Contagem Automática de Ciclistas.
Série Histórica 1

Rua Prof. Eurico Rabelo
Tijuca – Rio de Janeiro
Quarta-feira, 23 de setembro de 2015.
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Setembro de 2015,
A Transporte Ativo realizou na quarta feira, dia 23 de setembro de 2015, a primeira de uma série histórica de contagens
automáticas na Rua Prof, Eurico Rabelo, Tijuca, 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.
Essa rua é privilegiada por possuir duas infraestruturas para a bicicleta: a ciclovia do Maracanã e a ciclofaixa onde foi
realizada a contagem. A primeira é muito usada por esportistas e para lazer e a segunda atende melhor aos demais
deslocamentos, além de estar ligada às ciclorotas das ruas Jaceguai e Visconde de Itamarati, à ciclovia do Maracanã e à
ciclofaixa da Barão de Mesquita. Para sua instalação foram eliminadas cerca de 40 vagas de carros, o que dimensiona
bem como a rua se tornou mais pública ao beneficiar mais de 200 viagens de bicicletas diárias. Embora ainda seja invadida
eventualmente representa uma importante opção de uso da bicicleta para transporte na região.

1. Em gráficos
Ciclistas hora:

Total: 187 ciclistas em12 horas

Hora pico:
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Direção:

2. Apenas números:
187 ciclistas em 12 horas
Média de 16 ciclistas por hora

Horário de Pico: 18 às 19 com 30 ciclistas
Horário de Vale: 09 às 10 com 7 ciclistas

Realização:

Apoio:
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