
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO 
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CONTEXTO 

 

DEFINIÇÕES 

1. ROTA: conjunto contíguo de vias que formará uma rota ciclável. A ROTA diferencia-se de uma 

via apenas pelo nome, ou seja, duas ou mais vias que tem seu traçado físico contínuo, mas os 

nomes das vias desse traçado são diferentes. 

2. GESTOR: pessoa definida para organização das vistorias. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO VIÁRIA 

Este quadro tem por objetivo congregar todos os elementos que identificam o trecho e o período 

de vistoria de uma ROTA para fins de identificação. 

1.1. Logradouro: a ROTA ao qual será vistoriada.  

 Exemplos: Av. Otacílio Negrão de Lima; R. Érico Veríssimo; R. Edgar Torres/R. Cap. 

Nelson de Albuquerque; Av. Elias Antônio Issa/Av. Crisanto Muniz. 

1.2. Trecho: caso a equipe vistoriadora encontrar trechos maiores de um quarteirão com 

características muito diferentes ao longo da ROTA, a mesma deverá seccionar a ROTA, 

codificando diferentes trechos com números e, caso necessário subdividir uma seção 

posteriormente, números e letras1. Caso o trecho com características seja menor que um 

quarteirão, apenas citar nas observações2.  

 Exemplo1: Na ROTA Av. Elias Antônio Issa/Av. Crisanto Muniz, entre a Praça José 

Nogueira de Sá e R. Antônio Marcos da Cruz o canteiro central não tem mais espaço 

para a prática de cooper, ou neste trecho o estacionamento é proibido, criando mais 

uma faixa de tráfego. 

 Exemplo2: “Na aproximação da Av. Crisanto Muniz com a Praça José Nogueira de Sá 

a parada e estacionamento é proibido, criando mais uma faixa de tráfego”. 

1.3. Bairro: bairros ao qual a ROTA está contida. Caso for divisa entre bairros, citar todos. 

1.4. Data: data de realização da vistoria. 

1.5. Código: código atribuído à rota pelo Pedala BH (será dado pelo GESTOR ao solicitar – ver 

Procedimento 1). 

1.6. Horário Inicial: horário inicial de realização da vistoria. 

 

2. Avaliação Viária 

Este quadro tem por objetivo congregar todos os elementos que caracterizam um trecho da uma 

ROTA para se ter uma visão geral da via. 
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2.0.1. Obstáculos: qualquer elemento que possa prejudicar a ciclocirculação na via. Os 

obstáculos devem ser marcados sob as seguintes condições: 

 Pontos de Embarque e Desembarque: existência de ao menos um; 

 Estacionamento: existência de faixa na via pública destinada ao 

estacionamento, ainda que em pequenos trechos; 

 Quantidade Excessiva de Garagens: existência de grande quantidade de guias 

rebaixadas contíguas destinadas ao acesso de garagens (ver observações - 1). 

 Outros: qualquer outro obstáculo considerável que mereça atenção (citar nas 

observações). 

2.0.2. Volume de Tráfego: estimativa do volume de tráfego da ROTA. Tentar verificar com 

ciclistas, moradores e comerciantes ao longo da via informações relativas aos 

períodos úteis. Caso não for possível ou as condições de tráfego do dia vistoriado 

sejam piores do que os períodos úteis, relatar nas observações, exceto se for 

situação pontual ou relacionada a desvio de tráfego ou evento temporário. 

Muito Baixo 

 
Imagem: Fontes (1995) e Topografia Geral 

A condição de escoamento livre, acompanhada por baixos volumes e altas 

velocidades. A densidade do tráfego é baixa, com velocidade controlada pelo 

motorista dentro dos limites de velocidade e condições físicas da via. Não há 

restrições devido a presença de outros veículos.  

Baixo 

 
Imagem: Fontes (1995) e Topografia Geral 

Fluxo estável, com velocidades de operação a serem restringidas pelas condições 

de tráfego. Os motoristas possuem razoável liberdade de escolha da velocidade e 

ainda têm condições de ultrapassagem. 

Moderado 

http://www.topografiageral.com/Curso/capitulo%2004.php
http://www.topografiageral.com/Curso/capitulo%2004.php


      

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

CICLOVIÁRIA 

 

 
Imagem: Fontes (1995) e Topografia Geral 

Próximo à zona de fluxo instável, com velocidades de operação toleráveis, mas 

consideravelmente afetadas pelas condições de operação, cujas flutuações no 

volume e as restrições temporárias podem causar quedas substanciais na 

velocidade de operação. 

Alto 

 
Imagem: Fontes (1995) e Topografia Geral 

É denominado também de Nível de Capacidade. A via trabalha a plena carga e o 

fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem. Pode ser representada pelo que 

está mostrado na figura. 

Muito Alto 

 
Imagem: Fontes (1995) e Topografia Geral 

Descreve o escoamento forçado, com velocidades baixas e com volumes abaixo da 

capacidade da via. Formam-se extensas filas que impossibilitam a manobra. Em 

situações extremas, velocidade pode reduzir-se a zero.  

2.0.3. Principais Composições do Tráfego: identificar no volume de tráfego da ROTA as 

principais composições do tráfego. Tentar verificar com ciclistas, moradores e 

comerciantes ao longo da via informações relativas aos períodos úteis. Caso não for 

http://www.topografiageral.com/Curso/capitulo%2004.php
http://www.topografiageral.com/Curso/capitulo%2004.php
http://www.topografiageral.com/Curso/capitulo%2004.php
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possível ou as condições de tráfego do dia vistoriado sejam piores do que os 

períodos úteis, relatar nas observações, exceto se for situação pontual ou 

relacionada a desvio de tráfego ou evento temporário. 

2.0.4. Velocidade Regulamentada (km/h): velocidade regulamentada pela sinalização. 

Na sua inexistência, conforme classificação do Código de Trânsito Brasileiro: 

 Locais (residenciais): 30 km/h; 

 Coletoras (avenidas e ruas movimentadas): 40 km/h; 

 Arteriais (grandes corredores): 60 km/h; 

 Vias de trânsito rápido (vias sem interseções e com acesso controlado): 80 

km/h; 

 Em caso de dúvidas, verifique o Mapa de Hierarquização Viária de Belo 

Horizonte 

(http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=hier

_via_2011_a0.pdf) 

2.0.5. Velocidade Praticada (km/h): velocidade comumente praticada pelo tráfego 

motorizado da ROTA. Tentar verificar com ciclistas, moradores e comerciantes ao 

longo da via informações relativas aos períodos úteis. Caso não for possível ou as 

condições de tráfego do dia vistoriado sejam piores do que os períodos úteis, relatar 

nas observações, exceto se for situação pontual ou relacionada a desvio de tráfego 

ou evento temporário. 

2.0.6. Itinerário de Transporte Coletivo: se o trecho da ROTA faz parte de itinerário de 

linha regular fiscalizada pela BHTrans ou pelo SETOP/DER. Caso tenha mais de 

duas linhas, marcar também o respectivo campo. Utilizar o campo de observações 

caso o intervalo entre os veículos seja muito baixo. Tentar verificar com ciclistas, 

moradores e comerciantes ao longo da via informações relativas aos períodos úteis. 

Caso não for possível ou as condições de tráfego do dia vistoriado sejam piores do 

que os períodos úteis, relatar nas observações, exceto se for situação pontual ou 

relacionada a desvio de tráfego ou evento temporário. Sempre que possível, não 

perguntar diretamente ao usuário do sistema que esteja em um ponto, visto que há 

estudos que indicam que o tempo estimado pelo mesmo é muito maior que a 

realidade. 

2.0.7. Sentido Operacional: o sentido operacional ao qual o trecho em avaliação da ROTA 

opera. 

2.0.8. Uso/Ocupação do Solo Predominante: ao longo do trecho em avaliação da ROTA. 

2.1. Avaliação de Atributos 

Neste quadro são avaliados alguns atributos da via. 

2.1.1. Canteiro(s) Central(is): se existe(m) ou não. 

2.1.2. Tipo de Pavimento: o tipo de pavimento do trecho da ROTA. Atentar-se para dois 

tipos de pavimento no mesmo trecho, pois indica uma pavimentação executada de 

forma inadequada. Os mesmos são conforme as imagens abaixo: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=hier_via_2011_a0.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=hier_via_2011_a0.pdf
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Asfalto 

 
Concreto 

 
Poliédrico 

 
Intertravado 

2.1.3. Conservação do Pavimento: o nível de conservação do pavimento. Para fins de 

referência: 

 Ótimo: não há qualquer defeito e o mesmo encontra-se em perfeitas condições; 

 Bom: o pavimento apresenta quantidade mediana de defeitos, já causando 

prejuízos à segurança viária (trilho de roda, por exemplo); 

 Péssimo: o pavimento apresenta quantidade alta de defeitos, já causando 

grandes prejuízos à segurança viária (buracos, por exemplo). 

2.1.4. Obstáculos: interferências na via que podem ocasionar a problemas na circulação. 

 Lixo acumulado: montante de detritos inservíveis acumulados indevidamente 

ao longo da via. 

 Poste dentro da via: poste na pista de circulação de tráfego; 

 Buraco na via: abertura de pequena vala ao longo da vi, possibilitando a 

ocorrência de acidentes; 

 Boca de lobo/PV aberto: boca de lobo ou poço de visita aberto ao longo da via, 

possibilitando a ocorrência de acidentes; 

 Outros: qualquer outro obstáculo que possa interferir na tipologia cicloviária. 

2.1.5. Conservação do Passeio: estado de conservação do espaço destinado aos 

pedestres: 

 Ótimo: não há qualquer defeito e o mesmo encontra-se em perfeitas condições; 
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 Bom: o passeio apresenta quantidade mediana de defeitos, já fazendo com que 

o pedestre evite andar no mesmo, preferindo andar na pista destinada ao 

tráfego; 

 Péssimo: o passeio não tem qualquer possibilidade de circulação e o pedestre 

raramente ou apenas em pequenos trechos o utiliza. 

2.2. Quantificação de Atributos 

Neste quadro são quantificados alguns atributos da via. São eles: 

 
2.2.1. Pistas: 2 (conforme exemplo); 

2.2.2. Faixas de Tráfego por Sentido: 5 | 4 (conforme exemplo) – não importa a ordem; 

5 Faixas de Tráfego 

4 Faixas de Tráfego 

1 Pista de Tráfego 

1 Pista de Tráfego 

1 Canteiro Central 
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2.2.3. Faixas de Estacionamento: 0. Somar, caso os dois sentidos tenham. 

2.3. Identificação de Tipologia 

Este é o quadro conclusivo ao qual será recomendado a tipologia mais adequada à situação 

encontrada no local. 

2.3.1. Necessidade de Segregação Viária: Baseando-se nos dados coletados e em 

Transporte Ativo adpatado de CROW (1993) e SUSTRANS: 

 
Deverá ser definido se há necessidade ou não de segregação viária. 

2.3.2. Tipologia Indicada: Tipologia indicada conforme quadro anexo. Se possível, 

explicitar de forma clara os principais motivos que levaram a escolha desta 

tipologia nas observações. 

2.4. Interseções com Necessidade de Tratamento Especial 

Lista de interseções que necessitam de tratamento especial devido às suas características, 

tais como: muitas conversões, muito complexa, com muita demanda de pedestres, entre 

outras. Se possível, explicitar os problemas da interseção e possíveis formas de 

intervenção. 

2.5. Observações: 

Qualquer observação entendida como necessária ao contexto. 
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PROCEDIMENTOS 

1. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE EM VISTORIA 

RECOMENDAÇÕES 

OBSERVAÇÕES 

1. Guias rebaixadas contíguas (Imagem: Bom Negócio - RJ) 

 
Em ciclovias junto à calçada, é necessário realizar uma abertura no canteiro segregador da 

mesma com a pista destinada aos demais veículos. Quando aberturas muito grandes, como na 

imagem exemplificada, que há 4 garagens uma ao lado da outra, se repetem muito ao longo da 

via, essa tipologia, por não conseguir segregar, pode não ser recomendada.  

2.  

 

 

 

http://rj.bomnegocio.com/rio-de-janeiro-e-regiao/lojas-salas-e-outros/vaga-de-garagem-na-rua-do-carmo-edificio-garagem-18637177
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TIPOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 Unidirecional Bidirecional Canteiro central 

Ciclovia (1) 

1A 

 

2B 

 

3C

 

Ciclofaixa (2) 

2A 

 

2B 

 

2C 
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Ciclovia sobre 
calçada (3) 

3A 

3B

 

3C 

 

Calçada 
compartilhada 

(4) 

4 

 



      

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

Via 
compartilhada 

(5) 

5 
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