
CAPÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

CAPÍTULO IV
DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS

NÃO MOTORIZADOS

CAPÍTULO IX
DOS VEÍCULOS

VI - para as bicicletas, capacete, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e 
espelho retrovisor do lado esquerdo.

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, 
ciclofaixa, acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, 
com preferência sobre os veículos automotores.

Art. 58 - 

CBT - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou 
passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação.

Art. 68 -

O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao 
pedestre em direitos e deveres.

§1º

Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não 
for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na 
pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, 
pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos 
pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar 
comprometida.

§2º

Nas áreas rurais, quando não houver acostamentos ou quando 
não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na 
pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, 
pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao 
deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança ficar 
comprometida.

§3º

Seção I  - Disposições Gerais

Art. 96 - Classifica a bicicleta como veículo de propulsão humana 
(impulsionado pelo homem) e de transpor te de 
passageiros.

Seção II - Da Segurança dos Veículos

Art. 105 - São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros 
a serem estabelecidos pelo CONTRAN:
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IMPORTANTE
O Código de Trânsito Brasileiro se aplica também ao ciclista, 
que deve respeitar , quando montado, as seguintes regras:

Obedecer a sinalização 
de trânsito;

Não trafegar na 
contra-mão ou 
pelas calçadas;

Circular em velocidade 
compatível com o local,
dando sempre prioridade 
aos pedestres;

Utilizar equipamentos de segurança
(capacete, lanterna, refletores e 
vista light).

5
km/h

Os casos omissos serão analisados
pelo Grupo Assessor de Segurança e Trânsito

Juntos, de maneira organizada,
podemos viver em harmonia
e com segurança e, ainda,

dar um bom exemplo.
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P NA S  C R S
REVI - E ONT A ELE

O trânsito de bicicletas no Campus “Luiz de Queiroz” 
é permitido aos alunos, servidores docentes e não 

docentes, estagiários e usuários com atividades 
institucionais desenvolvidas nas áreas do Campus, 
como forma de incentivo à utilização de bicicletas, 

buscando diminuir o número de veículos motorizados 
em circulação nas vias internas. Trata-se de um 

Campus centenário e tombado pelo CONDEPHAAT, 
motivo pelo qual em alguns lugares não existem 

calçadas e vias asfaltadas, sendo necessário,  na 
maioria das vezes, a convivência entre pedestres, 

bicicletas e veículos motorizados
em um mesmo espaço.

A seguir estão descritas as normas do Campus e os 
artigos do CTB - Código de Trânsito Brasileiro 

pertinentes ao assunto, buscando um trânsito mais 
organizado,  o que se traduz em maior segurança 

para todos os usuários.

Num-aceitum
Advertencius

Num fuis eus
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Seguir o regulamento do 
Campus e o Código de Trânsito 
Brasileiro.

SINTOMA:
Descontrole.

LOCALIZAÇÃO:
Todo o Campus.

PREVENÇÃO:

Caminhus
erradus

Sentidus
opostus

Quando montado, pedalar 
nas ruas.

SINTOMA:
Pedala pelas calçadas.

LOCALIZAÇÃO:
Todas as vias do Campus.

PREVENÇÃO:
Respeitar a sinalização de 
trânsito.

SINTOMA:
Pedala sempre na contra-mão.

LOCALIZAÇÃO:
Todas as vias do Campus.

PREVENÇÃO:

Informar-se dos regula-
mentos e Estatuto da USP.

SINTOMA:
Finge não saber do regulamento.

LOCALIZAÇÃO:
Todo o Campus.

PREVENÇÃO:

Virus que Atacam os Ciclistas 
do Campus

• Prof. Marcos Milan (Presidente)
• Prof. Gerhard Bandel
• Prof. Fernando Seixas
• Claudio Cesar Lopes
• Sergio Antonio Alves

Prefeitura do Campus
Prof. Marcos Vinicius Folegatti

GRUPO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 
DO CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”

• Elpidio Corrêa Neto
• Marcos Adriano Esichiel
• Acad. Christina C. Rettondini
• Márcia C. G. Ganzella
• Paulo R. Latanze

NORMAS PARA CIRCULAÇÃO DE 
BICICLETAS NO CAMPUS

Os  usuários  deverão  cadastrar  suas  bicicletas  junto  à  
Divisão de Atendimento à Comunidade - DVATCOM e assinar 
um “Termo de Responsabilidade”, mediante apresentação 
de documento de identificação e comprovação de vínculo 
com o Campus.

Cada usuário terá o direito ao cadastro de, no máximo, duas 
bicicletas.

Somente terão acesso ao Campus as bicicletas cadas-
tradas, as quais receberão um lacre de identificação nume-
rado. Em caso de venda, comunicar à PCLQ - Prefeitura do 
Campus, devolvendo o lacre da bicicleta a ser baixada do 
cadastro.

O lacre é de propriedade da Universidade de São Paulo, a 
qual reserva-se o direito de invalidá-lo ou solicitar a sua 
devolução a qualquer momento, ficando sob a responsa-
bilidade do usuário sua utilização. Em caso de quebra, o 
referido lacre deverá ser devolvido e o usuário receberá 
outro sem nenhum custo.

Em caso de roubo ou extravio do lacre, a Guarda Universi-
tária deverá ser comunicada imediatamente.

O usuário será responsabilizado pelas ocorrências envol-
vendo a bicicleta e/ou o lacre, que permaneça cadastrado 
em seu nome.

As bicicletas somente poderão permanecer estacionadas 
acorrentadas junto aos suportes existentes no Campus; 
aquelas que forem encontradas sem cadeado, serão 
recolhidas na sede da Guarda Universitária, devendo o seu 
proprietário retirá-las mediante apresentação de docu-
mentos de identificação.

As bicicletas cadastradas poderão ser utilizadas pelos 
usuários para o deslocamento entre os Departamentos e 
vias internas do Campus, no desenvolvimento de suas 
atividades. É vedada a utilização para práticas esportivas, 
exceto em eventos autorizados pela Prefeitura do Campus.

Os Usuários deverão  respeitar e fazer cumprir as normas 
do CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

O ciclista montado equipara-se ao condutor de um veículo 
motorizado devendo obedecer à sinalização de trânsito, 
principalmente no que se refere a: trafegar na mão correta 
de direção, não trafegar sobre as calçadas (exceto se 
estiver empurrando a bicicleta) e circular em velocidade 
compatível com o local, dando sempre prioridade aos 
pedestres.

Os casos que não se enquadrarem nestas normas, serão 
analisados pelo Grupo Assessor de Segurança e Trânsito da 
PCLQ.
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