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Resumo 

As políticas de planeamento têm evoluído no sentido de aumentar o conforto e segurança do ciclista 

na infraestrutura ciclável. No entanto, a quantidade de informação relativa à perceção de risco e de 

conforto do ciclista em função do tipo de infraestrutura em que circula é muito limitado. Neste 

seguimento, na presente dissertação, investigou-se a perceção de risco de um grupo de 21 ciclistas, 

para identificar um possível comportamento comum de cada grupo, que pudesse ser utilizado para 

classificar a infraestrutura em que circula. Precedente desta análise, cada ciclista foi classificado em 

cinco grupos função do seu nível de conforto e nível de proficiência na utilização da bicicleta.  

Os voluntários que realizaram a experiência, equipados com um aparelho medidor de parâmetros 

biométricos e equipamento de recolha de vídeo e informação GPS. A partir dos dados recolhidos foram 

identificados eventos, relacionados com o comportamento de condução dos ciclistas. Foram também, 

recolhidos obstáculos, presentes na infraestrutura que pudessem influenciar a condução do ciclista e 

procedendo-se ao mapeamento dos mesmos. 

Os dados biométricos obtidos, foram analisados qualitativamente, procurando-se estabelecer uma 

correspondência entre momentos de stress detetados a partir dos registos biométricos e situações 

sincronizadas obtidas dos vídeos, identificando desta forma possíveis diferenças nos indutores de 

stress apresentados pelos vários grupos. 

Os resultados obtidos sugerem que pode existir uma correspondência entre o comportamento do 

ciclista de um determinado grupo e as características das vias nas quais circula apresentam.  
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Abstract 

Planning policies have evolved to increase cyclist's comfort and safety in the cycling infrastructure. 

However, the amount of information available regarding the cyclist’s risk perception and comfort 

according to the type of infrastructure in which they travel is very limited.  Accordingly, the present 

research analyzed the risk perception of a group of 21 cyclists to identify if there was a common behavior 

of each group that could be used to categorize the type of infrastructure they traveled in. Prior to this 

analysis, each cyclist was classified in five different groups according to their comfort and level of cycling 

proficiency. The volunteers selected to take a part in the experiment were equipped with a device to 

measure biometrical parameters and another one to collect video and GPS data. From the collected 

data, we defined and applied a procedure to identify a set of events for each ride of all cyclist, related to 

their behavior. We also collected data on hindrances present on the infrastructure they travelled in, 

which could interfere with their cycling behavior. The biometric data was analyzed qualitatively, where 

a correspondence was searched between the moments of stress detected in those biometric registers 

and synchronized situations collected with video data, in order to identify possible differences of stress 

inducers among the various groups of cyclists. Our results suggest that there may be a correspondence 

between the driving behavior of a cyclist from a specific group and the characteristics that the roads in 

which they travel present. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento  

Com a crescente relevância das políticas de transporte sustentáveis, os modos de transporte ativos, 

com particular foco no uso da mobilidade ciclável, têm vindo a ganhar relevo na realização de viagens 

de curta e média distância. (Pucher and Buehler, 2008).  

A bicicleta apresenta-se como um meio de transporte não poluente e que não provoca ruído, não 

provocando desta forma danos ambientais (IMTT, 2011b). Para além disso, funciona como um promotor 

da atividade física, com benefícios a nível da saúde, e apresenta também benefícios para a 

infraestrutura viária, contribuindo para o seu menor congestionamento, uma vez que a bicicleta ocupa 

menos espaço comparativamente com os veículos motorizados, e reduz os custos na rodovia 

comparativamente com um veículo motorizado. (Pucher and Buehler, 2017) 

Este modo de transporte pode competir com os veículos motorizados em distâncias curtas, até 5km, 

como se pode observar na figura 1, podendo o uso da bicicleta ser relevante e particularmente 

competitivo para a realização de deslocações utilitárias, nas quais se incluem deslocações para o local 

de trabalho ou de estudo. (IMTT, 2011b) 

 

Figura 1 - Comparação entre o tempo de percurso dos vários modos de transporte até 8km (distância – tempo)1. 

(IMTT, 2011b) 

Pelas razões anteriormente apresentadas, a utilização da bicicleta tem vindo a ser promovida de forma 

prioritária em vários países (UK Department for Transport, 2008), com o planeamento da infraestrutura 

viária a incluir infraestruturas cicláveis , como sejam as ciclovias, faixas cicláveis e medidas de acalmia 

de tráfego, de forma a permitir uma circulação segura e confortável, e a introdução de modelos de bike 

sharing e equipamentos de apoio, quer a nível nacional quer internacional.  

As políticas de promoção da mobilidade ciclável anteriormente referidas, associadas a uma maior 

consciencialização dos seus benefícios por parte da população, têm contribuído para o crescimento 

deste modo de transporte, sendo que a sua utilização em Copenhaga e Amesterdão chega quase a 

representar cerca de 40% de todas as viagens realizadas. (Pucher and Buehler, 2008) 

 

                                                           
1 Adaptado de Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro, Comissão Europeia, 2000 
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1.2. Pertinência 

Com o incremento das políticas de promoção de mobilidade sustentável e consequente aumento do 

número de ciclistas, torna-se cada vez um ponto mais fulcral o planeamento adequado da infraestrutura 

rodoviária, de modo a que a rede ciclável, garanta a segurança e conforto dos seus utilizadores e que 

assegure continuidade e o acesso aos vários destinos de forma fluída, sem congestionamento de 

trânsito que impeça a adequada circulação. 

Existem, no entanto, restrições quer económicas quer a nível de espaço disponível na rede rodoviária, 

pelo que não é possível que a circulação dos ciclistas seja realizada exclusivamente nas ciclovias e 

faixas cicláveis e tornando necessária a priorização de projetos de criação e alteração da infraestrutura 

ciclável a serem realizados. 

Por esta razão, verifica-se a inclusão da mobilidade ciclável em vias de tráfego partilhado, o que leva a 

um aumento do número de situações de conflito e uma maior dificuldade de harmonização dos vários 

modos de transporte. Estes fatores podem colocar um travão no crescimento do número de ciclistas 

devido à sua perceção de risco proveniente da circulação em conjunto com os veículos motorizados.  

No entanto, a grande maioria dos dados disponíveis quanto ao risco, são referentes a acidentes e 

fatalidades (atípico) e a estudos de preferências (através de questionários), em ambos os casos não 

se obtém dados relativos à perceção de risco, por vezes inconsciente, do utilizador no percurso que 

selecionaram e que determinará a utilização ou não da bicicleta por parte do mesmo. 

Existe, desta forma, um espaço para o desenvolvimento de métodos e tecnologias para a recolha do 

conforto e perceção de risco sentido pelo utilizador de bicicleta e para a sua articulação com a tipologia 

de vias em que circulam. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3. Objetivos 

A presente dissertação pretende contribuir para a caracterização e categorização da infraestrutura 

viária em função do comportamento dos utilizadores que nela circulam. Em primeiro lugar, procura-se 

contribuir para o processo de identificação e inclusão de ciclistas em grupos previamente definidos, 

função da experiência e do nível de conforto declarado, dos ciclistas, quando confrontados com 

infraestruturas com graus diferentes de dificuldade para a circulação em bicicleta, em ambiente urbano 

Pretende-se ainda, identificar um comportamento de condução padrão entre ciclistas com um mesmo 

nível de experiência e conforto e, que por esta razão, se possam incluir num mesmo grupo, sendo a 

expectativa que ciclistas pertencentes ao mesmo grupo, demonstrem comportamentos semelhantes 

em vias rodoviárias com níveis de dificuldade diferentes 

A partir do eventual comportamento padrão que os utilizadores de cada grupo exibam, pretende-se 

identificar quais os indicadores de comportamento reveladores de stress e, desta forma, determinar as 

características das vias em que o seu comportamento diferiu. Caso seja possível identificar indicadores 

que definam as características da infraestrutura viária, a partir do comportamento que os ciclistas 

apresentam nas mesmas, é possível fazer um alargamento da metodologia utilizada de modo a que 

ciclistas probe, caracterizem a infraestrutura à medida que circulam. 

Estes ciclistas sondas utilizariam os seus smartphones, instalados nas bicicletas, por forma a 

fornecerem os dados coletados sobre a rota e comportamento, à medida que circulassem na rede viária 

e/ou ciclável, cobrindo-se potencialmente a rede da cidade de uma forma mais ubíqua. 

Em suma existem duas hipóteses principais a verificar: 

• Caso se conheça o grupo a que cada ciclista pertence é possível, a partir do seu 

comportamento nos vários tipos de vias cicláveis, identificar as características dessa via; 

• Caso seja possível, existe a possibilidade de ciclistas probe rastrearem a rede ciclável, 

classificando as várias vias à medida que circulam, fazendo desta forma uma hierarquização 

da rede ciclável em função da experiência do ciclista. 
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1.4. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, incluído o presente capítulo introdutório.  

O segundo capítulo consiste na revisão da literatura, sendo esta concretizada em quatro pontos 

fundamentais, a apresentação da classificação da infraestrutura ciclável do ponto de vista do 

planeamento, a classificação dos ciclistas, a análise da segurança e do conforto da rede ciclável e, por 

fim, de que forma tem sido utilizada a tecnologia para avaliar a perceção de risco e conforto dos 

ciclistas. 

Neste sentido, em primeiro lugar é abordado de forma sumária como tem vindo a ser feita a 

classificação da infraestrutura ciclável, quer a nível nacional quer a nível internacional. De seguida, são 

analisadas as diversas tipologias de ciclistas existentes, quais as suas características e as diferenças 

entre uma classificação em termos de conforto e em termos de frequência. Apresenta-se também a 

evolução das técnicas de análise de risco e conforto em ciclistas e ainda de que forma a tecnologia foi 

introduzida nesta avaliação. 

A metodologia é apresentada no terceiro capítulo, com a descrição do procedimento adotado para a 

realização do trabalho experimental e a sua articulação com os resultados pretendidos. 

O quarto capítulo, foca-se na problemática da aquisição de dados para a realização do trabalho 

experimental, apresentando-se o procedimento adotado para a definição das vias, na cidade de Lisboa, 

que seriam utilizadas para os testes realizados e ainda os meios técnicos a ser utilizados. 

No penúltimo capítulo, o quinto, apresentam-se os resultados experimentais, com a divisão deste 

capítulo em duas partes. A primeira diz respeito à análise de dados recolhidos com o smartphone e 

com outros aparelhos de captura de vídeo e, a segunda, é referente à análise dos dados provenientes 

das cintas cardíacas que foram utilizadas.  

No sexto e último capítulo são expostas as conclusões e ainda possíveis desenvolvimentos futuros, 

com base nos resultados obtidos. 
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2. Revisão da literatura 

2.1. Classificação das infraestruturas cicláveis do ponto de vista do planeamento 

2.1.1. Dimensões requeridas por ciclistas 

A inserção de ciclistas no ambiente urbano, requer infraestruturas com características que permitam a 

sua circulação de forma segura e confortável. 

De acordo com o Cycle Infrastructure Design (UK Department for Transport, 2008), o espaço necessário 

para que o ciclista possa sentir-se, como anteriormente referido, seguro e confortável, depende de três 

fatores principais:  

• O “envelope dinâmico” do ciclista, ou seja, o espaço necessário para o seu movimento, ver 

figura 2 e figura 3; 

• A sua distância a objetos fixos quando se encontra a circular; 

• A distância a outros veículos e a sua velocidade. 

Estes três fatores foram complementados na sua definição em documentos posteriores. Desta forma, 

o espaço necessário para o movimento foi definido como dependente do declive e da velocidade de 

circulação, o que se justifica uma vez que a velocidades baixas (inferiores a 10 km/h) é mais difícil para 

o ciclista manter o equilíbrio e evitar oscilações relativamente à linha reta. O mesmo acontece no caso 

de velocidade elevada em descida, onde uma maior oscilação acontece requerendo uma maior largura 

para a circulação do ciclista (IMTT, 2011b). 

                               

 

 

 

Por uma questão simplificativa, pode-se admitir como a largura requerida por um ciclista, já incluindo a 

sua oscilação, 1 m. (UK Department for Transport, 2008) 

0,2-0,8 m 

Figura 2- Oscilação de um ciclista da linha reta 

(UK Department for Transport, 2008) 

Figura 3 - Espaços de manobra de ciclistas 

(Certu, 2007) 
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O IMTT, (IMTT, 2011b) define ainda que distância a objetos fixos, enquanto o ciclista circula, depende 

da tipologia dos mesmos. No caso de um lancil deverá reservar-se uma distância entre 25 a 50 cm 

(caso seja maior ou menor que 50 mm de altura, respetivamente). Perante sinalização vertical ou 

iluminação, deverá ser garantida uma distância mínima de 75 cm e, na presença de objetos contínuos 

(como sejam muros, fachadas), é aconselhável uma distância mínima de 1 m. 

É necessário ter em conta a distância a outros veículos e a velocidade a que estes circulam, caso estes 

estejam parados (estacionados) existe a necessidade de precaver uma possível abertura de porta, pelo 

que o IMTT recomenda uma distância mínima de 80 cm.  

No caso de veículos em movimento, principalmente no caso da ultrapassagem a ciclistas, deverá ser 

considerada uma distância entre 1-1,5 m devido ao efeito do vento e turbulência causada pelo veículo 

motorizado, como é possível observar na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Distância do ciclista para outros veículos motorizados.2  

2.1.2. Tipologias de percursos cicláveis 

A rede viária é a principal infraestrutura a ser utilizada por ciclistas, pelo que deverá disponibilizar ao 

utilizador as condições para a utilização da mobilidade ciclável, particularmente em áreas urbanas.  

Existem cinco condições principais que são fundamentais para que uma infraestrutura seja concordante 

com a utilização da bicicleta no meio urbano. (Austroads, 2014) 

Deve ser garantida:  

• Segurança, ou seja, garantir mínimo conflito com veículos, espaço necessário para efetuar 

manobras e um baixo nível de risco percecionado pelo utilizador. 

• Coerência terá que ser também assegurada, de forma a garantir consistência, continuidade e 

a conectividade origem- destino.  

• Outra condição essencial é o conforto, com um traçado que exija pouca necessidade de 

manobras e travagens e um terreno uniforme.  

• A atratividade e a direccionalidade constituem as duas condições finais, sendo que a última é 

garantida com uma “rapidez” na realização do percurso definido pelo utilizador.  

                                                           
2 Charte Cyclable, Fédération française de cyclotourisme (2010) 

Distância de 

segurança 

Espaço de 

Equilíbrio 
Espaço ocupado por um veículo 

ligeiro ou pesado 
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A nível nacional, existe o Pacote de Mobilidade com a Coleção de Brochuras Técnicas-Temáticas que 

inclui o documento “Rede Ciclável – Princípios de Planeamento e Desenho” (IMTT, 2011b) no qual se 

definem os critérios que devem guiar tanto a conceção quanto a implementação de redes cicláveis, de 

forma a satisfazer as condições anteriores. 

Na figura 5, encontra-se esquematizada a hierarquização de decisões a nível do planeamento da 

mobilidade ciclável, segundo o regulamento nacional. 

 

Figura 5 - Hierarquia de Decisão de Planeamento ((IMTT, 2011b) 

Portanto, a nível do planeamento, é dada prioridade à integração entre os veículos motorizados e a 

bicicleta no ambiente urbano, sendo as primeiras soluções a considerar a redução do volume de tráfego 

motorizado ou a redução da sua velocidade (vias banalizadas).  

Só numa situação em que as medidas de acalmia de tráfego não sejam aplicáveis, ou suficientes, é 

que são consideradas soluções de partilha da via destinada ao tráfego motorizado com as vias 

destinadas à mobilidade ciclável, como faixas cicláveis ou o caso de uma via segregada, a pista ciclável. 

Uma solução de partilha de espaço destinado a peões com ciclistas deverá ser a última solução a 

considerar, uma vez que o elemento mais vulnerável, neste caso o peão, fica com o seu nível de 

segurança diminuído.  

Neste sentido, são definidas 3 tipologias de percursos cicláveis, função do nível de segregação do 

tráfego rodoviário (IMTT, 2011b) 

• Mistas (via banalizada): Nas quais a via é partilhada por todos os utilizadores. Esta solução 

de via banalizada é privilegiada relativamente às duas restantes, embora seja mais 

aconselhável com tráfego mais baixo e velocidades mais reduzidas. 

• Separadas (faixa ciclável): Neste caso os veículos motorizados encontram-se separados do 

restante tráfego, devido à diferença de 3/5 entre estes e os modos ativos, através de uma 

separação visual. Teremos uma faixa ciclável junto à faixa de rodagem. 

• Segregadas (pista ciclável): No caso mais extremo, existe uma segregação total do tráfego 

rodoviário e ciclável, ou seja uma separação física, com a introdução de pistas cicláveis. Aplica-

se principalmente quando a densidade de tráfego é muito elevado ou a velocidade é elevada 
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Ainda de acordo com o mesmo documento do IMTT, os principais critérios dos quais depende a 

implementação de cada tipologia são a Velocidade de Circulação dos veículos motorizados [km/ h] e o 

Volume de Tráfego [Tráfego Médio Diário Anual (TMDA)] na via em estudo. 

Como é possível observar na figura 6, para volumes de tráfego inferiores a 8 mil veículos/dia e 

velocidade de circulação inferior a 30 km/h, uma solução mista de coexistência pode ser a mais 

adequada. Caso a velocidade de tráfego seja na ordem dos 70km/h, ou volume de tráfego superior a 

12 mil veículos/dia, é recomendada a utilização de pistas cicláveis, ou seja, soluções segregadas. 

 

Figura 6 - Critérios para a implementação de diferentes tipologias de percursos cicláveis ((Certu, 2007) e (IMTT, 

2011b)) 

São referidos outros critérios que podem, também eles, influenciar a tipologia a ser implementada, 

sendo estes a orografia (com particular relevo nas subidas, nas quais o diferencial de velocidades entre 

o veículo motorizado e a bicicleta é superior), o estacionamento (com as manobras e eventuais 

aberturas de portas que se encontram associadas ao mesmo), as características do tráfego, a 

dimensão do arruamento e a frequência de intersecções. 

Caso particular da via banalizada – Medidas de Acalmia de Tráfego 

Como anteriormente referido, as vias banalizadas caracterizam-se pela coexistência do ciclista com os 

restantes usuários da rede viária. 

Devido ao diferencial de vulnerabilidade entre os veículos motorizados e os modos ativos de transporte, 

numa situação de coexistência é apropriado considerarem-se medidas de acalmia de tráfego.  

As medidas de acalmia de tráfego são implementadas de modo a compatibilizar as condições de 

circulação dos diferentes modos de transporte, aplicando alterações à geometria das vias de forma a 

obrigar a um ajuste comportamental por parte dos condutores às novas condições físicas apresentadas 

(IMTT, 2011a). 

Podem passar pela diminuição do número de faixas, pela adoção de vias bidirecionais em vez que 

unidirecionais, a utilização de pavimento texturado, elementos físicos como lombas, a diminuição de 

raios de curvatura, diminuição do espaço disponível na via com introdução de arborização ou 
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iluminação. Na figura 7 apresenta-se o exemplo da sinalização numa via adequada à circulação de 

bicicleta, na qual são aplicadas medidas de acalmia de tráfego. 

 

Figura 7 – Exemplo de uma via partilhada. 3 

Geralmente esta tipologia de percurso ciclável é praticada no interior de zonas residenciais/bairros e 

em centros urbanos (Centre de Recherches Routières, 2009) e exige um estrito cumprimento das 

medidas de acalmia de tráfego e de código de trânsito, uma vez que a mesma infraestrutura é partilhada 

por utilizadores com características diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Fonte: http://sdotblog.seattle.gov/2009/09/24/sharing-the-road-with-sharrows/ [Acedido a 6 d Fevereiro de 2017] 

http://sdotblog.seattle.gov/2009/09/24/sharing-the-road-with-sharrows/
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2.2. Classificação de ciclistas  

Embora os ciclistas tenham, de um modo geral, dimensões físicas relativamente semelhantes, a sua 

confiança, destreza e preferências podem variar bastante (NACTO, 2011). Como tal, o seu nível de 

conforto pode variar com o meio urbano em que se inserem e com a infraestrutura apresentada. 

Um método de classificação de ciclistas, desenvolvido por Geller (2006), coordenador da mobilidade 

ciclável em Portland, categoriza a população baseando-se na sua tolerância ao stress e nas suas 

atitudes relativas à utilização da bicicleta e às infraestruturas existentes para a mobilidade ciclável, ou 

seja, qual o seu nível de conforto e qual o tipo de infraestruturas nas quais irão ou não utilizar a bicicleta. 

Este estudo teve em conta toda a população de Portland, independentemente do facto de estes 

utilizarem ou não a bicicleta atualmente. A população foi dividida em quatro classes, nomeadamente 

fortes e destemidos4, entusiastas e convictos5, interessados mas renitentes6 e, por fim, Irredutíveis do 

não7, com uma distribuição discriminada na figura 8. 

 

Figura 8 - Quatro tipos de ciclistas de acordo com a proporção da população. (Geller, 2006) 

A classe com menor percentagem de população associada corresponde aos fortes e destemidos. Esta 

classe é constituída por ciclistas que irão recorrer à bicicleta independentemente da infraestrutura 

apresentada, ou seja, serão capazes de circular independentemente do ambiente urbano em que se 

encontrem inseridos. 

O segundo grupo corresponde aos entusiastas e convictos, que são ciclistas que estão “confortáveis o 

suficiente para partilharem a via com veículos motorizados, no entanto preferem fazê-lo em 

infraestruturas exclusivas a ciclistas”. Este grupo já se deverá sentir confiante para realizar deslocações 

inseridos em ambiente urbano, sentindo possivelmente maior desconforto em vias nas quais a 

velocidade/fluxo de tráfego automóvel seja superior. 

Numa terceira classificação surgem os interessados mas renitentes, que constituem o grupo com maior 

representatividade. Aqui inclui-se a fração da população que gostava de utilizar mais a bicicleta, no 

entanto sentem medo. Sentir-se-iam mais confortáveis caso o fluxo dos veículos e a sua velocidade 

fosse inferior, portanto em zonas residenciais, e no caso de vias exclusivas a ciclistas. 

                                                           
4 Tradução adotada para o conceito anglo-saxónico de “strong and fearless” 
5 Tradução adotada para o conceito anglo-saxónico de “enthused and confident” 
6 Tradução adotada para o conceito anglo-saxónico de “interested but concerned” 
7 Tradução adotada para o conceito anglo-saxónico de “no way no how” 
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Na quarta e última classe, encontram-se os Irredutíveis do não, no qual se inclui a fração da população 

que não demonstra qualquer interesse em andar de bicicleta, quer devido a desinteresse, inabilidade 

ou apenas por não gostarem deste modo de transporte. 

Um sumário destas características pode ser observado na quadro 1. 

Classe de 

Ciclista 

Percentagem de população Características de cada classe 

Fortes e 

destemidos 

6% Andam de bicicleta em quaisquer 

condições. 

Entusiastas e 

convictos 

9% Capazes de circular em tráfego misto, mas 

privilegiam infraestrutura que acomode a 

mobilidade ciclável. 

Interessados 

mas renitentes  

60% Desconfortáveis quando confrontados com 

grandes volumes de tráfego ou grandes 

velocidades. 

Irredutíveis do 

não 

25% Sem interesse na utilização da bicicleta, 

independentemente da infraestrutura 

existente. 

Quadro 1 - Sumário das características de cada classe de ciclistas de acordo com Geller (2006). 

Jennifer Dill e Nathan McNeil (Dill and Mcneil, 2012), realizaram questionários telefónicos e online, 

destinados aos residentes de Portland, com o intuito de verificar a validade dos quatro tipos de ciclistas 

identificada por Geller, identificar que tipologias viárias se enquadram em cada grupo e, por fim, que 

identificar motivos poderão levar a um aumento do número de ciclistas. 

A partir da figura 9, é possível verificar que o estudo efetuado por Dill e McNeil (Dill and Mcneil, 2012) 

obteve uma distribuição bastante semelhante à anteriormente proposta por Geller, sendo assim uma 

tipologia com algum fundamento para a sua aplicação. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Comparação da distribuição da população de Portland no estudo de Geller e de DIll e McNeil.8 

                                                           
8 Fonte: https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-

streets/422787/ [Acedido a 1 de Fevereiro de 2017] 

S-F – Fortes e destemidos 

I-C – Interessados mas 

renitentes 

NW-NH – Irredutíveis do 

“não” 

E-C – Entusiastas e convictos 

https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-streets/422787/
https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-streets/422787/
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O inquérito incidia primeiramente no nível de conforto dos inquiridos, nesta fase foram apresentadas 

várias situações hipotéticas às quais os inquiridos teriam que atribuir uma classificação de 1 a 4, sendo 

4 muito confortável. Foi então possível identificar, a partir da pontuação atribuída pelos inquiridos às 

diversas situações, em qual dos grupos identificados por Geller se enquadrariam e em que tipos de 

infraestruturas se sentiriam mais confortáveis. 

Foram incluídos no grupo fortes e destemidos os inquiridos que se sentissem “muito confortáveis em 

vias fora de zonas residenciais sem qualquer tipo de faixa ciclável”. Os que se incluíssem na categoria 

“muito confortáveis em zonas não residenciais, com faixa ciclável” correspondem à categoria 

entusiastas e convictos, enquanto que, os interessados mas renitentes se apresentam totalmente 

desconfortáveis em qualquer via inserida numa zona não residencial, mesmo que exista uma faixa 

ciclável.  

Na figura 10, apresentam-se os resultados obtidos por Dill e McNeill para o conforto nos vários tipos de 

infraestruturas viárias por parte dos ciclistas que se incluem no grupo IC. 

 

Figura 10 - Distribuição de nível de conforto dentro da categoria interessados mas renitentes.9  

Qualquer inquirido que se apresentasse muito desconfortável por andar de bicicleta, 

independentemente da situação apresentada ou que não pudesse/soubesse andar seria inserido no 

grupo Irredutíveis do não. 

Para clarificar a distinção entre as classes Irredutíveis do não e interessados mas renitentes um 

segundo “leque” de questões foi feito para aferir o nível de interesse em utilizar mais a bicicleta por 

parte dos inquiridos. Sendo que caso a resposta fosse afirmativa seriam incluídos no grupo 

interessados mas renitentes, caso contrário incluir-se-iam no grupo Irredutíveis do não. 

McNeill e Dill, verificaram que as circunstâncias e infraestruturas em que os utilizadores (ou potenciais 

utilizadores) de cada grupo apresentam maior ou menor conforto vai de encontro ao apresentado por 

Geller. 

                                                           
9 Fonte: https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-

streets/422787/ [Acedido a 1 De Fevereiro de 2017]. 

https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-streets/422787/
https://www.citylab.com/transportation/2016/01/the-4-types-of-cyclists-youll-meet-on-us-city-streets/422787/
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De referir que, existem outras classificações de ciclistas e de potenciais ciclistas de acordo com a sua 

disponibilidade para utilizarem determinadas tipologias de infraestruturas nas suas deslocações.  

Destaca-se, a nível internacional, o método de classificação desenvolvido pela FHWA10 e, mais tarde, 

adotado pelo guia de planeamento de infraestruturas rodoviárias Norte Americanas (NACTO, 2011), 

que se baseia na destreza dos ciclistas, dividindo-os em 3 classes: 

• Classe A – Ciclistas Avançados: Ciclistas que são capazes de circular na grande maioria das 

condições de tráfego, inclusive a partilha de vias com os veículos motorizados. Privilegiam a 

velocidade, mesmo que isso implique a perda de vias exclusivas a ciclistas. 

• Classe B – Ciclistas Básicos: Ciclistas, cuja confiança e (falta de) destreza, faz com que 

privilegiem viam não banalizadas, ou vias cujo volume de tráfego e velocidade sejam reduzidas.  

• Classe C – Crianças: Menor capacidade de circularem em vias banalizadas, sendo 

privilegiada a circulação em vias segregadas. 

Existe uma clara distinção entre as classes A e as classes B e C, diferenças estas que se refletem na 

tipologia de infraestrutura em que optam por circular. Esta classificação não oferece, no entanto, a 

fração de população que se inclui em cada grupo. 

A nível nacional, o IMTT (IMTT, 2011b) apresenta também uma classificação de ciclistas, “função dos 

níveis de experiência, das diferentes perceções de risco e perigo e dos comportamentos quando 

inseridos na circulação motorizada” e do propósito da “deslocação ciclável”.  

Apresentando um sumário das suas características, ver figura 11 e figura 12, adaptado de Cycle 

Infrastructure Design(UK Department for Transport, 2008) e de Centre De Recherches Routiéres11. 

 

Figura 11 – Classificação dos motivos da deslocação ciclável. (IMTT, 2011b)  

 

                                                           
10 Federal Highway Administration Office of Safety and Traffic Operations Research and Development, 1994. 
11 Guide de bonnes pratiques pour les aménagements cyclables. Centre de Recherches Reoutières, Bélgica, 
2009. 
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Figura 12 - Classificação de ciclistas e sumário das suas características, segundo o IMTT (IMTT, 2011b). 

No caso específico da presente dissertação optou-se pela utilização da classificação de Geller (2006), 

uma vez que se considerou que era a que melhor refletia as tipologias de ciclistas tendo em conta as 

suas diferenças de nível de conforto perante as condições de infraestrutura apresentadas. Desta forma, 

esta seria a classificação que melhor poderia refletir as diferentes perceções de risco e conforto por 

parte dos ciclistas, visto que as restantes se apoiam numa base de frequência/experiência e 

proficiência. 

Considerou-se ainda que esta poderia ser aplicável à cidade de Lisboa (zona de estudo) e aos seus 

residentes, ainda que a sua distribuição populacional possa não ser a mesma.  

Para além dos 4 grupos admitidos por Geller, acrescentou-se um outro, que resulta do seccionamento 

do grupo interessados mas renitentes. O grupo interessados mas renitentes foi então dividido em dois 

subgrupos distintos, os interessados mas renitentes tipo 1 e interessados mas renitentes tipo 2.  

O primeiro subgrupo encontra-se mais próximo de se tornar entusiastas e convictos, pois, embora ainda 

sejam ainda ciclistas ocasionais (lazer), mostram maior tolerância à convivência com outros veículos 

no meio urbano, sendo capaz de, por exemplo percorrer uma zona com baixo fluxo de tráfego, sem 

infraestrutura própria, com baixo nível de stress. 

No caso do segundo subgrupo, estes encontram-se mais próximos do grupo Irredutíveis do não pelo 

que só se sentiriam confortáveis em vias exclusivas a ciclistas, quer ciclovias e vias segregadas, quer 

faixas cicláveis (não segregadas).  
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2.3. Avaliação do conforto na utilização das várias tipologias de infraestruturas cicláveis 

Vários métodos têm sido desenvolvidos, no sentido de avaliar o conforto e segurança nas diferentes 

infraestruturas cicláveis. Estas metodologias tinham inicialmente como base, a avaliação da 

adequação12 da infraestrutura para o uso da bicicleta, sendo uma pontuação atribuída de acordo com 

os atributos de um determinado segmento da infraestrutura Lowry, Furth and Hadden-Loh (2016).  

Mais tarde foram desenvolvidas metodologias que procedem à quantificação da segurança e conforto 

dos utilizadores de bicicleta numa dada rede ciclável, tendo também em consideração a acessibilidade 

e conectividade aos principais destinos. 

Ambas as metodologias procuram classificar a ciclabilidade13 de uma determinada rede viária, sendo 

esta definida no IMTT (2011), como a “qualidade/aptidão da rede viária para a realização da mobilidade 

ciclável, de forma a conferir segurança e conforto ao utilizador”. 

2.3.1. Avaliação da ciclabilidade com base em atributos da infraestrutura 

Os métodos com base na adequação, apresentados no quadro 2, atribuem uma pontuação baseada 

no conforto e segurança percecionada pelo utilizador numa determinada secção da infraestrutura 

ciclável, a partir das características por esta apresentada. 

Nome do método Acrónimo Referência Data 

Bicycle Safety Index Rating BSIR Davis 1987 

Bicycle Stress Level BSL Sorton and Walsh 1994 

Road Condition Index RCI Epperson 1994 

Interaction Hazard Score IHS Landis 1994 

Bicycle Suitability Rating BSR Davis 1995 

Bicycle Level of Service(Botma) BLOS Botma 1995 

Bicycle Level of Service (Dixon) BLOS Dixon 1996 

Bicycle Suitability Score BSS Turner et al 1997 

Bicycle Compatibility Index BCI Harkey et al 1998 

Bicycle Suitability Assessment BSA Emery and Crump 2003 

Bicycle Level of Service (Jensen) BLOS Jensen 2007 

Bicycle Level of Service (Petitsch et al) BLOS Petritsch et al 2007 

Bicycle Level of Service (HCM) BLOS HCM 2011 

 

Quadro 2 – Métodos comuns para avaliação da adequação da utilização da bicicleta (Lowry and Callister, 2012) 

                                                           
12 Tradução adotada para o conceito anglo-saxónico de “suitability” 
13 Termo é assumidamente um anglicismo pois não existe nenhum termo em português para o conceito de 
“bikeability” 
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Todos estes autores referidos no quadro 2, pretendem criar um modelo, que descreva a qualidade de 

serviço oferecida aos ciclistas, quando inseridos no meio urbano, nomeadamente em vias partilhadas, 

quantificando desta forma a perceção de risco e stress. 

Apesar de todos estes métodos identificados na quadro 2, seguirem o mesmo formato para a atribuição 

de pontuações, nomeadamente considerarem vários parâmetros da infraestrutura aos quais são 

atribuídas pontuações que combinadas permitem categorizar a secção da infraestrutura, os parâmetros 

a serem sujeitos a análise e a forma como as suas pontuações são combinadas variam de autor para 

autor Mekuria et al. (2012). 

Uma comparação entre os vários parâmetros considerados em cada método encontra-se discriminada 

no quadro 3. 

Parâmetro Acrónimo do método, data 

BSIR, 

1987 

BSL, 

1994 

BSS, 

1997 

BCI, 

1998 

BSA, 

2003 

BLOS, 

2010 

Largura da faixa exterior x x x x x x 

Largura da ciclovia — — — x x x 

Largura da berma — — x x x x 

Estacionamento na via x — — x x x 

Existência de lancil — — — — x x 

Volume de tráfego motorizado x x x x x x 

Número de faixas x — —  x x 

Velocidade dos veículos 

motorizados 

x x x x x x 

Percentagem de veículos pesados — — — x — x 

Condições do pavimento x  x  x x 

Declive x — — — x — 

Uso adjacente à via x — — — x x 

Grelha de drenagem x — — — x — 

Meio físico x — — — x — 

Faixa para viragem x — — — x x 

Curvas frequentes x — — — x — 

Distância de visão restringida x — — — x — 

Intersecção ferroviária x — — — — — 

Quadro 3 – Parâmetros considerados nos diversos métodos de avaliação da segurança com base na adequação 

(Lowry and Callister, 2012) 
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O método pioneiro nesta avaliação de segurança percecionada foi desenvolvido por Davis (1987), com 

a definição do índice de segurança para bicicleta (Bicycle Safety Index Rating, de acrónimo BSIR).   

Para Davis a adequação de uma via resultava da combinação de dois índices, o índice de segmento 

de estrada (roadway segment index, RSI) e o índice de avaliação de intersecção (intersection evaluation 

index, IEI) (Epperson, 1994).  

Os índices referidos podem ser calculados pelas duas seguintes fórmulas ((1) e (2)): 

RSI =  [ADT/(L ×  2500)]  + (S/56) +  [(4.25 –  W) × 1.635]  +  ∑PF +  ∑LF  (1) 

Na qual, ADT é a média de tráfego diário (veic/dia), L corresponde ao número de faixas de tráfego, S é 

o limite de velocidade (km/h), W é a largura da faixa exterior (m), ∑PF corresponde ao somatório das 

condições de pavimento e ∑LF ao somatório de fatores de localização (Epperson, 1994).  

IEI =  [(VC +  VR)/10000]  +  [(VR × 2)/(VC +  VR)]  +  ∑GF + ∑SF (2) 

Onde, VC é o volume de intersecção (veic/dia), VR o volume de tráfego na via indexada (veic/dia), ∑GF 

a soma dos fatores geométricos e ∑SF = a soma dos fatores de sinalização.  

Quanto menor for cada um destes dois índices, mais adequada será a via para a mobilidade ciclável. 

Verifica-se, no entanto, que este método não considera a segurança percecionada pelos ciclistas.  

Métodos mais complexos foram desenvolvidos desde o de Davis, passando para uma validação com 

base na perceção dos ciclistas da segurança e conforto. O método mais popular dentro dos 

anteriormente referidos é o desenvolvido no Highway Capacity Manual (HCM, 2010), que considera o 

nível de serviço de bicicleta (Bicycle Level of Service, de acrónimo BLOS). 

Este método baseia-se então na pontuação, por parte dos ciclistas, de um determinado segmento da 

via, e non desenvolvimento de uma fórmula que relaciona estas pontuações com vários parâmetros da 

via, prevendo o conforto percecionado pelo ciclista. (Mekuria et al. ,2012) 

O BLOS, considera então, dez parâmetros distintos associados às condições da infraestrutura e do 

tráfego. São estes a largura da faixa exterior, existência de lancil, largura da faixa ciclável e a largura 

da berma (ou seja, o espaço de manobra para os ciclistas), número de faixas, limite de velocidade, 

condições do pavimento, volume de tráfego motorizado, estacionamento na via e a percentagem de 

veículos pesados (HCM, 2010). 

Após a sua pontuação, cada um destes parâmetros é inserido numa fórmula (3) que permite o cálculo 

do conforto atribuído pelo ciclista a um dado segmento linear. A pontuação total é assim indexada a 

seis níveis de serviço, sendo A, o melhor e F o pior. 

𝐵𝐿𝑂𝑆 = 0.760 + 𝐹𝑊 + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑠 + 𝐹𝑝 (3) 

Com 𝐹𝑊 a corresponder ao fator de ajuste de largura, 𝐹𝑣 fator de ajuste ao volume de veículos, 𝐹𝑠 fator 

de ajuste da velocidade dos veículos e 𝐹𝑝 fator de ajuste às condições do terreno. Este método, no 

entanto, pode ser considerado inadequado para a aplicação prática.  
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Isto deve-se, em primeiro lugar, ao facto de requerer informação que não se encontra disponível, como 

é o caso dos volumes de tráfego e largura da via. Para além disso, obriga a cálculos extensos e 

complexos para quantificar as relações entre parâmetros e o nível de segurança e conforto. Em último 

lugar, apenas dá informações comparativas entre diferentes vias, como seja “A via A é melhor que a 

via B”. (Mekuria et al., 2012) 

As três dificuldades referidas são transversais a todos os métodos que consideram a adequação, 

embora considerem diferentes parâmetros. 

2.3.2. Avaliação da ciclabilidade com base na conectividade e acessibilidade 

Até 2011 os métodos não tinham em consideração parâmetros como a acessibilidade a conectividade 

entre as infraestruturas cicláveis e como estas afetavam a segurança e conforto percecionado pelo 

utilizador de bicicleta.  

Surgem então metodologias que consideram no conceito de ciclabilidade, a conetividade e 

acessibilidade como determinantes para o conforto, conveniência e segurança de uma determinada 

rede ciclável para aceder a destinos principais. (Lowry and Callister, 2012)  

Método de Mekuria, Furth e Nixon 

Mekuria, Furth and Nixon, (2012), propõem um sistema de classificação, com quatro níveis de stress 

associados ao tráfego (levels of traffic stress, LTS). 

Este método permite a identificação das vias (LTS) que um utilizador de bicicleta deve utilizar para 

chegar ao seu destino com o menor nível de stress possível, sem ser necessário recorrer a fórmulas 

complexas como as apresentadas anteriormente. (Mekuria et al. 2012) 

Este método baseia-se, portanto, em vários aspetos críticos inerentes à rodovia, nomeadamente o 

número de faixas, o limite de velocidade, obstáculos presentes na via ou na faixa ciclável, espaço de 

manobra, com particular destaque para a presença de estacionamento paralelo e para a largura da 

faixa ciclável, e a presença de sinalização vertical. (Mekuria et al. 2012) 

Um exemplo da atribuição de um nível de LTS, pode ser observado na figura 13. Com a classificação 

atribuída à rodovia a depender, neste exemplo específico, dos critérios número de faixas e limite de 

velocidade, observando-se que quanto maiores estes fossem, maior serio o nível de stress associado 

ao tráfego.  

Limite de velocidade Número de vias 

2-3 vias 4-5 vias Mais de 6 vias 

Até 40 km/h LST 1 ou 2 LST 3 LST 4 

48 km/h (30 mph) LST 2 ou 3 LST 4 LST 4 

Mais de 56 km/h (35 mph) LST 4 LST 4 LST 4 

Figura 13 - Atribuição de LTS, de acordo com o critério velocidade e número de faias em vias banalizadas. 

Adaptado de Mekuria et al., 2012. 
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Os critérios específicos que identificam cada um dos quatro níveis de stress, encontram-se 

discriminados no quadro 4. 

LTS 1 

Apresentam tráfego de baixo stress e que requer pouca atenção por parte dos ciclistas, 

sendo atrativa o suficiente para passeios recreacionais de bicicleta. 

Adaptadas para quase todos os ciclistas, incluindo crianças com conhecimentos sobre 

cruzamentos. 

Em interseções os ciclistas encontram-se ou fisicamente separados do tráfego (vias 

segregadas) ou encontram-se numa faixa ciclável, junto a um fluxo de tráfego lento com 

no máximo uma faixa em cada sentido, ou, em último caso, numa via banalizada com 

muito pouco volume de tráfego. 

Via onde os ciclistas se deslocam junto ao estacionamento, com espaço de manobra fora 

da zona de abertura de portas. 

Intersecções fáceis de ser abordadas e ultrapassadas. 

 

LTS 2 

Apresentam tráfego de baixo stress, sendo adequadas para a maioria dos utilizadores de 

bicicleta adultos, mas requerem maior atenção por parte das crianças. 

Em cruzamentos os ciclistas encontram-se ou fisicamente separados do tráfego (vias 

segregadas), ou numa faixa ciclável, junto a um fluxo de tráfego confinado e com 

espaçamento adequado em relação ao estacionamento ou, em último caso, numa via 

banalizada com muito pouco volume de tráfego. 

Intersecções não são difíceis para a maioria dos adultos. 

LTS 3 

Tráfego causador de maior stress que em LST 2, mas, ainda assim, inferior ao stress 

provocado por uma via banalizada com múltiplas faixas. 

Oferecem aos ciclistas uma faixa ciclável junto a tráfego de velocidade moderada ou vias 

banalizadas nas quais a velocidade dos veículos seja reduzida e apenas exista uma faixa 

em cada sentido. 

Cruzamentos de maiores dimensões, podendo incluir vias de maiores velocidades, mas 

ainda assim aceitáveis para uma grande parte dos ciclistas adultos. 

LTS 4 Um nível de stress acima de LTS 3. 

Quadro 4- Níveis de stress provocados pelo stress (LTS). (Mekuria et al. 2012) 

Este método classificativo, sugere ainda uma correspondência entre os níveis de stress devido ao 

tráfego e a classificação de ciclistas desenvolvida por Geller (2006), previamente descrita em 2.2. 

Mekuria et al. (2012), estabelece assim uma analogia entre a tipologia interessados mas renitentes com 

o LTS 2, que é indicado para ciclistas com intolerância ao tráfego, ou seja, privilegiam secções com 

baixo nível de stress associado. O LTS 3, corresponderia ao grupo entusiastas e convictos, que 

apresentem já uma maior resiliência ao stress, superando níveis de stress moderados. O LTS 4 

corresponde a vias destinadas a utilizadores que toleram níveis de stress elevado, ou seja, situações 
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de vias banalizadas com velocidades elevadas, os fortes e destemidos. (Lowry, Furth and Hadden-Loh, 

2016) 

Este método foi aplicado à cidade de San Jose, sendo todos os segmentos e foram mapeados com 

recurso a SIG14,de acordo com os níveis de stress previamente definidos. Este caso de estudo, mostrou 

que não existia uma conectividade entre vias de stress reduzido, havendo dificuldade para satisfazer a 

origem-destino pretendidos por ciclistas intolerantes ao stress. (Mekuria et al. 2012)  

Este método não é, no entanto, completamente efetivo na avaliação da segurança percecionada pelos 

ciclistas. A principal razão para esta ineficiência do método é o facto de não considerar alguns 

parâmetros inerentes ao tráfego rodoviário, para a minimização da complexidade do modelo, que, de 

acordo com vários autores, têm um papel importante nesta perceção.  

Um dos principais parâmetros excluídos deste método é o volume de tráfego. De acordo com Broach 

et al. (2011), o volume de tráfego é um fator de crucial importância na preferência de um determinado 

percurso em detrimento de outros, de acordo com dados GPS obtidos. A importância deste fator é 

reforçada noutros estudos, que enfatizam o facto de o volume de tráfego poder aumentar o nível de 

stress e ser determinantes para a escolha de percurso. (Winters et al. (2011) e Wahlgren et al. (2012)) 

2.3.3. Métodos baseados no conceito de acessibilidade  

Outros métodos baseiam-se num conceito semelhante à conectividade, muito embora apresente 

ligeiras diferenças, a acessibilidade. Muitas destas metodologias têm como base o conceito de 

acessibilidade, entre um determinado par origem-potencial destino, proposto por Hansen (1959).  

De acordo com Hansen (1959), a acessibilidade consiste no “potencial de oportunidades de interação”, 

ou seja, uma comparação da atratividade de um determinado par origem- potenciais destinos e a sua 

impedância. (Lowry, Furth and Hadden-Loh, 2016) 

Iacono et al. (2010), através da realização de inquéritos telefónicos, calcularam a acessibilidade para a 

comunidade de Minnesota e detetaram a tendência decrescente da atratividade de um determinado 

destino caso a sua distância em relação à origem for superior a 1,6 km (uma milha).  

No entanto, segundo alguns autores, este método não inclui um aspeto crucial para a análise de uma 

determinada rede ciclável, em termos de ciclabilidade, a adequabilidade de uma determinada secção 

linear da infraestrutura em termos de conforto e segurança, ou seja, a sua adequação. (Lowry and 

Callister, 2012)  

Tal como Iacono et al. (2010), outros métodos avaliam também a acessibilidade sem considerar a 

adequação, é o caso de McNeil (2010). Este método baseia-se em quatro perguntas (McNeil, 2010): 

• Para que destinos é que as pessoas realizam viagens? Qual a frequência para cada tipo de 

destino?  

• Onde se localizam estes destinos e quantos existem de cada tipo? 

                                                           
14 Sistema de Informação Geográfica  
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• Que distância consegue um ciclista percorrer? A partir de determinado ponto de partida, que 

distância consegue ou está disposto um ciclista a percorrer?  

• Quantos destinos essenciais se enquadram na zona abrangida pela zona de serviço de 

bicicleta e como se consegue avaliar a ciclabilidade a partir desta informação? 

Não inclui desta forma, de forma o conceito de segurança, de forma explícita, atribuindo uma 

determinada pontuação a cada uma das várias tipologias de destinos, fazendo depois o seu somatório 

de acordo com a presença destes destinos numa viagem de 20 minutos de bicicleta. (McNeil, 2010) 

Semelhante ao método de McNeil, temos o método desenvolvido pelo Walk Score®, depois adaptado 

à mobilidade ciclável, através do Bike Score. (Lowry and Callister, 2012) 

O Bike Score mede a “qualidade” de um determinado local para a utilização de bicicleta, numa escala 

de 0-100 baseando-se em quatro parâmetros, com o mesmo peso, presença de ciclovias, declives, 

destino e conectividade e modos de partilha de bicicleta. 

Esta quantificação permite a identificação de quatro classificações de acordo com o Bike Score (Walk 

Score, 2014): 

• 90-100: Paraíso dos ciclistas – Atividades do dia-a-dia podem ser realizadas de bicicleta; 

• 70-89: Muito Propicio à utilização de bicicleta – Utilização de bicicleta conveniente para a 

maior parte das viagens; 

• 50-59: Propício à utilização de bicicleta - Possui algumas infraestruturas cicláveis; 

• 0-49: Algo ciclável - Infraestrutura ciclável mínima. 

2.3.4. Métodos baseados no conceito de acessibilidade e de adequação  

Para a análise em termos de ciclabilidade alguns métodos associam ao conceito de acessibilidade a 

sua adequação em termos de características inerentes à infraestrutura, adequação, e aplicam-no à 

rede ciclável. (Lowry and Callister, 2012)  

Lowry (Lowry and Callister, 2012), considerando o conceito de acessibilidade de Hansen (1959), 

demonstram como o método do Highway Capacity Manual (HCM, 2010) e o nível de serviço de bicicleta 

(BLOS) por estes definidos, anteriormente referenciado na presente revisão da literatura, pode ser 

aplicado a uma comunidade utilizando sistemas de informação geográfica (SIG), extrapolando depois 

estes resultados para o cálculo da ciclabilidade. Atribuíam desta forma uma determinada pontuação, a 

Bicycle Level of Service Score, à rede viária. 

Este método permite distinguir redes cicláveis com grande adequação, de redes cicláveis com, para 

além de elevada adequação, conectividade aos principais destinos. 

Um método mais recente, de Lowry, Furth and Hadden-Loh (2016), apresenta 4 passos para a 

determinação da ciclabilidade:  

• Avaliação e determinação do stress; 

• Determinação do menor percurso possível, dentro dos limites aceitáveis de stress;  
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• Quantificação da conectividade; 

• Avaliação de cada segmento considerado em termos de contribuição para a acessibilidade 

Desta forma os autores determinam quais seriam as ligações com menor nível de stress associado 

para, desta forma, sugerirem qual o percurso com menor stress associado às ligações efetuadas ao 

longo de um determinado percurso. 

Para além dos dois métodos apresentados surgem também métodos com o conceito de índice de 

ciclebilidade, bikeability index, desenvolvidos por diferentes autores.  

Mesa and Barajas (2014), desenvolveram, para a cidade de Cali na Colômbia, um bikeability index 

baseado em 4 atributos, a topografia, qualidade da infraestrutura, segurança pessoal e a qualidade 

ambiental. Com recurso ao SIG, mapearam a conectividade existente entre os principais pontos da 

cidade e as zonas com melhores condições para a utilização da bicicleta. 

Krenn, Oja and Titze (2015), para analisarem a ciclabilidade de ambientes urbanos, criaram um outro 

bikeability index, com alguns pontos de análise em comum com o método de Mesa and Barajas (2014). 

Consideraram a topografia, a envolvente ambiental (zonas verdes), a infraestrutura ciclável e a sua 

presença na forma segregada e a ausência de infraestrutura ciclável em vias principais como atributos 

essenciais à avaliação da ciclabilidade, procedendo depois ao mapeamento em SIG da mesma, de 

forma a analisar a conectividade do meio urbano. 

Verifica-se então que, inicialmente, a grande maioria dos métodos apresentados considerava como 

principais fatores determinantes para a ciclabilidade, o volume de tráfego e a infraestrutura.  

Apenas mais tarde (2012) começaram a surgir métodos que analisavam a rede viária como um todo, 

considerando a ligação entre zonas propícias à deslocação de bicicleta, sendo desta forma possível 

começar a desenvolver mapas que indicam quais os percursos que, segundo os critérios considerados, 

estão mais aptos para a deslocação ciclável. 

Ainda assim, a grande maioria destes métodos baseia-se em dados pouco concretos e apresentados 

de forma agregada, desta forma é difícil de prever como é que as situações físicas e reais com que os 

ciclistas se deparam em determinadas vias afetam a sua perceção de conforto e segurança. 

2.4. Utilização da tecnologia na análise da experiência de ciclistas 

Os métodos apresentados anteriormente na presente revisão da literatura, no capítulo 2.3, analisam e 

mapeiam o risco e conforto dos ciclistas sem, na realidade, analisarem qual o seu comportamento nas 

diferentes vias. Por esta razão diferentes métodos surgiram à posteriori de forma a combater esta falta 

de informação. 

A medição do stress e conforto dos ciclistas aquando da sua deslocação ciclável tem sofrido uma 

grande evolução ao longo dos anos. Inicialmente tinha por base uma análise de preferências do ciclista 
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com recurso a GPS15, mais tarde para além da informação fornecida pelo GPS acrescentou-se o 

recurso a vídeo e à medição dos parâmetros biométricos dos utilizadores passou a ser uma realidade.  

2.4.1. Análise da experiência de ciclistas com base na informação fornecida pelo GPS 

Com a evolução da tecnologia de georreferenciação, muito amplificada pelo aparecimento dos 

smartphones, o recurso a esta informação para verificar quais as preferências de percurso dos ciclistas 

ganhou grande dimensão. 

O primeiro modelo de escolha de percurso, realizado por Menghini et al. (2009), teve por base uma 

vasta amostra de GPS, recolhidas em Zurique, durante a deslocação de ciclistas. Este estudo concluiu 

que os ciclistas apenas têm tolerância a percursos cujo desvio do caminho mais rápido não seja 

significativo, no entanto, as variáveis recolhidas para além da distância foram reduzidas, apenas 

incluindo a existência de vias cicláveis, presença de semáforos e a topografia. 

Surgiram, posteriormente, análises que incluíam um maior número de variáveis a ser analisadas. 

Broach et al. (2011) procederam à observação do percurso efetuado por 164 ciclistas com recurso ao 

GPS de um smartphone instalado nas suas bicicletas, de forma a analisar o seu comportamento e 

determinar as suas preferências para a realização das suas viagens quotidianas. 

No seu estudo, recorreram apenas a ciclistas que utilizam a sua bicicleta como modo de transporte 

principal e, com os resultados provenientes das suas deslocações, criaram um algoritmo capaz de gerar 

conjuntos de escolha procedendo-se de seguida à sua análise.  

Os resultados deste estudo sugerem que as escolhas de percurso dos ciclistas são afetadas pela 

frequência de viragem, a existência ou não de sinalização vertical nas intersecções, volumes de tráfego, 

distância e a topografia. Indicia também que existe uma preferência significativa por vias cicláveis 

segregadas e zonas de velocidades reduzidas e que não existe uma diferença significativa entre a 

preferência entre uma faixa ciclável e uma zona de velocidades reduzida. 

Na mesma linha do estudo de, Broach et al. (2011), Hood et al. (2011) analisaram os resultados da 

aplicação de um modelo de escolha de percurso com base na informação GPS, na cidade de São 

Francisco, Califórnia, EUA.  

Tal como na análise de Broach et al. (2011), este estudo tira partido da informação GPS obtida a partir 

dos smartphones, com recurso a uma aplicação, a CycleTracks (figura 14). A aplicação permite para 

além da obtenção de dados a uma maior escala com maior facilidade de divulgação, a recolha de 

informação acerca do propósito da viagem. É então possível a diferenciação entre viagens utilitárias e 

de lazer. 

Hood et al. (2011), analisaram no seu estudo várias variáveis, como os diferentes tipos de 

infraestruturas cicláveis, o número de viragens, número de faixas, dados meteorológicos, velocidade 

                                                           
15 Global Positioning System 
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de circulação e volume de tráfego. Concluíram que, na cidade de São Francisco, os ciclistas dão 

prioridade a faixas cicláveis relativamente a qualquer outra via ciclável e que procuram percursos com 

o menor número de viragens e subidas, admitem também poucas variações em relação ao percurso 

mais curto. 

 

Figura 14- Interface da aplicação "CycleTracks". (Hood et al., 2011). 

Seguido deste estudo, Blanc and Figliozzi (2016), em Portland, EUA, procuraram estabelecer a 

conexão entre o nível de conforto dos ciclistas e a infraestrutura. Analisaram, para este efeito, a 

informação GPS recolhida com a aplicação ORcycle16 e a classificação por parte dos ciclistas de cada 

via que percorreram no seu percurso. 

Para determinarem o conforto de cada voluntário nas várias situações com que se deparou ao longo 

do percurso, foram colocadas questões acerca da frequência com que realizam a viagem, fatores de 

escolha do percurso, fatores de conforto e causadores de stress.  

No caso dos fatores de conforto, foi pedido aos voluntários que classificassem (de muito mau a muito 

bom) o conforto que associam ao percurso. Para analisar fatores causadores de stress, foi pedido aos 

utilizadores que para várias situações apresentadas qualificassem o seu nível de preocupação entre 

nada preocupado a muito preocupado. 

Observaram, como se pode verificar na figura 15, que os fatores que suscitaram maior desconforto nos 

ciclistas foram a vias partilhadas, veículos estacionados e veículos pesados. 

                                                           
16 Aplicação desenvolvida pela Portland State University 
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Figura 15 – Nível de conforto de ciclistas de acordo com a infraestrutura. Adaptado de Blanc and Figliozzi (2016). 

Muitos outros estudos de preferências dos ciclistas com recurso ao GPS foram realizados por diversos 

autores, sendo os de maior relevância os de Hudson et al. (2012), Casello and Usyukov (2014), Cherry 

et al. (2016) e Chen, Shen and Childress (2017). 

Enquanto que estas análises apenas verificavam as preferências reveladas pelos utilizadores de 

bicicleta, novos métodos surgiram de forma a verificar possíveis discrepâncias entre as preferências 

reveladas e declaradas.  

Yang (Yang and Mesbah, 2013) realizou uma análise das preferências declaradas e reveladas pelos 

ciclistas em Brisbane, Austrália. Neste caso o autor realizou em primeiro lugar um inquérito aos ciclistas 

que fariam parte do seu estudo e, de seguida, com a informação GPS das suas viagens habituais e 

comparou os resultados obtidos nas duas situações referidas. 

Neste caso o autor identificou diferenças significativas entre as preferências apresentadas por parte 

dos ciclistas pouco frequentes e dos que utilizam a bicicleta em viagens utilitárias e identificou como 

principais fatores para a escolha do percurso a distância e o tempo consumido na realização da viagem. 

Para além disso foi identificada uma diferença entre a preferência por vias segregadas destinadas à 

bicicleta em termos práticos e teóricos. Na teoria esta era a opção mais comumente assumida pelos 

ciclistas, mas, na prática, tal nem sempre acontecia. 

No seguimento deste estudo Zacharias and Zhang (2016), realizaram uma análise semelhante em 

Shenzhen, na China. Neste caso, foram consideradas nove variáveis, nomeadamente, o 

estacionamento, a velocidade automóvel, o número de faixas, a existência de sombreamento, lojas e 

restaurantes, o volume de tráfego, se o tráfego é ou não misto e a existência de vias dedicadas à 

bicicleta. 

Os resultados de um questionário realizado a 212 voluntários, que utilizam a bicicleta regularmente, 

foram comparados com os resultados obtidos de um equipamento de recolha de GPS, que foram 

introduzidos num modelo de regressão linear no qual a variável dependente correspondia à preferência 

indicada nos questionários.  
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Neste estudo a preferência dos ciclistas recai sobre vias de tráfego partilhado em relação a vias 

segregadas e a percursos que, desde que com distâncias aproximadamente iguais, apresentem poucas 

viragens e poucos semáforos. 

Das análises é possível inferir que a escolha de vias dedicadas ao uso da bicicleta, especialmente se 

segregadas, podem nem sempre ser a escolha dos ciclistas para a realização dos seus percursos, 

principalmente se forem utilizadores regulares da bicicleta. Para além disso, o número de viragens e 

interseções assume, nestes estudos, alguma importância na escolha do trajeto. 

2.4.2. Análise da experiência de ciclistas com base em informação GPS, vídeo e sensores. 

As análises anteriores baseiam-se apenas na informação GPS do percurso escolhido pelo ciclista, ou 

seja, é capaz de capturar apenas o meio urbano em que está inserido e não a sua interação com o 

mesmo. Por esta razão vários estudos têm adicionado à informação proveniente do GPS, o recurso a 

imagem e a sensores capazes de medir parâmetros biométricos do ciclista durante a sua viagem. 

Num estudo de Lethonen (Lehtonen et al., 2016), houve a introdução de ficheiros vídeo para a análise 

da perceção de risco por parte dos ciclistas. A sua análise baseou-se em dois objetivos principais, em 

primeiro lugar para determinar a perceção de risco dos ciclistas perante “estímulos controlados” e em 

segundo lugar efetuar uma comparação entre ciclistas regulares e não regulares. 

Para este efeito, após a gravação do percurso de cada ciclista, clipes de vídeo foram mostrados aos 

participantes, sendo-lhes requerido que indicassem quais as situações que seriam causadoras de 

maior risco (ver figura 16).  

 

Figura 16 – Nível médio de risco para ciclistas frequentes (verde) e não frequentes (azul) em faixas cicláveis 

(esquerda) e nos passeios (direita). (Lehtonen et al., 2016) 
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Nesta análise, o nível de risco percecionado por ciclistas regulares revelou-se superior à dos ciclistas 

com menos experiência, sugerindo que estes detetam situações de potencial perigo com maior 

facilidade. Para além disso um maior nível de risco foi percecionado nos passeios relativamente às vias  

cicláveis, resultante provavelmente do maior número de conflitos e obstáculos existentes. Concluíram 

ainda que o nível estimado de risco e o nível de risco percecionado não estão diretamente relacionados, 

devido à diferença entre risco existente e detetado. 

Para além do recurso a vídeo outros estudos incluem também resultados de sensores biométricos. 

Zeile et al. (2015), recolheram dados para analisar o conforto percecionado pelos ciclistas provenientes 

de diferentes fontes, vídeo com recurso a uma GoPro, a aplicação People as Sensors17, uma cinta 

biométrica para medir o ECG e um monitor corporal para a medição de atividade eletrodérmica.  

Através da aplicação People as Sensors, os voluntários eram capazes de introduzir observações ao 

longo de todo o percurso e, quando um evento de stress fosse detetado pelos sensores, os 

participantes poderiam introduzir o seu sentimento nesse momento e o contexto em que tal evento 

ocorreu. 

Um exemplo do mapeamento de eventos de stress obtidos a partir deste método encontra-se 

representado na figura 17. 

 

Figura 17 – Mapeamento de eventos de stress detetados com recurso a sensores, vídeo e com recurso à aplicação 

People as Sensors. Adaptado de Zeile et al. (2015). 

                                                           
17 Desenvolvida por Resch et al. (2015) 
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Os autores conseguiram desta forma combinar vários métodos de deteção de parâmetros físicos nos 

utilizadores de bicicleta com as suas emoções ao longo do percurso que estão a efetuar. 

Figliozzi (Figliozzi, 2016), fez uma primeira abordagem entre a relação entre o tipo de ciclista e o stress 

percecionado pelo mesmo em determinados tipos de vias. 

 Utilizando a aplicação ORcycle, a que recorreu na sua análise anterior (Blanc and Figliozzi, 2016), 

recolheu informações acerca do percurso efetuado pelos ciclistas (GPS), informações acerca de 

possíveis incidentes, falta de segurança e dados acerca dos hábitos do utilizador. Com a análise de 

dados do utilizador é possível fazer uma primeira análise de como as habilidades e os hábitos do ciclista 

podem influenciar o seu conforto num determinado tipo de infraestrutura. 

Recolheu também dados biométricos do utilizador, a Galvanic Skin Response, ou seja, as alterações 

na pele que o ciclista sofre ao longo do percurso de forma a medir o stress a que está sujeito, e os 

dados cardíacos através de uma cinta. Para além disso os voluntários foram, ao longo do seu percurso 

recolhendo dados vídeo do mesmo. 

Os voluntários foram postos a circular num percurso com várias tipologias de infraestrutura viária, 

nomeadamente faixas cicláveis, ciclovias e vias partilhadas.  

Com a sua análise Figliozzi (Figliozzi, 2016), constatou que existia uma diferença significativa entre o 

stress sentido a circular na hora de ponta e fora da hora de ponta (ver figura 15), sendo o stress muito 

mais acentuado na 1ª situação. Identificou também como situações causadoras de maior stress a 

presença de veículos pesados na via, a circulação em vias arteriais, a não existência de infraestrutura 

dedicada à bicicleta e as intersecções como se pode observar na figura 18. 

 

 

Figura 18 – Comparação entre nível de stress sentido na hora de ponta e fora da hora de ponta. Mapeamento do 

stress. (Figliozzi, 2016) 
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Apesar dos estudos apresentados relacionarem parâmetros biométricos e vídeo com informação 

geográfica recolhida durante o percurso dos ciclistas, não existe ainda uma ligação clara entre o tipo 

de ciclista e o stress sentido pelo mesmo nos diferentes tipos de vias. 

Vieira et al. (2016), apresentaram uma aplicação para smartphone, Mobility in Cities, (que será utilizada 

na presente dissertação) capaz de recolher informação GPS e vídeo, conjugando-as, a partir de um 

processo automatizado, com dados biométricos obtidos a partir de uma cinta cardíaca, de forma a 

detetar situações causadoras de stress para o utilizador de bicicleta 

2.4.3. Novas tecnologias para a medição de stress em ciclistas 

Outras inovações tecnológicas, para além das cintas biométricas e eletrodérmicas, foram 

desenvolvidas para detetar as reações do ciclista enquanto realiza o seu percurso.  

O projeto MindReader, ver figura 19, desenvolvido originalmente pelo MIT18, apresenta um sistema que 

engloba um capacete, munido de sensores, que detetam a atividade cerebral do seu utilizador, sendo 

assim capaz de rastrear o impacto que o meio urbano tem no ciclista em tempo real. 

 

Figura 19 – Metodologia do projeto MindReader.19 

Este capacete, junto com uma aplicação de recolha de GPS, é capaz de gerar um mapa com cores 

indicativas de atividade cerebral de relaxação, os denominados “Sweetspots” e os locais que requerem 

mais concentração por parte do ciclista, os “Hotspots”. Desta forma gera um mapa com informação 

acerca de que percursos poderão induzir menos stress no utilizador, permitindo escolher à priori um 

percurso com características que se adequem mais a cada ciclista. 

 

 

                                                           
18 Massachusetts Institute of Technology 

 
19 Fonte: http://dukodestudio.com/MindRider/images/MindRider_systemdiagram.png [Acedido a 1 de Agosto 
de 2017]. 
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3. Metodologia 

As soluções presentes na revisão bibliográfica (capítulo 2.), apresentam vários métodos para procurar 

determinar o conforto e stress que os utilizadores de bicicleta sentem em determinadas infraestruturas 

cicláveis.  

No entanto, os trabalhos realizados, não apresentam uma relação quantificada dos aspetos 

comportamentais revelados pelo ciclista, nomeadamente quando apresenta sinais de stress, quando 

utiliza diferentes tipos de infraestruturas da rede ciclável, desde a via ciclável segregada até à partilha 

das vias rodoviárias em igualdade de circunstâncias com os automobilistas.  

Tal como referido anteriormente, defende-se nesta dissertação que, conhecendo o tipo de ciclista e 

medindo o seu comportamento na condução da bicicleta, é possível classificar o nível de dificuldade 

e/ou adequação da via para o grupo de ciclista a que pertence. 

Para que tal seja possível o trabalho prático da dissertação divide-se em quatro fases distintas, como 

é possível verificar na figura 20: 

1. Classificação dos voluntários e da infraestrutura; 

2. Realização da experiência, recolha de dados e a sua transmissão para o servidor; 

3. Análise de dados; 

4. Identificação de indicadores do comportamento do ciclista que permitam definir as 

características da via. 

 

Figura 20– Descrição esquemática da metodologia adotada 

Na primeira fase reuniu-se um grupo de 21 voluntários, com diferentes experiências em termos de 

mobilidade ciclável e, para determinar a que grupo de ciclistas pertencem, foi lhes pedido que 

preenchessem um questionário (mais informação no capítulo 3.3). Em simultâneo foi definido o “grau 

de dificuldade”, função das características estáticas e dinâmicas, de cada via passível de integrar um 
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percurso. Em função dessa definição, procedeu-se à escolha do percurso que cada grupo de ciclista 

irá percorrer. 

Depois de estabelecida a correspondência entre cada voluntário e o percurso a realizar, numa segunda 

fase, este foi equipado com o equipamento necessário à recolha de vídeo, dados indicativos de stress 

e informação geográfica (capítulo 3.4). Concluído o percurso, foi realizado um questionário pós- 

experiência, no qual foram colocadas perguntas acerca do percurso acabado de realizar. Importa referir 

que a experiência foi realizada por todos os utilizadores em dias úteis e na hora de ponta (17h-19h). 

Após a transmissão de todos os dados para o servidor, numa terceira fase, procedeu-se à identificação 

de eventos em cada via, que correspondem a comportamentos na condução do ciclista como sejam 

manobras bruscas, ultrapassagens sofridas ou efetuadas, desacelerações e paragens. Foram ainda 

identificados os obstáculos20 que pudessem eventualmente interferir com a condução do ciclista, 

fossem estes dinâmicos, dinâmicos, mas temporariamente parados (entenda-se como obstáculo 

dinâmico, mas temporariamente parado, como por exemplo um veículo estacionado em segunda fila) 

ou estáticos. Paralelamente, para cada ciclista procedeu-se ao levantamento de situações causadoras 

de picos de stress, detetados pela cinta cardíaca.  

Numa quarta e última fase, procurou-se, encontrar padrões na condução entre os ciclistas de um 

mesmo grupo e diferenças de comportamento padrão entre os diferentes grupos nas diferentes 

tipologias de infraestrutura. Caso tal não fosse possível, tentar-se-ia determinar se os eventos 

identificados indicam qual o nível de perceção de risco. Caso tal fosse possível, proceder-se-ia à 

identificação de indicadores na condução do ciclista, que permitam determinar as caraterísticas da via 

em que circulam, de forma a que no futuro probes pudessem rastrear a totalidade da rede viária, de 

forma automatizada. 

De referir que, apesar do número de voluntários (21) não ser estatisticamente relevante, julga-se ser 

adequado para a presente dissertação, uma vez que se pretende efetuar uma prova de conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 O termo normalmente usado em Inglês é “hindrance” e o nível de dificuldade das vias para a circulação 
ciclável é frequentemente o número de “Hindrances”, tal como na metodologia do HCM (2010). 
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4. Caso de estudo 

4.1. Questionário pré-experiência  

Como referido na metodologia (capítulo 3.), é essencial, para a realização da experiência, que se 

conheça e consiga inserir cada um dos 21 voluntários num determinado grupo de ciclistas, de forma a 

ser selecionado o percurso que cada um irá realizar.  

Neste caso, como explicado anteriormente no capítulo 2.2, tomaremos por base a classificação 

proposta por Geller (Geller, 2006), que identifica quatro grupos de ciclistas, nomeadamente os 

Irredutíveis do não, os interessados mas renitentes, os entusiastas e convictos e os fortes e destemidos, 

em ordem crescente de número de infraestruturas em que se sentem confortáveis. 

Considerou-se relevante, como referido no capítulo 2.2., dividir o grupo interessados mas renitentes 

em dois subgrupos interessados mas renitentes tipo 1 e interessados mas renitentes tipo 2, estando o 

grupo interessados mas renitentes tipo 1 mais próximo de ser Irredutíveis do não e o grupo interessados 

mas renitentes tipo 2 mais próximos de se poderem tornar entusiastas e convictos. 

A distribuição dos elementos dos vários grupos de acordo com o seu nível de conforto e disponibilidade 

encontra-se representado na figura 21. 

   

Figura 21 - Classificação de ciclistas por nível de conforto e disponibilidade.  

4.1.1. Elaboração do questionário  

Uma vez que uma auto classificação dos voluntários poderia levar à sub ou sobre valorização do 

conforto dos mesmos, procedeu-se à realização de um inquérito para que estes fossem incluídos num 

dos 5 grupos acima descritos. 

Optou-se pela elaboração de um inquérito de respostas, na sua maioria, fechadas, que pode ser 

consultado no Anexo A – Questionário Pré-experiência. Este inquérito foi realizado no google forms, ou 

seja, em formato online, pela simplicidade de processamento dos dados e custo nulo. 

Este questionário, dividiu-se em quatro secções distintas de carácter obrigatório e uma de carácter 

opcional:  

• A. Perfil do utilizador; 
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• B. Frequência de utilização; 

• C. Perfil de conforto do utilizador; 

• D. Perfil de disponibilidade do utilizador; 

• E. Sugestões dos utilizadores de bicicleta no meio urbano (resposta aberta e de carácter 

opcional). 

Na primeira secção deste questionário foram colocadas questões de forma a conhecer o perfil do 

voluntário/utilizador. Procurou-se recolher dados sociodemográficos, como a idade e género, 

informações acerca do seu conhecimento do código da estrada (se possuem ou não carta de condução) 

e algumas informações sobre a sua experiência enquanto ciclistas (acidentes) e sobre equipamento de 

segurança que utilizam (capacete). 

Foi ainda pedida uma auto classificação dos voluntários enquanto ciclistas. Caso a sua auto 

classificação correspondesse a “não sei andar de bicicleta” seriam encaminhados diretamente para a 

secção D – Perfil de disponibilidade do utilizador, uma vez que as restantes perguntas não seriam 

aplicáveis no seu caso.  

Considerou-se importante saber de seguida quais os hábitos do voluntário enquanto ciclista e com que 

frequência utiliza a bicicleta. Com este fim, procurou-se efetuar um perfil de frequência do utilizador, 

no qual se inseriram questões acerca da finalidade das suas viagens de bicicleta e com que frequência 

as realiza, qual o período(s) do dia em que as costuma realizar e ainda informação acerca dos anos de 

experiência enquanto ciclista. 

Depois da obtenção de dados preliminares dos voluntários, partimos para questões que determinam o 

grupo de ciclistas em que se inserem. Analisando os grupos identificados por Geller (Geller, 2006), é 

possível observar que os diferentes grupos são definidos por dois adjetivos, um referente à sua 

disponibilidade (irredutíveis ,interessados, entusiastas, fortes) e um outro mais relacionado com o 

conforto (“não”, renitentes, confiantes, destemidos).  

Por esta razão, e à semelhança do estudo levado a cabo por Dill e McNeill (Dill and Mcneil, 2012), 

foram criadas duas secções distintas, uma para perceber qual o perfil de conforto do utilizador e outra 

para determinar qual o seu perfil de disponibilidade. 

Em ambas secções, C e D, foi utilizada uma escala de Likert21 de 1 a 7 pontos. Optou-se por um número 

ímpar de forma a possibilitar a escolha da opção mediana, que nos poderia dar informações 

adicionais acerca de utilizadores de alguns dos grupos, ao contrário do caso de Dill e McNeil, 

que utilizaram uma pontuação de 1 a 4.  

Vários autores, (Miller, 1956; Dalmoro and Vieira, 2013), recomendam a escolha de uma escala de 5 

ou 7 pontos, neste caso optou-se por uma escala de 7 pontos para facilitar a distinção dos indivíduos 

pertencentes aos grupos intermédios. 

                                                           
21 Escala de pontuações desenvolvida para demonstrar preferências, desenvolvida por (Likert, 1932) 
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Para conhecer qual o perfil de conforto do voluntário, foram apresentadas várias situações do dia-

a-dia em diferentes tipos de infraestruturas, com uma imagem ilustrativa associada, às quais os 

inquiridos atribuíram uma pontuação de 1 a 7, correspondendo 1 a muito desconfortável e 7 a muito 

confortável. 

As tipologias de infraestruturas escolhidas, apresentadas previamente no capítulo 2., foram as 

seguintes: 

1) Ciclovia; 

2) Zona residencial pouco movimentada ou zona 30, ou seja, zonas com baixa velocidade de 

circulação; 

3) Zona residencial muito movimentada; 

4) Vias com velocidade de circulação automóvel entre 30 a 50 km/h, ou seja, dentro das 

localidades; 

5) Vias com velocidades superiores a 50 km/h (estradas nacionais). 

A cada uma destas tipologias foram adicionadas situações que ocorrem habitualmente durante a 

circulação de bicicleta, particularmente na cidade de Lisboa.  

No caso das ciclovias foi adicionada a distinção entre ciclovia exclusiva a bicicletas e ciclovias 

partilhadas com peões. Esta separação foi feita, uma vez que a partilha da ciclovia com outro modo de 

mobilidade suave pode diminuir o conforto, devido ao aumento de possibilidade de conflito. 

 Em todos os outros casos foram adicionados eventos que pudessem alterar o nível de conforto do 

utilizador a circular numa determinada infraestrutura.  

Relativamente aos eventos que pudessem ter influência negativa no conforto, considerou-se a 

existência de veículos estacionados, devido à abertura de portas e realização de manobras por parte 

dos veículos motorizados. Os veículos em 2ª fila foram também incluídos, situação recorrente em 

Lisboa e que obriga a manobras adicionais por parte do ciclista.  

Por fim o declive foi também considerado como relevante, no caso de uma descida acentuada, pelo 

aumento súbito da velocidade de circulação da bicicleta e, no caso de uma subida acentuada, pelo 

maior diferencial de velocidades entre a bicicleta e o veículo motorizado. 

No sentido inverso, com possível influência positiva, introduziu-se, nas situações 3,4 e 5, o caso da 

existência de uma faixa BUS na qual as bicicletas pudessem circular, ou seja, com alguma separação 

do restante tráfego, e a hipótese de circular numa faixa ciclável, também ela com separação visual do 

restante tráfego. 

Numa última secção, como já referido, procurou-se traçar um perfil de disponibilidade do utilizador. 

Pretendeu-se analisar qual a disponibilidade de a bicicleta vir a ser um meio de transporte que os 

voluntários utilizam com maior frequência nas suas deslocações diárias.  

Para este efeito foram colocadas quatro questões, a primeira das quais uma pergunta direta acerca da 

probabilidade de a utilização da bicicleta passar a ser um elemento presente nas suas deslocações 
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pendulares. Procura-se desta forma averiguar a disponibilidade de utilizar a bicicleta com maior 

frequência com as condições atuais da infraestrutura.  

De seguida, as restantes três perguntas, analisam a disponibilidade do voluntário para experimentar 

utilizar a bicicleta nas suas deslocações casa-trabalho e, ao mesmo tempo analisar se as condições da 

infraestrutura alterariam a sua resposta. 

Numa última secção, apresenta-se uma questão de resposta aberta, para que os utilizadores sugiram 

que alterações na infraestrutura aumentariam o conforto nas deslocações de bicicleta. 

4.1.2. Árvore de decisão de apoio à inclusão dos voluntários num grupo de ciclistas 

Após o preenchimento do inquérito por parte dos voluntários da experiência, foi necessário criar uma 

árvore de decisão22 que permitisse encaixar cada um num dos cinco grupos indicados acima. 

Antes da apresentação da árvore de decisão utilizada é conveniente relembrar as características que 

definem cada um dos grupos de ciclistas (Geller, 2006), quadro 5, incluindo o novo grupo de ciclistas, 

os interessados mas renitentes tipo 2.  

Classe de Ciclista Características de cada classe 

Fortes e 

destemidos 

Andam de bicicleta em quaisquer condições. 

Entusiastas e 

convictos 

Capazes de circular em tráfego misto, mas privilegiam infraestrutura que 

acomode a mobilidade ciclável. 

Interessados mas 

renitentes tipo 1 

Desconfortáveis quando confrontados com grandes volumes de tráfego ou 

grandes velocidades. 

Interessados mas 

renitentes tipo 2 

Apenas confortáveis em infraestrutura própria para a circulação de bicicleta. 

Menos disponíveis para utilizar a bicicleta regularmente. 

Irredutíveis do não Sem interesse na utilização da bicicleta, independentemente da 

infraestrutura existente. 

Quadro 5 - Características dos cinco grupos de ciclistas em estudo. 

A partir destas características e considerando a pontuação 4 como o limite da zona de nível aceitável 

de conforto do utilizador, estabeleceu-se a árvore de decisão esquematizada na figura 22. 

 

                                                           
22 Esquematização do conjunto de decisões, sob forma de nós, para obter uma classificação. 
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Figura 22 – Árvore de decisão para a inclusão dos voluntários num dos cinco grupos de ciclistas. 

Como se classifica 
enquanto ciclista

Nunca ando/Não sei 
andar(NWNh)

Anda de bicicleta

Ciclovia só com ciclistas 

>=4 (IC1,IC2,EC,SF)   

Zona residencial pouco 
movimentada

>=4(IC1,EC,SF)

Zona residencial muito 
movimentada

>=4(EC,SF)

Via com velocidade de circulação 
30-50 km/h 

>=4(EC,SF)

Superior a 2 na >50(SF)

>50 Responde 1 ou 2(EC)

<4(EC)

<4(IC1)

<4 (IC2)

<4 (SF,IC2)

Zona residencial pouco 
movimentada

>=4(SF)

<4 (IC2)
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A primeira divisão a ser efetuada é entre o grupo Irredutíveis do não e os restantes, este grupo 

distingue-se dos restantes pelo facto de não andar de bicicleta independentemente da situação 

apresentada. Desta forma caso se classificassem como “Não ando de bicicleta/ não sei andar de 

bicicleta” seriam automaticamente classificados como Irredutíveis do não (NWNH).  

Continuamos com quatro grupos que se distinguem pelas diferentes tolerâncias à falta de infraestrutura 

ciclável apresentada. Na primeira questão, colocada na 3ª secção do questionário (Anexo A – 

Questionário Pré-experiência), os voluntários classificaram de 1 a 7 o seu conforto numa ciclovia, no 

caso desta classificação considerou-se o indivíduo como desconfortável.  

A partir da definição dos diferentes grupos expostos no quadro 5, os únicos elementos que 

eventualmente se sentiriam desconfortáveis numa ciclovia seriam os interessados mas renitentes tipo 

2 (IC2). Considerou-se, no entanto que ciclistas do grupo fortes e destemidos (SF) também pudessem 

manifestar algum desconforto nesta infraestrutura, devido à presença de outros ciclistas que circulem 

a velocidades inferiores. 

De seguida, foi apresentada a situação de uma zona residencial pouco movimentada. Nesta situação 

todos os elementos, exceto os pertencentes ao grupo IC2 e os já identificados NWNH, são capazes de 

circular, de forma confortável. Desta forma caso a pontuação dada neste caso fosse inferior a 4 o ciclista 

seria classificado como IC2. 

Pela mesma razão, caso o ciclista se apresentasse como desconfortável numa ciclovia, mas confortável 

numa zona residencial pouco movimentada seria classificado como SF. 

Após classificados os elementos que atribuem um valor inferior a quatro na presença de uma ciclovia, 

é necessário classificar os que se sentem confortáveis nesta situação. No caso de a pontuação 

atribuída ao nível de conforto ser inferior a 4, tanto no caso de ciclovias quanto no caso de uma zona 

residencial pouco movimentada, o grupo atribuído ao inquirido seria IC2, pelas razoes acima descritas.  

Caso a pontuação atribuída a uma zona residencial pouco movimentada seja superior a quatro, existem 

três grupos de ciclistas aos quais o voluntário poderia pertencer, os interessados mas renitentes tipo 1 

(IC1), os entusiastas e convictos (EC) e os restantes voluntários pertencentes ao grupo SF.  

Uma zona residencial muito movimentada é caracterizada por um fluxo de tráfego elevado, pelo que 

numa situação de via partilhada os pertencentes ao grupo IC1, já não seriam capazes de tolerar esta 

situação. Assim sendo, qualquer voluntário que pontuasse uma zona muito movimentada com um valor 

inferior a 4 seria classificado como IC1. 

Por fim, é necessário proceder à diferenciação entre os voluntários que se enquadram no grupo EC e 

os que se enquadram no grupo SF. A maior diferença entre estes dois grupos é que enquanto que os 

ciclistas do grupo SF se encontram confortáveis a circular em todas as condições, os EC apresentam 

maiores reservas, principalmente em tráfego mais intenso e velocidades elevadas. 

Assim sendo, caso o nível de conforto numa via com velocidades entre 30km/h e 50km/h fosse inferior 

a quatro, o indivíduo em causa seria automaticamente EC. Esta pode não ser, no entanto, a situação 
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limite para ciclistas do grupo EC. Após recolher informações junto a ciclistas familiarizados com a 

classificação de Geller, a situação mais extrema em que eventualmente até ciclistas do grupo SF 

poderão sentir algum desconforto seria em vias com velocidades superiores a 50km/h.  

Por ser uma situação que pode provocar desconforto tanto no grupo EC quanto SF, embora maior nos 

primeiros, optou-se por considerar uma delimitação entre os dois grupos com uma pontuação não de 

quatro, mas sim de três. Portanto, todos os voluntários que classificassem uma via de velocidades 

superiores a 50km/h com menos de três pontos seriam do grupo EC e os restantes pertenceriam ao 

grupo SF. 

Importa referir que nem todas as questões consideradas no questionário foram consideradas relevantes 

para estabelecer a diferenciação entre os diferentes grupos. Fornecem-nos, no entanto, informação útil 

para verificar se os eventos identificados como causadores de stress no trabalho experimental serão 

os mesmos que, através do questionário, foram identificados pelos voluntários.  

Esta árvore de decisão foi testada previamente com cinco ciclistas que, à priori, seriam facilmente 

classificáveis num dos diferentes grupos de ciclistas. Numa fase posterior a este estudo, seria 

interessante testar a robustez do método, alterando os patamares de decisão para outros valores e 

analisar as diferenças de classificação dos voluntários. 

4.1.3. Resultados do inquérito e análise de dados 

Após a recolha dos dados e, independentemente do grupo atribuído a cada um dos voluntários, é 

possível efetuar uma análise geral dos dados obtidos. Foram recolhidas 21 amostras válidas, a partir 

das quais é possível retirar os seguintes dados gerais: 

• 80% dos voluntários têm idades compreendidas entre os 21 e 35 anos; 

• Existe uma distribuição de quase 50% entre o sexo masculino e feminino (52% vs 48%); 

• 20 dos 21 voluntários possuíam carta de condução; 

• Dois terços dos inquiridos nunca tiveram qualquer tipo de queda ou conflito nas suas 

deslocações de bicicleta e o capacete apenas é utilizado por cerca de 20% dos 21 voluntários; 

• Nenhum dos voluntários se descreveu, enquanto ciclista, como “não sei andar de bicicleta/ 

nunca ando de bicicleta”, tendo a amostra se distribuído entre “ando ocasionalmente”, com 

80%, e “ando regularmente”, com 20% das respostas. 

A restante informação torna-se mais relevante caso analisemos os dados tendo em conta o grupo a 

que os ciclistas pertencem. Atendendo à árvore de decisão adotada, ver figura 22, o grupo de 

voluntários escolhidos para realizar a experiência, distribuíram-se pelos diferentes grupos como 

apresentado na figura 23: 
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Figura 23 - Distribuição dos voluntários pelos diferentes grupos de ciclistas. 

Analisando os dados obtidos no questionário é possível retirar algumas conclusões sobre as situações 

nas quais os vários grupos se encontram confortáveis. 

Em primeiro lugar, não houve qualquer elemento pertencente ao grupo Irredutíveis do não, ou seja, 

nenhum dos voluntários selecionados revelou não ter aptidão para utilizar a bicicleta, nem se mostrou 

adverso ao seu uso independentemente da situação apresentada. 

No caso dos IC2, todos os cinco elementos pertencentes a este grupo consideraram-se como 

utilizadores ocasionais e indicaram como principal finalidade das deslocações em bicicleta, o lazer e 

desporto, muito embora a regularidade desta prática seja apenas “algumas vezes por ano”. Existe 

também, uma clara prevalência por períodos de circulação fora da hora de ponta e também ao fim da 

tarde (hora mais comum para a prática desportiva). 

Todos os voluntários pertencentes a este grupo, revelaram-se confortáveis no caso de ciclovias 

exclusivas, pontuações entre 4 e 7, mas, quando confrontados com a presença de peões na ciclovia, 

estes valores decresceram, como seria expectável, para o intervalo [3,5]. Revelam desta forma, um 

desconforto crescente com a possibilidade de conflito com outros modos ativos. 

Revelaram também, que em casos de vias partilhadas, não se encontravam confortáveis qualquer que 

fosse a situação apresentada, revelando sempre pontuações entre 1 e 3. O seu conforto aumentava 

ligeiramente caso fosse incluída uma faixa ciclável, mas nunca para uma pontuação maior que 4. 

Observou-se ainda que quatro dos cinco voluntários pertencentes ao grupo IC2, prefeririam circular no 

passeio a circular em todas os casos de tráfego misto. 

Quanto à disponibilidade para vir a utilizar a bicicleta com maior frequência nas deslocações 

pendulares, os elementos deste grupo, mostraram resistência. Selecionaram como muito improvável 

que viessem a utilizar este meio de transporte regularmente e, a opção de experimentarem utilizar a 

Irredutíveis do não
0%

Interessados mas 
renitentes tipo 2

24%

Interessados mas 
renitentes tipo 1

43%

Entusiastas e 
confiantes

24%

Fortes e destemidos
9%

Distribuição de voluntários

Irredutíveis do não Interessados mas renitentes tipo 2

Interessados mas renitentes tipo 1 Entusiastas e confiantes

Fortes e destemidos
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bicicleta para a realização das suas deslocação casa-trabalho, mesmo que a via oferecesse condições 

de conforto e segurança, apenas obteve a pontuação máxima de 3.   

Os nove elementos pertencentes ao grupo IC1, à semelhança dos integrantes do grupo IC2, 

classificaram-se como ciclistas que “andam ocasionalmente” de bicicleta, realizando as suas 

deslocações fora do período de ponta e ao final do dia. Como os voluntários do grupo IC1, utilizam a 

bicicleta com a finalidade de desporto ou lazer e apenas “algumas vezes por ano”. Não existe desta 

forma uma diferença entre o perfil de frequência de um elemento pertencente ao grupo IC1 e ao grupo 

IC2. 

No entanto, o conforto que apresentam em determinadas infraestruturas já revela diferenças 

significativas. Os elementos do grupo IC1, apresentam-se muito confortáveis em ciclovias [6,7], e 

confortáveis em ciclovias partilhadas com peões [4,5], demonstrando estarem mais à vontade com 

situações de conflito com outros utilizadores. 

No caso de zonas residenciais pouco movimentadas, os ciclistas do grupo IC1, apresentaram conforto, 

pontuando esta situação com 5 ou 6 pontos. O seu conforto sofreu poucas alterações face à presença 

de veículos estacionados [4,5], no entanto, quando a via se encontra ocupada por veículos parados em 

2ª fila ou existe uma subida acentuada, o conforto deste grupo de utilizadores reduz, nunca 

ultrapassando os 4 pontos.  

As descidas também provaram influenciar o conforto revelado pelos membros deste grupo, mas 

apresentaram um efeito mais difuso, podendo manter o conforto relativamente à situação inicial ou 

diminuí-lo para níveis abaixo de 4. 

Começam, desta forma, a revelar-se algumas situações que provocam desconforto nestes elementos, 

nomeadamente o diferencial de velocidade para o veículo motorizado, como seria de esperar dado as 

suas características. Na situação de um veículo parado em 2ª fila, a maior velocidade do ciclista em 

relação ao mesmo obriga-o a realizar uma ultrapassagem. No caso de uma subida acentuada a 

velocidade do veículo motorizado é muito superior à do ciclista.  

Menos de metade do grupo IC1 (4
9⁄ ) revelou preferir circular no passeio em relação à via e, quando o 

preferiram, encontravam-se perante situações de elevado fluxo de veículos ou de grande velocidade 

de circulação. 

A maior diferença detetada entre os grupos IC1 e IC2 foi, no entanto, o seu perfil de disponibilidade. 

Enquanto que no caso do grupo IC2, os seus elementos mostravam pouca disponibilidade para utilizar 

a bicicleta como meio regular de transporte, no caso do grupo IC1, já existe uma menor resistência a 

esta mudança de hábitos.  

Embora a probabilidade de utilizarem regularmente a bicicleta nas suas deslocações pendulares fosse 

mais elevada que nos IC2, com pontuações entre 3 e 6, a maior diferença de pontuações está na 

disponibilidade para experimentar utilizar a bicicleta para este tipo de deslocações, onde a pontuação 
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atribuída por todos os membros do grupo IC1 é superior a 3 (no caso dos IC1 esta era a pontuação 

máxima). 

Os cinco ciclistas pertencentes ao grupo EC, apesar de na sua maioria se considerarem ciclistas 

ocasionais (3
5⁄ ) e até mesmo regulares (1

5⁄ ), ao contrário dos dois grupos anteriores, e já utilizam a 

bicicleta para realizar as suas deslocações pendulares, entre “algumas vezes por ano” e diariamente. 

O uso da bicicleta com a finalidade de lazer e desporto ocorre também de forma mais regular. Revelam 

ainda um período preferencial para a deslocação ciclável mais alargado, não sendo tão condicionado 

pelas horas de ponta. 

Os elementos do grupo EC, mostraram-se muito confortáveis em ciclovias exclusivas [7], havendo um 

decréscimo considerável do conforto quando confrontados com ciclovias partilhadas com peões [3,5]. 

Esta diminuição pode dever-se ao conflito com peões que circulam a uma velocidade inferior à do 

ciclista, obrigando a efetuar manobras adicionais. 

O nível de conforto manteve-se elevado [6,7] quando se transitou para uma situação de tráfego misto 

com velocidades e fluxo de veículos baixos, ou seja, uma zona residencial pouco movimentada. O nível 

de conforto neste tipo de infraestrutura manteve-se praticamente inalterado quando acrescentados à 

via veículos estacionados ou uma descida acentuada, no entanto, perante uma subida acentuada ou 

veículos parados em 2ª fila, a pontuação atribuída por alguns dos elementos decresceu para 4 pontos. 

No caso de uma zona residencial muito movimentada, com elevado fluxo de veículos motorizados, os 

voluntários continuaram a revelar-se confortáveis, muito embora com pontuações menos elevadas que 

nas situações apresentadas anteriormente [5,6].  

Tal como observado na zona residencial pouco movimentada, a presença de estacionamento e de uma 

descida acentuada continuou a não ter uma grande influência no conforto dos voluntários [4,6]. No 

entanto, a existência de subidas acentuadas e de veículos estacionados em 2ª fila já colocou metade 

dos voluntários numa situação abaixo do limiar do conforto (<4). 

A introdução de uma faixa ciclável aumentou consideravelmente o conforto dos utilizadores neste tipo 

de infraestrutura, regressando-se a um leque de pontuações entre 6 e 7 pontos. 

Perante uma via com velocidades entre 30km/h e 50km/h, os voluntários revelaram-se também 

confortáveis na situação genérica, no entanto, quando acrescentados eventos adicionais, 

principalmente veículos parados em 2ª fila [3,4] e subidas acentuadas [2,4] as reduções foram mais 

drásticas que nas situações anteriormente apresentadas. 

Verificou-se ainda que a introdução de faixas Bus acessíveis a ciclistas, não provocavam qualquer 

efeito no conforto destes quatro voluntários, mas a inclusão de faixas cicláveis provocava um efeito no 

sentido positivo do nível de conforto [6,7].  
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Qualquer um destes quatro voluntários revelou-se como muito desconfortável em estradas nacionais 

(velocidades superiores a 50km/h), com uma pontuação máxima atribuída de 2 pontos. Para além deste 

facto, em nenhuma das situações apresentadas, foi indicada pelos voluntários preferência na circulação 

no passeio em relação à via. 

Em termos de disponibilidade de utilizar a bicicleta de forma mais regular para a realização das suas 

deslocações casa-trabalho, foi demonstrada por todos os voluntários do grupo EC uma grande 

disponibilidade para o virem a fazer e, foi também indicado como muito provável experimentarem utilizar 

a bicicleta para este fim, ainda que a via não oferecesse segurança e conforto na sua totalidade. 

Os últimos dois voluntários pertencem ao grupo SF e, ao contrário dos restantes voluntários, estes 

elementos classificaram-se como ciclistas que utilizam a bicicleta “diariamente”, com o fim de 

realizarem as suas viagens pendulares, fazendo-o maioritariamente nas horas de ponta. 

A circulação numa ciclovia foi mais polarizante para estes elementos, com dois a identificarem-se como 

muito confortáveis numa ciclovia exclusiva e outro a indicar desconforto [3] nesta situação. Os três 

voluntários revelaram, no entanto, desconforto em ciclovias partilhadas com peões, possivelmente pelo 

maior número de conflitos e menor velocidade de circulação. 

Os elementos pertencentes ao grupo SF, revelaram-se muito confortáveis em todas as situações 

genéricas apresentadas. No caso de uma zona residencial pouco movimentada, nenhum evento 

apresentado alterou o seu nível de conforto relativamente à situação genérica. O mesmo sucedeu no 

caso de uma zona residencial muito movimentada e no caso de uma via com velocidades entre 30km/h 

e 50km/h, onde apenas ocorreu uma redução ligeira de conforto no caso de veículos parados em 2ª 

fila e de subidas acentuadas.  

Importa também referir que os voluntários deste grupo foram os únicos a revelarem-se confortáveis em 

vias de velocidades muito elevadas [6,4] e tal como os pertencentes ao grupo EC, não revelaram 

preferência pela circulação no passeio em vez da via em nenhuma circunstância. 

 Em termos de disponibilidade, estes utilizadores já utilizam a bicicleta de forma regular pelo que esta 

questão não é de relevância elevada para este grupo. 

Um quadro resumo do conforto demonstrado pelos voluntários nas diferentes infraestruturas pode ser 

consultado no quadro 6. 
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Tipo de 

Ciclista/Infraes

trutura 

Ciclovia 

Zona residencial 

pouco 

movimentada 

Zona residencial 

muito 

movimentada 

Via 30-50mk/h Vias >50km/h 

Interessados 

mas renitentes 

tipo 2 

Confortável Desconfortável Desconfortável Desconfortável Desconfortável 

Interessados 

mas renitentes 

tipo 1 

Confortável Confortável Desconfortável Desconfortável Desconfortável 

Entusiastas e 

convictos 
Confortável Confortável Confortável Confortável Desconfortável 

Fortes e 

destemidos 
Confortável Confortável Confortável Confortável Confortável 

Quadro 6 -Resumo do conforto dos voluntários de cada grupo nas diferentes infraestruturas. 

De referir ainda, que as principais sugestões apresentadas pelos voluntários de alterações na 

infraestrutura de forma a melhorar o seu conforto foram a redução da velocidade automóvel, melhores 

condições da via, existência de uma rede ciclável mais conectada e um maior número de vias dedicadas 

ao ciclista (ciclovias e faixas cicláveis).  

Embora estatisticamente os resultados deste questionário tenham pouca relevância devido ao baixo 

número de inquiridos, podem apresentar relevância quando comparados com os resultados da 

experiência prática. 
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4.2. Seleção do percurso a realizar por cada ciclista 

Após a definição dos diferentes voluntários que integrarão o caso de estudo e dos seus grupos de 

ciclistas correspondentes, é necessário definir o percurso que cada um dos voluntários irá realizar. Para 

realizar esta definição é necessário, em primeiro lugar, definir que vias seriam escolhidas para integrar 

o estudo. Optou-se por vias localizadas junto ao Instituto Superior Técnico, pela facilidade de acesso 

às mesmas pela maioria dos voluntários. 

Pretendeu-se, com a escolha das vias, selecionar pelo menos uma via para cada tipologia de ciclistas, 

ou seja, uma via que, de acordo com a classificação de Geller (classificação alterada com a inclusão 

do grupo interessados mas renitentes tipo 2) fosse adequada às características de cada um dos tipos 

de ciclistas por si identificados, já expostas no quadro 5.  

Este exercício já foi realizado pelo departamento de planeamento da cidade de Buffalo (Brown, 2016), 

no qual foi proposto um mapa da rede ciclável, função das condições de infraestrutura existente, com 

indicação das vias apropriadas a cada um dos tipos de ciclistas de Geller.  

4.2.1. Seleção das vias apropriadas a cada tipologia de ciclista 

A seleção das vias apropriadas a cada tipo de ciclista teve por base os guias internacionais, que 

definem a adequação das vias para o modo ciclável e, consequentemente o tipo de infraestrutura 

(capítulo 2.1), assim como a classificação do nível de conforto dos próprios ciclistas nas várias 

infraestruturas, apresentado no quadro 6. 

Primeiramente foram escolhidas vias que, à partida, seriam confortáveis para todos os grupos de 

ciclistas, inclusivamente o grupo interessados mas renitentes tipo 2. Foram então, selecionadas duas 

ciclovias, a Avenida da República e a Avenida Duque d’Ávila, existindo na segunda uma maior 

probabilidade de conflito com os peões, como é possível observar nas figuras 24 e 25. 

 

                    Figura 25 - Avenida Duque D'Ávila 

Estas duas vias foram classificadas como adequadas ao grupo interessados mas renitentes tipo 2, de 

acordo com a sua definição (quadro 6), ser este o ciclista com menor nível de conforto e experiência a 

ser capaz de circular nesta infraestrutura. 

De seguida, foram selecionadas três vias nas quais os elementos do grupo interessados mas renitentes 

tipo 1 seriam, segundo a definição das suas características por parte de Geller, capazes de circular de 

Figura 24 - Avenida da República 
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forma confortável. As vias escolhidas foram a Avenida Marquês de Tomar, ver figura 26, a Avenida 

Elias Garcia, ver figura 27, e a Avenida Defensor de Chaves, ver figura 28.  

 

Figura 26 – Avenida Marquês de Tomar A 

A secção da Avenida Marquês de Tomar, considerada como adequada a ciclistas do tipo interessados 

mas renitentes tipo 1 estende-se da Avenida Duque d’Ávila até à Avenida Elias Garcia e será designada 

como Avenida Marquês de Tomar A.  

Este segmento caracteriza-se por ter um baixo fluxo de tráfego de veículos motorizados e baixas 

velocidades de circulação, ou seja, é uma zona residencial pouco movimentada. Na via existem duas 

vias por sentido e estacionamento, quer paralelo quer perpendicular, em ambos os lados da via.  Não 

é habitual, no entanto, existirem veículos parados em 2ª fila, neste segmento em particular.  

 

Figura 27 – Avenida Elias Garcia                                       Figura 28 - Avenida Defensor de Chaves A 

A Avenida Elias Garcia, ver figura 27, é uma zona 30, ou seja, uma via na qual a máxima velocidade 

de circulação é 30km/h, que apresenta apenas uma via e estacionamento em ambos os lados da via.  

Pela baixa velocidade de circulação que apresenta e pela impossibilidade de existirem veículos parados 

em 2ª fila, este segmento, que se estende da Avenida Defensor de Chaves até à Avenida Marquês de 

Tomar, é considerado como uma zona residencial pouco movimentada e, como tal adequada a ciclistas 

do grupo interessados mas renitentes tipo 1. 

A última via considerada como adequada a ciclistas do tipo interessados mas renitentes tipo 1, foi a 

Avenida Defensor de Chaves, ver figura 28, que, no sentido Avenida de Berna-Avenida Duque d’Ávila, 

é consideravelmente uniforme, e apresenta duas vias de circulação e estacionamento em ambos os 

lados da via. O fluxo de tráfego é ligeiramente superior e a paragem de veículos em 2ª fila é mais 
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comum nesta via do que nas duas anteriormente apresentadas. No entanto, foi ainda considerada como 

uma zona residencial, pouco movimentada. 

De seguida, passou-se à seleção de vias com velocidades e fluxo de tráfego superiores, ou seja, vias 

nas quais apenas os elementos de grupos superiores poderiam encontrar-se confortáveis. 

Como vias adequadas a ciclistas do grupo Entusiastas e convictos, optou-se pela Avenida 5 de Outubro 

e pelo segmento da Avenida Marquês de Tomar que se estende da Avenida Elias Garcia à Avenida de 

Berna, que daqui para a frente será designado como Avenida Marquês de Tomar B. 

A Avenida 5 de Outubro, ver figura 29, apresenta um fluxo de tráfego superior e velocidades de 

circulação superiores a todas as vias anteriormente apresentadas e, na vasta maioria do segmento 

considerado (da Avenida de Berna à Avenida Duque d’Ávila), tem um declive positivo considerável. 

Apresenta duas faixas de rodagem e estacionamento em ambos os lados da via e a paragem de 

veículos em 2ª fila é uma situação recorrente. O segmento considerado da Avenida Marquês de Tomar 

B, ver figura 30, apresenta tráfego bastante intenso e duas interseções particularmente movimentadas, 

podendo originar conflitos entre o ciclista e o veículo motorizado. A via possui duas faixas e 

estacionamento em ambos os lados da via. 

 

 

 

 

 

 

A última via foi selecionada de forma a ser apenas confortável para o grupo Fortes e destemidos, tendo-

se optado pela Avenida de Berna, ver figura 31. Na Avenida de Berna ao contrário das vias 

consideradas anteriormente existem três faixas de rodagem e velocidades de tráfego frequentemente 

superiores a 50km/h. Para além destes dois fatores, acresce o elevado tráfego existente e a forte 

presença de transportes públicos, nomeadamente autocarros. 

 

Figura 31 - Avenida de Berna 

Figura 29 - Avenida 5 de Outubro Figura 30 - Avenida Marquês de Tomar B 
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Após a definição das vias selecionadas para a realização da experiência e da definição de quais são 

adequadas para cada tipo de ciclista (a sua hierarquização) foi possível organizar esta informação de 

forma geográfica, como indicado na figura 32. 

 

Figura 32 - Indicação de vias selecionadas para a experiência e respetivo grupo  

4.2.2. Seleção do percurso a efetuar por cada voluntário 

Após a definição das vias a ser utilizadas é possível fazer a correspondência entre cada uma das vias 

e o conforto dos vários tipos de ciclistas, quadro 7. 

 

Tipo de ciclista/Tipo de via 

Pretas Vermelhas Azuis Verdes 

Fortes e destemidos ☺ ☺ ☺ ☺ 

Entusiastas e convictos  
☺ ☺ ☺ 

Interessados mas renitentes 

tipo 1 

  
☺ ☺ 

Interessados mas renitentes 

tipo 2 

   
☺ 

Quadro 7 - Correspondência entre tipologia de ciclista e a via. 

Através do estabelecimento do percurso a realizar por cada tipologia de ciclista, procurou-se fazer uma 

comparação entre um grupo de ciclistas e o grupo imediatamente acima, em termos de conforto. Desta 

forma, um elemento pertencente ao grupo interessados mas renitentes tipo 2 teria no seu percurso uma 

Interessados mas renitentes tipo 

2 

Interessados mas renitentes tipo 

1 

Entusiastas e convictos 

Fortes e destemidos  
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via “verde” na qual se encontra confortável e uma via “azul”, esta última que se definiu apenas como 

confortável para grupos iguais ou superiores ao interessados mas renitentes tipo 1. 

Seguindo uma metodologia análoga à apresentada acima, definiram-se os percursos a realizar por 

cada um dos grupos de ciclistas. Estes encontram-se representados nas figuras 33, 34 e 35, 

correspondentes aos grupos IC2, IC1 e EC/SF, respetivamente.  

 

 

 

Figura 35 - Percurso realizado pelo grupo EC e SF 

 

Figura 34 - Percurso realizado pelo grupo IC1 Figura 33 - Percurso realizado pelo grupo IC2 
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4.3. Meios técnicos 

O procedimento experimental adotado na presente dissertação, requer um conjunto de equipamento 

para que seja possível recolher a informação necessária para determinar o stress a que cada ciclista 

está sujeito. 

Por esta razão cada voluntário iniciou a experiência com o seguinte equipamento: 

• Zephyr Bioharness 3, uma cinta capaz de medir vários parâmetros biométricos do utilizador; 

• Um smartphone equipado com a aplicação Mobility in Cities; 

• GoPro Hero 3, para capturar vídeo do percurso dos ciclistas. 

De referir que todos os voluntários utilizaram uma bicicleta do mesmo modelo durante a experiência, 

de modo a que as características da bicicleta não influenciassem os seus resultados. 

4.3.1 Sistema de aquisição de dados 

Para a monotorização dos voluntários ao longo dos percursos atribuídos, recorreu-se a uma aplicação 

desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado no IST em Eletrotecnia, pelo Pedro Vieira e, 

posteriormente, pelo Miguel Costa. (Vieira et al. 2016)  

A aplicação Mobility in Cities, tem uma interface relativamente simples, facilmente percetível por parte 

do utilizador de bicicleta. Tem dois separadores distintos, um referente à recolha de dados, ver figura 

36, e outro referente à sua transmissão para o servidor, ver figura 37. 

 

Figura 36- Separador de recolha da aplicação                       Figura 37 – Upload dos dados para o servidor 

De um modo simplificado, selecionando o botão Start, inicia-se a recolha de dados, podendo optar-se 

ou não pela recolha de áudio e vídeo. De seguida, procede-se à transmissão dos dados para o servidor, 

carregando no botão Upload data. 

Esta app é capaz de recolher os seguintes parâmetros: 

• Dados referentes à georreferenciação (GPS); 
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• Acelerações nos 3 eixos, a partir do acelerómetro; 

• Rotações, a partir do giroscópio, permitindo a recolha de informações referentes a mudanças 

de direção; 

• Vídeo. 

Todos estes parâmetros são guardados ciclicamente, com a data e hora a que foram adquiridos. Desta 

forma é possível fazer um cruzamento dos dados obtidos através desta aplicação com os dados obtidos 

com recurso à cinta cardíaca. 

4.3.2. Recolha de imagem 

A recolha de vídeo do percurso efetuado pelos voluntários, é feita tanto com a câmara do próprio 

smartphone, sendo a imagem recolhida diretamente pela aplicação e através de uma Action Cam. 

A escolha da utilização da Action Cam, neste caso uma GoPro Hero 3, ver figura 38, prende-se com o 

facto de o seu suporte ser concebido para suportar as grandes oscilações que ocorrem durante o 

trabalho experimental, sendo assim, todos os pixéis da imagem são recolhidos em simultâneo evitando 

a obtenção de um vídeo “tremido”. 

 

Figura 38 - GoPro Hero 3 semelhante à utilizada na experiência.23  

Em ambos os casos, o equipamento será montado na parte frontal do quadro da bicicleta, ver figura 

39, devido à sua menor oscilação, comparativamente com a apresentada quando montada no guiador 

(devido a manobras efetuadas pelos ciclistas).  

             

Figura 39- Comparação da oscilação da câmara quando montada no quadro da bicicleta (esquerda) ou no guiador 

(direita)24 

                                                           
23 Fonte: uncrate.com/article/gopro-hero-3 (Acedido a 14 de Março de 2017) 
24 Fonte: Vieira, Pedro. 2016. Perceção de risco em ambiente rodoviário urbano. 
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Através do vídeo do percurso é possível comparar os eventos reais que ocorreram com eventuais 

“picos” de stress que tenham sido detetados pelos sensores, fazendo desta forma uma confirmação 

visual dos acontecimentos. 

4.3.3. Cinta cardíaca 

Uma das principais componentes do trabalho experimental é a deteção de eventos causadores de 

stress nos ciclistas durante a experiência.  

Como já exposto no capítulo 2 da presente dissertação, a medição do stress com recurso a parâmetros 

físicos tem vindo a ser realizada com a utilização de sensores que fazem o registo do ECG25 e sensores 

de atividade eletrodermal.   

No caso da presente dissertação, optou-se por uma abordagem de análise do registo 

eletrocardiográfico, com recurso a uma cinta Zephyr Bioharness 3, ver figura 40, uma vez que é um 

aparelho menos dispendioso relativamente aos restantes no mercado e mais prático de utilizar durante 

a atividade física. 

.  

Figura 40- Cinta Zephyr Bioharness 3 semelhante à utilizada na experiência26  

A cinta Zephyr Bioharness 3 (ver figura 37), procede ao registo eletrocardiográfico (ECG) com uma 

frequência de amostragem de 250Hz, a partir do qual é possível retirar-se o intervalo R-R, ou seja, o 

intervalo entre cada batimento, ao registo dos batimentos cardíacos com uma frequência de 

amostragem de 1Hz e da frequência respiratória também com uma frequência de amostragem de 1Hz.  

A partir do registo ECG é possível determinar-se um dos indicadores mais confiáveis para a deteção 

de atividade causadora de stress, a variabilidade da frequência cardíaca, comumente designada pela 

sigla HRV27 (McDuff, Gontarek and Picard, 2014). 

A HRV, consiste na variação de intervalo entre dois batimentos cardíacos consecutivos, os intervalos 

R-R28, que foram obtidos no caso do presente estudo a partir dos registos eletrocardiográficos 

provenientes da cinta, ver figura 41. 

                                                           
25 Eletrocardiograma 
26 Fonte: wockets.stanford.edu/Bioharness.html (Acedido a 20 de Abril de 2017). 
27 Heart Rate Variability 
20 Intervalo entre duas ondas R sucessivas. 
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Figura 41 – Ilustração de intervalos de R-R, detetados num ECG29  

Para perceber de que forma a análise da HRV pode indiciar se o indivíduo se encontra sujeito a stress 

importa referir que, como exposto por (Roque, 2009), a frequência cardíaca consiste no número de 

batimentos por minutos e é regulada pelo equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parassimpático.  

Um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, ou redução no sistema parassimpático, resulta 

num aumento da frequência cardíaca (Acharya et al., 2006).  

O sistema simpático é responsável pela resposta fight or fly, ou seja, a resposta, caracterizada por um 

conjunto de reações físicas, de um indivíduo perante uma situação de stress ou risco. Durante uma 

situação de risco existe, portanto, um aumento significativo da atividade do sistema nervoso simpático 

relativamente ao parassimpático (Ramsey et al., 2012). 

A partir da avaliação do espectro de frequências da HRV é possível avaliar e quantificar a interação 

entre o sistema nervoso simpático e parassimpático (Badilini and Masion-Blanche, 2000). 

As respostas simpática e parassimpática têm diferentes intervalos de frequências a elas associadas. A 

resposta simpática encontra-se associada a baixas frequências (LF30) com valores que variam entre 

0,04Hz e 0,15Hz, enquanto a resposta parassimpática se encontra associada a frequência elevadas 

(HF31) que variam entre 0,15Hz e 0,4Hz. (Zhong, Jan and Chon, 2006; Roque, 2009) 

Na figura 42 encontra-se um exemplo de um sinal de densidade espectral- frequência. 

 

Figura 42 – Exemplo de sinal de densidade espectral – frequência (Kovacs et al., 2014) 

                                                           
29 Fonte: blog.teb.com.br/eletrocardiografia/a-analise-de-variabilidade-da-frequencia-cardiaca/ (Acedido a 20 
de Abril de 2017) 
30 Low Frequency 
31 High Frequency 

RR RR 

1- Ultra LF  

2- LF 

3- HF 
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Desta forma analisando o quociente entre frequências de baixas e altas (LF/HF), relembrando que o 

stress propícia uma maior atividade simpática e, consequentemente maior energia nas frequências 

baixas (Angelo et al., 2014), é possível detetar momentos de possível risco percecionado pelo ciclista.  

Para a determinação deste quociente, utilizou-se a fórmula (4) apresentada abaixo (Vieira, 2015): 

𝐿𝐹

HF
=

∫ 𝑆𝑅𝑅
0,15

0,05
(𝑓)𝑑𝑓

∫ 𝑆𝑅𝑅
0,4

0,15
(𝑓)𝑑𝑓

 (4) 

Nesta equação 𝑆𝑅𝑅 corresponde à densidade espectral de potência32 dos intervalos R-R ao longo do 

tempo [RR(t)].  

No entanto, o esforço físico intenso e o stress podem provocar reações cardíacas semelhantes e, o 

próprio esforço intenso pode ser potenciador de stress, (Moretto, 2012), razão pela qual, considerando 

apenas os parâmetros medidos pela cinta cardíaca, estes podem ser indistinguíveis.  Para além destes 

dois parâmetros, os sensores das cintas são sensíveis a condições ambientais, podendo interferir com 

a fiabilidade dos resultados obtidos. 

Por estas razões optou-se pela realização de um questionário pós-experiência, em complemento com 

a utilização da cinta, para que fossem adquiridas informações sobre o conforto que o voluntário 

apresentava perante possíveis situações de risco. 

Importa ainda referir que, no decorrer da experiência os voluntários colocaram a cinta, imediatamente 

abaixo do peito, com o sensor no seu lado esquerdo como indicado na figura 43 e humedeceu-se o 

sensor de forma a melhorar a condutividade e permitir medições mais precisas do ECG. 

 

Figura 43 - Esquematização da posição de colocação das cintas nos voluntários. (Fonte: Gay et al 2013) 

 

 

                                                           
32 Densidade espectral calculada através de algoritmos que utilizam transformadas de Fourier  
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4.4. Questionário pós-experiência  

Após a realização da experiência foi realizado um inquérito verbal, no sentido de perceber quais as 

principais dificuldades sentidas pelos voluntários ao longo do percurso e eventuais situações de stress 

que tenham experienciado.  

A partir deste questionário foi possível retirar as seguintes informações: 

• 13 dos 21 voluntários revelaram desconforto provocado por conflito com peões, destes 

elementos 5 pertenciam ao grupo IC2, 6 ao grupo IC1 e 2 ao grupo EC; 

• 7 dos voluntários revelaram ter sido ultrapassados por veículos motorizados a uma distância 

que consideraram pouco segura, 2 elementos SF, 3 do grupo EC e dois do grupo IC1; 

• A condição da via foi referida como um elemento negativo, principalmente na Avenida Marquês 

de Tomar e na Avenida 5 de Outubro; 

• 2 elementos do grupo IC1, referiram que tiveram uma leve colisão com um veículo motorizado. 

Estas primeiras impressões dos voluntários podem, eventualmente, ajudar a explicar alguns dos 

eventos de stress detetados pela cinta.  
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5. Resultados 

Após a realização da experiência por parte dos voluntários, procedeu-se à análise dos dados 

resultantes. Esta análise dividiu-se em três fases diferentes, em primeiro lugar os diferentes percursos 

(três) foram divididos em diferentes segmentos, de a forma a facilitar a leitura e mapeamento dos dados 

recolhidos.  

De seguida, foram obtidos vários elementos referentes a eventos quer associados ao ciclista quer 

inerentes à via em que circula a partir da análise e visionamento dos vídeos associados a cada 

voluntário. Por fim, a partir dos sinais obtidos com recurso à cinta biométrica procurou-se realizar uma 

correspondência entre eventos detetados no percurso e picos de stress observados no sinal cardíaco 

de cada elemento. 

5.1. Segmentação dos percursos realizados  

Como já referido, o primeiro elemento a ser realizado no processamento de dados foi a segmentação 

da infraestrutura considerada para a realização da experiência, em segmentos que apresentem 

características distintas. 

Uma primeira divisão óbvia a ser considerada foram as interseções, uma vez que estas se caracterizam 

pela existência de tráfego em diferentes direções e, para além disso, são recorrentes as mudanças de 

direção dos veículos motorizados quando as atravessam. Podem assim, levar a abrandamento e 

eventuais paragens, aumentando o risco de conflito para o ciclista. 

Foram acrescentados aos segmentos correspondentes a interseções, 15 metros adicionais da via 

correspondentes à aproximação às interseções, uma vez que estas se caracterizam de maneira geral 

pela presença de sinalização vertical. Desta forma, promovem um maior congestionamento de veículos, 

podendo aumentar exponencialmente os conflitos entre os veículos motorizados e a bicicleta. 

A restante infraestrutura foi segmentada de forma a que o comprimento dos segmentos considerados 

não excedesse os 200 metros, nem fosse inferior a 50 metros. Comprimentos muito elevados tornariam 

menos precisa a referenciação dos eventos detetados e, com segmentos muito curtos, a avaliação de 

eventos seria quase pontual, o que não é o que se pretende. 

Desta forma os três diferentes percursos foram divididos em 29, 49 e 41 segmentos, sendo o primeiro 

referente ao percurso para os elementos do grupo interessados mas renitentes tipo 2, ver figura 44, o 

segundo referente ao percurso para os elementos do grupo interessados mas renitentes tipo 1, ver 

figura 45, e o último ao percurso realizado pelo grupo entusiastas e convictos e fortes e destemidos, 

ver figura 46. 
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Figura 46 - Segmentação correspondente aos grupos EC e SF 

Na ciclovia presente na Avenida Duque d’Ávila, pelo facto dos “veículos” que compõem o 

congestionamento na aproximação às interseções serem apenas modos ativos não se considerou uma 

distância de 15 metros, mas sim de apenas 3 metros. No caso da Avenida da República, optou-se por 

não se seccionar a via, uma vez que esta ciclovia tem condições muito uniformes no segmento 

considerado. 

Consideraram-se segmentos coincidentes nos diferentes percursos de forma a possibilitar a 

comparação dos dados obtidos nos mesmos segmentos nos vários percursos. 

Figura 44 - Segmentação do percurso do grupo 

IC2 

Figura 45- Segmentação do percurso do grupo 

IC1 
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5.2. Recolha e análise de eventos com base no visionamento dos vídeos 

Depois de definidos os vários segmentos de via a serem considerados em cada percurso, com a sua 

definição em termos de extensão, número de ciclistas e limites, ver quadro 8, definiram-se quais os 

dados a recolher em cada um deles.  

Via 
Nº de 

ciclistas  
Limites Extensão (metros) 

Av. da República 21 
Av. Defensor de Chaves e Av. 

Marquês de Tomar 
474 m 

Av. Duque d’Ávila 21 Av. Duque d’Ávila e Av. Elias Garcia 464m 

Av. Marquês de Tomar A 21 

Av. Duque d’Ávila e Av. Elias Garcia 

 

410m 

Av. Marquês de Tomar B 7 Av. Elias Garcia e Av. de Berna 173m 

Av. Elias Garcia 21 
Av. Marquês de Tomar e Av. 

Defensor de Chaves 
481m 

Av. Defensor de Chaves A 14 Av. Elias Garcia e Av. Duque d’Ávila 493m 

Av. Defensor de Chaves B 7 Av. de Berna e Av. Elias Garcia 229m 

Av. 5 de Outubro 16 Av. Elias Garcia e Av. Duque d’Ávila 426m 

Av. de Berna 7 
Av. Marquês de Tomar e Av. 

Defensor de Chaves 
494m 

Quadro 8 - Quadro resumo das características das vias percorridas 

Optou-se pela recolha de dados referentes às condições e obstáculos que os voluntários encontram 

na infraestrutura viária, nomeadamente obstáculos estáticos como sejam veículos estacionados ou 

parados em segunda fila, peões que não se encontrem em movimento e outros obstáculos dos quais 

não seja expectável movimento. Consideraram-se também obstáculos dinâmicos que se 

encontrassem temporariamente parados, como por exemplo veículos parados na semaforização 

vertical, e obstáculos dinâmicos que correspondem a veículos ou peões em movimento. 

Para além disso, foram recolhidos dados referentes a eventos relacionados com o comportamento do 

voluntário, enquanto circula numa determinada infraestrutura. Foram contabilizadas as manobras 

bruscas efetuadas pelo voluntário, as desacelerações que realiza, a quantidade de paragens que 

efetua, o número de vezes que ultrapassa e o número de vezes que é ultrapassado. 
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A partir da análise dos eventos enunciados anteriormente é possível detetar eventuais padrões dentro 

dos voluntários de um mesmo grupo e, diferentes comportamentos entre elementos de grupos 

diferentes. 

5.2.1. Análise da infraestrutura utilizada para a realização dos percursos 

Começando com uma análise da infraestrutura verifica-se que existem segmentos, que apresentam um 

número mais elevado de objetos dinâmicos e estáticos relativamente aos restantes. Esta constatação 

é transversal a todos os percursos efetuados pelos diferentes grupos, sendo possível a identificação 

de vias, e segmentos em particular, com maior ocorrência de eventos. No quadro 8, apresenta-se um 

resumo das vias consideradas, do número de ciclistas que as percorrem e da sua extensão. 

Analisando os resultados obtidos no quadro 9, verifica-se que a Avenida Duque d’Ávila, apesar de se 

tratar de uma ciclovia, apresenta um número de obstáculos muito superior a todos as outras vias 

consideradas, especialmente quando comparado com a outra ciclovia analisada, a Avenida da 

República.  

Enquanto que a Avenida da República apresenta uma média de um obstáculo dinâmico e quase nula 

de obstáculos estáticos, na totalidade da extensão considerada, a Avenida Duque d’Avila, apresenta 

uma média de nove obstáculos dinâmicos (valor apenas inferior à Avenida 5 de Outubro) e sete 

obstáculos estáticos. 

É possível ainda constatar que as três vias consideradas anteriormente como adequadas para 

elementos do grupo interessados mas renitentes tipo 1, nomeadamente a Avenida Marquês de Tomar, 

a Avenida Defensor de Chaves e a Avenida Elias Garcia, são caraterizadas por quantidades de objetos 

distintas entre si.  

A Avenida Elias Garcia apresenta, com maior evidência nas interseções, um número de obstáculos 

dinâmicos, mas temporariamente parados, que quase duplica o obtido nas restantes duas vias (cerca 

de seis). Obtiveram-se, no entanto, valores médios nulos para obstáculos estáticos nesta via e valores 

inferiores às restantes duas vias para o número médio de obstáculos dinâmicos, o que seria de esperar 

tendo em consideração que apenas existe uma via de circulação. 

Na Avenida Marquês de Tomar A e Avenida Defensor de Chaves A apresentam valores próximos para 

o número de obstáculos dinâmicos e dinâmicos, mas temporariamente parados, embora na Avenida 

Marquês de Tomar A estes sejam ligeiramente superiores. Como descrito no capítulo 4.2., seria 

expectável um maior número de obstáculos estáticos na Avenida Defensor Chaves A, 

comparativamente com as duas outras vias, o que se veio a verificar nesta análise (1,1 vs 0,2 e 0) 

Observando os dados relativos às vias consideradas como adequadas a elementos do grupo 

entusiastas e convictos, a Avenida 5 de Outubro apresenta-se como o caso mais extremo em termo de 

quantidade de obstáculos dinâmicos, com uma média de mais de nove obstáculos por voluntário, na 

totalidade do segmento considerado.  
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O segmento da Avenida Marquês de Tomar B considerado para os elementos deste grupo apresenta, 

no entanto, valores mais reduzidos de objetos dinâmicos que em qualquer uma das vias partilhadas 

consideradas anteriormente, no entanto a extensão da via considerada é inferior, havendo, por esta 

razão, uma maior concentração de veículos motorizados.  

Se considerarmos o número de obstáculos dinâmicos por metro os valores apresentados nesta via e 

na Avenida 5 de Outubro são muito semelhantes (0,024 vs 0,022 [ob/(via.utilizador.metro)]) e são 

também semelhantes para o número de obstáculos dinâmicos mas temporariamente parados (0,01 vs 

0,008 [ob/(via.utilizador.metro]), tendo desta forma as duas vias as características de tráfego 

esperadas.  

A Avenida de Berna, tem o maior somatório de objetos dinâmicos e dinâmicos, mas temporariamente 

parados por elemento (mais de catorze), sugerindo um elevado fluxo de veículos, quer em movimento 

quer parados na semaforização vertical, o que seria de esperar tendo em conta que esta via foi 

considerada como a que maior dificuldade apresentaria aos ciclistas que nela circulassem. Verifica-se 

ainda que nesta via não existem quaisquer obstáculos estáticos, o que seria expectável tendo em conta 

a velocidade de circulação praticada pelos veículos motorizados. 
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Via/ Número de 

objetos por via 

Grupos que a 

percorrem 

Somatório de obstáculos detetados [ob] Média [ob/via.utilizador] 

Obstáculos 

estáticos 

Obstáculos dinâmicos, 

mas temporariamente 

parados 

Obstáculos 

dinâmicos 

Obstáculos 

estáticos  

Obstáculos dinâmicos, 

mas temporariamente 

parados  

Obstáculos 

dinâmicos  

Av. Duque d’Avila  IC2, IC1, EC, SF 148 0 193 7,1 0 9,2 

Av. da República IC2, IC1, EC, SF 4 0 7 0,2 0 0,3 

Av. Marquês de 

Tomar A 

IC2, IC1, EC, SF 
5 68 149 0,2 3,2 7,1 

Av. Elias Garcia IC2, IC1, EC, SF 0 129 102 0 6,1 4,9 

Av. Defensor de 

Chaves A 

IC2, IC1 
15 37 93 1,1 2,6 6,6 

Av. Defensor de 

Chaves B 

EC, SF 
1 6 21 0,1 0,9 3 

Av. Marquês de 

Tomar B 

EC, SF 
0 15 29 0 2,1 4,1 

Av. 5 de Outubro IC1, EC, SF 7 52 152 0,4 3,25 9,5 

Av. de Berna EC, SF 0 54 49 0 7,7 7 

Quadro 9 - Distribuição de número de objetos estáticos e dinâmicos por via, de acordo com a hierarquização definida.  
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É também possível fazer um mapeamento dos segmentos de acordo com o número de obstáculos, 

estáticos, ver figura 47, dinâmicos, mas temporariamente parados, ver figura 48, e dinâmicos, ver figura 

49, que apresentam. Optou-se pela divisão do número médio de eventos por utilizador em três 

intervalos diferentes, nomeadamente [0,1[, ou seja, menos que um evento por segmento, entre um e 

dois eventos por segmento [1,2[ e mais que dois eventos por segmento [2, ∞ [33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 O valor máximo obtido não ultrapassa 3,1 obstáculos por segmento. 

Figura 48 - Mapeamento de obstáculos dinâmicos, 

mas temporariamente parados por trecho 

Figura 47 - Mapeamento de obstáculos estáticos 

por trecho 

 

Figura 49 - Mapeamento de obstáculos dinâmicos por trecho  
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Relembrando a figura relativa à escolha das vias adequadas a cada grupo, ver figura 50, verifica-se 

que, de facto, a Avenida de Berna é a que apresenta maiores obstáculos à circulação do ciclista, 

estando preenchida por focos laranjas e vermelhos em quase toda a sua totalidade, em termos de 

obstáculos dinâmicos e dinâmicos, mas temporariamente parados.  

A Avenida 5 de Outubro e a transversal B da Avenida Marquês de Tomar, apresentam-se com mais de 

um obstáculo dinâmico por segmento na maior parte da sua extensão, o que seria expectável face fluxo 

de tráfego que apresentam (relembrando, novamente, que na Avenida Marquês de Tomar B existe uma 

maior concentração de obstáculos devido à sua menor extensão).  

As Avenidas Marquês de Tomar e Defensor de Chaves A, apresentam os resultados esperados com a 

maioria dos seus segmentos a verde, no entanto, a Avenida Elias Garcia, nos seus segmentos centrais, 

exibe um maior número de obstáculos dinâmicos e principalmente dinâmicos, mas temporariamente 

parados do que seria de esperar. 

Relativamente às ciclovias, a Avenida da República demonstra o número de obstáculos esperado com 

a totalidade da sua extensão a verde, no entanto, a Avenida Duque d’Ávila tem claramente mais 

obstáculos dinâmicos e estáticos do que seriam de esperar numa ciclovia, devido à presença acentuada 

de peões, com a grande maioria da sua extensão a vermelho e laranja. 

 

Figura 50 - Indicação de vias selecionadas para a experiência e respetivo grupo  

5.2.2. Análise do comportamento evidenciado pelos voluntários pertencentes a cada grupo 

Como referido anteriormente, os percursos selecionados para os vários grupos de ciclistas foram 

definidos de forma a incluir vias que se enquadrassem, de acordo com a definição de Geller, no 

espectro de conforto destes ciclistas e ainda vias qualificadas como adequadas a elementos de um 

grupo superior. 

Interessados mas renitentes tipo 

2 

Interessados mas renitentes tipo 

1 

Entusiastas e convictos 

Fortes e destemidos  
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Desta forma, as vias caracterizadas como adequadas a elementos do grupo interessados mas 

renitentes tipo 2, seriam vias de controlo no qual todos os grupos deveriam apresentar um 

comportamento semelhante. As vias correspondentes a elementos do grupo interessados mas 

renitentes tipo 1, serviriam como um elemento de possível diferenciação de comportamento entre os 

elementos do grupo IC2 e IC1, e seria expectável que os grupos EC e SF não demonstrassem 

comportamento indicador de stress nestas vias. 

Adicionalmente, as vias indicadas como adequadas aos elementos do grupo entusiastas e convictos, 

poderiam evidenciar eventuais dissimilitudes entre os elementos do grupo EC e IC1, mantendo-se os 

elementos do grupo EC e SF com comportamento indiciador de conforto. As vias apropriadas a 

elementos do grupo fortes e destemidos, pela sua definição, deveriam estabelecer a diferença entre 

elementos do grupo EC e SF. 

5.2.2.1. Vias adequadas a elementos do grupo interessados mas renitentes tipo 2 

Foram consideradas como adequadas a elementos do grupo IC2, a Avenida da República, numa 

extensão de 463 metros e a Avenida Duque d’Ávila, ao longo de 474 metros. Em ambas estas vias 

todos os voluntários, independentemente do grupo a que pertencem, deveriam apresentar um 

comportamento de condução que evidenciasse conforto, como sejam poucas manobras bruscas e 

desacelerações. Nos quadros 10 e 11 apresenta-se o resumo dos valores obtidos para as duas vias 

em questão. 

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 2 3,2 7,8 1,2 0,2 0 

Interessados mas renitentes tipo 1 1,8 5,1 1,8 0,1 0 

Entusiastas e convictos 1,2 2 0,8 0 0 

Fortes e destemidos 2 1,5 1 0 0 

Quadro 10 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Duque d’Ávila 

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 2 0 0,6 0 0 0,8 

Interessados mas renitentes tipo 1 0 0,3 0,2 0 0,3 

Entusiastas e convictos 0 0 0 0,6 0,2 

Fortes e destemidos 0 0 0 0 0 

Quadro 11 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida da República 
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Observando os resultados obtidos para o grupo interessados mas renitentes tipo 2, verifica-se que na 

Avenida da República, estes apresentam um número muito baixo de desacelerações, em média, inferior 

a uma desaceleração por utilizador em toda a extensão da via. Verifica-se ainda a inexistência de 

qualquer manobra brusca e uma tendência para um maior número de vezes em que são ultrapassados, 

comparativamente com o número de vezes que ultrapassam. 

Este comportamento é transversal aos restantes três grupos, com os voluntários do grupo IC1, EC e 

SF a apresentarem também eles um número nulo de manobras bruscas. Relativamente às 

desacelerações, o grupo IC1 apresenta, tal como os elementos do grupo IC2, um número inferior a 

uma desaceleração em toda a via, e os grupos EC e SF, apresentam um número nulo de 

desacelerações em toda a extensão da via considerada, ou seja, todos os grupos apresentam valores 

muito reduzidos quer de desacelerações quer de manobras bruscas.  

A Avenida Duque d’Ávila, apesar de ser uma ciclovia, apresenta características muito diferentes da 

Avenida da República, como se pode verificar pelo número de objetos estáticos e dinâmicos que 

apresenta (apresentados na capítulo 5.2.1.). 

Os elementos do grupo IC2 nesta via, apresentam um comportamento muito diferente do anteriormente 

descrito, com uma média de manobras bruscas superior a três e um número de desacelerações médio 

próximo de oito, na totalidade de segmentos que constituem a via.  

Os voluntários pertencentes ao grupo IC1 mantém esta tendência com uma média próxima de duas 

manobras bruscas, mas com um valor médio de desacelerações muito inferior, próximo de cinco na 

totalidade dos segmentos.  

Esta diferença de comportamento, sugere a existência de um maior conforto por parte dos utilizadores 

do grupo IC1 relativamente a elementos do grupo IC2, como seria expectável face aos resultados 

obtidos no questionário (capítulo 3.1.), quando se encontram perante situações de conflito com outros 

modos de transporte, neste caso o pedonal.  

Para os elementos dos grupos EC e SF, esta diferença comportamental devido à interação com os 

peões, é amplificada, com valores médios inferiores ou iguais a dois tantos para o número de manobras 

bruscas quanto para o número de desacelerações. Verifica-se que os voluntários pertencentes ao grupo 

SF apresentam mais manobras bruscas que os elementos do grupo EC, o que se pode eventualmente 

explicar pela maior prudência a circular que os elementos do grupo EC exibem, o que seria expectável 

face à sua menor experiência e conforto.  

O número de ultrapassagens e número de vezes em que é ultrapassado não foi considerado como 

relevante pelo baixo número que apresenta para todos os voluntários, dos diferentes grupos.  

5.2.2.2. Vias adequadas a elementos do grupo interessados mas renitentes tipo 1 

Como vias adequadas a elementos do grupo IC1 foram selecionadas a Avenida Marquês de Tomar, a 

Avenida Elias Garcia e a Avenida Defensor de Chaves. Como anteriormente referido, nestas vias os 

elementos do grupo IC1 seriam correspondentes ao limite de conforto, de forma a que apenas 

elementos deste grupo ou de um dos dois grupos superiores (EC e SF) se sentiriam confortáveis. 
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Na Avenida Marquês de Tomar A, na qual se considerou uma extensão de 410 metros da Avenida 

Duque d’Ávila à Avenida Elias Garcia, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 12.  

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens 

Ultrapa

ssa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 2 2 8,8 2,6 0,8 6,6 

Interessados mas renitentes tipo 1 1,5 4,2 2,2 2,5 6,4 

Entusiastas e convictos 1 1,1 0,6 2,6 2,6 

Fortes e destemidos 1 1,2 0 2,5 1 

Quadro 12 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Marquês de Tomar A 

Os elementos pertencentes ao grupo IC2, apresentam os valores mais elevados de desacelerações 

com uma média de cerca de nove por via e por elemento, ou seja, aproximadamente uma 

desaceleração a cada 45 metros. 

Apresentam ainda, duas manobras bruscas, mais de duas paragens ao longo da extensão de via 

considerada e um rácio de ultrapassa/é ultrapassado inferior a um (0,22), ou seja, um valor muito 

superior de vezes em que é ultrapassado (6,6) em relação às vezes em que ultrapassa (0,8).  

A conjugação dos resultados obtidos para o número de vezes em que os elementos deste grupo são 

ultrapassados (valor próximo de sete) com a observação dos vídeos, permitem associar cerca de uma 

desaceleração a cada ultrapassagem por parte de um veículo motorizado, comportamento que revela 

algum desconforto devido a esta interação. 

O comportamento que apresenta relativamente a paragens (mais de duas), indicia que, na Avenida 

Marquês de Tomar, os elementos deste grupo realizam paragens na semaforização vertical (quatro no 

total), algo que não se verifica noutros grupos. 

Os elementos do grupo IC1, apresentam menos de metade das desacelerações realizadas pelo grupo 

IC2 (cerca de quatro), mas sensivelmente o mesmo número de paragens (superior a duas) e de 

manobras bruscas (1,5). O rácio de ultrapassagens/é ultrapassado é, no entanto, o dobro do 

anteriormente apresentado para os elementos do grupo IC2, com um valor de 0,4, o que significa que 

os elementos ultrapassam em média mais de duas vezes (2,5) nesta via e são ultrapassados cerca de 

seis vezes (6,4). 

Tal como os elementos do grupo IC2, os voluntários do grupo IC1, realizam paragens na semaforização 

vertical, no entanto, evidenciam menores alterações da condução na presença de tráfego motorizado, 

uma vez que, apesar de serem ultrapassados um número de vezes semelhantes (6,6 vs 6,4), o número 

de desacelerações decresce para menos de metade. 

Outro possível indicador de conforto, advém da comparação entre o número de manobras bruscas e o 

número de vezes em que ultrapassa, com um número que quase triplica o número de vezes que os 
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elementos do grupo IC2 ultrapassaram, apresenta um valor mais reduzido de manobras bruscas e, 

consequentemente, uma maior destreza e à vontade com a realização desta manobra. 

Os elementos dos grupos EC e SF, apresentam um comportamento semelhante aos elementos do 

grupo IC1, revelando, no entanto, algumas diferenças que podem ser explicadas pela sua maior 

destreza e experiência em vias com a presença de veículos motorizados que os voluntários dos 

primeiros dois grupos apresentam.  

Tanto os elementos do grupo IC1, EC e SF apresentam valores semelhantes de ultrapassagens (2,5;2,6 

e 2,6), no entanto, o número médio de vezes em que são ultrapassados difere, sendo decrescente à 

medida que o conforto aumenta (6,4; 2,6; 1). Este facto pode ser explicado face à também crescente 

velocidade de circulação a que circulam os voluntários dos diferentes grupos, nesta via em particular.  

Ambos os grupos EC e SF têm um número de paragens próximo de nulo (0 e 0,6), o que indicia que, 

ao longo do seu percurso, não realizam paragens na maioria da sinalização vertical, e um número de 

manobras bruscas e de desacelerações de aproximadamente um, indicativos de uma maior experiência 

e conforto na presença de veículos motorizados.  

Na Avenida Defensor de Chaves, o comportamento dos elementos dos vários grupos é semelhante ao 

apresentado na Avenida Marquês de Tomar, resultados no quadro 13. Neste caso, os segmentos 

considerados para os grupos IC1 e IC2 e para os grupos EC e SF, não foram coincidentes, pelo que 

se realizou uma análise separada.  

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 2 3,8 8,4 1,8 1,2 4,6 

Interessados mas renitentes tipo 1 1,9 4,4 2 2,3 4,6 

Quadro 13 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Defensor de Chaves A 

Na secção considerada nos percursos dos elementos IC1 e IC2, que se estende por 493 metros, os 

elementos do grupo IC2 apresentaram novamente um rácio de ultrapassa/é ultrapassado inferior a um 

(0,26), enquanto que os elementos do grupo IC1 apresentam quase o dobro deste rácio (0,5) resultado 

do maior número de ultrapassagens que realizam (1,2 vs 2,3). 

Verifica-se, novamente, que os elementos do grupo IC2 realizam, em média, uma desaceleração (no 

total 8,4) cada vez que são ultrapassados por um veículo motorizado (4,6), revelando desconforto com 

a presença e interação com os mesmos, para além deste comportamento, apresentam um número de 

manobras bruscas próximo de quatro, o que pode indiciar algum desconforto.  

O valor de desacelerações reduz-se para cerca de metade no caso dos elementos do grupo IC1 (4,4), 

para um mesmo número de vezes em que são ultrapassados por veículos motorizados que o grupo 

anterior (4,6), revelando um aumento do conforto a circular nesta via e da partilha da mesma com 

veículos motorizados. 
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Os elementos do grupo IC1 apresentam ainda uma duplicação do número de ultrapassagens que 

realizam (1,2 vs 2,3) e reduzem o número de manobras bruscas para cerca de metade, dois 

comportamentos indiciadores de um conforto crescente por parte dos elementos do grupo IC1 

relativamente ao anterior e uma maior destreza na sua condução.  

Tal como se verificou na Avenida Marquês de Tomar, os elementos do grupo IC2 e IC1, realizam 

paragens na semaforização vertical (cerca de duas paragens), comportamento que não se verifica para 

elementos de outros grupos noutra vias.  

A Avenida Defensor de Chaves no caso dos elementos EC e SF (229 metros) apresenta-se apenas 

como um elemento transitório, não sendo uma das vias consideradas como mais determinantes para a 

distinção entre estes dois grupos. É possível, no entanto, confirmar comportamentos anteriormente 

apresentados pelos elementos destes grupos, com os resultados obtidos para esta via apresentados 

no quadro 14.  

Grupo/Nº médio eventos por 

via 

Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Entusiastas e convictos 0,6 1,4 1,2 0,4 2,2 

Fortes e destemidos 0,5 0,5 1 1,5 1 

Quadro 14 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Defensor de Chaves B 

Os elementos dos grupos EC e SF apresentam ambos um reduzido número médio de manobras 

bruscas (0,6 e 0,5), mas, os elementos do grupo SF, realizam quase quatro vezes mais ultrapassagens, 

revelando uma maior destreza na sua condução. Apresentam ainda poucas desacelerações face ao 

número de vezes em que são ultrapassados (cerca de metade) por veículos motorizados, revelando-

se, como seria de esperar, confortáveis com a interação com os mesmos  

Na Avenida Elias Garcia, que, no troço considerado, se entende ao longo de 481 metros para os 

elementos do grupo IC2 e IC1 e 320 metros para os elementos dos grupos EC e SF, o comportamento 

de condução dos ciclistas apresenta algumas variações face ao anteriormente apresentado para as 

duas restantes vias, algo expectável face ao elevado número de objetos estáticos e dinâmicos que 

apresentam, ver quadro 15. 

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 2 3,8 11,6 3,4 2,2 3,8 

Interessados mas renitentes tipo 1 3,7 7,7 3 6,8 1,9 

Entusiastas e convictos 1,6 4,2 2,4 6,6 1,4 

Fortes e destemidos 2 4 3 9,5 0,5 

Quadro 15 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Elias Garcia 
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Os elementos do grupo IC2, apresentam um rácio de ultrapassa/é ultrapassado superior ao 

apresentado na Avenida Marquês de Tomar e na Avenida Defensor de Chaves (0,6), no entanto, 

importa relembrar que esta via, ao contrário das anteriores, tem apenas uma faixa de rodagem, pelo 

que as ultrapassagens apenas são possíveis nas interseções.  

O número de desacelerações é superior ao apresentado em todas as vias anteriores (11,6), muito 

embora o número médio de vezes que ultrapassa (2,2) e é ultrapassado (3,8) seja inferior a outras 

situações, dado revelador de desconforto por parte dos elementos deste grupo. Os voluntários do grupo 

EC2 realizam em média quase quatro manobras bruscas nesta via, dado que conjugado com o número 

de ultrapassagens é revelador de desconforto na condução apresentado por estes elementos. 

Os elementos do grupo IC1 apresentam uma maior tendência para realizar ultrapassagens do que ser 

ultrapassados nesta via, com um rácio superior a três (3,6), no entanto, o número de desacelerações 

que apresentam (7,7) indicia uma maior prudência por parte destes utilizadores na realização de 

ultrapassagens.  

Esta situação aliada ao número de manobras bruscas que realizam (cerca de 4) indicia que, apesar de 

estes utilizadores se sentirem confortáveis para realizar um número considerável de ultrapassagens 

(cerca de sete), apresentam outros comportamentos na sua condução que podem ser reveladores de 

um menor conforto, do que seria expetável à priori. 

Verificou-se ainda que, elementos do grupo IC1 e IC2, optaram pela circulação no passeio na 

interseção da Avenida Elias Garcia com a Avenida da República, com três dos cinco elementos do 

grupo IC2 e 2/9 dos voluntários do grupo IC1 a preferirem a circulação fora da faixa de rodagem, ver 

figura 51. Este dado atesta o desconforto apresentado pelos membros do grupo IC2, mas indicia 

também que os membros do grupo IC1, já apresentam um desconforto que não seria de esperar pelas 

características desta via. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Interseção Av. Elias Garcia – Av. da República realizada pela via (esq.) e pelo passeio (dir.) 

Os elementos do grupo EC apresentam sensivelmente o mesmo número de ultrapassagens que os do 

grupo IC1, mas com um número inferior de ultrapassagens (1,4 vs 1,9) por parte de veículos 

motorizados, face também à maior velocidade a que circulam, nesta via. O número de desacelerações 

(cerca de quatro) e de manobras bruscas (1,6) que apresentam são, no entanto, cerca de metade dos 

apresentados pelos elementos do grupo IC1, revelando que os elementos do grupo EC já não 

apresentam o ligeiro desconforto indiciado pelos elementos do grupo IC1.  
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Este conforto é reforçado para os elementos do grupo SF, com um rácio de ultrapassa/é ultrapassado 

(19) muito superior aos restantes, mas sem que isto se traduza num aumento de manobras bruscas e 

desacelerações relativamente aos restantes grupos.  

5.2.2.3. Vias adequadas a elementos do grupo Entusiastas e convictos  

A Avenida 5 de Outubro, ver quadro 16, na qual se considerou uma extensão de 426 metros, e parte 

da Avenida Marquês de Tomar (B) (176 metros) foram consideradas como adequadas para elementos 

do grupo entusiastas e convictos e superiores, pelo que seria expectável que os elementos deste grupo 

e do grupo superior evidenciassem conforto através do seu comportamento de condução. 

Grupo/Nº médio eventos por via Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Interessados mas renitentes tipo 1 4,5 9,1 3,3 2,5 9,6 

Entusiastas e convictos 2,2 3 2,8 3,6 7 

Fortes e destemidos 2,5 4,5 1 7,5 5 

Quadro 16 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida 5 de Outubro 

Na Avenida 5 de Outubro, verificou-se que os elementos do grupo IC1, apresentam um comportamento 

diferente do anteriormente revelado, com um rácio de vezes em que ultrapassa/é ultrapassado de cerca 

de metade do mínimo (0,26) apresentado nas vias já referidas. Aliado a este comportamento verificou-

se um número de manobras bruscas considerável (4,5) face às ultrapassagens que os elementos deste 

grupo realizam (2,5), o que indicia um menor conforto na circulação nesta via. 

O número de desacelerações é aproximadamente nove, o que conjugado com o número médio de 

vezes em que são ultrapassados (9,6), revela que as desacelerações ocorreram na maioria das vezes 

em que o voluntário foi ultrapassado por um veículo motorizado, revelando desta forma um menor 

conforto proveniente da interação com estes elementos nesta via. 

Os elementos do grupo EC, por outro lado, apresentam um número de desacelerações de cerca de um 

terço do apresentado pelos elementos do grupo IC1, no entanto, apresentam um número de eventos 

passíveis de provocar desacelerações sensivelmente semelhantes com cerca de sete vezes em que 

são ultrapassados e cerca de quatro vezes em que ultrapassam (3,6). Estes resultados sugerem um 

conforto superior nos elementos do grupo EC relativamente aos elementos do grupo IC1, algo que seria 

expectável pelas características que esta via apresenta. 

Os elementos do grupo EC, apresentam ainda um rácio de vezes em que ultrapassa/é ultrapassado de 

cerca do dobro do grupo IC1 (0,52), devido ao número superior de ultrapassagens que realiza e do 

número inferior de vezes em que é ultrapassado, face à maior velocidade a que circula, nesta via. 

É possível observar ainda que o número de manobras bruscas é inferior (2,2) ainda que o número de 

ultrapassagens seja superior nestes elementos, indiciando uma maior destreza e à vontade na 

realização desta manobra por parte dos elementos deste grupo. 
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Analisando os dados obtidos para os elementos do grupo SF, é possível verificar que os valores de 

manobras bruscas e de desacelerações são ligeiramente superiores (2,5 e 4,5), no entanto, os 

elementos deste grupo realizam um número de ultrapassagens de quase o dobro dos elementos do 

grupo EC e do triplo dos elementos do grupo IC1, sugerindo que são os mais confortáveis nesta via. 

Comprovativo deste conforto, é o número de paragens muito inferior (1) dos elementos do grupo SF 

relativamente aos EC e IC1, demonstrando que a paragem na sinalização vertical, não foi realizada 

sempre que a semaforização se encontrava vermelha, ao contrário do realizado pelos dois outros 

grupos.  

Na Avenida 5 de Outubro foi ainda incluída uma viragem à esquerda, no seu início, na intersecção com 

a Avenida Elias Garcia, no percurso dos elementos dos grupos EC e SF. Esta viragem é considerada 

mais perigosa que uma viragem à direita uma vez que serão atravessadas faixas de tráfego.  

Verificou-se que dois dos cinco elementos do grupo EC, realizaram uma manobra denominada 

Copenhagen Left34, manobra na qual o ciclista em vez de virar diretamente à esquerda se dirige até ao 

passeio para atravessar a faixa de rodagem, como é possível verificar na figura 52. A realização desta 

manobra é indicativa do menor à vontade dos elementos do grupo EC relativamente aos elementos do 

grupo SF. 

 

Figura 52 - Realização de uma manobra direta (esq.) e indireta (viragem com utilização do passeio) (dir.) 

A secção considerada da Avenida Marquês de Tomar, com uma extensão de 173 metros, foi apenas 

realizada por elementos dos grupos EC e SF, pelo que, à priori, não seria desconfortável para nenhum 

dos elementos destes grupos, sendo apenas uma via de transição para vias mais interessantes para o 

estudo em causa, ver quadro 17. 

Grupo/Nº médio eventos por 

via 

Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Entusiastas e convictos 0 2,6 1,8 1,2 3 

Fortes e destemidos 0,5 3 0 2,5 0,5 

Quadro 17 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida Marquês de Tomar B 

                                                           
34 Definida no Cycle Guide DK (2010) 
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Os resultados obtidos vão de encontro ao verificado na Avenida 5 de Outubro, com valores superiores 

a um para o rácio de vezes em que ultrapassa/é ultrapassado, apresentam ainda valores relativamente 

próximos dos anteriormente apresentados e com números de manobras bruscas quase nulos, 

resultados que sugerem que estes utilizadores se sentem confortáveis nestas vias. 

De referir que os elementos do grupo SF não realizam qualquer paragem nesta via, inclusive quando a 

sinalização vertical se encontra vermelha, manobra que, apesar de ilegal, é indicativa do conforto que 

os elementos deste grupo sentem nesta via. O quadro 17 apresenta um resumo dos eventos detetados 

nesta via. 

5.2.2.4. Vias adequadas a elementos do grupo Fortes e destemidos  

A Avenida de Berna, na qual foi considerada uma extensão de 494 metros sendo nos seus limites 

atravessada transversalmente pela Avenida Marquês de Tomar e pela Avenida Defensor de Chaves, 

foi selecionada como a via que deveria apresentar maiores dificuldades de circulação para os 

voluntários, sendo apenas adequada para elementos do grupo fortes e destemidos. Os resultados para 

esta via são apresentados no quadro 18. 

Grupo/Nº médio eventos por 

via 

Manobras 

Bruscas 
Desacelerações Paragens Ultrapassa 

É 

ultrapassado 

Entusiastas e convictos 3,2 5,8 1,8 6,8 5 

Fortes e destemidos 2 4 2 12,5 3 

Quadro 18 - Quadro resumo do número médio de eventos na Avenida de Berna.  

Verificou-se que, nesta via, os elementos do grupo SF apresentam um número de ultrapassagens que 

quase duplica as realizadas pelo grupo EC (12,5 vs 6,8), mas este aumento não representa um maior 

número de manobras bruscas, existindo inclusive uma diminuição deste valor relativamente ao grupo 

EC, o que revela um maior conforto na realização desta manobra nesta via. 

É possível comparar também o número de desacelerações médias realizadas pelos elementos do 

grupo EC (cerca de seis) em comparação com o grupo SF (quatro), verificando-se que, apesar dos 

elementos do grupo SF realizarem mais manobras potenciadoras de desacelerações, como sejam as 

ultrapassagens (realizadas e sofridas), este facto não se verifica, sugerindo que os elementos do grupo 

EC se mostram mais sensíveis à realização de ultrapassagens e a serem ultrapassados nesta via. 

O mapeamento dos resultados obtidos pelos quatro grupos nos diferentes segmentos encontra-se no 

anexo B – Mapeamento de Eventos por grupo de ciclista35.  

Optou-se pelo mapeamento das manobras bruscas, desacelerações e número de vezes em que 

ultrapassa e é ultrapassado, excluindo-se as paragens uma vez que, não eram o evento que 

evidenciava maiores diferenças entre os grupos. 

                                                           
35 Valor máximo de eventos por segmento inferior a 3,5. 
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5.3. Resultados obtidos a partir dos parâmetros biométricos recolhidos com recurso às cintas 

Após a recolha dos dados obtidos a partir das cintas cardíacas, verificou-se que apenas desaseis dos 

vinte e um sinais cardíacos se poderiam considerar como válidos, sendo que os restantes cinco sinais 

apresentavam demasiado ruído para que fossem considerados. Este facto pode dever-se, como 

indicado no capítulo 4.3., à sensibilidade dos sensores a fatores ambientais, principalmente à humidade 

e a eventuais movimentos da cinta para posições não adequadas durante o percurso. 

Devido à quantidade reduzida de sinais válidos, e consequente pouca relevância estatística, e aos dois 

fatores acima referidos, optou-se pela análise qualitativa dos dados recolhidos, de forma a perceber se 

existia alguma diferença, entre o tipo de situações e eventos que provocavam stress nos ciclistas de 

diferentes grupos. 

Começou-se pela análise dos sinais cardíacos apresentados pelos elementos do grupo IC2, deste 

grupo obtiveram-se quatro sinais considerados como válidos, onde os voluntários apresentaram um 

sinal cardíaco relativamente semelhante com o número de picos detetados a variar entre cinco e sete.  

O exemplo do sinal obtido por um elemento do grupo EC2 encontra-se na figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A partir dos picos obtidos no sinal cardíaco de um dos elementos deste grupo foi possível fazer a sua 

correspondência com obstáculos ou eventos do ciclista. Na figura 54 e 55, encontram-se exemplificadas 

situações causadoras de pico de stress no ciclista do grupo IC2.  

A primeira imagem corresponde a uma manobra de estacionamento realizada por um veículo 

motorizado na Avenida Marquês de Tomar (obstáculo dinâmico), a segunda corresponde à Avenida 

Elias Garcia, onde ocorre um conflito com peões (obstáculos dinâmicos) devido à deslocação do ciclista 

para o passeio. 

 

Tempo (min) 
Início Fim 

L
F
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F

 

Figura 53 - Sinal cardíaco obtido para um elemento do grupo IC2 
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Verifica-se ainda, como seria de esperar, face aos resultados do questionário para estes elementos e 

aos resultados apresentados no capítulo 5.2, que a grande maioria dos picos de stress ocorrem em 

vias residenciais pouco movimentadas (consideradas como adequadas para os elementos do grupo 

IC1) e, consequentemente na interação com veículos motorizados. Esta constatação é transversal a 

todos os outros elementos deste grupo, salvaguardando o baixo número de amostras analisadas. 

A mesma análise foi realizada para os elementos do grupo IC1 onde se obtiveram oito sinais (de nove 

possíveis), considerados como válidos. Obteve-se uma semelhança entre os elementos deste grupo 

em termos de picos de stress, com este valor a variar entre seis e sete. Um exemplo de um sinal 

cardíaco para um elemento deste grupo encontra-se representado na figura 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duas imagens ilustrativas das situações causadoras de picos de stress encontram-se representas nas 

figuras 57 e 58. É possível observar duas situações que provocaram picos de stress nos elementos do 

grupo IC1, no caso da figura 57 o ciclista foi ultrapassado por um veículo motorizado na Avenida 5 de 

Outubro (obstáculo dinâmico), no caso da figura 58  temos representada uma ultrapassagem realizada 

por parte do ciclista na Avenida Elias Garcia (obstáculo dinâmico mas temporariamente parado). 

Figura 56 -  Sinal cardíaco de um elemento do grupo IC1 

 

Figura 54 - Exemplos de situações causadoras de 

stress para o grupo IC2 
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Início Fim 

Figura 55 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo IC2 
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Verificou-se que a maioria dos picos detetados ocorrem durante o processo de ultrapassagem a vários 

veículos na Avenida Elias Garcia, coincidente com os resultados obtidos no capítulo 5.2. para o número 

de manobras bruscas e desacelerações por parte dos elementos deste grupo.  

Comparando com os resultados obtidos para o grupo IC2 com os do grupo IC1 verifica-se que se obteve 

um número semelhante de picos de stress, embora o seu percurso incluísse uma via de maior 

dificuldade e os elementos deste grupo executassem um maior número de comportamentos de risco 

que os do grupo IC2 (maior número de ultrapassagens efetuadas).  

Foi adotado um procedimento análogo para os dados cardíacos obtidos para o grupo EC. Neste grupo 

obtiveram-se três sinais válidos, dos cinco possíveis, e verificou-se que em todos eles, relembrando 

que estatisticamente estes dados não têm significância, o número de picos variava entre quatro e cinco. 

Na figura 59, encontra-se representado um exemplo de um sinal cardíaco para um elemento deste 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras 60 e 61, é possível observar duas situações causadoras de stress nos elementos do grupo 

EC correspondendo a primeira, ver figura 60, a uma ultrapassagem efetuada na Avenida de Berna 

Figura 57 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo IC1 

L
F

/H
F

 

Fim 
Tempo (min) 

Início 

Figura 59 - Sinal cardíaco de um elemento do grupo EC 

 

Figura 58 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo IC1 
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(obstáculo dinâmico, mas temporariamente parado) e a segunda, ver figura 61, à viragem à esquerda 

efetuada na Avenida 5 de Outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se ainda que a grande maioria dos picos ocorrem na Avenida de Berna, o que seria expectável 

face às respostas dadas pelos elementos deste grupo no questionário apresentado no capítulo 4.1. e 

ainda aos resultados obtidos no capítulo 5.2.. Para além disso a viragem à esquerda apresenta-se 

como uma situação que provoca stress na maioria dos elementos deste grupo. 

É também possível constatar indícios de uma redução do número de picos face aos elementos do grupo 

IC2 e IC1, muito embora estes realizem no seu percurso vias tidas como mais “fáceis” em relação ao 

grupo EC. Esta constatação vem de encontro às expectativas de um conforto maior nos elementos 

deste grupo relativamente aos dois anteriores. 

Apenas foi possível obter um sinal válido para o grupo SF, pelo que não é possível fazer uma análise 

comparativa entre os elementos deste grupo em particular, no entanto apresenta-se na figura 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62 - Sinal cardíaco de um elemento do grupo SF 

Figura 60 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo EC 

Figura 61 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo EC 
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Para este elemento verifica-se que, o número de picos que o seu sinal cardíaco apresenta se encontra 

na gama de valores obtidos para os elementos do grupo EC, no entanto relembra-se o baixo número 

de sinais existentes para ambos os grupos.  

Nas figuras 63 e 64, apresentam-se duas situações causadoras de stress no elemento do grupo SF. 

Na figura 63 temos uma situação correspondente a uma viragem à direita de um veículo motorizado 

quando o ciclista o tentava ultrapassar na Avenida Elias Garcia (obstáculo dinâmico), levando à quase 

colisão. Na figura 64, temos uma ultrapassagem efetuada por um veículo motorizado (obstáculo 

dinâmico) na qual não foi respeitada a distância de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que a maioria dos picos de stress detetados advêm de situações de risco mais evidente do 

que se verificava para os três grupos anteriormente analisados, esta situação sugere que os elementos 

do grupo SF assumem comportamentos que potenciam mais situações de risco que os restantes.  

Este comportamento, pode indiciar, como seria de esperar pelos resultados apresentados no capítulo 

5.2. e pelos resultados do questionário (capítulo 4.1), um maior conforto dos elementos deste grupo a 

circular nas vias selecionadas para o seu percurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo SF 

Figura 64 - Exemplo de situação causadora de 

stress para o grupo SF 
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1. Conclusões 

Com o grande crescimento da promoção do uso da bicicleta e consequente maior número de ciclistas 

presentes em vias partilhadas, adquire extrema importância a recolha de informações, que neste 

momento são quase inexistentes, acerca do risco percecionado pelos ciclistas nas diferentes 

infraestruturas cicláveis.  

Para este fim, adotou-se uma metodologia, apresentada nos capítulos anteriores que parte de duas 

hipóteses principais a verificar: 

• Caso se conheça o grupo a que cada ciclista pertence é possível, a partir do seu 

comportamento nos vários tipos de vias cicláveis, identificar as características dessa via; 

• Caso tal seja possível, existe a possibilidade de ciclistas probe rastrearem a rede ciclável, 

classificando as várias vias à medida que circulam, fazendo desta forma uma hierarquização 

da rede ciclável em função da experiência do ciclista. 

Em primeiro lugar, foi realizado um questionário a partir do qual se definiu o grupo a que cada ciclista 

pertenceria. Os grupos selecionados para cada voluntário, muito embora a amostra seja reduzida, 

parecem apresentar o comportamento esperado nas várias infraestruturas, algo corroborado pelos 

resultados das cintas biométricas (capítul 5.3), a partir dos quais foram retiradas as situações 

ilustrativas mais comuns para cada grupo e estas correspondem, na sua maioria, às situações com 

menor pontuação no questionário. 

Ainda a partir da análise dos resultados, apresentados no capítulo 5, é possível verificar que, 

ressalvando o baixo número de amostras existentes, estes resultados vão de encontro à hierarquização 

apresentada para as diferentes tipologias de infraestruturas. A hierarquização, efetuada à priori, da 

infraestrutura ciclável foi realizada de acordo com a classificação de Geller, considerando-se como 

características que as distinguem o fluxo de tráfego, a velocidade de circulação automóvel e o número 

de faixas existentes.  

Verificou-se no caso das ciclovias, que deveriam ser percecionadas como de baixo risco e onde os 

ciclistas deveriam exibir um comportamento de condução que indiciasse conforto, se obtiveram 

resultados muito diferentes caso se introduzissem outros elementos na via, neste caso os peões.   

No caso das vias consideradas como adequadas aos elementos do grupo interessados mas renitentes 

tipo 1, verificou-se uma correspondência entre o comportamento esperado e o comportamento exibido, 

com exceção da Avenida Elias Garcia, onde o comportamento apresentado pelos elementos do grupo 

IC1 indiciou algum desconforto a circular nesta via, devido ao elevado número de desacelerações e 

manobras bruscas.  

O principal fator de distinção entre a Avenida Elias Garcia e as restantes duas vias IC1, foi o número 

de obstáculos dinâmicos, mas temporariamente parados existentes, pelo que junto à semaforização 

esta via se poderia aproximar de uma zona residencial muito movimentada, na qual estes elementos, 

pela sua definição já não se sentiriam confortáveis.  
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Foi possível observar que, para as vias do grupo entusiastas e convictos e fortes e destemidos, o 

comportamento dos diferentes grupos foi de encontro ao expectável, tendo em conta as características 

das vias em que circulavam e da caracterização do grupo em que se inserem. 

Identificaram-se como indicadores de conforto na condução do ciclista, pelo carácter crescente que 

apresentam de acordo o grupo em análise, o número médio de dificuldades, o rácio de vezes em que 

ultrapassa/é ultrapassado, a proporção entre desacelerações e número de vezes em que ultrapassa e 

é ultrapassado, e o número de manobras bruscas em comparação com o número de ultrapassagens 

que realiza.  

Excetuando o número médio de dificuldades, não se definem valores padrão para estes indicadores, 

mas verificou-se que, os elementos de grupos superiores, apresentam um rácio crescente de vezes em 

que ultrapassa/é ultrapassado, e uma tendência de decrescimento para os restantes indicadores 

definidos.  

Foi então verificado o conceito inerente à primeira hipótese considerada, ou seja, existem 

comportamentos padrão, pelo menos em termos comparativos, de cada grupo para diferentes 

tipologias de infraestrutura ciclável, pelo que conhecendo qual o grupo a que um determinado ciclista 

pertence é possível a partir do comportamento que este exibe, determinar as características da via e a 

sua respetiva hierarquização. 

Importa, no entanto, referir limitações associadas ao procedimento adotado na presente dissertação. 

Em primeiro lugar, o número de elementos que realizaram a experiência, embora suficiente para a 

prova de conceito que se pretendia, foi reduzido para que se pudesse realizar uma análise estatística 

adequada. 

Para além deste fator, o processamento automático dos dados recolhidos não foi bem-sucedido o que 

obrigou ao visionamento dos vídeos, ao qual podem estar associados eventuais erros de interpretação 

e outras falhas humanas. Esta incapacidade deveu-se, sobretudo, ao equipamento de gravação de 

vídeo que devido à luminosidade, colocação do aparelho e movimento da câmara tornou inviável a 

análise automática dos dados recolhidos. 

Importa também referir que apenas foi exequível obter quinze sinais cardíacos dos vinte e um possíveis, 

o que reduziu o número de comparações válidas a realizar entre os elementos dos vários grupos. Esta 

inviabilidade de alguns resultados deveu-se também ela ao equipamento, que se mostrou muito 

suscetível ao ambiente externo e ao movimento do ciclista. 
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6.2. Desenvolvimentos futuros 

Como já referido, os resultados apresentados indiciam que existe uma correspondência entre o 

comportamento de condução apresentado pelos diferentes grupos e as características da via em que 

circulam. Esta informação não é, no entanto, vinculativa, uma vez que apenas foram recolhidas 21 

amostras, suficientes para a prova de conceito pretendida, mas insuficientes para a apresentação de 

dados com algum fundamento estatístico. Por esta razão, teria interesse um estudo mais vasto, com 

um maior número de amostras. 

Para além do aumento do número de observações de forma a comprovar o conceito e o procedimento 

apresentado, seria também de grande interesse a utilização de um equipamento com melhor qualidade 

e sofisticação que permita a recolha de dados viáveis para o seu processamento automático, 

eliminando desta forma alguns possíveis erros provenientes da sua leitura sem recurso à 

automatização. Adicionalmente alguns indicadores adicionais poderão ser identificados a partir do 

processamento automático de dados.  

A utilização de uma cinta cardíaca de melhor qualidade e com menor sensibilidade a fatores ambientais, 

permitiria também a recolha de um leque mais amplo de informações acerca do comportamento dos 

voluntários. 

A partir deste melhoramento de equipamento e de um melhor estudo e comprovação do conceito 

apresentado na presente dissertação, poderiam ser identificados ciclistas probe, de cada grupo, com 

recurso aos quais seria efetuado um rastreamento de toda a rede viária, de forma a efetuar a sua 

hierarquização de acordo com a adequação das vias que a integram para utilização por parte de um 

grupo específico. 
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Anexo A – Questionário Pré-Experiência36

                                                           
36 Todas as figuras incluídas no questionário foram retiradas do Google Maps. [Acedido a 10 de Fevereiro de 
2017] 
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Anexo B – Mapeamento de Eventos por grupo de ciclista 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 - Mapeamento das manobras bruscas 

realizadas por elementos do grupo IC2 

Figura B.4 - Mapeamento das manobras bruscas 

realizadas por elementos do grupo SF 

Figura B.2 - Mapeamento das manobras bruscas 

realizadas por elementos do grupo IC1 

Figura B.3 - Mapeamento das manobras bruscas 

realizadas por elementos do grupo EC 
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Figura B.5 - Mapeamento do número médio de 

desacelerações do grupo IC2 

 

 

 

 

 

  

  

    

      

  

 

 

 

 

 

 

Figura B.6 - Mapeamento do número médio de 

desacelerações do grupo IC1 

Figura B.8 - Mapeamento do número médio de 

desacelerações do grupo SF 

Figura B.7 - Mapeamento do número médio de 

desacelerações do grupo EC 
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Figura B.9 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens efetuadas pelo grupo IC2 

Figura B.10 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens efetuadas pelo grupo IC1 

Figura B.12 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens efetuadas pelo grupo SF 

Figura B.11 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens efetuadas pelo grupo EC 
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Figura B.13 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens sofridas pelo grupo IC2 

 

Figura B.14 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens sofridas pelo grupo IC1 

Figura B.16 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens sofridas pelo grupo SF 

Figura B.15 - Mapeamento do número médio de 

ultrapassagens sofridas pelo grupo EC 


