Contagem Automática de Ciclistas.
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Botafogo – Rio de Janeiro
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Setembro de 2015,
A Transporte Ativo realizou na sexta feira, dia 18 de setembro de 2015, a primeira de uma série histórica de contagens
automáticas no bairro de Botafogo, com o objetivo de mensurar o volume de tráfego de ciclistas e avaliar o impacto da
infraestrutura recém-reformada. Os dados serão levantados anualmente e entregues às Secretarias de Transporte, Meio
Ambiente, Urbanismo e CET-Rio, permitindo assim um melhor conhecimento da área, para que melhorias e ajustes na
infraestrutura cicloviária possam ser efetuados a cada oportunidade.
A ciclovia de Botafogo é sem dúvidas o projeto cicloviário mais criticado da cidade e com razão, ele realmente é muito ruim
e durante anos foi alvo de criticas de usuários e não usuários da bicicleta. Recentemente passou por lev e revisão que
melhorou bastante seu traçado. Como na maioria das infraestruturas para bicicletas da cidade, ninguém sabe qual o
volume de ciclistas que passa por ali, pois nunca foram feitas pesquisas ou contagens e tudo que se passava nela era puro
mistério ou achismo alguns. Agora, com esta contagem, números sólidos aparecem trazendo a tona um pouco da realidade
local. Lembramos que a contagem automática contabiliza apenas os ciclistas que passam na infraestrutura, deixando de
contabilizar todos aqueles que passam por fora dela, o que neste local é muito frequente. Durante os períodos que lá
estivemos acompanhando, o volume de ciclistas que passava pela rua no bordo oposto ao da ciclovia era considerável.

1. Em gráficos
Ciclistas hora:

Total: 1013 ciclistas em12 horas

Hora pico:
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Direção:

2. Apenas números:
1013 ciclistas em 12 horas
Média de 84 ciclistas por hora

Horário de Pico: 12 às 13 com 118 ciclistas
Horário de Vale: 15 às 16 com 55 ciclistas

Realização:

Apoio:
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