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Síntese  
A falta de segurança viária é um importante fator de desestímulo ao transporte cicloviário. 
Assim, este trabalho contempla a análise do conforto no trânsito para os deslocamentos de 
bicicleta e a elaboração de estudo de caso em Chapecó-SC, com verificação das possíveis 
infraestruturas cicloviárias do espaço, como ciclovias e ciclofaixas.  
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1. Introdução 
As bicicletas podem ser veículos alternativos para sustentabilidade urbana em 

termos de transportes. Para percorrer distâncias curtas, de até 5km, elas são uma 
alternativa que pode ser mais prática e econômica do que o automóvel. Gehl (2014) 
comenta ser uma postura em prol da saúde pública uma cidade proporcionar condições 
adequadas de caminhada e pedalada. Apresenta como exemplo os países com obesos na 
população adulta com mais de 15 anos: os EUA com 32% nesta faixa, contra 11% na 
Dinamarca (dados de 2000 a 2007, GEHL, 2014 apud Organização Mundial da Saúde, 
2009). A Dinamarca é conhecida pelos altos índices de uso de bicicleta pela população. 

Entretanto, a falta de segurança no tráfego é o maior fator de desestímulo ao uso da 
bicicleta como meio de transporte (GEIPOT, 2001). Este quesito se relaciona diretamente 
com o a importância do estudo do nível de conforto no tráfego a que os ciclistas estão 
sujeitos. Pois se os usuários não se sentirem seguros estes dificilmente usarão a bicicleta 
em seus deslocamentos diários, ainda que existam infraestruturas cicloviárias (ciclovias, 
ciclofaixas, etc).  

Deste modo os objetivos desta pesquisa foram a avaliação do conforto do ciclista em 
seus deslocamentos no meio urbano e a execução de um estudo de caso no centro do 
município de Chapecó-SC. 

2. Diagnóstico 
2.1 Segurança viária e nível de conforto no trânsito 

Um estudo do DENATRAN (2006) apontou alto número de acidentes fatais 
envolvendo ciclistas. Uma explicação para isto é a tendência brasileira dos incentivos às 
altas velocidades veiculares em áreas urbanas. Em Chapecó-SC, por exemplo, é comum 
encontrar vias principais que cruzam a cidade com velocidade regulamentar de 50km.h-1. 
Para se ter uma ideia do risco de tal velocidade para pedestres e ciclistas citam-se estudos 
ingleses (SURFACE TRANSPORTATION POLICY PROJECT, 1997 apud PUCHER; 
DIJSKSTRA,2003), que constataram que o risco de morte para público não motorizado varia 
de 5%, quando a velocidade do veículo é de 20 mph (32,19km.h-1), para 45% a 30 mph 
(48,28km.h-1), chegando a 85% se passar a 40 mph ( 64,37 km.h-1). Então, em Chapecó-SC, 
com a velocidade em algumas vias principais de 50 km.h-1, pouco mais de 30 mph, o risco 
de morte a que os pedestres e ciclistas estão sujeitos na interação com o trânsito é cerca de 
45%. 



Conforme Pucher e Dijkstra (2003), a tendência dos países que conseguiram baixar 
os índices de acidentes e mortes envolvendo pedestres e ciclistas é justamente contrária a 
da brasileira. Lá eles se esforçaram para baixar as velocidades veiculares máximas 
permitidas e as desenvolvidas pelos automotores. Como exemplo, os Países Baixos e a 
Alemanha, adotaram técnicas de moderação de tráfego para diminuir as velocidades 
praticadas. Com medidas como a diminuição da velocidade veicular máxima, implantação 
de infraestruturas cicloviárias e campanhas de educação no trânsito, conseguiram quedas 
no número de fatalidades em 64% na Alemanha e de 57% nos Países Baixos.  

O conceito do nível de conforto no trânsito se relaciona com a escolha da via pelo 
ciclista visando menor esforço físico e desconforto geral. O desconforto geral é dado pela 
interação com veículos motorizados e ruas com alto fluxo veicular (Geelong BIKEPLAN, 
1978 apud FHWA, 1998; SORTON e WALSH, 1994 apud Providelo, 2011).Para Wahlgren e 
Schantz (2012), a existência de veículos deslocando-se em velocidades superiores a 
50km.h-1 foi considerada fator de desestímulo ao ciclismo. 

2.2 Classificação da população por tolerância ao desconforto no trânsito 

Geller (2007) desenvolveu um esquema de classificação, baseado em uma pesquisa 
junto aos moradores de Portland - EUA. Fez entrevistas junto à população do município e 
levantou tanto aspectos gerais das vias quando a avaliação dos moradores com relação às 
facilidades cicloviárias. Assim, a população foi dividida em 4 classes (Figura 1).   

 
Figura 1 – Classificação da população de Portland - EUA 

 
  

Interessado mas cauteloso (60%) 

 
Não se interessa 
(33%) 

 

Forte e sem             Entusiasmado e confiante 7% 
Medo < 1% 

Fonte: Adaptado de Geller (2007) 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o nível dos “entusiasmados e confiantes” não 
apresentaram interesse em partilhar a via com tráfego rápido e turbulento, mas seriam 
positivos em circular de bicicleta em ciclovias ao longo de vias arteriais e ciclofaixas de 
trajetos curtos (MEKURIA et al., 2012). O maior percentual engloba os “interessados mas 
cautelosos”. Esta parcela se declarou desconfortável em situações que teriam que partilhar 
o espaço com o fluxo viário, mas se mostrou positiva em relação a circular em caminhos 
segregados e ruas com pouco volume de tráfego. 

Considerando que a exemplo do município de Portland, a maior parte da população é 
“interessada, mas cautelosa” quanto ao uso da bicicleta em vias públicas urbanas, a 
construção de infraestruturas cicloviárias seria um estímulo para esta faixa de possíveis 
usuários do sistema. 

A metodologia de Mekuria et al. (2012) faz uma adaptação do esquema da 
classificação de usuários de Geller (2007) e classifica a faixa “interessado mas cauteloso” 
em Nível 1 e Nível 2 (Tabela 1). 

 
 
 
 



Tabela 1 – Níveis de potencial conforto no trânsito 

Nível 1 

Adequado para a maior parte dos ciclistas, incluindo crianças treinadas para cruzar com 
segurança as intersecções. 

Aceita pouco desconforto no trânsito 

Separação física do trânsito 

Cruzamentos seguros 

Nível 2 Aceita baixo desconforto no trânsito e é adequada para a maior parte dos ciclistas adultos. 

Nível 3 
Tolera um desconforto no trânsito maior que Nível 2, mas ainda inferior ao da integração com 
tráfego de múltiplas faixas de rolamento e portanto  bem recebido para a maioria das pessoas que 
trafegam de bicicleta pelas cidades americanas.  

Nível 4 Nível de conforto no trânsito acima do Nível 3. 

Fonte: Adaptado de Mekuria et al. (2012) 

 
O método proposto tem como base o Nível 2 (MEKURIA et al., 2012). Esta 

classificação se baseia em critérios holandeses para a construção de infraestruturas 
cicloviárias, que se mostrou válida porque as facilidades cicloviárias construídas com estes 
padrões atraem um grande percentual da população. 

O grupo denominado Nível 1 seria o de crianças ciclistas e que necessita de maior 
separação do tráfego turbulento e de cruzamentos seguros. Já o Nível 3 aceita um 
desconforto maior no tráfego, como trafegar em ciclovias ao longo de vias arteriais e 
equivale ao nível “entusiasmado e confiante” de Geller (2007). Por fim, o Nível 4 seria o 
equivalente ao nível “forte e sem medo”, composto por aqueles que aceitam circular em 
meio ao tráfego motorizado com velocidade de 56,3 km/h ou mais, ou em ciclovias próximas 
à velocidade veicular de 80 km.h-1(adaptado de MEKURIA et al., 2012).  

3. Proposições 
A metodologia foi adaptada dos estudos de Mekuria et al. (2012) e analisa os fatores 

potenciais de conforto no trânsito. Estes são relacionados à percepção de segurança do 
ciclista nos seus deslocamentos. Para tal critério foi adotada a classificação dos usuários 
(Tabela 1) e também avaliadas as vias e as intersecções. 

Para as análises os logradouros devem ser homogêneos com relação aos pontos 
avaliados (largura, velocidade regulamentada, estacionamento), caso contrário, a análise 
deve ser feita por segmentos. Os itens verificados nas vias foram: velocidade veicular, 
número de faixas de rolamento por sentido, presença de estacionamento lateral, ciclista 
trafegando em tráfego misto, bloqueios possíveis às ciclovias e existência de semáforos nas 
intersecções. 

Para a verificação das potencialidades cicloviárias foram adotados parâmetros de 
análise para cada item de estudo. Para isto foi adotado um Indicador de Potencialidade 
Cicloviária - IPC, ao qual foram associados pontos, possibilitando a comparação entre as 
diversas componentes consideradas. Desta forma, o indicador pôde servir para: avaliar 
condições e tendências, comparar lugares e situações, analisar uma condição com relação 
às metas específicas e fornecer informações organizadas de forma sintética. E também 
possibilitando concluir quais as vias eram mais indicadas para receber as infraestruturas 
cicloviárias. 

3.1 Classificação da rede viária de acordo com os fatores potenciais de 
conforto no trânsito 

O estudo iniciou-se nas vias e a seguir foram verificadas as intersecções e o efeito 
de cruzamento, avaliando se os níveis de conforto no trânsito permaneceram ou se 
elevaram devido a este efeito.  



O conforto no trânsito foi analisado em todas as possibilidades de infraestruturas 
cicloviárias que o espaço podia receber. Caso o local não obtivesse pontuação referente a 
este parâmetro, foram recomendadas adequações, de modo a se tornar propício à 
implantação de espaços cicloviários. 

3.2 Critério de classificação de conforto no trânsito 
Para este item foram levantadas em campo as informações sugeridas no estudo de 

Mekuria et al. (2012): o número de faixas de rolamento de cada eixo de via, a largura do 
canteiro central, a presença de estacionamento no logradouro, o limite de velocidade e a 
classe viária (local, arterial ou expressa). Também foi verificada a existência de semáforo 
em cruzamento. 

A velocidade adotada foi a máxima regulamentada. Nos locais onde não havia 
velocidade indicada em placas de sinalização foi considerada a velocidade determinada pelo 
Código Brasileiro de Trânsito (LEI 9503/1997).  

Para o caso de ciclovia e ciclofaixa, sem e com a presença de estacionamento 
lateral, e ciclista circulando em tráfego misto, foram avaliados os parâmetros descritos nas 
Tabelas 2, 3 e 4. A referência foi o critério determinado no item 2.2.2, Tabela 1, que 
estabelece o Nível indo de 1 a 4. Os Níveis 1 e 2 foram adotados como ideais e por isso 
receberam pontuação de IPC. Tais níveis foram destacados em cinza claro. Para o caso de 
espaços que não possuíam infraestruturas cicloviárias, a potencialidade avaliada foi a do 
espaço após adequações. 

 
Tabela 2 - Critério para instalação de ciclovia e ciclofaixa sem faixa de estacionamento lateral e IPC 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Número de faixas de rolamento 1 2 2 ou mais (sem efeito)b 

Largura da ciclovia  3,10m ou 
mais 3,10m  (sem efeito)b (sem efeito)b 

Largura da ciclofaixa (inclui pintura de 
demarcação da ciclofaixa) 

 
1,80m ou 
mais 

 
1,80m  

 
(sem efeito)b 

 
(sem efeito)b 

Velocidade limite1 48,3 km.h-1 
ou menos (sem efeito)b 56,3 km.h-1 Acima 64,4 

km.h-1 
Bloqueios às ciclovias e ciclofaixas 
(aplicadotipicamente em áreas 
comerciais) 

raro (sem efeito)b frequente (sem efeito)b 

IPC para ciclovia 35 35 0 0 
IPC para ciclofaixa 25 25 0 0 

Fonte: Adaptado de Mekuria et. al (2012) 

aSe a velocidade limite for inferior a 40,23 km.h-1 ou a Classe da via é  residencial, qualquer largura é aceitável 
para o Nível 2.  bO fator não influencia no aumento nível de conforto no tráfego.   

 

 

 

 

 

 

1 Com relação às velocidades veiculares com duas casas depois da vírgula, a justificativa vem do fato que houve 
a conversão da versão original americana de milhas por hora para quilômetros por hora, conforme pratica-se no 
Brasil. 

                                                



Tabela 3 – Critério para instalação de ciclovia e ciclofaixa ao lado de faixa de estacionamento 

Fonte: Adaptado de Mekuria et. al (2012) 

aSe a velocidade limite for inferior a 40,23 km.h-1 ou a Classe da via é  residencial, qualquer largura é aceitável 
para o Nível 2.  bO fator não influencia no aumento nível de conforto no tráfego.   

Para o cálculo da soma da largura da ciclovia com a faixa de estacionamento lateral, 
foi adotada a dimensão recomendada pelo Ministério das Cidades de 3,10m para ciclovia e 
considerado o estacionamento paralelo de 2,40m. Com relação à ciclofaixa, a largura 
adotada foi de 1,80m, recomendada pelo mesmo órgão e para este caso não foi 
considerada a condição deste espaço situar-se após a linha de estacionamento.  No caso de 
estacionamento a 45º, esta largura foi aumentada em função da vaga de veículo ocupar um 
espaço maior, neste caso a dimensão adotada foi de 5,10m.  

Mekuria et al. (2012) afirmam que, na hipótese de haver compartilhamento da via 
entre ciclistas e automotores, o desconforto no tráfego é maior quando não há uma área 
exclusiva demarcada para a circulação de bicicletas. A proposta para a avaliação do nível 
de conforto nos deslocamentos cicloviários no caso de haver este compartilhamento 
depende de dois pontos: da velocidade máxima dos automotores e do número de faixas de 
rolamento por direção existente. O critério está resumido na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Critério para nível de conforto no trânsito em tráfego misto 

 Número de faixas de rolamento 

Velocidade Máxima 
automotores 

 

2-3 faixas 

 

4- 5 faixas 

 

Mais de 6 faixas 

Até 40,23 km.h-1 Nível 1a ou 2a Nível 3 Nível 4 

48,28 km.h-1 Nível 2 a ou Nível 3 Nível 4 Nível 4 

56,33 km.h-1 Nível 4 Nível 4 Nível 4 

Fonte: Mekuriaet. al (2012) 
 

aNíveis mais baixos para ruas de classificação residencial e com menos de 3 faixas; nos outros casos adotar 
valores mais altos para o Nível. 

 
Para a avaliação da potencialidade cicloviária desse item, referente ao Nível 2, foram 

consideradas para as vias comerciais a velocidade veicular máxima de 40,23 km.h-1 e o 
número de faixas de rolamento indo até 2 (Tabela 5).  

 Nível1 Nível 2  Nível 3 Nível 4 

Número de faixas de rolamento 1 (sem efeito)b 2 ou mais (sem efeito)b 

Velocidade limite 40,2 km.h-1 48,3 km.h-1 56,3 km.h-1 Acima de 64,4 
km.h-1 

Soma da ciclovia com a largura da 
faixa de estacionamento 5,50m ou mais 5,50ma Menos de 

5,50m (sem efeito)b 

Soma da ciclofaixa com a largura da 
faixa de estacionamento 

 

4,57m ou mais 
4,20ma 

 

Menos de 
4,20m 

(sem efeito)b 

IPC Ciclovia com estacionamento 
lateral 30 30 0 0 

IPC Ciclofaixa com estacionamento 
lateral 20 20 0 0 



Tabela 5 - IPC para conforto nos deslocamentos cicloviários para tráfego misto 

Nível IPC 
1 15 
2 15 
3 0 
4 0 

Fonte: Autora (2013) 

 

3.3 Critério de conforto no trânsito em aproximação de intersecções 
Mekuria et al. (2012) explicam que, quando uma via se aproxima de intersecções 

sinalizadas, vias de conversão auxiliares são normalmente acrescentadas ao sistema viário. 
Tal fato pode causar conflito à posição normal do ciclista na via, à direita da mesma. Este 
critério avaliou o desconforto no tráfego devido aos conflitos com a preferência na 
conversão.  

O mesmo trabalho indica que o conforto nos deslocamentos cicloviários associados 
às intersecções podem ser analisados com o nível do segmento viário com a “conexão 
lógica mais fraca”.  Deste modo, as características de uma aproximação de intersecção 
podem elevar o nível da classificação do segmento, nunca diminuir.  

Para este critério, se o segmento de referência (a via principal) foi classificado como 
Nível 3 e a aproximação da intersecção como Nível ≥ 2, o conforto no trânsito combinado do 
trecho permanece sendo Nível 3. Mas caso a aproximação seja classificada como Nível 4, o 
logradouro principal também será designado como Nível 4. 

3.2.5.2 Critério de conforto no trânsito em cruzamentos 
Para Mekuria et al. (2012), o fato de um cruzamento não ser sinalizado pode se 

tornar uma barreira à circulação, tanto para adultos como para crianças. A existência de 
faixas múltiplas ou alta velocidade veicular podem ser fatores agravantes. Os critérios para 
cruzamentos não sinalizados estão presentes nas Tabelas 6 e 7. 

 
Tabela 6 – Nível de conforto no trânsito para cruzamentos não sinalizados sem refúgio no canteiro 

central 

 Largura da rua a ser cruzada 

Limite de velocidade da rua a 
ser cruzada até 3 faixas 4-5 faixas Mais de 6 faixas 

40,0 km.h-1 Nível 1 Nível 2 Nível 4 

48,3 km.h-1 Nível 1 Nível 2 Nível 4 

56,3 km.h-1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

64,4 km.h-1 Nível 3 Nível 4 Nível 4 

Fonte: Mekuria et. al (2012) 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7 - Nível de conforto no trânsito para cruzamentos não sinalizados com canteiro central de refúgio 
com no mínimo 1,80m de largura 

             Largura da rua a ser cruzada 

Limite de velocidade da rua a 
ser cruzada Até 3 faixas 4-5 faixas Mais de 6 faixas 

Até 40,0 km.h-1 Nível 1 Nível 1 Nível 2 

48,3 km.h-1 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

56,3 km.h-1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

64,4 km.h-1 Nível 3 Nível 4 Nível 4 

Fonte: Mekuria et. al (2012) 
 

Os cruzamentos sinalizados não se constituem via de regra um obstáculo aos 
ciclistas e por isto não fizeram parte deste estudo, de acordo com Mekuria et al. (2012). 
Para a avaliação desse critério, havendo ou não canteiro central, foram adotados como 
parâmetros máximos os referentes à classificação igual ao Nível 2, ou seja: 

• No caso de até 3 faixas de rolamento: velocidade máxima de 56,3km.h-1. 

• No caso de 4 a 5 faixas de rolamento: velocidade máxima de 48,4km.h-1. 

O critério de nível de tolerância ao desconforto no trânsito para cruzamento é 
aplicado no sentido de verificar se o efeito de cruzamento eleva o Nível avaliado para o 
segmento em estudo. Por exemplo, se para o caso da análise de ciclista em tráfego misto o 
segmento da via foi classificado com o Nível 2, mas um determinado cruzamento aponta 
para o Nível 3, o Nível para este segmento todo se eleva para 3. Por outro lado, se o 
segmento em análise foi classificado com o Nível 2 e o cruzamento com o Nível 1, o 
segmento permanece com o Nível 1.  

Para este estudo foram considerados os seguintes aspectos: se uma rua secundária 
se encontrava com uma principal numa intersecção sem semáforo, o nível de desconforto 
nos deslocamentos cicloviários considerado na via secundária passava a ser o da via 
principal, como preconiza a metodologia de Mekuria et al. (2012).  

Para a avaliação do conforto nos deslocamentos cicloviários deve-se proceder à 
seguinte sequência: inicialmente verificar o Nível para ciclovia e ciclofaixa com e sem 
estacionamento lateral, ciclista em tráfego misto. A seguir avaliar o critério de bicicleta em 
tráfego misto com a presença de pista de conversão e considerar o Nível observado neste 
tópico. O passo seguinte será o de aplicar o efeito de cruzamento e adotar o Nível final 
encontrado e as respectivas pontuações apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4.  

4. Resultados 
4.1 Caracterização do local e do objeto de estudo 
O município do estudo, Chapecó, localiza-se na região sul do Brasil, na região Oeste de 
Santa Catarina. Fica próximo de municípios do Mercosul, como exemplo, a fronteira com a 
Argentina localiza-se a 160km de distância.  
Conforme o SEBRAE (2010) até 1938 a região era habitada por índios, quando tropeiros 
paulistas e ondas de imigrantes começaram a cruzar a região com destino a São Paulo, 
para o comércio de gado. O processo de migração de outros estados, notadamente o Rio 
Grande do Sul, deu-se pelas paradas de tropeiros e pelas companhias colonizadoras. A 
data de fundação do município é de 25 de agosto de 1917. 



O município possui uma população de 183.530 habitantes (IBGE, 2010), ocupa a sexta 
colocação no ranking populacional catarinense (SEBRAE, 2010).  
A área objeto de estudo deste trabalho foi a região do Centro do Município (Figura 2), 
delimitada a norte pela Rua Mônaco e a sul pela Rua Acácias, a leste pela Rua Osvaldo 
Aranha e a oeste pela Av. General Osório. 
 

Figura 2 – Mapa de Chapecó com área de estudo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pela autora (2013) 

 

4.2 Classificação da rede viária de acordo com os fatores potenciais de 
conforto no trânsito 

Na área em estudo não existem atualmente ciclovias ou ciclofaixas, assim, a 
avaliação destes itens foi feita do ponto de vista de um cenário futuro. Ou seja, se forem 
instaladas ciclovias ou ciclofaixas foi verificado a qual nível de conforto no trânsito o 
indivíduo estaria sujeito. Isto tanto para o espaço físico da forma como se encontra no 
presente e num cenário com adequações deste espaço.  

Para tanto foram inicialmente verificadas quais as vias com condições de espaço 
físico para receber ciclovias e ciclofaixas. Os parâmetros para tais análises seguiram as 
recomendações do Ministério das Cidades (2007); GEIPOT (2001); GONDIN (2010); 
Mascaró; Mascaró e Freitas (2008). Para os logradouros que se mostraram com condições 
de receber as infraestruturas cicloviárias foi avaliado o potencial para o conforto no trânsito, 
com as seguintes análises: 

• O canteiro central foi verificado quanto às ciclofaixas e ciclovias, sem 

estacionamento ao lado, por serem as opções que o espaço comportava;  

• A calçada com relação às ciclovias e ciclofaixas com e sem estacionamento 

ao lado;  



• O estacionamento em relação às ciclovias e ciclofaixas sem estacionamento 

ao lado; 

• O leito carroçável em relação ao tráfego misto. 
 

4.2.1 – Canteiro central 
Quanto ao canteiro central, a única via que se mostrou em condições de receber 

ciclovias ou ciclofaixas foi a Av. Getúlio Dorneles Vargas. Considerando o cenário atual: 
velocidade de 40.km.h-1, existência de duas faixas de rolamento para cada sentido, largura 
possível de ciclofaixa e faixa de segurança de 1,95m o Nível foi igual a 2 e o IPC 25, 
conforme a Tabela 2. Em cenário futuro com adequações é possível instalar neste espaço a 
ciclovia bidirecional, com 3,10m de largura total e sem estacionamento lateral. Portanto, 
pelos parâmetros da Tabela 2 receberia um IPC de 35.  

4.2.2 Calçadas 
Com relação às calçadas, no cenário sem adequações as vias que se enquadraram 

para o estudo por apresentarem espaço físico suficiente foram 8 vias de um total de 51, o 
que corresponde a 16% do total de logradouros estudados. A situação existente é a de 
ocorrer estacionamento junto ao meio fio, em ambos os lados da via. As duas possibilidades 
são para ciclovia e ciclofaixa com estacionamento lateral. Para o primeiro caso, 
considerando a largura disponível para ciclovia na calçada de 2,5m e mais 1,0m de 
afastamento em relação ao meio fio, o estacionamento de 5,10m, o que totaliza 8,60m, e as 
referências da Tabela 3 que indicam que se a soma da ciclovia com a largura da faixa de 
estacionamento forem iguais ou superiores a 5,50m o Nível será 2 e o IPC 30. 

Já para o caso de ciclofaixa com estacionamento lateral, as dimensões disponíveis 
para a ciclofaixa unidirecional seriam de 1,8m, mais 1,0m para a área das árvores junto ao 
meio fio e os 5,10m de estacionamento, resultando num total de 7,9m. Como na Tabela 3 a 
dimensão precisa ser de apenas 4,20m da soma da ciclofaixa com a faixa de 
estacionamento para o espaço ser enquadrado no Nível 2, este é o nível obtido e a 
pontuação de IPC 20. 

4.3 Critério de conforto no trânsito em cruzamentos 
Para avaliar este critério, foram verificados os cruzamentos sem semáforos e de 

forma separada os sem canteiro central. Para esta análise, canteiros com largura inferior a 
1,80m não foram considerados. A velocidade limite para se enquadrar em Nível 2 é de 56,3 
km.h-1 para vias com até 3 faixas. Como a velocidade máxima praticada na área em estudo 
é de 50 km.h-1 e o número de faixa de rolamento vai até 2, os cruzamentos serão no máximo 
Nível 2, não alterando portanto o nível de cada via devido ao efeito de cruzamento.    

A Figura 3 ilustra os níveis encontrados para a área de estudo. Observa-se que 
existem segmentos não homogêneos (com diferente número de faixas de rolamento, largura 
da calçada, canteiro existente em algumas quadras e em outras não) que não tiveram 
classificação devido a metodologia abordar apenas os segmentos homogêneos.   
 



Figura 3 – Nível de conforto no trânsito com efeito 
de cruzamento e sem adequações  

 

Figura 4 – Nível de conforto no trânsito com efeito de 
cruzamento e com adequações 

 

 

Legenda 

 Nível 1  Nível 4 

 Nível 2  Segmento não 
homogêneo 

 Nível 3  Não comporta 
infraestrutura cicloviária 

Fonte: Prefeitura Municipal de Chapecó e editado pela autora (2013) 

 

Verifica-se também na Figura 3 que embora haja seis vias classificadas como Nível 
3, cinco delas cruzam quase toda a área de estudo. Isto faz com que um usuário ciclista 
provavelmente trafegue por estes locais críticos. As vias estão no nível 3 por apresentarem 
a velocidade de 50 km.h-1 e para se tornarem adequadas devem ter a sua velocidade 
máxima reduzida para 40 km.h-1. 

Outro trecho classificado com o Nível 3 é o segmento que possui uma pista de 
conversão na Av. Getúlio D. Vargas. No caso seria recomendado diminuir o comprimento da 
faixa de conversão de 38m para 23m, para a hipótese de se considerar os ciclistas em 
tráfego misto. Caso sejam construídas ciclovias e ciclofaixas isto não seria necessário.  



A Figura 4 ilustra a situação após a adequação, todas as vias analisadas que 
comportam infraestruturas cicloviárias estariam aptas, se enquadrando até o Nível 2 como 
máximo, sendo este o nível predominante.  

5. Considerações finais 
O objetivo deste estudo foi a análise do conforto no trânsito do centro de Chapecó 

em relação ao transporte cicloviário, em cenário presente e futuro. Em cenário atual 
observa-se que o conforto no trânsito está inadequado em importantes vias que cruzam o 
centro, sendo assim não se recomenda a implantação de infraestruturas cicloviárias. 

No cenário futuro, é possível tornar adequado o conforto no trânsito com alteração do 
limite de velocidade veicular, baixando a velocidade máxima dos atuais 50 km.h-1 para 40 
km.h-1. O canteiro central só seria viável de adequar na Av. Getúlio Dornelles Vargas. O 
estacionamento, para sua utilização em ciclovias e ciclofaixas, necessitaria retirar muitas 
vagas de veículos, o que ocasionaria o problema de falta de espaço para estacionar. 

Para uma continuidade deste estudo sugere-se a verificação das vias por 
segmentos. Neste caso, os trechos não homogêneos em termos de largura de faixas e das 
calçadas, por exemplo, também poderiam fazer parte do estudo. Outro item que pode ser 
estudado é o impacto das rotatórias nos cruzamentos, avaliando as dificuldades que elas 
podem causar no conforto do trânsito dos deslocamentos dos ciclistas. 
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