresentar um método de fácil aplicação, por englobar indicadores 

que auxiliam no processo de decisão, além de apresentar o índice que facilita a identificação de 

uma rota ou trecho mais adequado, de forma a facilitar a implementação de infraestruturas 

cicloviárias. 

 Na revisão bibliográfica apresentada, em face aos graves problemas de mobilidade que 

as cidades apresentam, buscou-se crescimento sustentável como meta, mas observa-se falta de 

integração de políticas de transporte com outros tipos de políticas públicas, tais como: uso e 

ocupação do solo, prioridade do sistema viário e regulação, o que afeta diretamente a integração 
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dos diversos modos de transporte, bem como suas escolhas. Verifica-se no Brasil, conforme 

descrito no capítulo 2, carência de diretrizes que possam nortear as políticas de estímulo ao 

transporte cicloviário, dentre as quais se destaca a inserção ou melhoria da infraestrutura para 

os ciclistas. 

 Um ponto relevante constatado no Capítulo 3 que mais afeta o planejamento cicloviário 

é a falta de enfoque multidisciplinar. 

 No capítulo 3 são apresentados vários tipos de planejamento cicloviários, porém a 

maioria relacionados a experiências internacionais apresentam realidades e culturas diferentes, 

o que pode não representar a realidade das cidades brasileiras.  Pesquisas cicloviárias brasileiras 

são incipientes, algumas intervenções de sistemas cicloviários estão acontecendo nas cidades 

brasileiras (São Carlos, Maceió, Brasília, São Paulo), mas muito há para avançar. Quanto às 

relações métricas apresentadas nos manuais estudados, observa-se a existência de diferentes 

critérios, parâmetros semelhantes de medidas.  

 Considerando a afirmação de Gunther (2003), no Capítulo 4, que a mobilidade enquanto 

comportamento concreto ou experiência passada ou antecipada, proporciona acesso às 

affordances nos diferentes espaços físicos percorridos, sendo ela, norteadora da interface 

psicológica, se refere a relação de segurança do usuário de bicicleta e as características 

ambientais a ela envolvida. 

 Quanto as características ambientais, a situação de apinhamento, privacidade e espaço 

pessoal se destacam nos referenciais apresentados como sendo um fator pouco desejado, com 

isso, buscou-se parâmetros técnicos apresentados no Capítulo 3 que garantam a segurança e 

conforto do usuário de bicicleta. Já a apreensão e legibilidade do espaço urbano, tiveram na 

leitura da morfologia urbana a busca da potencialidade do local, para atrair viagens por 

bicicletas. 

 Ressalta-se que a escolha dos indicadores foi baseada nos parâmetros e critérios dos 

métodos de avaliação dos níveis de serviço de ciclovias (foco comportamental), assim como na 

relação que se estabelece nos critérios da Psicologia Ambiental focados por Hamer e Almeida 

(2016c), em que prevaleceram oito critérios que se integram ao quadro de análise do Índice de 

Condição da Via - ICV.   

 A criação do método de implantação de sistemas cicloviários, teve como premissa (ver 

Capítulo 5) a simplicidade de aplicação que apresenta indicadores relevantes dentro da ótica 

técnica e comportamental/psicológica, assim, para se estabelecer um referencial de pesos, foi 

utilizado o Método de Análise Hierárquica, em que se buscou uma maior representatividade 

dos entrevistados na área comportamental, tendo como amostra, 6 usuários de bicicleta  seguido 
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pela análise de 4 profissionais da área técnica.  

 Quanto aos critérios avaliados, contatou-se que a largura da via é o fator mais relevante, 

entre os entrevistados (26%), considerando que a infraestrutura cicloviária deve ser implantada 

em vias com tráfego motorizados e de pedestres já consolidados. A avaliação da largura da via 

e o espaço disponível para a implantação do sistema cicloviário com segurança são o principal 

problema enfrentado pelas grandes cidades, já que os congestionamentos de carros são 

derivados da falta de espaço viário.   

 O critério de velocidade das vias atingiu o valor secundário de importância com 22% 

entre os entrevistados. O Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) estabelece velocidades 

máximas para cada tipo de via e estas já possuem volume de veículos a ela associado, assim a 

hierarquia viária foi indicada como um requisito na escolha do sistema viário a ser implantado. 

Observa-se, um consenso entre os Manuais estudados, principalmente no intervalo de 

velocidades que representam maiores riscos à segurança dos ciclistas, enquanto que a questão 

do volume interfere mais na mobilidade do usuário do que em sua segurança.   

 A topografia se mostrou um critério de maior importância nos ciclistas com tempo de 

uso da bicicleta inferior a 3 anos; já os ciclistas mais experientes, não têm o aclive das vias 

como fator desmotivante.  

 Delabrida (2004) compartilha da afirmação, que o fenômeno do transporte e da 

mobilidade é uma somatória dos comportamentos dos indivíduos nos contextos urbanos; sendo 

uma área ainda pouco pesquisada pela psicologia, reconhecendo a natureza multidisciplinar da 

questão. O caminho da interdisciplinaridade percorridos nesta pesquisa buscou compreender a 

dinâmica que se estabelece entre o indivíduo e o ambiente físico, e com isso, compreender o 

indivíduo no meio de transporte e também a dinâmica que se estabelece desta relação, 

proporcionando uma nova visão do ambiente urbano sob um novo olhar na busca de ambientes 

mais atrativos. 

 

7.2 Limitações da Pesquisa 

 

 O Método de Análise Hierárquica passou por fases de aprimoramento em sua aplicação, 

inicialmente foi enviado por email a ciclistas com práticas em viagens pendulares, mais o nível 

de inconsistência apresentado na matriz foi superior ao indicado no método (>1), caracterizando 

erros nos julgamentos de valor entre os pares dos indicadores analisados. Atribui-se a falta de 

entendimento quanto ao preenchimento da matriz, seu principal motivo. 

 Assim, adotou-se o preenchimento da matriz em entrevista com ciclistas e técnicos 
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selecionados, sendo possível a explicação presencial de cada critério, assim como sua 

mensuração e possíveis dúvidas. 

 O índice “fluxo viário” apresentado para avaliação do Índice de Condição da Via teve 

que ser adequado, fase a falta de dados apresentados pelo órgão gestor municipal que dispõe de 

tais informativos, apenas dos corredores de transporte coletivo. Assim, adotou-se o critério de 

Nível de Serviço que indica situações de apinhamento, o qual relaciona-se diretamente com o 

número de faixas da via.  

 Quanto ao Estudo de Caso no trecho escolhido para a validação do método, mostrou-se 

viável e pertinente, não tendo sido necessárias grandes intervenções por no trecho já ter 

implantado o sistema cicloviário.  

 Vale ressaltar que os resultados do Método de Análise Hierárquica apresentam uma 

realidade com foco na cidade de Goiânia, portanto se faz necessário sua aplicação em outras 

regiões para apresentar os indicadores que maior caracterizam os usuários de bicicleta, 

levantando assim, novas critérios e/ou prioridades  

 Apesar das limitações, é necessário ressaltar que esta pesquisa é um primeiro esforço 

no sentido de caracterizar o espaço físico e os critérios sob a égide da Psicologia Ambiental, de 

forma a encontrar uma nova abordagem do espaço e subsídios às práticas de planejamento 

urbano para a mobilidade não motorizada, a “bicicleta”. 

   

7.3 – Sugestões para Futuros Trabalhos sobre o Tema 

 

 Como sugestões para futuros trabalhos a serem desenvolvidos sobre o tema, têm-se: 

• Incluir indicadores de infraestrutura que representem a quantidade de bicicletários, 

quantidade de vestiários e o número de oficinas de bicicletas por área de tráfego; 

•  Análise da influência do número de postos de trabalho e ou estudo nas áreas de influência; 

• Incluir como parte integrante do processo de pesquisa a contagem de ciclistas antes e depois 

da implantação do sistema, não só nas vias implantadas, mas nas vias adjacentes que podem 

servir de possíveis rotas; 

• Identificar características socioeconômicas para definição de padrões de uso do solo 

eficientes para implantação de ciclovias; 

• Aplicação do Método de Análise Hierárquica em outras cidades, onde poderão ser 

identificados outros indicadores e  prioridades; 
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APÊNDICE A 

 

TABELA – Método de Análise Hierárquica 

 

1 - Objetivo 

 Com o intuito de hierarquizar e mensurar os indicadores avaliativos do Nível de 

Condições da Via, realizou-se uma pesquisa com usuários de bicicletas e profissionais da área 

técnica, utilizando o Método de Análise Hierarquica - MAH apresentado por Saaty (1991).  

 O MAH permite julgamentos qualitativos e quantitativos de forma simples, através de 

sua estrutura, pois estabelece relações hierárquicas considerando os diversos elementos a serem 

analisados e julgando-os segundo uma escala própria de valores, baseada no princípio de que a 

experiência e a percepção do analista poderão ser mensurados, no processo de tomada de 

decisão. Este processo matemático visa representar a mente humana através de comparações 

paritárias sucessivas entre os diversos elementos que constituem a estrutura de análise 

(SOARES, 2006).  

 

2 – Seleção dos entrevistados 

  Considerando que a pesquisa busca apreender as condições percebidas do ambiente 

viário urbano, pelo ciclista nas suas viagens pendulares e sua relação com o ambiente 

construído, entendo que as intervenções viárias são realizadas por profissionais da área técnica 

especialistas em transportes (arquitetos e engenheiros), adotou-se o número de 10 entrevistados 

entre ciclistas e especialistas.  

 

2.1 -A seleção dos ciclistas   

Buscou-se obter parâmetros comportamentais diferenciados, separando-os em dois 

grupos: com mais de três anos de experiência e com menos de três anos de experiência no uso 

da bicicleta para viagens regulares, totalizando seis ciclistas.  

 

2.2 – A seleção dos profissionais 

Buscou-se adotar o critério da homogeneidade de formação de especialistas em 

transportes (mestres, mestrandos e doutores) que residiram e /ou realizaram trabalhos no setor 

de transportes na área objeto de estudo do caso, a cidade de Goiânia, totalizando quatro 

especialistas. 
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3 – Critérios a serem avaliados:  

 

3.1 - Largura da via: tem como objetivo avaliar a segurança e o conforto dos ciclistas em relação 

à distância dos veículos motorizados, através da medição em campo da largura das faixas de 

rolamento. 

3.2 – Velocidade da via: velocidade adotada pelo órgão regulador para a velocidade máxima de 

circulação no trecho considerado.  

3.3 – Topografia: esse fator verifica a inclinação do eixo viário (declividade ou aclividade) 

analisado. 

3.4 - Conflitos: esta variável, avalia a facilidade de visão entre ciclistas e motoristas, de forma 

a evitar acidentes, nas seguintes situações:  

 a) Estacionamento na lateral: a existência de estacionamento lateral na via pode 

desencorajar o uso deste corredor pelos ciclistas, a abertura da porta e circulação de pessoas ao 

sair dos veículos podem criar problemas de segurança.  

 b) Cruzamentos:  conversões de garagens e cruzamentos de vias não semaforizadas 

podem trazer riscos aos ciclistas. 

 c) Ausências de barreiras: são consideradas barreiras os elementos físicos ou 

operacionais (elementos de drenagem, parada de ônibus, interseções com grande número de 

conversões à direita, circulação constante de pedestre) que provocam descontinuidade da 

facilidade para bicicletas, forçando o ciclista a invadir a via ou calçadas em algum trecho 

específico.  

3.5 - Fluxo de veículos: ou volume de tráfego, é o número total de veículos que passam em um 

determinado ponto durante um dado intervalo de tempo. 

Este item tem como objetivo medir a liberdade de manobra do ciclista e a sensação de segurança 

ou insegurança de determinado trecho, pois o volume de veículos motorizados e o 

congestionamento influenciam no conforto e na segurança dos ciclistas que trafegam por uma 

via. O modelo considera a presença de um grande número de faixas de tráfego desestimula o 

ciclista. 

3.6 – Amenidades: neste item avalia-se a presença de arborização para amenizar o calor e 

proporcionar maior conforto térmico.  

Além disso também serão verificadas a iluminação de forma a proporcionar segurança ao 

ciclista e materializar elementos físicos que conotam a territorialidade do local. 

3.7 – Pavimentação: Este fator mede certas condições que refletem o abandono e a falta de 

manutenção da superfície da via ou deficiências construtivas que criam problemas crônicos 
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para manutenção.  

3.8 – Sinalização: a presença de sinalização viária é fundamental para a prevenção de acidentes, 

assim consideramos sinalização horizontal (demarcação na via), sinalização vertical (placas 

indicativas) e a ausência de sinalização. 

 

4 – Como avaliar  

4.1 - A análise deverá ocorrer de par em par considerando a coluna 1 como referência. 

4.2 - Deverá ser atribuído um valor de importância onde:  

  

1 Atributo ‘A’é igualmente preferível a Atributo ‘B’ 

3 Atributo ‘A’ é moderadamente preferível sobre Atributo ‘B’ 

5 Atributo ‘A’ é fortemente preferível sobre Atributo ‘B’ 

7 Atributo ‘A’ é muito fortemente preferível sobre Atributo ‘B’ 

9 Atributo ‘A’ é extremamente preferível sobre Atributo ‘B’ 

 

 

4.3 – Exemplo:  

Tabela a ser preenchida:  

ATRIBUTOS Largura da via Velocidade Topografia 

Largura da via x 1 5 

Velocidade  x  

Topografia   x 

 

 

Assim temos :  

Largura x velocidade:  qual é o seu grau de importância do atributo largura em comparação a 

velocidade = 1 (igualmente importante).  

Largura x topografia : qual é o seu grau de importância do atributo largura em comparação a 

velocidade = 5 (fortemente importante). 
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METODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA 

Tabela de critérios para a avaliação do eixo viário na 

Implantação de Sistemas cicloviários 

 

Profissional de qual área de atuação:  

Ciclista: 1 - com mais de 3 anos de pedal ou  

                2 – menos de 3 anos de pedal  

 

        

 Largura Velocidade Topografia Conflitos 
Fluxo de 

veículos 
Pavimentação Sinalização 

Largura        

Velocidade        

Topografia        

Conflitos        

Fluxo de 

veículos        

Pavimentação        

Sinalização        

 

 

*OBS: Não se esqueça que a referência é sempre a coluna em comparação com a linha da 

sequência 

 

1 Atributo ‘A’é igualmente preferível a Atributo ‘B’ 

3 Atributo ‘A’ é moderadamente preferível sobre Atributo ‘B’ 

5 Atributo ‘A’ é fortemente preferível sobre Atributo ‘B’ 

7 Atributo ‘A’ é muito fortemente preferível sobre Atributo ‘B’ 

9 Atributo ‘A’ é extremamente preferível sobre Atributo ‘B’ 
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APÊNDICE B 

 

MÉTODO DE ANÁLISE HIERARQUICA – RESULTADOS 

Tabelas dos questionários realizados com ciclistas e técnicos 

Foram realizados 17 questionários onde verificou um alto índice de inconsistência, para 

validação de 10 avaliações aplicadas (proposta da metodologia). 

 

 

1 Larg

ura  

Veloci

dade  

 

Topog

rafia  

Confl

itos  

 Fl. 

de 

Veíc

ulos  

Ameni

dades  

 

Pavimen

tação  

 

Sinaliz

ação  

Prioridades 

Médias  

 Largura 

da Via  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                                

0,18  

Velocida

de  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                                

0,22  

Topogra

fia  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                                

0,17  

Conflito

s  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                                

0,13  

 Fluxo 

de 

Veículos  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                                

0,13  

Amenid

a-des  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                                

0,07  

Pavimen

tação 

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                                

0,07  

Sinaliza

ção 

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                                

0,04  

Resposta 01 – IC =0,04 
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2 
 

Largur

a  

 

Velocida

de  

 

Topogra

fia  

 

Conflit

os  

 Fl. de 

Veícul

os  

 

Amenida

des  

 

Pavimenta

ção  

 

Sinalizaç

ão  

Priorida

des 

Médias  

 Largura  
                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

0,30  

Velocidad

e  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

0,25  

Topografia  
                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,16  

Conflitos  
                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

 Fluxo de 

Veículos  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,07  

Amenidad

es  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

 

Pavimenta

ção  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                      

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

Sinalizaçã

o  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

Resposta 02 – IC = 0,07 
 

 

  

 

3  Largura 

da Via  

 

Velocida

de  

 

Topograf

ia  

 

Conflitos  

 Fluxo 

de 

Veículos  

 

Amenida

des  

 

Pavimen

tação  

 

Sinalizaç

ão  

Prioridad

es 

Médias  

 Largura 

da Via  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  0,27 

Velocida

de  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,19 

 

Topogra

fia  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

1,00  0,15 

 

Conflito

s  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  0,11 

 Fluxo 

de 

Veículos  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  0,15 

Amenid

ades  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,06 

Pavimen

tação  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,07 

 

Sinaliza

ção  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  0,03 

Resposta 03 – IC =0,05 
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4  Largura 

da Via  

 

Velocida

de  

 

Topograf

ia  

 

Conflitos  

 Fluxo 

de 

Veículos  

 

Amenida

des  

 

Pavimen

tação  

 

Sinalizaç

ão  

Prioridad

es 

Médias   

 

Largu

ra da 

Via  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  0,27  

Veloci

dade  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,19  

Topog

rafia  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

1,00  0,15  

Confli

tos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  0,11  

 Fluxo 

de 

Veícul

os  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  0,15  

Amen

idades  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,06  

Pavim

entaçã

o  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  0,07  

Sinali

zação  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  0,03  

Resposta 04 – IC =0,03 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Larg.V

ia  

 

Velocida

de  

 

Topogra

fia  

 

Conflit

os  

 Fluxo 

de 

Veícul

os  

 

Amenida

des  

 

Pavimenta

ção  

 

Sinalizaç

ão  

Priorida

des 

Médias  

 Largura 

da Via  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

0,25  

Velocidade  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

0,25  

Topografia  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

0,14  

Conflitos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

0,10  

 Fluxo 

 de 

Veículos  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

0,12  

Amenidad

es  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,08  

Pavimenta

ção  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,03  

Sinalizaçã

o  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,04  

Resposta 05- IC = 0,08 
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6  Largura 

da Via  

 

Velocida

de  

 

Topogra

fia  

 

 

Conflito

s  

Fluxo de 

Veículos  

 

Amenid

ades  

 

Pavimen

tação  

 

Sinaliza

ção  

 

Prioridad

es 

Médias  

 Largura 

da Via  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                         

7,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

0,39  

Velocid

ade  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

5,00  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,13  

Topogra

fia  

                        

0,14  

                        

0,20  

                        

1,00  

                         

3,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,16  

Conflito

s  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

0,07  

 Fluxo 

de 

Veículos  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

1,00  

 

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,11  

Amenid

ades  

                        

0,14  

                        

0,20  

                        

0,14  

                         

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,04  

Pavimen

tação  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,33  

                         

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

0,06  

Sinaliza

ção  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,33  

                         

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,05  

Resposta 06 – IC= 0,02 

 

 

 

 

7 Largura 

da Via 

Velocida

de 

Topogra

fia 

 
Conflito

s 

Fluxo de 

Veículos 

Amenid

ades 

Pavimen

tação 

Sinaliza

ção 
Médias 

 Largura 

da Via  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                         

5,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

7,00  

                        

0,27  

Velocid

ade  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

5,00  

                         

5,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

0,25  

Topogra

fia  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

1,00  

                         

5,00  

                        

5,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,20  

Conflito

s  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,20  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,05  

 Fluxo 

de 

Veículo

s  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,20  

 

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

Amenid

ades  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

Pavimen

tação  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,06  

Sinaliza

ção  

                        

0,14  

                        

0,20  

                        

0,33  

                         

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,05  

 Resposta  07 - IC = 0,02 
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8 
Largu

ra da 

Via  

 

Velocida

de  

 

Topograf

ia  

 

Conflit

os  

 Fl. de 

Veícul

os  

 

Amenidad

es  

 

Pavimentaç

ão  

 

Sinalizaç

ão  Médias 
 Largura da 

Via  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

7,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

0,29  

Velocidade  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

7,00  

                        

0,25  

 Topografia  

                        

0,14  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

0,07  

 Conflitos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

0,08  

 Fluxo de 

Veículos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

0,17  

Amenidade

s  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,07  

Pavimentaç

ão  

                        

0,14  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

0,14  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

0,04  

 

Sinalização  

                        

0,14  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

0,20  

                        

0,14  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,02  

Resposta 08 – IC = 0,06 

          
 

 

 

 

 

9  Largura 
da Via  

 
Velocidad

e  

 
Topografi

a   Conflitos  
 Fluxo de 
Veículos  

 
Amenidad

es  

 
Paviment

ação  

 
Sinalizaçã

o  Médias  

 Largura 
da Via  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
5,00  

                        
5,00  

                        
3,00  

                        
5,00  

                        
5,00  

                        
7,00  

                        
0,28  

Velocida
de  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
5,00  

                        
5,00  

                        
3,00  

                        
5,00  

                        
5,00  

                        
5,00  

                        
0,25  

Topografi
a  

                        
0,20  

                        
0,20  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
1,00  

                        
7,00  

                        
3,00  

                        
1,00  

                        
0,14  

Conflitos  
                        

0,20  
                        

0,20  
                        

0,33  
                        

1,00  
                        

3,00  
                        

1,00  
                        

1,00  
                        

5,00  
                        

0,10  

 Fluxo de 
Veículos  

                        
0,33  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
0,08  

Amenida
des  

                        
0,20  

                        
0,20  

                        
0,14  

                        
1,00  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
3,00  

                        
0,07  

Paviment
ação  

                        
0,20  

                        
0,20  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
1,00  

                        
0,33  

                        
1,00  

                        
3,00  

                        
0,06  

Sinalizaç
ão  

                        
0,14  

                        
0,20  

                        
1,00  

                        
0,20  

                        
0,33  

                        
0,33  

                        
0,33   

                        
0,02  

Resposta 09 – IC = 0,05 
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10  Larg. 

Via  

 

Velocida

de  

 

Topograf

ia  

 

Conflit

os  

 Fl. de 

Veícul

os  

 

Amenidad

es  

 

Pavimentaç

ão  

 

Sinalizaç

ão  

Média

s  

 Largura da 

Via  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

7,00  

                        

0,28  

 Velocidade  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

5,00  

                        

0,23  

 Topografia  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

0,08  

 Conflitos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

5,00  

                        

0,09  

 Fluxo de 

Veículos  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

7,00  

                        

0,18  

 

Amenidade

s  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

1,00  

                        

0,14  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

3,00  

                        

0,07  

 

Pavimentaç

ão  

                        

0,20  

                        

0,20  

                        

1,00  

                        

0,33  

                        

0,14  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

3,00  

                        

0,05  

 

Sinalização  

                        

0,14  

                        

0,20  

                        

0,33  

                        

0,20  

                        

0,14  

                        

0,33  

                        

0,33  

                        

1,00  

                        

0,02  

Resposta 10 – IC = 0,03 
 

 

 

 

TABELA COM AS MÉDIAS DOS CRITÉRIOS AVALIADOS 

 

 

Largura 

da Via  

 

Velocidade  

 

Topografia  

 

Conflitos  

 Fl. de 

Veículos  

 

Amenidades   Paviment  Sinalização  

Resp 01 0,18 0,22                        0,17 0,13 0,13                          0,07                        0,07 0,04 

Resp 02 0,30 0,25 0,16 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 

Resp 03 0,27 0,19 0,15 0,11 0,12 0,06 0,07 0,03 

Resp 04 0,18 0,22 0,17 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 

Resp 05 0,25 0,25 0,14 0,10 0,12 0,08 0,03 0,04 

Resp 06 0,30 0,13 0,16 0,07 0,11 0,04 0,06 0,05 

Resp 07 0,27 0,25 0,20 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 

Resp 08 0,28 0,25 0,07 0,08 0,17 0,07 0,04 0,02 

Resp 09 0,28 0,25 0,14 0,10 0,08 0,07 0,06 0,02 

Resp 10 0,28 0,23 0,08 0,09 0,18 0,07 0,05 0,02 

MEDIA 0,259 0,224 0,144 0,092 0,117 0,065 0,057 0,037 
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APÊNDICE C 

 
1 - Tabela de referência para o cálculo do ICV 

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais Pontos 

Largura efetiva mínima 

 

(0,26)  

Vias compartilhadas                        < 4,20 

> 4,20                   

0 

1 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

0 

1 

Ciclovias 
< 5,00 

> 5,0                   
0 

1 

Diferencial de velocidade 

entre veículos e bicicleta 

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  (Dixon,1996) 

0 

1/2 

1 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas laterais  

Ausências de entradas de garagens e cruzamentos 

Ausências de barreiras 

1/3 

1/3 

1/3 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

½ 

1 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo – mais de 3 faixas rolamento 

Médio Fluxo – entre 3 e 2 faixas rolamento 

Baixo fluxo – uma faixa rolamento 

0 

½ 

1 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte do dia 

1 

1 

*Topografia (Aclive) 

(0,14) 

>11% 

Entre 5% e 11% 

< 5% 

0 

½ 

1 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

0 

1 

Valor total (categorias)  

O índice dos segmentos = soma dos pontos nas oito categorias 

1 - Peso dos segmentos = comprimento no segmento/comprimento do corredor 

2 - Índice Ajustado dos segm. ajustados = Índice dos segmentos x Peso dos 

segmentos 

3 - Índice dos corredores = Soma dos Índices Ajustados dos Segmentos no corredor 

1,0 
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Memorial de cálculos dos trechos estudados: 
 

Quadro de trecho 1 – Praça Cívica até a Alameda do Botafogo 

Tamanho do Trecho 600 m 

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteira central  

7,80 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
  < 5,00 

> 5,0 

9,05 

9.59 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
60 km – 15 km/h 

 

45km/

h 

 

0,11 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de entradas de garagens 

e cruzamentos (sem sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 4 faixas 

Médio Fluxo 2 a 3 faixas 

Baixo fluxo  1 faixa  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>5% 

Entre 3% e 4%     

< 2%       

772 m  - 751m 

       21 m 

      Aclive 

3.3 %   

  0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0,04 

1 - Valor total (categorias) 0,8 

 

 



171 

 

 

Quadro de trecho 2 – Alameda do Botafogo até a Praça Universitária 

Tamanho 450 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteira central  

7,80 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
  < 5,00 

           > 5,0                   

9,05 

9.59 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
60 km – 15 km/h 

 

45km/

h 

 

0,11 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências  de cruzamentos (sem 

sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras  

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo 2 e a 3  

Baixo fluxo até 1 faixas  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização  

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>5% 

Entre 3% e 4 %     

< 2%       

774 m  - 750m 

     24 m 

     aclive 

 5,3 %   

     0 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

  

0,04 

Valor total (categorias) 0,66 
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Quadro de trecho 3 – Praça Universitária (caminhos internos) 

Tamanho 600 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

Interior praça 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0,26 

Ciclovias      
  < 5,00 

> 5,0 

 0 

0 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
      pedestres 

 

pedest

re 

 

0,22 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de entradas de garagens 

e cruzamentos (sem sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

- 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo e a 3  

Baixo fluxo ate 2 faixas  

pedest

res 

 

0.12 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>6% 

Entre 3% e 5%     

< 2%       

797 m  - 779m 

     18 m 

     aclive 

3 %   

  

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

  

Valor total (categorias) 0,83 
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Quadro de trecho 4 – Praça Universitária até Praça Tem. Veríssimo de Souza e Silva  

 

Tamanho 750 m  
 

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteira central  

 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
  < 5,00 

> 5,0 

9,05 

9.59 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
60 km – 15 km/h 

 

45km/

h 

 

0,11 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de  cruzamentos (sem 

sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo e a 3  

Baixo fluxo ate 2 faixas  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>6% 

Entre 3% e 5%     

< 3%       

 

          plana 

 %   

  0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0,04 

Valor total (categorias) 0,80 
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Quadro de trecho 5 – Praça Tem. Veríssiomo até Praça Bíblia – Rua 261 

Tamanho 700 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteiro central  

1,88 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
< 5,00 

> 5,0 

9,80  

9,80 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
60 km – 15 km/h 

 

45km/

h 

 

0,11 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de cruzamentos (sem 

sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo de 2 até 3 faixas 

Baixo fluxo até 1 faixa  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>11% 

Entre 5% e 11%     

< 5%       

796 m  - 787m 

     9 m 

      declive 

1,2 %   

  0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0,04 

Valor total (categorias) 0,94 
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Quadro de trecho 6 – Rua 233   

Tamanho 350 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

8,99 0 

0,26 

Ciclovias      
  < 5,00 

  > 5,0                   

 0 

0 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
40 km – 15 km/h 

 

25km/

h 

 

0,22 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de  cruzamentos (sem 

sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo de 2 até 3 faixas 

Baixo fluxo - 1 faixas  

2 fx  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>6% 

Entre 3% e 5%     

< 2%       

758 m – 752 m 

 

      Declive 

 %   

  0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0 

Valor total (categorias) 0,84 
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Quadro de trecho 7 – 11ª Avenida  

Tamanho 1000 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteira central  

4,80 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
  < 5,00 

  > 5,0                   

9,20 

9,00 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

40 km – 15 km/h  

25km/

h 

 

0,22 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais (uma lateral) 

Ausências de entradas de garagens 

e cruzamentos (sem sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,00 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo de 2 a 3  

Baixo fluxo ate 1 faixa  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>5% 

Entre 3% e 5%     

< 3%       

811 m  - 758 m 

 

      Aclive  53m 

5,3  0 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0,04 

Valor total (categorias) 0,74 
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Quadro de trecho 8 – Praça Tem. Veríssimo até Praça Bíblia – Rua 261 

Tamanho 450 m  

Variáveis/indicadores Critérios  Referenciais  Pontos 

Largura efetiva 

 mínima 

 

(0,26)  

 

Canteira central  

7,80 

Vias 

compartilhadas                        

< 4,20 

> 4,20                   

 0 

0 

Ciclofaixas        < 4,80 

> 4,80                   

 0 

0 

Ciclovias      
  < 5,00 

  > 5,0                   

9,05 

9.59 
0 

0,26 

Diferencial de veloc. 

entre veículos e bicicleta         

(0,22) 

> 48 km/h 

32 a 48 Km/h 

24 a 32 Km/h  

(Dixon,1996) 

 
60 km – 15 km/h 

 

45km/

h 

 

0,11 

Conflitos 

(0,09) 

Ausência de estacionamento nas 

laterais  

Ausências de entradas de garagens 

e cruzamentos (sem sinalizaçãos) 

Ausências de barreiras 

X 

X 

x 

0,03 

0,03 

0,03 

 Manutenção das vias 

(0,06) 

Problemas graves ou frequentes 

Problemas pequenos ou ocasionais 

Sem problemas 

0 

0,03  

0,06  

0,03 

Fluxo de Veículos  

(0,12) 

Alto fluxo  - mais de 3 faixas 

Médio Fluxo e a 3  

Baixo fluxo ate 2 faixas  

  

0.06 

*Amenidades 

 (0,07) 

Iluminação  

Arborização – sombra durante parte 

do dia 

 0.07 

*Topografia (aclive) 

(0,14) 

>5% 

Entre 3% e 5%     

< 3%       

811m -798m 

    13 m 

      declive 
2,6% 

  

  0.14 

Sinalização 

(0,04) 

Inexistente 

Existente (vertical e/ou horizontal) 

 0 

0,04 

Valor total (categorias) 0,80 
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Assim temos os valores dos segmentos ajustados 

 

Segmento ICV Peso do Segmento Índice Ajustado Classif. 

  Rota 1 Rota 2  Rota 1  Rota2  

T 1 – 600m 0,8 0,21  0,19 0,16 0,15 A 

T 2 – 450m 0,66 0,16  0,10  B 

T 3 – 600m 0,83 0,21  0,17  A 

T 4 – 450m 0,8 0,16  0,12  A 

T 5 – 700m 0,94 0,26 0,22 0,24 0,05 A 

T 6 – 350m 0,84  0,12  0,1 A 

T 7 -1000m 0,74  0,32  0,23 A 

T 8 -450m 0,80  0,15  0,12 A 

Ind.corredor    0,82  0,65   

 
 

 

 

 

 

 


