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Apresentação

Belo Horizonte é um município com 2.512.070 habitantes1 distribuídos em uma área
de 331 km², sendo 100% território urbano2, com densidade demográfica de 7.167 hab/km² e
um total de 4.761 km de vias, distribuídas em 76 km de vias de ligação regional, 431 km de
vias arteriais, 967 km de vias coletoras e 3.286 km de vias locais (disponível na Tabela 1).
Tabela 1 - Malha viária por tipologia e por tipo de estrutura cicloviária
Comprimento total das
vias de Belo Horizonte % do comprimento total
das vias de Belo
(km)
Horizonte

Nome do índice
intermediário

Velocidade da via
(km/h)

IDECiclo30

Vias até 40km/h

3.286

69,0%

IDECiclo40

Vias de 40km/h

967

20,3%

IDECiclo60

Vias acima de 40km/h

508

10,7%

4.761

100,0%

SOMA

Fonte: elaboração própria
Conforme dados oficiais da BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte), o município possui aproximadamente 89 km de malha cicloviária (ciclovias,
ciclofaixas, ciclorrotas e zonas 30), correspondendo a 1,86% de todas as vias da cidade,
conforme apresentado no gráfico 1.
Gráfico 1 - Percentual da extensão da malha cicloviária, incluindo-se as ruas de zona 30 em
relação à rede viária total

1
2

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/belo-horizonte.html. Acesso em 01 de novembro de 2019.
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31. Acesso em 01 de novembro de 2019.
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Fonte: Planilha Indicadores Balanço da Mobilidade 2019 (ano base 2018)

Os dados relativos a Belo Horizonte da pesquisa Origem Destino apontaram um
crescimento na quantidade de viagens diárias de bicicleta realizadas entre 1995 e 2002,
passando de 7.661 para 24.522, correspondendo a 0,4% e 0,7% das viagens diárias,
respectivamente. No entanto, no intervalo entre as pesquisas de 2002 e 2012, o número
manteve-se estável, passando para 26.217 ou 0,4% dos viagens diárias. Com o grande
crescimento total do número de viagens (em outros modos), a participação da bicicleta nas
viagens cotidianas em Belo Horizonte caiu, retornando praticamente ao patamar inicial, de
1995 (0,4%)

A institucionalização da bicicleta em BH
Desde 2005, com a criação do Programa de Incentivo ao Uso da Bicicleta em Belo
Horizonte- Pedala BH - por meio da BHTRANS , a capital mineira vem adotando medidas,
programas e políticas em favor do uso das bicicletas, compatíveis com uma nova abordagem
da mobilidade proposta por Boareto como sendo:
o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização
dos modos ativos, conhecidos como não motorizados, e coletivos de transportes, de
forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, baseado nas
pessoas e não nos veículos” (BOARETO, 2003, p. 49, grifo do autor).
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O Pedala BH, conforme informações da Prefeitura3, tem por objetivo promover o uso
da bicicleta na capital, criando facilidades para quem optar por esse meio de transporte, já
que, além do nítido impacto positivo na mobilidade da cidade, é um veículo de baixo custo de
aquisição e de manutenção, não poluente, silencioso, flexível em seus deslocamentos e
promotor da melhoria da saúde. Desde 2012, o Programa integra o Plano de Mobilidade
Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH, que fora instituído por Decreto4 em 2013.
Antes mesmo da incorporação do Pedala BH ao PlanMob-BH, em 2011, a Prefeitura
iniciou a implantação de ciclovias e ciclofaixas, baseada no Pedala BH. No entanto, esse
processo acelerado gerou uma série de questões com relação, em especial, a qualidade da
infraestrutura recém instalada. Ao final de 2012, ciclistas, vereadores e a BHTRANS se
uniram em uma audiência pública5 para discutir os problemas encontrados na infraestrutura
cicloviária implantada.
Como resultado da audiência, na qual foi apresentado pela BH em Ciclo - Associação
dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte um relatório de avaliação de ciclovias, foi acordado
que a cidade carecia de um espaço de discussão e construção da política da bicicleta em Belo
Horizonte e que contemplasse o Executivo Municipal e cidadãos interessados.
A primeira reunião do grupo foi em janeiro de 2013, dando início a um espaço
conjunto e colaborativo de pensamento, deliberação, gestão e acompanhamento das
políticas públicas ligadas à mobilidade por bicicleta em Belo Horizonte: o GT Pedala BH.
O GT é um Grupo de Trabalho aberto, coletivo e compartilhado, do qual participam
técnicos da BHTRANS e outros órgãos da Prefeitura, pessoas interessadas nas políticas
públicas voltadas a esse modo de transporte na cidade. Desde então, o GT se reúne
mensalmente6 e em eventuais reuniões extraordinárias, sempre abertas para qualquer
cidadão ou instituição poder participar. Desde sua criação, em janeiro de 2013, o objetivo do
GT Pedala BH é servir de espaço para o diálogo e ação entre poder público e cidadãos
interessados em fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte em Belo Horizonte.
Nele também é feito o monitoramento desta política e de seus diversos instrumentos,
sempre levando em consideração uma agenda coletiva e convergente.
Ao longo dos anos, foram produzidos inúmeros conhecimentos e experiências,
gerando acúmulo técnico e político entre os diversos atores sociais envolvidos direta e
indiretamente com a política da bicicleta na capital mineira.

Disponivel em https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/bicicletas/pedala-bh. Acesso
em 01/10/2019.
4
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1106431. Acesso em 01 de
novembro de 2019.
5
http://vadebike.org/2012/12/audiencia-publica-ciclovias-fundacao-bh-em-ciclo/. Acesso em 02 de novembro
de 2019.
6
Todas as atas estão disponíveis em http://goo.gl/atkeXY. Acesso em 01 de novembro de 2019.
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Em maio de 2017, a BH em Ciclo, procurou o então recém empossado prefeito,
Alexandre Kalil, para uma reunião cujo objetivo era levar a ele diversas demandas ligadas à
bicicleta, como parte da mobilidade urbana da capital mineira. A resposta do Prefeito foi
simples e direta: “em 60 dias me entreguem um plano, com estimativa de custo e prazo, para
a bicicleta na cidade. Aí a gente debate”.
A Associação topou o desafio de construir o plano no curto período solicitado,
trazendo para a tarefa outras entidades como a BHTRANS, Sudecap, Secretaria de
Planejamento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente, Serttel, representantes da Câmara
Municipal e diversas pessoas interessadas no tema. Ao todo, foram dezenas de pessoas
envolvidas e um total de mais de 100 horas de trabalho voluntário, além de inúmeras
reuniões presenciais e uma consulta pública.
No dia 18 de julho de 2017, foi apresentado ao Prefeito o Plano de Mobilidade por
Bicicleta de Belo Horizonte - PlanBiciBH, que prevê, em consonância com o Plano de
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH, a meta de ter 2% do total de
deslocamentos na capital mineira sendo feitos em bicicleta, até 2020. Kalil aprovou o Plano7,
após conhecer suas diretrizes, objetivos e medidas distribuídos em seis eixos (Infraestrutura
e circulação; Integração modal e bicicletas compartilhadas; Comunicação, educação e
mobilização; Governança, produção de dados e transparência; Legislação; e Financiamento).
Em 18 de julho de 2018, a BH em Ciclo lançou uma plataforma de monitoramento da
execução do plano que pode ser consultada no endereço https://planbicibh.org/. A Figura
demonstra uma visualização da plataforma. No dia 6 de setembro, a BHTRANS colocou o
PlanBici em revisão. Uma nova versão do Plano, produzida internamente à BHTRANS, foi
publicada em abril de 20198.
Figura 1 - Situação da execução do PlanBiciBH no 4° Quadrimestre de 2018

Disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/bicicletas/PLANBICI_BH.
Acesso em 1/10/2019.
8
Disponível em
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/bhtrans/2019/PLANBICI%20Vers%C3%
A3o%20revisada%20Abr%202019.pdf. Consulta em 1/10/2019.
7

7

Fonte: https://planbicibh.org/.
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A BH em Ciclo

A BH em Ciclo - Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte - é uma
associação sem fins lucrativos formada por cidadãos que pedalam em Belo Horizonte, que
compreendem a bicicleta como meio de transporte e que acreditam que os belo-horizontinos
são capazes de se locomover de maneira mais sustentável pela cidade. A Associação teve sua
constituição pautada na compreensão de que é preciso defender, priorizar e promover a
bicicleta no planejamento e gestão da mobilidade urbana na cidade e na defesa do direito de
se pedalar pela cidade de forma segura e confortável.
Dentre seus objetivos, destacam-se: promover a bicicleta como meio de transporte;
discutir com gestores públicos questões acerca da mobilidade urbana; dialogar com ciclistas
de Belo Horizonte para ouvir suas demandas, participar do planejamento urbano da cidade;
e levantar dados sobre a mobilidade ativa e o perfil das e dos ciclistas de Belo Horizonte.
9

Seguindo seus objetivos e agindo dentro de uma de suas seis áreas de atuação , a de
Pesquisa, a BH em Ciclo compreende as avaliações dos aspectos ligados à política cicloviária
como um instrumento fundamental no planejamento das políticas públicas para o fomento
do uso da bicicleta como um modo de transporte e, além disso, como um ferramentas para
subsidiar o controle e a participação social.

9

Saiba mais em http://bhemciclo.org/areas-de-atuacao/. Acesso em 01 de novembro de 2019.
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Contextualização teórica

Os anos 2000 trouxeram diversas ferramentas para se avaliar as políticas que
defendam, valorizem e promovam o uso da bicicleta como uma forma de transporte viável,
aceita e prática (ITDP MÉXICO, 2011). Uma delas, criada em 2011 pelos responsáveis pelo
site Copenhagenize, é o Copenhagenize Index (Índice Copenhagenize, tradução nossa), que dá
às cidades pontos por seus esforços em trazer de volta - ou pela primeira vez - ou por manter
ao longo dos anos suas políticas em favor da bicicleta.
“Toda cidade costumava ser simpática às bicicletas, antes dos planejadores urbanos e
engenheiros começassem a mudar o paradigma e planejá-las para os automóveis, relegando
usuários de bicicleta e do transporte coletivo e a quem anda a pé a cidadãos de terceira
classe. Agora, as cidades ao redor do mundo que estão aceitando o desafio e se
modernizando, implementando infraestrutura, políticas, sistemas de compartilhamento de
bicicletas etc. - além de restringir o uso de carros - são as cidades que todos nós buscamos
inspiração nesse novo século10 (C
 OPENHAGENIZE INDEX - tradução nossa).

São 14 parâmetros utilizados pelo Índice que contribuem para uma leitura acurada
sobre o Sistema da Bicicleta (Héran, 2014)11 das cidades, sendo um deles a Infraestrutura
para Bicicleta, parâmetro cuja nota é atribuída a partir avaliação da infraestrutura, da pior
nota quando ciclistas trafegam juntamente com carros até a melhor nota, quando a
infraestrutura é totalmente segregada. Ou seja, o Índice reconhece o importante papel da
infraestrutura para a implantação do Sistema da Bicicleta.
O Manual Presto, elaborado em 2010, prevê uma série de estratégias (elencadas na
Figura 3) para que as cidades desenvolvam suas políticas para promover o uso da bicicleta de
forma a aumentar a quantidade de ciclistas.
Figura 2 – Sequência das estratégias e esforços para promover o uso da bicicleta

Every city used to be bicycle friendly before planners and engineers started to change the paradigm and plan
for cars and relegate bicycle users, pedestrians and public transport users to third class citizens. Now those
cities around the world who are taking up the challenge and modernising themselves by implementing bicycle
infrastructure, policy, bike share systems, etc. - as well as restricting car use - are the cities we all look to for
New Century inspiration. Disponível em: https://copenhagenizeindex.eu/criteria.html. Acesso em 2 de
novembro de 2019.
11
A ideia de Sistema-Bicicleta é coerente à de um sistema de transporte global e integrado, considerando
aspectos de nível de serviço, assim como para os automóveis, e não de uma série de medidas modestas e
isoladas.
10

10

Fonte: Projeto Presto
As estratégias, como se pode ver, são variadas conforme a categoria das cidades
(Starter, ou Iniciantes, Climber, ou Aspirantes, e Champion, ou Campeãs), alterando qual tipo
de esforço precisa ser feito em cada uma delas. Alinhado ao que é sistematizado por Héran
(2015), os esforços são divididos em promoção e infraestrutura. Esforços de promoção são
divididos em recompensa, convencimento e encorajamento. Os atributos dos esforços de
infraestrutura, por sua vez, são divididos em conforto / atratividade, coerência, e segurança /
eficiente, direto.
O que se pode notar é que as cidades Iniciantes, como o caso de Belo Horizonte
(TAMPIERI e SANTOS, 2019), precisam fazer mais esforços no que diz respeito à
infraestrutura, em especial para garantir a segurança dos ciclistas e a continuidade nos
caminhos, além, também, da coerência, conforto e atratividade.
O planejamento da mobilidade por bicicleta, materializado ao longo do processo
histórico supracitado e monitorado por meio da plataforma, vai em direção às melhores

11

práticas internacionais nesse campo. No entanto, é preciso que se avance de forma material
no que fora planejado.
Países e cidades que buscam o desenvolvimento da ciclomobilidade têm sido
avaliados e seus resultados demonstrados baseados em indicadores que correspondem aos
objetivos de quem quer desenvolver políticas sobre ciclomobilidade na cidade: maior
percentual de viagens por bicicleta e menor número de mortes no trânsito.
Assim sendo, compreender de forma metodológica a condição das infraestruturas
existentes, subsidiando intervenções futuras para garantia da manutenção delas é
fundamental para os avanços de uma cidade Iniciante.
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O IDECiclo

No Brasil, havia uma lacuna metodológica que permita a avaliação e quantificação da
estrutura cicloviária das cidades, de forma padronizada, permitindo a comparação
intramunicipal e entre municípios. Assim, entendeu-se a necessidade de criar este índice
para que se tivesse critérios fixos que indicassem a qualidade no investimento público em
estrutura cicloviária. É neste contexto que surge o IDECiclo - Índice de Desenvolvimento de
Estrutura Cicloviária, em Recife, elaborado pela Ameciclo - Associação Metropolitana de
Ciclistas do Recife.
O IDECiclo se propõe a avaliar outros aspectos das ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias
existentes nos municípios, para além da extensão (quilometragem). A avaliação da estrutura
cicloviária por essa metodologia analisa a extensão total das vias pavimentadas da cidade,
com os quilômetros de ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias da cidade, que resultam em um
número de "zero" (0) a"um" (1). O "zero" (0) corresponde a uma cidade sem nenhuma
estrutura destinada a ciclomobilidade e o "um" (1) corresponde a uma cidade com algum tipo
de tratamento às bicicletas em todas as suas vias.
Observação: Quando se aumenta a velocidade da via para 40km/h, uma ciclofaixa se faz
necessária, com um pequeno nível de segregação, para garantir a segurança de quem nela
transita. Porém, se a velocidade máxima for superior a 40km/h, a segregação completa se faz
necessária. Esses parâmetros também são similares no caso de um grande volume de
veículos motorizados. Portanto, o ideal são ciclorrotas em vias de até 30 km/h; ciclofaixas em
vias de 40 km/h; ciclovias em vias com a velocidade máxima superior a 40km/h.

Objetivo
Avaliar qualitativamente a infraestrutura cicloviária do município de forma objetiva e
replicável, para uma comparação entre infraestruturas e entre cidades, de maneira a
construir uma séria histórica que permitirá o acompanhamento da evolução dos parâmetros.

Metodologia
A metodologia proposta parte da avaliação em campo e por ferramentas
computacionais da infraestrutura cicloviária diante de vários critérios que influenciam nos
parâmetros de Segurança e Conforto do ciclista ao utilizar a estrutura.
Desta forma, o Índice de Desenvolvimento Cicloviário abrange a qualidade da
infraestrutura e critérios de malha cicloviária, que juntos dão um panorama do município
quanto a qualidade de sua infraestrutura e a qualidade de cada via em separado, podendo
subsidiar melhorias na infraestrutura e na conexão de malha.
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Classificação viária
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado trânsito toda utilização das
vias para “circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga” (BRASIL,
1997). Ainda de acordo com o Código, são considerados vias todas as ruas, avenidas,
logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias, bem como praias abertas e vias
internas de condomínios. A classificação viária, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece as vias urbanas: Vias de Trânsito Rápido; Arteriais; Coletoras; Locais; e
as vias rurais: Rodovias; Estradas.
As Vias de Trânsito Rápido recebe tráfego de automóveis, transporte de cargas,
ônibus, entre outros. Suas vias têm duas faixas (no mínimo) por sentido, com largura de 3,60
m; acostamentos com largura de 3,00 m; canteiro central, com 2,50 m de largura, obrigatório;
estacionamento é proibido; e a velocidade recomendada de 80 km/h. As Vias de Trânsito
Rápido são caracterizadas pelos longos deslocamentos, atendendo grande demanda. Estas
vias possuem acessos de trânsito livre, mas sem cruzamentos ou semáforos, nem acesso
direto aos lotes lindeiros e a travessia de pedestres deve ser feita em desnível, ou seja, por
passarelas ou passagens subterrâneas.
As Vias Arteriais também têm como principal característica o tráfego de passagem,
porém estas possuem interrupções, o controle de acesso é parcial e as interseções são em
nível e espaçadas, uma vez que quanto maior o espaçamento, maior a eficiência do trânsito.
Com cruzamentos e semáforos, estas vias permitem acesso direto aos lotes lindeiros e às
vias secundárias e locais, propiciando deslocamentos entre as regiões de uma cidade.
Possuem, no mínimo, duas faixas de tráfego por sentido, com 3,50 m de largura cada e
calçadas de 2,50 m. Apesar de não obrigatório, o canteiro central de 2,50 m de largura ainda
é recomendado e o estacionamento de veículos também é proibido. Sua velocidade
recomendada é de 60 km/h e o tráfego é feito por automóveis, carga e ônibus.
As Vias Coletoras, com sua velocidade máxima de 40 km/h, têm o objetivo de, como o
próprio nome diz, “coletar” e, ainda, distribuir os usuários, auxiliando nas conexões com as
Vias de Trânsito Rápido, Vias Arteriais e Locais, o que permite deslocamentos dentro das
regiões de uma cidade, além de acesso ao interior da mesma. Nestas vias, o tráfego é
composto por automóveis e ônibus, com interseções em nível e não tão espaçadas como nas
Vias Arteriais, possuem duas faixas de tráfego por sentido, com largura de 3,25 m cada uma,
calçadas de 2,50, é recomendável canteiro central de 2,50 m e o estacionamento já é
regulamentado.
As Vias Locais são caracterizadas pelos acessos lindeiros e pelas interseções em nível,
geralmente o tráfego é por automóveis e com velocidade recomendada de 30 km/h, a sua
função é permitir o acesso local. Estas vias possuem faixas simples de 3,00 m de largura e
calçadas de 2,50 m de largura; o canteiro central é desnecessário e o estacionamento é
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permitido.
As rodovias são vias rurais pavimentadas que, quando não sinalizadas, podem ter 110
km/h de velocidade máxima para automóveis, camionetas e motocicletas, 90 km/h para
ônibus e micro-ônibus e 80 km/h para demais veículos.
Já as estradas são vias rurais não pavimentadas, e possuem velocidade máxima de 60
km/h.
Algumas classificações quanto às funções denominam as Vias de Trânsito Rápido e as
Arteriais como Vias Estruturais, uma vez que estas atendem o deslocamento como função
preferencial, já as Vias Coletoras e Locais são denominadas Vias Complementares por
atender demais funções. Outras classificações utilizam o padrão físico das vias para
determinar particularidades, mas é importante ter em mente a classificação legal (elaborada
pelo Código de Trânsito Brasileiro) e a noção da hierarquização viária anteriormente
descrita para controle de ferramentas básicas de entendimento e planejamento do Sistema
Viário.

Tipologias de infraestrutura cicloviária auditadas no IDECiclo-BH
Ciclovias
Pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum. Pode ser unidirecional (sentido único circulação), ou bidirecional (sentido duplo de
circulação). As características viárias que configuram uma ciclovia pode ser uma área em
desnível em relação à pista ou calçada, ou no mesmo nível, porém separada por elementos
geométricos, como ilhas, segregadores, guias, prismas ou balizadores, sendo que quando são
dispositivos não contínuos, entende-se que a colocação deva estar distanciada a até dois
metros entre as peças.
Foto 1 - Ciclovia da Av. dos Andradas
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Foto: BH em Ciclo

Ciclofaixas
Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por
sinalização específica. Pode ser unidirecional (sentido único circulação), ou bidirecional
(sentido duplo de circulação). Os elementos de sinalização utilizados são a pintura de solo
(faixas branca ou amarela, de acordo com o sentido de circulação), podendo utilizar
dispositivos auxiliares que ajudem na orientação da separação, como tachas e tachões.
Foto 2 - Ciclofaixa da Rua Rio de Janeiro

Foto: BH em Ciclo
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Ciclorrotas
É o espaço de circulação compartilhado com demais veículos na via pública. A
identificação da ciclorrota possui sinalização horizontal e vertical. A sinalização horizontal é
constituída de pictogramas que indicam a rota sempre no mesmo sentido de direção do
tráfego motorizado na via.
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Foto 3 - Ciclorrota na Av. dos Andradas

Foto: BH em Ciclo

Avaliação de infraestrutura
Os critérios de avaliação em campo foram determinados a partir da experiência de
usuários de infraestrutura cicloviária. Foram delimitados 17 parâmetros, todos qualitativos,
que compõem a avaliação final e a nota do índice, divididos em duas categorias: Segurança e
Conforto. Por ferramentas computacionais e medição em campo, foram determinados o
comprimento das estruturas analisadas.
Por exemplo, a existência de sinalização vertical nas vias transversais, indicando a
existência de estrutura cicloviária, assim como o sombreamento, são características externas
à estrutura, mas que influenciam, respectivamente, a segurança e o conforto no uso da
estrutura.
O critério de segurança cobriu 12 parâmetros exclusivos e o parâmetro “Existência de
obstáculos”, que também é contado como parâmetro de conforto Os parâmetros de
segurança dizem especificamente como a infraestrutura cicloviária protege o ciclista para
um trânsito seguro, como a adequação da infraestrutura instalada ao Código de Trânsito
Brasileiro, o controle da velocidade máxima da via, a necessidade de segregação do trânsito
misto e a sinalização horizontal e vertical na própria via e nas que que cruzam e situações de
risco específicas.
O critério de conforto cobriu 4 parâmetros exclusivos e o parâmetro “Existência de
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obstáculos”, que também é contado como parâmetro de segurança. Os parâmetros de
conforto dizem especificamente como a infraestrutura cicloviária é convidativa ao ciclista
para um trânsito agradável, como a possibilidade de um trajeto mais curto, se há sombras e
árvores no caminho, o tipo e a qualidade do pavimento, além da existência de obstáculos que
causem a parada do ciclista.
Os parâmetros recebem uma nota de 0 a 10, escalonados igualmente de acordo com a
quantidade de possíveis itens de avaliações que ele possa ter. A média dos parâmetros foi
tirada sem nenhuma ponderação de importância destes, uma vez que é difícil quantificar a
relevância de cada um comparativamente com os outros, inclusive individualmente para
cada usuário.

Parâmetros
1. Declividade (Conforto)
2. Proteção da estrutura (Segurança)
3. Controle de velocidade máxima da via (Segurança)
4. Continuidade da sinalização horizontal nos cruzamentos (Segurança)
5. Largura da estrutura cicloviária (Segurança)
6. Sinalização horizontal (Segurança)
7. Sinalização vertical ao longo da infraestrutura (Segurança)
8. Sinalização vertical nas vias que cruzam a infraestrutura (Segurança)
9. Padrão de pintura (Segurança)
10. Condição da sinalização horizontal (Segurança)
11. Situações de risco (Segurança)
12. Sinuosidade do traçado (Segurança)
13. Iluminação da infraestrutura (Segurança)
14. Sombreamento (Conforto)
15. Tipo de pavimento(Conforto)
16. Situação do pavimento (Conforto)
17. Existência de obstáculos (Conforto e Segurança)

Cálculo do Índice de Desenvolvimento Cicloviário
O cálculo do Índice de Desenvolvimento Cicloviário é feito em duas partes, a primeira
é o cálculo de índices intermediários de acordo com o tipo de via do município e a segunda é
uma ponderação dos índices intermediários, conforme as velocidades máximas das vias
vistoriadas (vias com limites até 40 km/h, vias com limites de 40 km/h e vias com limites
permitidos superiores a 40 km/h).

Índices intermediários
Os índices intermediários do Índice de Desenvolvimento Cicloviário são calculados
conforme a velocidade do local, como será visto na seção a seguir. Aqui cabe fazer o cálculo
individual de cada via analisada, levando em consideração a nota geral de avaliação e qual o
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comprimento da via.
A nota geral de avaliação de uma estrutura é a média aritmética das notas parâmetros
de segurança e conforto ou mistos, que matematicamente pode ser escrita assim:

Onde N é a nota, n é o total de parâmetros (geralmente nove para ciclorrotas e 17
para ciclovias e ciclofaixas) e i é o parâmetro (sinalização horizontal, tipo de pavimento, etc).
Porém, para equalizar as vias, é sugerido o produto da nota pela comprimento da
estrutura específica. Ou seja, uma estrutura de 10km que recebeu uma nota 4 tem o mesmo
peso de uma estrutura de 4km que recebeu uma nota 10. Assim, não se pode ter apenas mais
quilômetros de estrutura, como elas devem ter boas avaliações, bem como não adianta ter
poucos quilômetros perfeitos de estrutura.
Essa equalização é dividida pela quantidade total de vias de um determinado tipo no
município, que é o equivalente a considerar que as vias sem estrutura são nota zero. Assim o
índice intermediário é calculado categorizando por tipo de via (local, coletora ou arterial) e
matematicamente pode ser expresso assim:

Onde D é o comprimento total da malha de um determinado tipo de estrutura
(quantos quilômetros de vias locais,coletoras ou arteriais), j é a estrutura (ciclovia da avenida
Fulano, ciclofaixa da rua Cicrano, ciclorrota da estrada Beltrano), N e d são a nota e o
comprimento da referida estrutura. O fator de divisão 10 é para normalizar a nota de 0 a 1.

Ponderação dos índices intermediário e obtenção do IDECiclo
Vias com maiores velocidades necessitam de maior infraestrutura protetiva para
pedestres e ciclistas (calçadas mais largas, mais semáforos de travessia e ciclovias) e para os
demais usuários da via (limitadores eletrônicos de velocidades) do que as vias de menor
velocidade. Isso porque a razão de atropelamento e mortalidade aumenta, conforme pode
ser vista na Figura 3.
Tendo em vista o risco de morte com o aumento da velocidade, a infraestrutura
adequada para o ciclista deve ser tão protegida quanto maior for a velocidade máxima
permitida na via. Ou seja, se temos baixas velocidades, com baixo risco de morte - como é o
caso das Zona 30: ruas com velocidade máxima 30km/h - nenhuma infraestrutura de
segregação é necessária, sendo o compartilhamento possível e desejável.
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Figura 3 - Razão entre velocidade e potencial de risco em colisões entre automóveis e
pedestres/ciclistas

Portanto, a maior necessidade de infraestrutura cicloviária é exatamente nas vias
mais rápidas e por isso é adotada a ponderação no índice para cada tipo de via. Para tal, é
necessário a quantidade total de vias da cidade que possui cada velocidade, ou a divisão
conforme o código de trânsito em vias locais, coletoras e arteriais. O IDECiclo propõe a
análise ponderada considerando índices intermediários, sendo eles:
● O IDECiclo - locais, que leva em consideração vias com velocidade máxima inferior a
40km/h.
● O IDECiclo - coletoras, que leva em consideração vias com velocidade de 40km/h.
● O IDECiclo - arteriais, que leva em consideração vias com velocidade máxima
superior a 40km/h.
No caso de não se ter as velocidades máximas das vias, deve-se utilizar, como na
maioria dos casos, a velocidade máxima prevista no CTB para vias locais, coletoras e arteriais
que são de 30km/h, 40km/h e 60km/h, respectivamente, o fator de ponderação será
utilizado a partir da fórmula da Energia Cinética. Essa é a energia do movimento e é
proporcional à massa e ao quadrado da velocidade do objeto em locomoção. Como o objeto
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que se segrega ou compartilha espaço com os ciclistas é o mesmo (ou uma moto, ou um carro,
ou um caminhão, ou um ônibus), isola-se a velocidade como fator de mudança e risco de
lesões ou mortes em caso de colisão.
Portanto, o cálculo final do Índice de Desenvolvimento Cicloviário é da média
ponderada pelo quadrado da velocidade respectiva de cada tipo de via:

Fatores de ponderação
A partir da fórmula geral do IDECiclo é possível tirar os fatores de ponderação
específicos para cada tipo de via e aplicar diretamente nas estruturas avaliadas de forma a
obter a contribuição daquela estrutura com o índice cicloviário. Matematicamente, o fator de
ponderação de um município é:

Contribuição de uma estrutura
A contribuição individual de uma estrutura pode ser calculada como fator de
ponderação para cada tipo de via. A contribuição final de uma estrutura é o produto entre a
sua nota (N), seu comprimento (d) e o fator de ponderação específico do tipo de via em que
ela está inserida (f), assim:

Contribuição = N × d × f
Por exemplo, uma estrutura que recebeu nota 7 e que possui 14 km e está inserida
numa via coletora de uma cidade que possui 80km desse tipo de via, pode-se calcular a
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contribuição da estrutura para o IDECiclo do município.
Primeiro calcula-se o fator de ponderação das coletoras dessa cidade:

Logo, a contribuição dessa estrutura para a nota final é:

Contribuição = 7 × 14 × 0,0003275 = 0,032
Como a contribuição de uma estrutura no total do índice é geralmente um número
baixo, em especial em municípios com estruturas pequenas e/ou mal avaliadas, multiplicar
por 1000 esse valor ajuda a melhor entender a contribuição no panorama geral.
A metodologia e o Mapa de Declividades de Belo Horizonte
A declividade, um dos 17 parâmetros do IDECiclo, pode ser vista como um fator que
restringe o uso cotidiano da bicicleta. Como em muitas cidades do Brasil e do mundo, a
topografia de Belo Horizonte é uma dos aspectos naturais da cidade que ciclistas e pedestres
precisam lidar em suas rotinas urbanas. Olivier Razemon (2014) relativiza a importância da
topografia, ao citar uma pesquisa feita pela Deutscher Fahrrad-Club - ADFC (Associação de
Ciclistas Alemães) que avaliava aspectos da ciclabilidade das cidades alemãs (das metrópoles
às cidades médias):
As aglomerações (cidades) do estudo apresentaram uma enorme diversidade, em
termos de partidos que as governam, do tamanho delas ou da topografia.
Contrariamente às ideias bem enraizadas, as cidades planas não são necessariamente
mais cicláveis. Nuremberg e Dresden, relativamente montanhosas, são mais bem
avaliadas pelas ciclistas locais do que Colônia e Lübeck, que são completamente planas
(RAZEMON, 2014, p.119, tradução nossa).

Em 2016, o Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, em
parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil) e com a
BHTRANS, elaboraram o Mapa de Declividades de Belo Horizonte, um instrumento público
de fundamental importância para o planejamento da mobilidade ativa, uma vez que permite
um olhar de sobrevoo pelas áreas da cidade que são íngremes e aquelas planas,
potencializando o uso do solo e a acessibilidade na capital mineira.
O mapa é um banco de dados com as declividades mínima, máxima e média de mais de
53.000 trechos de vias da cidade inteira, com altíssima precisão. Com ele, tem-se a
informação de que a declividade média de Belo Horizonte é de 8,28%, sendo a Pampulha a
regional com menor declividade média (5,65%) e a Centro-Sul (9,60%) e Leste (9,76%) com as
maiores As demais: Venda Nova 7,23%, Noroeste, 7,94%, Barreiro, 8,09%, Norte, 8,21%,
Oeste, 8,93%, Nordeste, 9%.
A título de comparação, a diretrizes da NBR 9.050/2015 – Acessibilidade a edificações,
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mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015) regulam a
construção e definem a inclinação das rampas, bem como seu cálculo. As inclinações
longitudinais (comprimento) iguais ou superiores a 5%, para desníveis de 80 cm a 1,50 m, já
são consideradas rampas e, portanto, devem seguir as diretrizes de cálculo da NBR. Nela, o
limite máximo de inclinação é de 8,33%.
Ou seja, a declividade média de Belo Horizonte é inferior ao limite máximo previsto na
NBR 9.050/2015 para rampas - onde passam pessoas com deficiência, em especial em
cadeiras de rodas.
A metodologia inicial do IDECiclo creditava a nota 10 apenas às estruturas cicloviárias
que estivessem em locais 100% planos, ou com 0% de declividade. No entanto, a alta
precisão do Mapa de Declividades impede que as vias da cidade tenham, em toda sua
extensão, declividade igual a 0%. Dessa forma, e em respeito à metodologia inicial, nenhuma
via da capital mineira recebeu nota 10, embora boa parte delas estivessem em locais planos.
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Figura
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Declividades

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (portal prefeitura.pbh.gov.br/. Acesso em 2 de novembro de 2019).
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Adequação do IDECiclo de Recife para Belo Horizonte
Após o início do projeto, a coordenação do IDECiclo na cidade saiu às ruas para
aplicação piloto do Índice, como forma de testá-lo à realidade local e também se apropriar da
ferramenta. Após avaliação in loco e posterior sistematização dos dados, a BH em Ciclo optou
por substituir dois dos 17 parâmetros iniciais propostos pela Ameciclo, quando da aplicação
do Índice no Recife, como uma maneira de adequar o IDECiclo à realidade da capital mineira.
Inicialmente, no Recife, utilizou-se o critério “Adequabilidade ao CTB - Código de
Trânsito Brasileiro”. Esse parâmetro diz respeito a adequação da infraestrutura ao que
preconiza o CTB. No caso das ciclovias, o CTB as descreve como “pista própria destinada à
circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum”. No caso das ciclofaixas, via
com “parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por
sinalização específica”.
A BH em Ciclo compreendeu que os demais parâmetros do Índice já avaliavam
suficientemente bem a adequação da tipologia. Além disso, entendeu-se que não se carecia
avaliar, no caso de Belo Horizonte, as mudanças de tipologia ao longo de um trecho, uma vez
que mudar a tipologia por conta das características da cidade não é, necessariamente, um
problema para a segurança e o conforto do ciclista.
O parâmetro Adequabilidade ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro foi substituído pelo de
“Declividade”, conforme fora dito no item “A metodologia e o Mapa de Declividades de Belo
Horizonte”.
Já o parâmetro “13 Bidirecionalidade da estrutura”, utilizado no Recife, fora
descartado pela BH em Ciclo por todos trechos da cidade serem bidirecionais. Ou seja, não
faria sentido avaliar esse Índice na capital mineira. Ele foi substituído pelo parâmetro
“Iluminação”, que tem por objetivo avaliar a capacidade da malha cicloviária garantir mais
segurança, e conforto, ao tráfego de ciclistas no período noturno.

Questionário para aplicação
Após validação das mudanças do IDECiclo com os pesquisadores de campo, a
coordenação do IDECiclo Belo Horizonte recriou o questionário inicialmente utilizado no
Recife. O resultado final é apresentado na Imagem 1.
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Imagem 5 - Questionário para aplicação do IDECiclo em Belo Horizonte

Fonte: elaboração própria

Delimitação do escopo
Para a aplicação do IDECiclo, a BH em Ciclo percorreu os 89.930 metros de ciclovias,
ciclofaixas e ciclorrotas considerados pela Prefeitura/BHTRANS, que corresponderiam a
1,8% do total da malha viária da cidade, com extensão de 4.761 km, conforme pode se visto
no gráfico 2.
Gráfico 2 - Percentual da malha cicloviária com relação à toda a extensão da malha
viária de Belo Horizonte
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Fonte: BHTRANS, 2019.

No entanto, após análise rigorosa da extensão de toda a malha cicloviária considerada
pela Prefeitura/BHTRANS, da sistematização dos dados coletados durante a auditoria e da
medição da extensão por meio de tecnologia computacional, a BH em Ciclo constatou que
Belo Horizonte possui 76.202 metros, ou 1,6% de toda a malha viária da cidade, os quais
foram auditados em sua totalidade e serão apresentados a seguir.
Essa redução de 13.728 metros (ou menos 15%) na malha cicloviária se deu por duas
razões: a não consideração de trechos em que não há mais sinalização cicloviária e a
diferença das extensões informadas pela BHTRANS e a medição da BH em Ciclo.
Como se sabe, a maior parte da cidade é formada por vias locais, de trânsito calmo,
totalizando 3.286 km dos 3.761 km de vias existentes. Em seguida, as coletoras somam 967
km, seguida das vias com velocidade acima de 40km/h (arteriais e de ligação), totalizando
508 km, sendo 431 km e 76 km, respectivamente.
Tabela 2 - Comprimento das vias de Belo Horizonte e % de infraestrutura por
classificação da via

Nome do índice Velocidade da via
intermediário
(km/h)

Comprimento
total
das vias de Belo
Horizonte
(km)

% do
comprimento
total das vias de
Belo Horizonte

Comprimento de
infraestrutura
cicloviária por
tipo de via
(km)

% das vias com a
infraestrutura
adequada
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SOMA

IDECiclo30

Vias até 40km/h

3.286

69,0%

33,4

1,0%

IDECiclo40

Vias de 40km/h

967

20,3%

17,0

1,8%

IDECiclo60

Vias acima de
40km/h

508

10,7%

25,9

5,1%

4.761

100,0%

-

76,2 1,6%

Fonte: elaboração própria

As infraestruturas cicloviárias de Belo Horizonte, com base nos dados oficiais da
BHTRANS, somam 89,9 km de estruturas, apresentada na Figura 5. Todas essas estruturas
foram vistoriadas para aplicação do Índice de Desenvolvimento Cicloviário, embora apenas
76,2 km tenham sido auditados, pelas razões supracitadas. Abaixo, o mapa 1 e 2 apresentam
a estrutura cicloviária considerada pela BHTRANS e a auditada pelo IDECiclo,
respectivamente.
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Mapa 1 - Mapa da malha cicloviária de Belo Horizonte considerada pela BHTRANS 2017 (última atualização)

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da BHTRANS.
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Mapa 2 - Mapa da malha cicloviária de Belo Horizonte auditada pelo IDECiclo

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da BHTRANS.
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Identificação e caracterização da malha cicloviária de
Belo Horizonte
A aplicação do IDECiclo se iniciou, ainda em fase de testes, em outubro de 2018 e
findaram-se em setembro de 2019, realizadas por 18 avaliadores. Ao total, foram mais de 70
infraestruturas avaliadas, apresentadas na Tabela 3, de acordo com os 17 parâmetros
descritos, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. As avaliações sempre aconteciam no
período diurno12, para favorecer a visualização das infraestruturas e de critérios como o
sombreamento.
Tabela 3 - Extensão das malha cicloviária de Belo Horizonte (Auditado e dados
oficiais)
LEGENDA: em vermelho, os trechos que não foram contabilizados pela BH em Ciclo durante o processo de auditoria. Em verde, os trechos
em que a auditoria concluiu que a extensão deles é superior à informada pela Prefeitura/BHTRANS. Em branco, o restante dos trechos.

Extensão (km)
ID

Nome da Rota

Auditado pelo IDECiclo

Dados oficias da
BHTRANS

REGIONAL CENTRO-SUL
0.STD

Santos Dumont

0,576

0,750

0.PR

Paraná

0,820

1,420

0.RJ

Rio de Janeiro

1,492

1,910

0.FT

Fernandes Tourinho

0,690

1,390

0.JP

João Pinheiro

0,770

1,000

0.PROFM

Professor Morais

0,686

1,000

0.BEMON

Bernardo Monteiro

0,585

0,600

0.PI

Piauí

1,130

1,200

0.BOUL-3

Boulevard Arrudas

0,925

1,000

0.OLG-1

Olegário Maciel

1,255

1,500

0.BOUL-4

Boulevard Arrudas

1,560

1,670

0.BOUL-1

Boulevard Arrudas
(parque Municipal)

0,000

0,460

2.TC-E

Tereza Cristina

4,527

4,630

2.210

Via 210

2,020

1,500

REGIONAL OESTE

12

No caso do parâmetro “Iluminação”, verificava-se a existência dos postes e não o funcionamento, uma
vez que as vistorias foram feitas no período diurno.
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REGIONAL BARREIRO
3.CAN

Av. do Canal

2,100

2,200

3.SLC1

Senador Levindo Coelho

1,206

2,300

3.SLC2

Senador Levindo Coelho

1,850

2,000

3.WSE1

Waldyr Soeiro Emrich

1,166

1,170

3. OM

Olinto Meireles

3,170

4,150

4. AV

Av. Américo Vespúcio

1,918

2,100

4. AJM1

Amintas Jacques de
Morais

2,261

2,350

5.PTN-3

Presidente Tancredo
Neves

0,730

0,600

5.JXXIII

João XXIII

1,481

1,600

5.PTN

Presidente Tancredo
Neves

2,476

2,500

5.PRCS

Professor Clóvis Salgado

2,140

2,670

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

8,090

11,550

5.ONL

Otacílio Negrão de Lima

10,500

7,560

5.FLE

Av. Fleming

1,731

1,790

Parque Ecológico

0,000

3,600

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL PAMPULHA

REGIONAL VENDA NOVA
6.FRM

Farmacêutico Raul
Machado

1,290

0,780

6.EANIS

Elias Antônio Issa

2,077

2,050

6.AUAN

Augusto dos Anjos

1,410

1,410

6.JOSAM

João Samaha

1,215

1,650

6.MINOS

Ministro Oliveira Salazar

1,498

1,500

6. VP

Várzea da Palma

1,478

2,500

6. VIL

Vilarinho

0,000

3,040

7.RISNEV

Risoleta Neves

2,071

2,200

7.SAR

Saramenha

2,119

2,200

9.AND-2

Andradas

0,950

1,000

9.AND-E

Andradas

2,670

1,930

9.CCL

Country Clube

1,569

1,500

REGIONAL NORTE

REGIONAL LESTE
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TOTAL

76,202

89,930

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Como pode ser visto na Tabela 3, há uma diferença entre a extensão total publicizada
pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTRANS, e a extensão auditada pelo
IDECiclo, com atenção especial para três trechos. A razão para os dois primeiros trechos não
serem considerados como parte da malha cicloviária de Belo Horizonte, embora tenha sido
vistoriados, está apresentada no item seguinte do relatório e que fora chamado de “Dos
trechos vistoriados, mas não auditados”. Já o terceiro trecho, do Parque Ecológico, não fora
considerado como parte da malha cicloviária de Belo Horizonte por fazer parte de um
circuito fechado, em um parque, que não é aberto em horário integral.
Os trechos são:
1) Trecho denominado 6. VIL, corresponde à av. Vilarinho, que, conforme dados
da BHTRANS, teria 3.040 metros.
2) Trecho denominado 0.BOUL-1, corresponde à avenida dos Andradas, paralela
ao Parque Municipal de Belo Horizonte, que, segundo dados da BHTRANS,
possui 460 metros.
3) Trecho interno ao Parque Ecológico, que, conforme dados da BHTRANS,
possui 3.600 metros.
Foto 4 - Trecho na avenida Vilarinho considerado pela Prefeitura/BHTRANS como
ciclovia, mas não há qualquer sinalização que indique isso.

34

Foto: BH em Ciclo

Dessa forma, removendo apenas estes trechos, a malha cicloviária de Belo Horizonte
passaria a ter 82.830 metros (82,8 km), entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. No entanto,
conforme pode ser visto na tabela 3, há diferença entre a extensão apresentada pelos dados
oficiais da BHTRANS também em outros trechos da cidade.
Há trechos, como por exemplo o da Via 210, que a BHTRANS considera a que a
extensão é inferior (1.500 metros) que ao fora auditado pelo IDECiclo (2.210 metros). Por
outro lado, a grande maioria dos trechos auditados possuem extensão inferior aos dados
apresentados pela Prefeitura de Belo Horizonte/BHTRANS.

Dos trechos vistoriados, mas não auditados: explicação e
justificativa
Um sistema de sinalização cicloviária urbana deve assegurar uma experiência agradável
ao usuário, permitindo que o ciclista possa realizar percursos com segurança, conforto e
garantia de orientação, de acordo com os requisitos de projeto e os aspectos legais que
regem sua circulação no espaço público.
Baseado no Art. 7º do CTB (BRASIL, 1997) onde o CONTRAN é definido como órgão
máximo normativo consultivo, e no inciso XI do Art. 12 onde há a previsão legal de que sua
competência é aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização, o CONTRAN
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elaborou o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito composto de seis volumes , dentre
os quais destaca-se, para esse item do Relatório do IDECiclo, o (i) Volume I - Sinalização
Vertical de Regulamentação, Resolução 180/05; (ii) Volume II - Sinalização Vertical de
Advertência, Resolução 243/07; e (iii) Volume IV - Sinalização Horizontal, Resolução 236/07.
A sinalização vertical de regulamentação tem a finalidade transmitir aos usuários as
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. As
mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas. As formas, cores e dimensões que
formam os sinais de regulamentação são objeto de resolução do CONTRAN e necessitam ser
rigorosamente seguidas, para que se obtenha o melhor entendimento por parte dos usuário
de uma determinada via (BRASIL, 2007c, p. 24).
Figura 5 - Sinal de Circulação exclusiva de bicicletas R-34

Fonte: CONATRAN, 2007a

Aqui, destaca-se o Sinal de Circulação exclusiva de bicicletas R-34. O seu objetivo é
informar que uma determinada área, trecho de via/pista ou faixa(s) é de circulação exclusiva
de bicicletas. Para tal, o sinal R-34 deve ser utilizado quando se deseja restringir o uso de
uma área, via/pista ou faixa à circulação exclusiva de bicicletas. No caso de ser utilizado para
regulamentar a circulação exclusiva em determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de
informações complementares, como por exemplo horário e dia da semana, em caso de
ciclofaixas de lazer, e faixa e seta de controle de faixa, em qualquer caso.
É importante frisar que o Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação, Resolução
180/05 indica que o sinal R-34 tem validade a partir do ponto onde é colocado, devendo ser
repetido após acessos, até o final da circulação exclusiva, determinada pelo sinal R-34 com a
informação complementar “Término”, ou pelas características físicas da via. Além disso, o
manual aponta que a placa deve ser colocada no início do trecho da circulação exclusiva, à
direita, ou à esquerda, ou em ambos os lados, conforme o caso. Em vias urbanas ou rurais, a
placa deve ser colocada no mínimo a 2,0m e no máximo a 5,0m do prolongamento do
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meio-fio ou bordo da via/pista transversal ou canteiro central. A placa pode ser suspensa
sobre a pista.
Com relação à circulação de pedestres e ciclistas em um mesmo trecho/via, o conjunto
de sinalizações é claro quanto ao posicionamento de cada um. Quando há circulação de
ambos em uma via, há regulamentação do lado que cada um deve utilizar. Tanto o sinal R36a
quanto o R36b, apresentados na Figura 6, dizem, no item princípios de utilização, que “deve
ser utilizado quando se deseja regulamentar o lado da circulação de ciclista e pedestre na
faixa, via/pista ou passeio.”
Figura 6 - Sinais de Circulação relativos a pedestres e ciclistas

Fonte: CONATRAN, 2007a

É preciso destacar também que o Sinal R-34 pode ser antecedido de sinalização
especial de advertência, indicando a área, via/pista ou faixa exclusiva, quer seja para ciclistas,
pedestres ou condutores. O sinal R-34 pode vir acompanhado de sinalização horizontal como
marcas longitudinais, transversais, canalização, inscrições no pavimento, símbolo
“BICICLETA” e dispositivos auxiliares, como o SIC - Símbolo de Bicicleta, apresentado na
Figura 7.
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Figura 7 - SIC - Símbolo de Bicicleta

Fonte:Vá de Bike

Ademais das sinalizações supracitadas, outra sinalização que pode indicar o trecho
onde há ciclovia é o SIC, utilizado para indicar a existência de faixa ou pista exclusiva de
ciclistas e como reforço do sinal de de regulamentação R-34 e deve ser posicionado no
centro da faixa a que se destina.
Por sua vez, o Volume IV - Sinalização Horizontal complementa as informações dadas
pela Sinalização Vertical de Regulamentação. A sinalização horizontal no âmbito do CTB tem
a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada
da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar
comportamento seguro, de forma a garantir a segurança e ordenar os fluxos do tráfego dos
diversos modos de transporte, incluindo aí a bicicleta.
A sinalização horizontal é classificada segundo sua função:
-

Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;
Orientar o fluxo de pedestres;
Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais
como, geometria, topografia e obstáculos;
Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação,
visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite.
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Diante do exposto, a sinalização horizontal constitui um subsistema da sinalização
viária composta de marcas, símbolos e legendas, utilizada definir, identificar e caracterizar as
infraestruturas cicloviárias, subsidiando ciclistas e os demais (condutores e pedestres) com
informações que permitam o rápido entendimento pelos usuários da via, induzindo-os a
comportamentos adequados, ordenando, canalizando e orientando o fluxo de tráfego geral.
Assim, demarcar estes espaços exclusivos ou compartilhados para o uso bicicleta é um
aspecto imperativo e fundamental da constituição de uma infraestrutura cicloviária, quer
seja ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota, apresentando características próprias, em função das
dimensões das bicicletas, tendo a função de regulamentar o sentido de circulação delas.
Conforme apresentado, a sinalização vertical, apoiada pela sinalização horizontal, é o
princípio para se constituir uma via com aspectos específicos. Ou seja, uma ciclovia só existe
se ela for sinalizada como tal. Nesse contexto, os trechos supracitados, não foram
considerados como infraestruturas cicloviárias integrantes da malha cicloviária de Belo
Horizonte por não possuírem nenhuma sinalização, quer seja horizontal ou vertical, que o
identifiquem ou caracterizem como tal.

Média geral da avaliação dos parâmetros avaliados
A avaliação feita em 68 trechos de estrutura cicloviária, abrangendo 17 parâmetros de
avaliação, nas categorias de Conforto e Segurança, distribuídos de acordo com as tipologias
existentes em Belo Horizonte: 57,9 km de ciclovias, 17,8 km de ciclofaixas e 0,5 km de
ciclorrotas.
Tabela 4 - Notas dos parâmetros por tipologia, categoria e média ponderada
Parâmetro

Ciclovia

Ciclofaixa

Ciclorrota

Média
Ponderada

Declividade

7,07

6,83

6,44

7,01

Proteção

8,39

6,58

-

7,91

Controle de velocidade

5,91

5,61

5,25

5,83

Continuidade da sinalização horizontal nos
cruzamentos

7,27

7,17

2,82

7,22

Largura da estrutura cicloviária

6,37

2,65

-

5,46

Sinalização horizontal

7,83

8,95

10

8,11

Sinalização vertical ao longo da infraestrutura

8,33

9,54

10

8,62

Sinalização vertical nas vias que cruzam a
infraestrutura

3,78

5,99

10

4,34

Padrão de pintura

2,25

3,89

-

2,61

Condição da sinalização horizontal

5,59

6,5

7,5

5,81

Situações de risco

2,84

4,63

10

3,31
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Sinuosidade do traçado

9,79

9,97

10

9,82

Iluminação da infraestrutura

6,39

7,72

8,59

6,62

Sombreamento

6,1

7,8

6,44

6,5

Tipo de pavimento

9,71

10

10

9,78

Situação do pavimento

6,59

9,11

7,5

7,19

Existência de obstáculos

7,49

7,69

10

7,55

CONFORTO

7,22

8,19

8,16

7,36

SEGURANÇA

6,44

6,77

8,99

6,38

MÉDIA GERAL

6,66

7,23

8,55

6,66

Fonte: elaboração própria

Como pode ser visto abaixo, a “Sinuosidade do traçado” teve a maior nota, entre os
parâmetros, para as ciclovias e ciclofaixas, com nota de 9,79 e 9,97, respectivamente. No
caso das ciclorrotas, pela pouca extensão (apenas 0,5 km), várias foram as notas 10
(Sinalização horizontal, Sinalização vertical ao longo da infraestrutura, Sinalização vertical
nas vias que cruzam a infraestrutura, Situações de risco, Sinuosidade do traçado, Tipo de
pavimento e Existência de obstáculos.
A nota mais baixa para ciclovias e ciclofaixas foi no parâmetro “Padrão de pintura”, com
notas 2,25 e 3,89, respectivamente. Ele diz respeito à pintura da área de circulação da
infraestrutura, dando nota máxima às infraestruturas que têm toda sua área de circulação
pintadas de vermelho. Respeitou-se a metodologia, quando da aplicação do IDECiclo. No
entanto, a BH em Ciclo compreende que não são todas as ciclovias e ciclofaixas que precisam
de pintura total, em especial em trechos retos, onde não há mudança do traçado, sendo
necessária, via de regra, apenas a sinalização dos limites da estrutura e das interseções. Por
essas razões, faz-se essa ressalva.
Nesse contexto, o destaque negativo nas ciclovias e ciclofaixas de Belo Horizonte fica por
conta da “Situação de risco”, com nota de 2,84 e 4,63, respectivamente. Esse quesito avaliava
há presença de situações de grande risco à integridade dos ciclistas na estrutura cicloviária,
considerando, por exemplo, como situação de risco quando a ciclofaixa ou ciclovia termina
com o ciclista de frente para os veículos no sentido contrário ou quando a ciclofaixa ou
ciclovia muda de lado da rua. Cada estrutura é avaliada por uma fórmula que calcula um
percentual de estruturas de risco por quilômetro.
Destaca-se também as notas relativas às duas categorias de parâmetros - segurança e
conforto. No que diz respeito à todos os parâmetros de segurança, as ciclovias de Belo
Horizonte apresentam nota média de 6,44, as ciclofaixas 6,77 e as ciclorrotas 8,99. Já nos
quesitos ligados ao conforto, as notas médias são 7,22 para ciclovias, 8,19 para ciclofaixas e
8,16 para ciclorrotas.
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Melhores trechos da malha cicloviária de Belo
Horizonte

Nome da rua

Tipologia

Comprimento da
Velocidade da via via
(km/h)
(km)

Nota geral

Bernardo
Monteiro

Av. Afonso Pena e Av.
Carandaí

Ciclovia

60

0,6

9,2

Elias Antônio
Issa

Pç José Nogueira de Sá
e rua Augusto dos
Anjos

Ciclofaixa

30

0,4

9,1

Andradas

Pitangui e Centro de
Internação

Ciclorrota

20

0,3

9,0

Paraná

Rua Caetés e Rua
Tupis

Ciclovia

30

0,6

8,9

Augusto dos
Anjos

Frei Vicente do
Salvador e Ministro
Oliveira Salazar

Ciclofaixa

30

0,3

8,8

Fernandes
Tourinho

R. Rio de Janeiro e Av.
Getúlio Vargas

Ciclovia

40

0,7

8,7

Ministro
Oliveira Salazar

Rua Érico Veríssimo e
Rua Dr. Álvaro
Camargos

Ciclofaixa

40

1,5

8,7

Farmacêutico
Raul Machado

Padre Pedro Pinto e
rua Água Marinha

Ciclofaixa

40

0,2

8,6

Otacílio Negrão
de Lima

Rotatória Cremona e
Clube Belo Horizonte

Ciclovia

30

0,7

8,3

Elias Antônio
Issa

Padre Pedro Pinto e Pç
José Nogueira de Sá

Ciclofaixa

30

1,7

8,2

Fonte: elaboração própria

Piores trechos da malha cicloviária de Belo Horizonte
Nome da rua

Tipologia

Comprimento da
Velocidade da via via
(km/h)
(km)

Nota geral

Otacílio Negrão
de Lima

entre Rotatória Santa
Rosa e Rotatória
Alfredo Camarate

Ciclovia

30

2,0

5,9

Senador
Levindo Coelho

Av. do Canal e R.
Edson de Souza Melo

Ciclovia

40

0,2

5,8
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Professor Clóvis
Salgado

entre Av. Atlântida e
Av. Serrana / sentido
Serrana - Heráclito

Ciclovia

50

2,1

5,7

Olinto Meireles

R. Visconde de
Ibituruna e Av. Olinto
Meireles

Ciclovia

50

0,2

5,4

Tereza Cristina

entre R. Alfredo
Galvão e R. Goneri

Ciclovia

60

4,5

5,3

Av. do Canal

Av. Pastor Francisco
Pessoa e Av. Antônio
Eustáquio Piazza

Ciclovia

40

1,1

5,3

Olinto Meireles

R. Eridano e R. Luiz
Carlos Melão

Ciclovia

30

0,4

5,3

Olinto Meireles

Av. Sinfrônio
Brochado e Pç José da
Silva

Ciclovia

50

2,3

5,2

Senador
Levindo Coelho

Av. Waldyr S. Emrich e
R. Djalma V. Cristo

Ciclovia

30

1,9

4,4

Presidente
Tancredo Neves

Anel Rodoviário e Av:
João XXIII

Ciclofaixa

60

0,7

3,8

Fonte: elaboração própria

Cálculo do Índice de Desenvolvimento Cicloviário
Conforme descrito na seção Metodologia, o Índice de Desenvolvimento Cicloviário
(IDECiclo) é uma média ponderada entre os índices intermediários calculados para vias
abaixo de 40km/h (IDECiclo30), de vias de 40km/h (IDECiclo40), de vias de velocidade acima
de 40km/h (IDECiclo60) e de vias de trânsito rápido (IDECiclovtr).
Dessa forma, a avaliação da estrutura cicloviária analisa a extensão total das vias
pavimentadas da cidade, com os quilômetros de ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias da cidade,
que resultam em um número de "zero" (0) a"um" (1). O "zero" (0) corresponde a uma cidade
sem nenhuma estrutura destinada a ciclomobilidade e o "um" (1) corresponde a uma cidade
com algum tipo de tratamento às bicicletas em todas as suas vias.
● O IDECiclo - locais, que leva em consideração vias com velocidade máxima inferior a
40km/h.
● O IDECiclo - coletoras, que leva em consideração vias com velocidade de 40km/h.
● O IDECiclo - arteriais, que leva em consideração vias com velocidade máxima superior
a 40km/h.
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Nome do
índice
Velocidade
intermed da via
iário
(km/h)

Comprim
ento
total
das vias
de Belo
Horizont
e
(km)

% do
comprim
ento
total das
vias de
Belo
Horizont
e

Compriment
o de
infraestrutur
a cicloviária
por tipo de
via
(km)

Nota
% das vias
Pondera
com a
da pelo
infraestrutur Comprim
a adequada ento

Cálculo
do índice Fator de
intermed ponderaç
iário
ão

IDECiclo Vias até
30
40km/h

3.286

69,0%

33,4

1,0%

6,9

0,007

900

IDECiclo Vias de
40
40km/h

967

20,3%

17,0

1,8%

7,3

0,013

1600

IDECiclo Vias acima de
60
40km/h

508

10,7%

25,9

5,1%

6,4

0,033

3600

4.761

100,0%

76,2

SOMA
MÉDIA

0,017

IDECiclo
(BH)

0,024

Fonte: elaboração própria

Análise dos dados - por região
Abaixo, apresentamos os dados do IDECiclo por cada uma das oito regionais da cidade onde
há infraestrutura cicloviária, com detalhamento para a identificação da rota (ID), o nome da
rota e a extensão de cada trecho - e o total - apresentada pela BHTRANS como oficial e
extensão auditada pela BH em Ciclo.

Região Centro Sul
Tabela 4 - Extensão das malha cicloviária da regional Centro Sul
Extensão (km)

ID
(identificação
da ROTA)

Nome da Rota

Auditado pela BH em Ciclo
(IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS
0,750

0.STD

Santos Dumont

0,576

0.PR

Paraná

0,560

0.PR

Paraná

0,260

0.RJ

Rio de Janeiro

0,394

0.RJ

Rio de Janeiro

0,540

0.RJ

Rio de Janeiro

0,558

0.FT

Fernandes Tourinho

0,690

1,390

0.JP

João Pinheiro

0,770

1,000

0.PROFM

Professor Morais

0,686

1,000

0.BEMON

Bernardo Monteiro

0,585

0,600

0.PI

Piauí

1,130

1,200

1,420

1,910
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0.BOUL-3

Boulevard Arrudas

0,925

1,000

0.OLG-1

Olegário Maciel

1,255

1,500

0.BOUL-4

Boulevard Arrudas

1,560

1,670

0.BOUL-1

Boulevard Arrudas (parque Municipal)

0,000

0,460

10,489

13,900

TOTAL

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Tabela 5 - Extensão das malha cicloviária da regional Leste
Extensão (km)
ID (identificação da
ROTA)

Nome da Rota

Auditado pela BH em
Ciclo (IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS
1,000

9.AND-2

Andradas

0,950

9.AND-E

Andradas

0,170

9.AND-E

Andradas

0,300

9.AND-E

Andradas

2,200

9.CCL

Country Clube

1,569

1,500

5,189

4,430

TOTAL

1,930

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Tabela 6 - Extensão das malha cicloviária da regional Centro Sul
Extensão (km)
ID (identificação da
ROTA)

Nome da Rota

Auditado pela BH em
Ciclo (IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS

REGIONAL NORTE
7.RISNEV

Risoleta Neves

2,071

2,200

7.SAR

Saramenha

2.119

2,200

TOTAL

4,190

4,400

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Tabela 7 - Extensão das malha cicloviária da regional Oeste
Extensão (km)
ID (identificação da
ROTA)
2.TC-E

Nome da Rota

Tereza Cristina

Auditado pela BH em
Ciclo (IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS

4,527

4,630
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2.210

Via 210

TOTAL

2,020

1,500

6,547

6,130

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Tabela 8 - Extensão das malha cicloviária da regional Pampulha
Extensão (km)
ID (identificação da
ROTA)

Nome da Rota

Auditado pela BH em
Ciclo (IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS

5.JXXIII

João XXIII

1,481

1,600

5.PTN

Presidente Tancredo Neves

2,476

2,500

5.PRCS

Professor Clóvis Salgado

2,140

2,670

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

3,010

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

1,400

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

2,000

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

0,450

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

0,280

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

0,250

5.ONL-E

Otacílio Negrão de Lima

0,700

5.ONL

Otacílio Negrão de Lima

4,200

5.ONL

Otacílio Negrão de Lima

6,300

5.FLE

Av. Fleming

0,245

5.FLE

Av. Fleming

1,230

5.FLE

Av. Fleming

0,256

-

Parque Ecológico

0,000

3,600

26,418

31,270

TOTAL

11,550

7,560

1,790

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS

Tabela 9 - Extensão das malha cicloviária da regional Noroeste
Extensão (km)
ID (identificação da
ROTA)

Nome da Rota

Auditado pela BH em
Ciclo (IDECiclo)

Dados oficiais da BHTRANS

4. AV

Av. Américo Vespúcio

1,918

2,100

4. AJM1

Amintas Jacques de Morais

2,261

2,350

5.PTN-3

Presidente Tancredo Neves

0,730

0,600

4,909

5,050

TOTAL

Fonte: elaboração própria, com base nos dados publicizados pela Prefeitura/BHTRANS
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Considerações finais
A utilização de ferramentas de monitoramento e avaliação da infraestrutura
cicloviária ajudam a levantar - e atualizar - informações sobre o estado da arte da malha
cicloviária de uma cidade. No caso de Belo Horizonte, considerada uma cidade “iniciante”, a
experiência de aplicação do IDECiclo possibilitou diversas análises, apresentadas adiante.
O projeto, construído de forma coletiva, permitiu a ampliação do conhecimento
técnico, levando a campo ciclistas das diferentes regionais da cidade para analisar de forma
metodológica as condições de segurança e conforto da malha cicloviária das respectivas
regionais e também de outras. Esse exercício também possibilita que pessoas que vivem em
diferentes áreas da cidade monitorem as estruturas dos seus trajetos com maior frequência.
A construção do IDECiclo Belo Horizonte, cuja nota obtida foi de 0,024 (sendo a nota
ideal 1,000), mostrou que, apesar da dimensão da cidade e dos problemas encontrados,
atingimos 0,02% da nota ideal segundo os parâmetros propostos pelo IDECiclo. Assim,
apresenta a necessidade de implantação de infraestrutura cicloviária nas vias mais rápidas,
A avaliação do índice atual também nos possibilita fazer uma reflexão sobre as ações
necessárias para a melhoria das condições viárias para que possamos ter uma cidade
realmente mais humana. Podemos destacar como propostas a execução da infraestrutura
cicloviária, em consonância com o Plano de Ação para Mobilidade por Bicicleta, o
PlanBici-BH, e o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, o PlanMob-BH, bem como
ações de redução de velocidade e redesenho viário, num conceito alinhado à “Visão Zero”,
instituída pelo Plano Diretor aprovado em Le nº 11.181/19.
O investimento público em ações de comunicação e educação, também em
conformidade com PlanBici-BH, são fortalecedores para uma política de mobilidade ativa
reconhecida como um eixo fundamental de cidades humanizadoras e seguras.
Em relação aos levantamentos específicos realizados em campo e suas avaliações,
diversas ações podem ser planejadas pelo poder público municipal, tanto de manutenção
viária e de sinalização, como ampliação de sistema de iluminação.
Os problemas no âmbito da manutenção são os mais urgentes, que podem ser
resolvidos com verbas que deveriam ser previstas no orçamento municipal e que darão ao
ciclista maior segurança. Este é o segundo levantamento organizado pela BH em Ciclo, e será
importante que o projeto tenha continuidade, servindo como um parâmetro de avaliação
contínua das estruturas cicloviárias na capital mineira.
A importância de dados metodologicamente sólidos e confiáveis sobre o sucesso do
planejamento as medidas estão aumentando; esses dados permitem que recursos limitados,
como o caso de Belo Horizonte, sejam usados onde são mais eficazes. Isto é absolutamente
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essencial proceder a uma avaliação sistemática das medidas tomadas até agora para ganhar
responsáveis públicos por promover a mobilidade por bicicleta em Belo Horizonte, obter
financiamento externo (por exemplo, a nível europeu) e anunciar conquistas para a
sociedade.
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Anexo I
1 - Declividade (Conforto)
Pergunta base: “Qual a declividade, em %, do trecho?”
Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,0: 0% de declividade.
● Nota 7,5: até 5% de declividade.
● Nota 5,0: de 5% a 8% de declividade.
● Nota 2,5: de 8% a 12% de declividade.
● Nota 0,0: acima de 12% de declividade.
2 - Proteção da estrutura (Segurança)
A proteção da estrutura, pressupõe a segregação desta do fluxo de automóveis e que
impeça ao máximo que os motoristas a invadam. Ou seja, se há tachões no caso de ciclofaixa
ou mureta no caso de ciclovia e se estão quebrados, em quantidade insuficiente, ou com
aberturas que facilitam o acesso por veículos motorizados.
Pergunta base: “Qual a condição da estrutura de proteção da ciclovia/ciclofaixa?”.
Para ciclovias, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: A mureta tem tamanho suficiente para impedir a entrada de um automóvel e
não há trechos desprotegidos. Desconsiderar os cruzamentos.
● Nota 5,00: Há poucos trechos onde é possível a entrada na ciclovia. E a mureta dificulta o
acesso à ciclovia.
● Nota 0,00: A proteção da ciclovia é muito baixa ou frágil, permitindo a invasão para
circulação ou estacionamento de forma fácil.
Para ciclofaixas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Sim. É praticamente impossível um automóvel entrar na ciclofaixa sem passar
por elementos segregadores como tachões, por exemplo (desconsiderar entrada de garagem
e vagas de estabelecimento comercial).
● Nota 6,66: Não.Há poucos trechos sem tachões ou outros limitadores físicos de acesso à
ciclofaixa.
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● Nota 3,33: Não.Há poucos trechos com tachões ou outros limitadores físicos de acesso à
ciclofaixa.
● Nota 0,00: Não há nenhum ou quase nenhum segregador físico.
Ciclorrotas não tiveram esse item avaliado.
3 - Controle de velocidade máxima da via (Segurança)
Para além de placas sinalizadoras de velocidade máxima da via é necessária que essa
velocidade seja obedecida pelos motoristas de veículos motorizados e pesados. A existência
de estruturas inibidoras do excesso de velocidade, como radares, lombadas físicas e
eletrônicas, entre outras medidas de acalmamento de tráfego são forma de realizar esse
controle. Não há segurança em uma infraestrutura cicloviária projetada para uma
determinada velocidade, se parte dos motoristas a desrespeitam, se colocando em risco e
também os mais frágeis nas vias.
Pergunta base: “A via tem velocidade máxima de de acordo com a infraestrutura
implantada?”
Tanto para ciclovias,ciclofaixas e ciclorrotas, o parâmetro foi escalonado nos
seguintes itens:
● Nota 10,00: Sim. Com radar, lombada eletrônica ou estrutura física de controle de
velocidade suficientes ao longo da via.
● Nota 6,66: Sim, com equipamentos insuficientes de controle de velocidade na via.
● Nota 3,33: Sim, porém sem equipamentos de controle de velocidade na via.
● Nota 0,00: Não, a velocidade permitida é superior a :
○ para ciclovias: 60km/h.
○ para ciclofaixas: 40km/h
○ para ciclorrotas: 30km/h
4 - Continuidade da sinalização horizontal nos cruzamentos (Segurança)
A pintura nos cruzamentos é necessária para alertar motoristas nas vias transversais
sobre a existência de estrutura cicloviária e para demonstrar onde na via está essa estrutura.
Pintura em vermelho no cruzamento, mostrando continuidade da ciclofaixa.
Para esse caso, o escalonamento, tanto para ciclovia quanto para ciclofaixa, foi feito o
cálculo conforme a fórmula
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Nota = 10 × C/Q
Onde C é a quantidade de cruzamentos pintados de vermelho e C é a quantidade total
de cruzamentos.
Vias sem cruzamento e ciclorrotas não têm esse item avaliado.
5 - Largura da estrutura cicloviária (Segurança)
A largura da estrutura é um item de segurança para o ciclista, deixando-o mais
distante da via de tráfego misto e dando espaço para desviar de possíveis obstáculos e de
outros ciclistas. É avaliada considerando-se se é bidirecional ou unidirecional e conforme os
normativos e textos técnicos (como o Coleção Bicicleta Brasil: Programa de Mobilidade por
Bicicleta do Ministério das Cidades) recomendam uma largura mínima de 2,5m com um
mínimo de 1,75m para ciclovias e ciclofaixas bidirecionais e 1,5m com um mínimo de 1,2m
para ciclovias e ciclofaixas unidirecionais.
Mede-se as ciclovias e ciclofaixas no centróide de cada quarteirão e a média da
largura retirada. A medida é tirada apenas da área útil para o ciclista, não contabilizando a
faixa branca (delimitadora) nem possíveis tachões que invadam a ciclofaixa, conforme
recomenda os normativos técnicos.
A nota máxima foi para ciclovias e ciclofaixas com a largura recomendada e a mínima
para aquelas que tivessem abaixo do valor mínimo recomendado.
Pergunta base: “Qual a largura média da ciclofaixa/ciclovia?”
Tanto para ciclovias e ciclofaixas unidirecionais, o parâmetro foi escalonado nos
seguintes itens:
● Nota 10,00: 1,50 m ou mais.
● Nota 7,50: Entre 1,49m e 1,40m.
● Nota 5,00: Entre 1,39m e 1,30m.
● Nota 2,50: Entre 1,29m e 1,20m.
● Nota 0,00: Abaixo de 1,20m.
Para ciclovias e ciclofaixas bidirecionais, o parâmetro foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: 2,50 m ou mais.
● Nota 7,50: Entre 2,49m e 2,25m.
● Nota 5,00: Entre 2,24m e 2m.
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● Nota 2,50: Entre 1,99m e 1,75m.
● Nota 0,00: Abaixo de 1,75m.
Ciclorrotas não tiveram esse item avaliado.
6 - Sinalização horizontal (Segurança)
A estrutura é avaliada sob o aspecto da quantidade de sinalização horizontal
indicando a circulação de bicicletas. A sinalização horizontal reforça ao motorista que aquela
via é exclusiva para ciclistas (ou tem muitos ciclistas, no caso de ciclorrota), ampliando a
segurança.
Pergunta base: “Existe sinalização horizontal ao longo da estrutura?”
Para esse caso, o escalonamento para ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota foi feito o cálculo
conforme a fórmula:
Nota = 10 × S/Q
Onde S é a quantidade de quadras que tem a sinalização horizontal e Q é a quantidade de
quadras por onde passa a ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota.
7 - Sinalização vertical ao longo da infraestrutura (Segurança)
A estrutura é avaliada sob o aspecto da quantidade de sinalização vertical indicando a
circulação de bicicletas. A sinalização vertical é regulamentadora e reforça ao motorista que
aquela via é exclusiva para ciclistas (ou tem muitos ciclistas, no caso de ciclorrota), ampliando
a segurança.
Pergunta base: “Existe sinalização vertical ao longo da infraestrutura?”
Para esse caso, o escalonamento para ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota foi feito o cálculo
conforme a fórmula:
Nota = 10 × S/Q
Onde S é a quantidade de quadras que tem a sinalização vertical e Q é a quantidade de
quadras por onde passa a ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota.
8 - Sinalização vertical nas vias que cruzam a infraestrutura (Segurança)
É avaliada a existência de placas nas ruas que alimentam a via com estrutura
cicloviária, indicando ao motorista que ele acessará uma via com estrutura cicloviária. É mais
uma infraestrutura regulamentadora e reforça a atenção do motorista para locais com
trânsito de ciclistas e da preferência dos modos ativos de transporte.
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Pergunta base: “Existe sinalização vertical nas vias que cruzam ou chegam na estrutura?”
Para esse caso, o escalonamento para ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota foi feito o cálculo
conforme a fórmula:
Nota = 10 × S/Q
Onde S é a quantidade de quadras que tem a sinalização horizontal e Q é a quantidade de
quadras por onde passa a ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota.
9 - Padrão de pintura (Segurança)
Avaliamos se a pintura vermelha, que indica a área de circulação exclusiva, está
somente nas bordas, ou em toda a área de circulação. Ciclovias e ciclofaixas com toda área
pintada reforçam aos motoristas que aquele espaço não pode ser invadido, também ajudaria
a distinguir de uma infraestrutura temporária de uma permanente. O normativo técnico não
indica essa necessidade, mas adota como possibilidade. Para o reforço da imagem das
ciclovias e ciclofaixas para a sociedade e para os motoristas, o IDECiclo levou em
consideração como algo a ser melhorado e por isso estimulado via parâmetro componente
deste índice.
Pergunta base: “A ciclovia/ciclofaixa tem sua área de pintura preenchida?”
Para ciclovias e ciclofaixas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Tem toda a sua área de circulação vermelha.
● Nota 5,00: É pintada de vermelho em sua extensão, mas não por completo.
● Nota 0,00: Só tem tinta em suas bordas.
Ciclorrotas não tiveram esse item avaliado.
10 - Condição da sinalização horizontal (Segurança)
Avalia-se se a tinta está em bom estado, apagada em alguns pontos, ou
completamente apagada. Uma pintura apagada denota abandono da infraestrutura e pode
estimular a invasão desta por motoristas que entendam que ela não funciona mais. A
manutenção das vias denota também sobre o estímulo à mobilidade por bicicleta e informa
ao ciclista sobre o direito aquele espaço.
Pergunta base: “Qual a condição de manutenção da sinalização horizontal da
ciclovia/ciclofaixa/ciclorrota?”
Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: A tinta está perfeita, com aparência de nova, bem visível.
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● Nota 7,50: A pintura está boa, apagada em alguns pontos.
● Nota 5,00: A pintura está falha em vários pontos.
● Nota 2,50: A pintura está muito falha, a ponto de se começar a aparecer a cor do asfalto
embaixo da pintura por toda a sua extensão.
● Nota 0,00: Não há pintura ou há apenas rastros de uma pintura anterior.
11 - Situações de risco
Este parâmetro avalia se a estrutura, da forma como foi feita, coloca o ciclista em
situações evidentes de risco. Quando acaba a estrutura e o ciclista segue sem proteção, já é
uma situação de maior risco do que antes, porém esta via sem estrutura já vai ser avaliada na
nota final do IDECiclo, por ser uma via nota ZERO na fórmula do índice.
As situações de risco avaliadas neste critério são as geradas por erros de projeto,
como por exemplo quando a estrutura cicloviária termina e o ciclista passa a pedalar numa
via sem estrutura no contra fluxo de veículos, ou quando uma ciclovia termina, e vira
ciclofaixa, tomando parte da faixa de uso misto, sem a devida proteção no início da estrutura,
ou quando a estrutura cicloviária muda de lado na via, fazendo com que o ciclista cruze as
faixas de uso misto para continuar na estrutura cicloviária.
Pergunta base: “Há situações que deixam o ciclista em grande risco, como a mudança de lado
da via ou terminar com o ciclista na contramão?”.
Cada estrutura é avaliada por uma fórmula que calcula um percentual de estruturas
de risco por quilômetro. Para esse caso, o escalonamento para ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota
foi feito o cálculo conforme a fórmula:
Nota = 1 0 × ( 1 − E/D ) Onde E é a quantidade de estruturas de risco e D é a quantidade de
quilômetros daquela via. Se a quantidade de estruturas de risco for maior que a de
quilômetros, a nota é, automaticamente, zero.
12 - Sinuosidade do traçado (Segurança e conforto)
Apenas este parâmetro foi considerado para as notas parciais de conforto e
segurança. Neste parâmetro é avaliado se o traçado é desnecessariamente sinuoso, exigindo
atenção, redução da velocidade, ou mesmo grande dificuldade para o ciclista, como pilares de
um viaduto ou muitas curvas fechadas. Pelo lado da segurança, a sinuosidade do traçado
pode dificultar a direção para ciclistas menos experientes e pode causar colisões entre
ciclistas, o que pode fazer com que o ciclista caia. Pelo lado do conforto, ter que fazer muitas
curvas e desvios pode tornar o pedalar desagradável. Apesar de contabilizado para as notas
parciais dos critérios conforto e segurança, na média geral esse item é contabilizado apenas
uma vez.
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Atenção: não entender esse parâmetro como a necessidade de se remover árvores
para deixar a ciclovia reta, há prioridades a serem consideradas e isso influencia diretamente
em outras questões. Para esse índice, inclusive, para a questão do sombreamento.
Pergunta base: “O traçado da ciclovia/ciclofaixa é sinuoso demais, exigindo muita atenção e
desvios do ciclista?”
Para ciclovias e ciclofaixas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: O traçado é completamente reto.
● Nota 6,66: O traçado é sinuoso, exigindo atenção.
● Nota 3,33: O traçado é bastante sinuoso, podendo causar colisões com obstáculos ou
outros ciclistas em momentos de ultrapassagem.
● Nota 0,00: O traçado é bastante sinuoso ou possui curvas com obstáculos que
impossibilitam a visualização do entorno ou de parte da ciclofaixa.
13 - Iluminação da infraestrutura (Segurança)
A melhor avaliação é “ÓTIMA”, que consiste na presença de postes de luz de LED
direcionados à infraestrutura, com afastamento de até dois metros da mesma, e separados
em até 25 metros um do outro. Esse critério é obtido por meio de observação em campo e
medição por ferramentas digitais (trena digital).
Pergunta base: “Há iluminação próxima que dê visibilidade a toda a infraestrutura cicloviária
no período noturno?”
Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Ótima. Postes de luz LED direcionados à infraestrutura, distanciados até 2
metros da mesma e distanciados até 25 metros de outro poste de iluminação.
● Nota 6,66: Média. Postes distanciados a até 25 metros, porém está posicionado a mais de
5 metros de distância da infraestrutura ou o foco não está direcionado à infraestrutura ou há
barreiras que fazem sombras.
● Nota 3,33: Ruim. Há iluminação, mas o número de postes é insuficiente ou estão muito
longe uns dos outros.
● Nota 0,00: Péssima. Não há postes de iluminação no trecho analisado.
14 - Sombreamento (Conforto)
O caminhar e o pedalar são formas ativas de se deslocar, que esquentam o corpo e faz
suar, em especial em cidades com clima tropical e mais quente. O sombreamento deve ser o
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principal critério de conforto para avaliação de uma estrutura cicloviária, amenizando as
temperaturas(tanto no calor,quanto no frio) e diminuem o suor e o estresse do calor.
Ciclovias sombreadas são mais atrativas, principalmente para novos ciclistas e para o uso
mais constante da bicicleta em diferentes épocas do ano ou horários do dia.
A existência de árvores frondosas ajudam no sombreamento. Também foram
consideradas a existências de mudas, que poderiam ser futuras árvores no trajeto.
Pergunta base: “A ciclovia/ciclofaixa/ciclorrota é sombreada?”
Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Sim, em praticamente toda a sua extensão.
● Nota 7,50: Sim, na maior parte de sua extensão.
● Nota 5,00: Sim, em poucos trechos, porém com mudas plantadas por quase todo o trajeto.
● Nota 2,50: Sombreada em poucos trechos, sem mudas. Ou sem árvores, mas com mudas.
● Nota 0,00: Sem árvores e sem mudas.
15 - Tipo de pavimento(Conforto)
Avalia-se o pavimento o tipo traz mais conforto para o ciclista, tanto no esforço ao
pedalar, como na velocidade que pode ser desenvolvida mesmo em tempo de chuva, como na
trepidação gerada nas bicicletas.
Pergunta base: “Qual o tipo de pavimento?”
Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Pavimento de asfalto, concreto ou outro material semelhante.
● Nota 6,66: Piso de tijolo intertravado ou paralelepípedo rejuntado com cimento.
● Nota 3,33: Piso de pedras irregulares (pedras portuguesas, por exemplo).
● Nota 0,00: Piso de barro.
16 - Situação do pavimento (Conforto)
Foi avaliado o estado do pavimento. A conservação do piso influencia tanto quanto o
tipo de piso, em especial se há rachaduras, pedras soltas, buracos, acúmulo de água, brita
espalhada que possam danificar a bicicleta, gerar trepidação ou diminuir a velocidade do
ciclista.
Pergunta base: “Qual a situação de conservação do pavimento?”
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Para ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Pavimento em perfeito estado.
● Nota 7,50: Pavimento com pequenas imperfeições, como pedras ou tijolos soltos nas
bordas, ou pequenas fissuras no concreto ou asfalto.
● Nota 5,00: Piso com irregularidades que demandam a necessidade de desvio para
utilização.
● Nota 2,50: Pavimento com falhas a ponto de ser necessário frear ou colocar o pé no chão
para seguir.
● Nota 0,00: Pavimento completamente destruído, chegando a ter trechos arenosos ou com
grande quantidade de britas, e/ou com buracos grandes o bastante, a ponto de ser
necessário desmontar da bicicleta, sair da ciclovia ou que gere grande risco de derrapagem.
17 - Existência de obstáculos (Conforto e Segurança)
É verificada a existência de obstáculos que dificultem o uso da estrutura cicloviária,
gerando paradas do ciclista, redução de velocidade, maior atenção ao pedalar ou desconforto
ao passar por cima.
Pergunta base: “Há obstáculos que impedem/atrapalham a circulação como raízes de
árvores, postes, pilares, paradas de ônibus, bancas de revistas ou outros objetos na
ciclovia/ciclofaixa?”
Para ciclovias e ciclofaixas, foi escalonado nos seguintes itens:
● Nota 10,00: Não há obstáculos ou há obstáculos que em nada impedem/atrapalham a
circulação nos dois sentidos da ciclofaixa.
● Nota 7,50: Há obstáculos que geram uma pequena diminuição da largura da ciclofaixa,
exigindo um mínimo de cuidado para ultrapassagem.
● Nota 5,00: Há alguns obstáculos que geram uma maior dificuldade para circulação,
exigindo a redução da velocidade.
● Nota 2,50: Há muitos obstáculos que geram uma grande dificuldade de circulação.
● Nota 0,00: Há obstáculos que obrigam o ciclista a desmontar da bicicleta ou mesmo sair da
ciclofaixa para seguir o seu caminho.
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