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Apresentação
O conhecimento de dados e informações permite a participação mais qualificada do cidadão na
construção e na tomada de decisão sobre a coisa pública e, além, o habilita para fiscalizar ações
públicas administrativas, assumindo sua parcela de responsabilidade no desenvolvimento odo
município.
Este relatório analítico é o resultado da sistematização dos dados da pesquisa “Descobrindo
como #BHPedala”, aplicada em 2015 pelo Movimento Nossa BH e a BH em Ciclo – Associação
dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, em parceria com mais de 30 instituições abaixo
listadas.
O Movimento Nossa BH é um movimento social que, criado em 2008, tem por objetivo e meta
transformar nossa cidade em um espaço de justiça e sustentabilidade. Pretendemos favorecer o
diálogo entre os diferentes setores, tornando possível um debate aberto e democrático sobre
os desejos e opiniões de todos os belo-horizontinos.
A articulação desse importante diálogo terá mais força à medida que a sociedade civil tiver
melhores condições de exercer seu papel de controle social e incidência nas iniciativas públicas.
O intuito da organização é contribuir para o sentimento de pertencer à cidade pelo
envolvimento dos atores sociais de Belo Horizonte na coleta, compilação e divulgação de
informações que permitam conhecer a realidade do município.
A BH em Ciclo – Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte - é uma associação sem fins
lucrativos, criada em 2012, composta por cidadãos que pedalam e compreendem a bicicleta
como meio de transporte além de acreditarem que é possível se locomover de maneira mais
sustentável pela cidade. A Associação é a união de cidadãos que optam pela bicicleta e
defendem o direito desse meio de transporte de transitar pelas ruas da capital como qualquer
outro veículo e também gostariam de colaborar para a melhoria da mobilidade urbana e da
qualidade de vida daqueles que passam ou vivem na cidade.
A BH em Ciclo tem a Visão de ser uma articuladora de pessoas, movimentos sociais, instituições
do terceiro setor, empresas e poder público para fomentar o uso seguro da bicicleta em Belo
Horizonte como meio de transporte.
E como missão, a BH em Ciclo promove a comunicação e a articulação entre ciclistas e poder
público, fomenta a articulação entre esses e outros atores da cidade, incidi publicamente no
que tange à bicicleta, assim como incentiva e promove o uso desse modal com vistas a tornar
Belo Horizonte uma cidade com mais espaço para a bicicleta e os ciclistas.
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Além destas duas instituições, outras 30 foram parceiras na divulgação da pesquisa e
colaboraram na obtenção das mais de 1.040 respostas da pesquisa. São elas, em ordem
alfabética:
Até Onde Deu Para Ir de Bicicleta
Bicicine
BHAZ
BH Cycle Chic
BHTrans - Empresa de Trânsito e Transporte de Belo Horizonte
Bike Anjo
Bike Anjo BH
Bike Bros
Bike é Legal
Bloco da Bicicletinha
Dizzy Express Entregas
Embarq Brasil
Fundamig
IEMA - Instituto de Energia e Meio Ambiente
Impact Hub
Inconfidentes Pedalantes
Indisciplinar - Grupo de pesquisa
ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Jornal Hoje em Dia
Liga Mineira de Ciclismo
MAM - Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte
Minas Voluntários
Mobilize Brasil
Pedal do Frango
Piseagrama
PUC Minas - Departamento de Comunicação
Rádio UFMG
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de MG
SouBH
Tarifa Zero BH
Tweed Ride BH
UCB - União de Ciclistas do Brasil
Vá de Bike
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O contexto do uso da bicicleta em Belo Horizonte
Segundo a pesquisa Origem/Destino de 2001-2002, o número de pessoas na RMBH que se
deslocavam por bicicleta era de 0.9% (68.000 pessoas) e, em Belo Horizonte, era de 0.6%, valor
superior às viagens de táxi.
A pesquisa Origem/Destino de 2012 apontou que, embora o percentual de viagens tenha
diminuído em termos percentuais em Belo Horizonte (passou para 0,4%), o número total de
viagens por bicicleta em Belo Horizonte aumentou, chegando a 26.217 viagens por dia (contra
24.500 em 2002).
Todavia, na RMBH a quantidade de viagens subiu de 61.420, representando 2,35%, para
103.547, o equivalente a 1,54% - mostrando uma tendência de queda semelhante à capital em
termos percentuais. Na contramão desses aumentos tímidos e diminuições sintomáticas, vale
ressaltar que a Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre 2001 e 2011, teve o maior
aumento percentual da frota de veículos motorizados do Brasil: 108%.
Atualmente, esses são os dados os quais temos acesso para constatar a quantidade de ciclistas
estão pedalando em Belo Horizonte. Além de ambas as pesquisas, o Mountain Bike BH, em
2010, realizou uma contagem de ciclistas em diversas áreas da cidade. Todavia, essa foi a única
contagem feita com uma metodologia respeitável na cidade.
É notável, então, que Belo Horizonte é uma cidade que ainda possui um enorme vazio na coleta,
produção e sistematização de dados ligados ao uso da bicicleta no contexto urbano. Por essa
razão, a BH em Ciclo vem, desde 2013, ano de sua criação, produzindo pesquisas para
compreender melhor o perfil de quem usa a bicicleta em Belo Horizonte, as demandas dessas
pessoas e outros dados relativos aos deslocamentos por este modo de transporte e, por fim, ter
acesso a impressões das pessoas que participam das pesquisas mas não utilizam a bicicleta
como modo de transporte. Abaixo, apresentamos um histórico das pesquisas de 2013 e 2014
para, então, mostrar os dados relativos à pesquisa ‘Descobrindo como #BHPedala’, aplicada em
2015 e que contou com mais de 1.000 respostas (online).
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Pesquisa de 2013
Em 2013, a BH em Ciclo realizou uma pesquisa com 499 respostas entre ciclistas e não-ciclistas
(pessoas que não pedalam na cidade), sendo 95% delas coletadas pela internet e 5%
presencialmente. Foram 33 perguntas relacionadas às pessoas, ao uso da bicicleta, à
infraestrutura ciclística, à educação no trânsito e à legislação relativa a esse modal. Apresentase a seguir alguns resultados, a título de comparação:
- 25% se identificou como mulher e 75% como homens.
- 19% não usava a bicicleta, 46% de 1 a 3 vezes por semana, 23% de 4 a 6 vezes e 12% todos os
dias.
- 37% das pessoas usavam a bicicleta como lazer, 31% como esporte, 30% transporte e 2%
outros.
- 2% tinha entre 14 e 17 anos, 9% entre 18 e 22 anos, 39% entre 23 e 29 anos, 35% de 30 a 39,
11% de 40 a 49 anos e 3% de 50 a 59.
- os resultados sobre onde vieram as respostas estão no gráfico abaixo:

Gráfico 1 -Regional do Bairro onde mora - Pesquisa 2013.

O restante dos resultados pode ser vistos aqui.
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Pesquisa de 2014
Em 2014, durante a concentração do que viria a ser a maior Massa Crítica da história, a BH em
Ciclo aplicou um questionário mais simples que o de 2013, mas com quase 100% das 241
respostas presenciais. As poucas respostas recebidas online foram enviadas a pessoas que
solicitaram preencher o questionário. Ou seja, não houve espaço para preenchimento online da
pesquisa aberto a qualquer cidadão.
Nas entrevistas escritas, as perguntas que não foram respondidas pelos cidadãos foram
marcadas como “Não importante”, por acreditar-se que a pessoa não a respondeu por não
considera-la relevante o suficiente para tal.
Foram 19 perguntas entre dados pessoais, ao uso da bicicleta, à infraestrutura ciclística, e à
impressão delas sobre o uso da bicicleta na cidade. Apresenta-se a seguir alguns resultados, a
título de comparação:
- 30,33% se identificaram como mulheres, 1,23% deixaram em branco a resposta e 68,44% se
identificaram como homens.
- 1,65% tinham entre 14 e 17 anos, 12% entre 18 e 22 anos, 34% entre 23 e 29 anos, 39% de 30
a 39, 4% de 40 a 49 anos, 4% tinham mais de 50 e 5% não responderam à pergunta.
- 76% das pessoas utilizam a bicicleta como modo de transporte (e também esporte e/ou lazer).
As demais perguntas foram relativas à compreensão das pessoas sobre alguns aspectos da
estrutura cicloviária da cidade. Destaque para a avaliação sobre as estruturas cicloviárias da
cidade:
- 22% péssimas
- 36% ruins
- 12% aceitáveis
- 2% boas
Obs: algumas pessoas deixaram essa pergunta sem resposta.
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A pesquisa ‘Descobrindo como #BHPedala’ - 2015
Diante dessa necessidade de se obter dados sobre quem está usando a bicicleta em Belo
Horizonte e também sobre quem ainda não o faz, as duas instituições realizadoras da pesquisa
contaram com apoio de mais de 30 outras instituições de diversos setores sociais para a
aplicação e divulgação. Dentre os principais objetivos da pesquisa, pode-se listar:
- Compreender como @s ciclistas vêem a política de ciclomobilidade em Belo Horizonte;
- Obter mais informações sobre o perfil d@ ciclista e dos seus deslocamentos;
- Avaliar o que @s ciclistas acham das estruturas oferecidas na cidade;
- Saber quais as estruturas cicloviárias que as pessoas preferem;
- Entender as demandas gerais d@ ciclista belo-horizotin@;
- Levantar dados sobre o conhecimento das pessoas sobre o uso da bicicleta em Belo Horizonte;
A pesquisa foi feita 100% online, através do site http://bhpedala.ga/. Após quase 40 dias, foram
recebidas 1.043 respostas válidas. No total, foram 52.326 dados levantados e que podem ser
cruzados entre si em busca dos mais diversos resultados sobre o uso da bicicleta em Belo
Horizonte. Além destes dados, foram enviadas 471 sugestões, elogios ou reclamações por
extenso na parte destinada a “Quer dizer mais algo sobre o uso das bicicletas em Belo
Horizonte?”.
A seguir, apresentamos a metodologia e alguns dos dados colhidos. Todos os dados, salvo os
que guardam a identidade das pessoas que preencheram a pesquisa, podem ser baixados neste
link em formato .XML (dados aberto). Sinta-se à vontade para cruzá-los e produzir análises com
eles.

Alguns dados sobre o processo de preenchimento:
- 2.145 pessoas iniciaram o preenchimento no questionário e 1.043 (49%) validaram o envio de
suas respostas;
- 15min29seg foi o tempo médio que as pessoas gastaram em suas respostas;
- O tempo de preenchimento no celular e no tablet foi de 13min40seg e no computador
16min09seg.
- 778 respostas forma dadas por computador, 29 por tablet, 235 por celular e uma por outros
dispositivos.
- No computador, 53% das pessoas validaram suas respostas. No tablet, esse valor foi de 54%.
No celular, 41%. Em outros dispositivos, a taxa de respostas válidas foi de 2%*.
*é possível que a pesquisa não estivesse formatada para ser respondida nesses outros dispositivos.
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O Formulário
De forma a organizar melhor as respostas e o procedimento de preenchimento, o formulário foi
dividido em 4 etapas:

Etapa 1 - Dados e informações relativas às experiências
pessoais em cima da bicicleta
Etapa 2 - Avaliação sobre as estruturas cicloviárias de
Belo Horizonte em alguns aspectos
Etapa 3 - Compreensão e estudo de demandas e ações
d@s ciclistas da cidade
Etapa 4 - Preferência sobre os tipos de estruturas
cicloviárias

Figura 1 -Etapas da Pesquisa ‘Descobrindo como #BHPedala’.

As respostas
A sistematização das respostas foi dividida em três esferas:
1) Apenas pessoas que pedalam (homens, mulheres e outros).
2) Mulheres (apenas as pessoas que se identificaram como mulheres). Clique aqui para
acessá-la.
3) Síntese - Todas as pessoas (homens, mulheres e outros) - Clique aqui para acessá-la.
A estratificação foi feita entre todas as respostas e apenas pessoas que pedalam para que as
respostas ligadas às impressões destes sobre a cidade não fossem relacionadas entre si, visto
que a experiência de quem pedala e quem não pedala é diferente.
A BH em Ciclo e o Movimento Nossa BH têm especial interesse em dados relativos à identidade
de gênero e por isso a segunda separação, que diz respeito à identificação das pessoas sobre si
mesmas, foi feita para se entender melhor o comportamento das mulheres, suas relações com o
uso da bicicleta e suas demandas.
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1. Apenas pessoas que pedalam
Etapa 1 - Dados e informações relativas às experiências pessoais em
cima da bicicleta

Gráfico 2 - Frequência de Utilização da Bicicleta em Belo Horizonte.

Das 1.043 pessoas que responderam, 760 pedalam com alguma frequência em Belo Horizonte,
157 pedalam uma vez por mês ou menos e apenas 126 disseram que não pedalam na capital
mineira. Nesse universo, os dados abaixos dizem respeito às 917 pessoas que pedalam.
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Gráfico 3 - Identificação por gênero.

Entre as 917 pessoas que responderam que pedalavam em Belo Horizonte, 651 (71%) eram
homens, 262 (28,6%) mulheres e 4 (0,4%) outros.
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Gráfico 4 - Faixa Etária

Em termos absolutos, a faixa etária das respostas ficou dividida da seguinte forma:
14 a 17 - 7 pessoas
18 a 24 – 138 pessoas
25 a 39 – 587 pessoas
40 a 60 – 178 pessas
+ de 60 anos – 7 pessoas
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Gráfico 5 - Regional do Bairro Onde Mora

Nesta pergunta, duas responderam que moram em Belo Horizonte. Com essa informação, não é
possível encaixá-las em nenhuma das opções de respostas válidas, embora ambas tenham
afirmado que pedalam em Belo Horizonte.
É notável a representativa da regional Centro-Sul nas respostas da pesquisa, bem como a forte
presença da Leste. A forte presença da regional Leste corresponde aos resultados apresentados
na pesquisa Origem/Destino 2012 (O/D) que demonstram que há índices superiores à média
municipal (0,4% de pessoas se deslocando de bicicleta). Todavia, para a regional Centro-Sul, o
resultado é inversamente proporcional à pesquisa Origem/Destino de 2012 que apontou que a
região tinha índices próximos de zero (exceto no Morro do Papagaio – 1,2%).
A comparação entre as respostas desta pesquisa e da Origem/Destino foi feita a título de
contextualização. O resultado da Conhecendo como #BHPedala de nada tem a ver com o da
O/D, mas ambas pesquisas podem ser cruzadas em busca de novos dados sobre o uso da
bicicleta em Belo Horizonte no que diz respeito à sua territorialização.
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Gráfico 6 - Finalidade do Uso da Bicicleta

As pessoas podiam escolher quantas opções quisessem, além de selecionar a opção “Outro” e
escrever qual a função da bicicleta em sua vida. No universo das pessoas que pedalam, as
respostas e suas respectivas quantidades foram:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lazer - 715
Exercício físico – 653
Transporte - 608
Esporte - 331
Trabalho - 212
Ainda sou um potencial ciclista - 74
NUNCA usará a bicicleta em BH – 9
Outro – 9

Algumas observações:
1) 9 pessoas marcaram a opção “NUNCA usarei a bicicleta em Belo Horizonte!!!”, mas na
pergunta anterior sobre a frequência, 7 delas pedalam com regularidade e duas
disseram que “Uma vez por mês e olhe lá”.
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2) 6 pessoas disseram que “não pedalam” em Belo Horizonte em uma resposta e
confirmaram isso na outra ao marcarem “NUNCA usarei a bicicleta em Belo
Horizonte!!!”
3) Dentre as opções listadas no “Outro”, estão: turismo (cicloviagem), escola, alternativa
aos congestionamentos, encontrar amigos, manifestação, política, paixão, lazer e
exercício físico e terapia.

Gráfico 7 - Razões para Deslocamento Transporte

O objetivo desta pergunta é entender quais as razões pelas quais as pessoas utilizam a bicicleta
enquanto modo de transporte. Era possível selecionar mais de uma alternativa e as respostas
(798) foram dadas da seguinte maneira:
➢
➢
➢
➢

Rotinas (padaria, academia, etc) - 526
Trabalho -518
Encontros - 383
Estudo - 227
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Gráfico 8 - Tempo que Utiliza a Bicicleta para Transporte

O objetivo dessa pergunta é saber mais sobre o tempo de experiência das pessoas que estão
pedalando em Belo Horizonte como modo de transporte. Foram 710 respostas. Destas, 508
vieram de pessoas que pedalam a menos de três anos, ou seja, um ciclista que ainda está se
acostumando com o trânsito na cidade.
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Gráfico 9 - Tipos de Violência Sofridas

Essa pergunta teve por objetivo compreender quais tipos de violências @s ciclistas sofreram em
Belo Horizonte. Marcaram alguma das opções nesta pergunta 835 pessoas. Ou seja, 91% das
pessoas que pedalam e responderam à pergunta já sofreram algum tipo de violência
enquanto pedalavam suas bicicletas, seja em Belo Horizonte ou outro local contemplado pela
pesquisa.
Como violência psicológica, lista-se agressões verbais, ameaças e outras. Como formas de
exclusão, compreende-se a proibição de acessar espaços por estar usando a bicicleta, etc. A
violência física engloba as fechadas, cuspes, socos, portadas e outras. Como assédio,
compreende-se cantadas, assobios, contato corporal sem autorização e outras. Em
preconceito engloba-se o racismo, sexismo, homofobia e outros.
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Etapa 2 - Avaliação sobre as estruturas cicloviárias de Belo Horizonte
em alguns aspectos
A etapa 2 da pesquisa consistiu em entender como as pessoas compreendiam individualmente
alguns aspectos relacionados às estruturas cicloviárias de Belo Horizonte. Novamente, abaixo,
serão apresentadas apenas as respostas das pessoas que afirmavam pedalar em Belo Horizonte.
A nota 10 é a máxima e 1 a mínima.
Nenhuma das pessoas que respondeu 10 (nota máxima) para a extensão das ciclovias de Belo
Horizonte pedalavam na cidade. Quatro pessoas, que não pedalavam, deram a nota máxima à
extensão.

Gráfico 10 - Avaliação da Extensão das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte.
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Gráfico 11 - Avaliação da Conexão das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

DESTAQUE: ninguém deu nota 9 à conexão entre as ciclovias de Belo Horizonte.

Gráfico 12 - Avaliação da Manutenção das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

DESTAQUE: as notas 1,2 e 3 somam 60% do total.

24

Gráfico 13 - Avaliação da Sinalização das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

DESTAQUE: as notas 1,2 e 3 somam 50% do total.

Gráfico 14 - Avaliação da Qualidade das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

DESTAQUE: as notas 1,2 e 3 somam 45% do total.
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Gráfico 15 - Avaliação da Segurança das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

DESTAQUE: as notas 1,2 e 3 somam 50% do total.

Etapa 3 - Compreensão e estudo de demandas e ações d@s ciclistas da
cidade
A etapa 3 da pesquisa consistiu em entender demandas das pessoas que usam a bicicleta em
Belo Horizonte e, também, obter subsídios para planejar futuras ações junto ao poder público
ligadas à criação de estrutura cicloviária, circulação e comportamento de ciclistas.
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Gráfico 16 - Porcentagem de ciclistas que vão pela contramão em uma rua tranquila, se for o caminho
mais rápido.

Gráfico 17 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que a legalização do contrafluxo para o ciclista
pode contribuir com os deslocamentos por bicicleta na cidade.
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Gráfico 18 - Porcentagem de ciclistas que avançam o sinal vermelho em situações que se sentem
seguras.

Gráfico 19 - Porcentagem de ciclistas que avaliam positivamente a regulamentação para ciclistas avançarem o sinal vermelho
em determinadas conversões.
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Gráfico 20 - Porcentagem de ciclistas que já pedalaram na calçada.

Gráfico 21 - Porcentagem de ciclistas que já pedalaram no corredor do BRT (MOVE).
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Gráfico 22 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que o BRT poderia levar bicicletas.

Gráfico 23 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que a velocidade em algumas vias devem ser
reduzidas.
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Gráfico 24 - Porcentagem de ciclistas que compartilhariam a via com os ônibus caso a velocidade
máxima fosse 30km/h.

Gráfico 25 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que o metrô poderia levar bicicletas.
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Gráfico 26 - Porcentagem de ciclistas que fariam integração da bicicleta com transporte coletivo,caso
houvesse lugar seguro para estacionar.

Gráfico 27 - Porcentagem de ciclistas que sentem falta de estacionamentos seguros para bicicletas na
cidade
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Gráfico 28 - Porcentagem de ciclistas que estariam dispostos a pagar para estacionar suas bicicletas.

Gráfico 29 - Porcentagem de ciclistas que gostariam de poder pedalar nos parques.
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Gráfico 30 - Porcentagem de ciclistas que conhecem o Programa Pedala BH.

Gráfico 31 - Porcentagem de ciclistas que conhecem o GT Pedala BH.
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Gráfico 32 - Porcentagem de ciclistas que já usou o sistema de Bicicletas Compartilhadas Bike BH.

Gráfico 33 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que o sistema Bike BH poderia ser implantado em
outros bairros.
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Etapa 4 – Descobrir quais os tipos de estruturas cicloviárias você prefere
(que lhe passa mais confiança, que lhe deixa fluir mais, etc). Note que
10 estrelas significam que você gosta muito.
Nesta etapa, foi solicitado às pessoas para darem sua impressão sobre nove modelos de
estruturas cicloviárias, entre segregadas e compartilhadas, na rua e na calçada. Oito delas já são
presentes em Belo Horizonte, conforme será visto abaixo. Apenas as zonas com baixas
velocidades, ou desvelocidades1, ainda não foram implementadas na capital mineira. Todavia,
existe um projeto de implementação das ‘zonas 30’ em algumas ruas da cidade.
A nota 10 significa o valor máximo a ser atribuído à estrutura e um (1) a menor.

1

As zonas com baixas velocidades, ou desvelocidades, têm sido criadas em cidades do mundo afora, com objetivo
de tornar as ruas ambientes mais democráticos, justos e seguros para seus diversos agentes.
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Figura 2 -Estrutura compartilhada com pedestre, bidirecional e na calçada.

Gráfico 34 - Preferência para estrutura compartilhada com pedestre, bidirecional e na calçada.
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Figura 3 - Ciclofaixa bidirecional e na rua.

Gráfico 35 - Preferência para ciclofaixa, bidirecional na rua
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Figura 4 -Ciclofaixa unidirecional, na pista e no canteiro central.

Gráfico 36 - Preferência para ciclofaixa unidirecional, na pista e no canteiro central.
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Figura 5- Ciclovia, bidirecional, na pista e à direita do fluxo.

Gráfico 37 - Preferência para ciclovia, bidirecional, na pista e à direita do fluxo
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Figura 6 - Ciclovia, bidirecional, na pista e à esquerda do fluxo.
PS: ESSA CICLOVIA TEVE SUA TIPOLOGIA ALTERADA EM JULHO DE 2015

Gráfico 38 - Preferência para ciclovia, bidirecional, na pista e à esquerda do fluxo
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Figura 7 - Ciclovia, bidirecional e na calçada.

Gráfico 39 - Preferência para ciclovia, bidirecional e na calçada
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Figura 8 - Ciclovia, unidirecional, na pista e no canteiro central.

Gráfico 40 - Preferência para ciclovia, unidirecional, na pista e no canteiro central
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Figura 9 - Compartilhamento com outros veículos sem redução de velocidade.

Gráfico 41 - Preferência para compartilhamento com outros veículos sem redução de velocidade.
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Figura 10 - Compartilhamento com outros veículos com redução de velocidade máxima reduzida a
30km/h.

Gráfico 42 - Preferência para compartilhamento com outros veículos com redução de velocidade
máxima reduzida a 30km/h.
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2.

Mulheres (apenas as pessoas que se identificaram como
mulheres)

A motivação que levou a análise das respostas das pessoas que se identificaram sendo do sexo
feminino separadamente é que o número de mulheres que pedalam é um forte indicador de
ciclabilidade de uma cidade.
Para obter um maior número de ciclistas, é necessário que os planejadores urbanos descubram
e considerem o que é prático para as mulheres para a definição das políticas e estruturas
cicloviárias. As mulheres são mais avessas ao risco do que os homens, dessa maneira, cidades
com infraestrutura bike-friendly são mais convidativas para elas.
Nesta pesquisa, das 1043 respostas, 315 foram de pessoas que se identificaram como
mulheres, o que corresponde a 30% das respostas totais.
Etapa 1 - Dados e informações relativas às experiências pessoais em cima da bicicleta

Gráfico 43 - Frequência de Utilização da Bicicleta em Belo Horizonte

Para saber sobre a utilização da bicicleta por estas mulheres, foi perguntada a frequência com
que elas pedalavam. É possível ver abaixo, no gráfico 1, que: 42,22% das mulheres pedalam 1, 2
ou 3 vezes na semana; 20,32% usam 1 vez por mês e olhe lá, 16,83% não usam a bicicleta,
14,92% utilizam de 4 a 6 vezes por semana e 5,71% utilizam todos os dias.
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Ao realizar a análise da pesquisa foram consideradas apenas as respostas das mulheres que
utilizam a bicicleta com alguma frequência. Retirando as respostas negativas, a pesquisa se
baseia na resposta de 262 mulheres que pedalam.

Gráfico 44 - Faixa Etária

A grande maioria das mulheres que responderam a esta pesquisa estão na faixa de 25 a 39
anos. Conforme o gráfico abaixo, a distribuição etária das entrevistadas foi a seguinte: 66,03% 25 a 39 anos; 17,56% - 18 a 24 anos; 14,89% - 40 a 60 anos, 1,15% - 14 a 17 anos; 0,38% - mais
de 60 anos.
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Gráfico 45 - Regional do Bairro Onde Mora

Ainda com o objetivo de identificar o perfil das ciclistas, perguntou-se onde elas vivem. A
maioria delas (52%) mora nas Regionais Centro-Sul e Leste. A porcentagem por regional é a
seguinte: 32,44% Centro-Sul ; 19,44% Leste; 12,60% Pampulha; 11,45% Oeste; 8,40% Nordeste;
6,11% Noroeste; 1,15% Região Metropolitana; 2,29% Venda Nova; 2,29% Norte; 1,91% Outros;
1,15% Barreiro, 0,76% Não se aplica.
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Gráfico 46 - Finalidade do Uso da Bicicleta

Em seguida, perguntou-se qual a finalidade do uso da bicicleta na vida delas. Nessa resposta, a
pessoa podia marcar mais de uma alternativa. O resultado foi o seguinte: 79,39% - Lazer;
68,32% - Exercício físico; 59,54% - Transporte, 24,81% - Esporte; 14,89% - São potenciais
ciclistas; 16,41% - Trabalho; 2,29% disseram que nunca usarão a bicicleta em Belo Horizonte.
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Gráfico 47 - Razões para Deslocamento Transporte

Para as pessoas que responderam a questão anterior e disseram que utilizam a bicicleta para
transporte, foi perguntado quais as razões destes deslocamentos. Nesta resposta era possível
indicar mais de uma alternativa. O resultado foi o seguinte: 50,76% - Rotinas (padaria,
academia...); 42,75% - Trabalho; 36,64% - Encontros; 24,05% - Estudo.
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Gráfico 48 - Tempo que Utiliza a Bicicleta para Transporte

Ainda para as pessoas que utilizam a bicicleta como modo de transporte, foi perguntado há
quanto tempo isso era feito. Percebe-se que a maioria das mulheres começaram a se deslocar
recentemente. Os resultados para esta resposta foram os seguintes: 23,28% - 1 a 3 anos;
22,52% começaram a pedalar há menos de um ano; 12,21% - não mais que dois meses; 4,2%
pedalam há mais de 6 anos e 3,82% pedalam de 3 a 6 anos.
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Gráfico 49 - Tipos de Violência Sofridas

Foi perguntado para as mulheres quais os tipos de violência elas já haviam sofrido. Nesta
resposta era possível indicar mais de uma alternativa. Os resultados foram os seguintes: 59,92%
- Assédio (cantadas, assobios, contato corporal sem autorização e outros), 41,98% - Violência
psicológica (agressão verbal, ameaças e outras), 40,46% - Formas de exclusão (proibido de
acessar um local por estar de bicicleta e etc), 39,31% - Violência física (fechadas, cuspes, socos
e outras) e 14,89% preconceito (racismo, sexismo, homofobia e outros).
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Etapa 2 - Avaliação sobre as estruturas cicloviárias de Belo Horizonte
em alguns aspectos
Nesta segunda etapa, de avaliação sobre as estruturas cicloviárias de Belo Horizonte (ciclovias,
ciclofaixas, vias compartilhadas e calçadas compartilhadas) foram consideradas apenas as
respostas das mulheres que pedalam, o que corresponde ao total de 262 respostas. As
respostas desta etapa são avaliações que vão de 1 a 10 (onde 10 = totalmente satisfeito).

Gráfico 50 - Avaliação da Extensão das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

A primeira questão diz respeito à extensão da estrutura cicloviária existente. A nota máxima foi
6 (que corresponde a 5% das respostas). Mais da metade das avaliações estão entre 1 e 2
estrelas (53%). As respostas separadamente são as seguintes: 1 - 33,97%; 2 - 18,70%; 3 20,23%; 4 - 14,12%; 5 - 7,63% e 6 - 5,34%.
A pontuação média para este item avaliado foi 2,58.
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Gráfico 51 - Avaliação da Conexão das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

A questão seguinte avalia a conexão da estrutura cicloviária existente. Novamente a nota
máxima foi 6. Mais de 60% das avaliações estão entre 1 e 2 estrelas. As respostas
separadamente são as seguintes: 1 - 45,74%; 2 - 20,54%; 3 - 16,67%; 4 - 11,63%; 5 - 1,94% e 6 3,49%. A pontuação média para este item foi 2,13.
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Gráfico 52 - Avaliação da Manutenção das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

Também foi avaliada a manutenção das estruturas cicloviárias. Nesta questão a nota máxima foi
9 estrelas, porém a maioria das avaliações também foram negativas. Os resultados da avaliação
sobre esse item foram o seguinte: 1 - 28,57%; 2 - 17,37%; 3 - 19,31%; 4 - 12,74%; 5 - 11,58% e 6
- 5,02%; 7 - 1,93%; 8 - 2,32% e 9 - 1,16%.
A pontuação média para este item foi 3,02.
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Gráfico 53- Avaliação da Sinalização das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

A questão seguinte avalia a sinalização da estrutura cicloviária existente. Os resultados sobre
este item foram um pouco melhores que os anteriores mas a maioria das avaliações mostram
insatisfação. As respostas separadamente são as seguintes: 1 - 24,62%; 2 - 12,69%; 3 - 17,69%; 4
- 17,69%; 5 - 9,62%; 6 - 8,46%; 7 - 4,62%; 8 - 3,08%; 9 - 1,15% e 10 - 0,38% (houve 1 avaliação 10
estrelas).
A pontuação média para este item foi 3,43.
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Gráfico 54- Avaliação da Qualidade das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

A qualidade da estrutura cicloviária também foi avaliada. Os resultados também apontam
insatisfação com este item. As respostas foram as seguintes: 1 - 22,99%; 2 - 14,56%; 3 - 15,71%;
4 - 13,41%; 5 - 11,49%; 6 - 7,28%; 7 - 8,05%; 8 - 5,36%; 9 - 0,77% e 10 - 0,38% (houve 1 avaliação
10 estrelas).
A pontuação média para este item foi 3,63.
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Gráfico 55 - Avaliação da Segurança das Estruturas Cicloviárias de Belo Horizonte

A última questão desta etapa avalia a segurança da estrutura cicloviária. A insatisfação continua
predominante também neste item. Os resultados foram os seguintes: 1 - 30,50%; 2 - 13,13%; 3 15,06%; 4 - 14,29%; 5 - 10,42%; 6 - 6,59%; 7 - 4,25%; 8 - 3,47%; 9 - 0,77% e 10 - 1,16%.
A pontuação média para este item foi 3,28.
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Etapa 3 - Compreensão e estudo de demandas e ações d@s ciclistas da
cidade
Na terceira etapa foram consideradas apenas as respostas das mulheres que pedalam, o que
corresponde ao total de 262 respostas.

Gráfico 56 - Porcentagem de ciclistas que vão pela contramão em uma rua tranquila, se for o caminho
mais rápido.

O enunciado da primeira questão desta etapa é: Se a linha mais rápida entre o ponto A e o
ponto B for uma contramão em uma rua tranquila, você vai pela contramão? Grande maioria
respondeu positivamente. Os resultados foram os seguintes: Sim - 71,26% e Não - 28,74%.
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Gráfico 57 - Porcentagem de ciclistas que acreditam que a legalização do contrafluxo para o ciclista
pode contribuir com os deslocamentos por bicicleta na cidade.

A questão seguinte perguntava se a legalização da utilização do contra-fluxo do ciclista
contribuiria para melhoria da qualidade e quantidade dos deslocamentos das bicicletas na
cidade. 81,68% das ciclistas acreditam que sim, enquanto 18,32% discordam desta ideia.
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Gráfico 58- Porcentagem de ciclistas que avançam o sinal vermelho em situações que se sentem
seguras.
Foi

perguntado também se as ciclistas avançam o sinal vermelho em situações em que se
sentem seguras para tal. 64,89% responderam positivamente, e 35,11% disseram não atravessar
no sinal vermelho.
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Gráfico 59- Porcentagem de ciclistas que avaliam positivamente a regulamentação para ciclistas
avançarem o sinal vermelho em determinadas conversões.

A questão seguinte pergunta se a regulamentação para ciclistas avançarem o sinal vermelho
para motoristas em determinadas conversões onde não houver risco para ninguém é positiva.
75,95% das ciclistas responderam que sim e 24,05% disseram que não.
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Gráfico 60 - Porcentagem de ciclistas que já pedalaram na calçada.

Foi perguntado também se as ciclistas já pedalaram na calçada, para otimizar o caminho e dar
segurança. Os resultados foram os seguintes: 88,12% - Sim, respeitando os pedestres; 9,20% Não, mas já pensei; 2,30% - Jamais e 0,38% - Sim, pedalando do mesmo jeito que na rua.
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Gráfico 61- Porcentagem de ciclistas que já pedalaram no corredor do BRT (MOVE).

A questão seguinte foi para saber se as ciclistas já pedalaram no corredor do BRT (MOVE) para
pedalar. 77,86% responderam negativamente e 22,14% disseram que já pedalaram no corredor.
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Gráfico 62- Porcentagem de ciclistas que acreditam que o BRT poderia levar bicicletas.

Foi perguntado se as ciclistas acreditam que o BRT deveria poder levar bicicletas, e em caso
positivo quais os horários isso poderia acontecer. Esta questão teve 249 respostas e os
resultados foram os seguintes: 58,78% - Todos os dias, sem restrição; 27,48% - Todos os dias,
com horários limitados; 5,34% - 2ª a 6ª, de 20h até o fechamento e 3,44% - Somente sábados,
domingos e feriados, o dia todo, 4,96% não responderam essa questão.
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Gráfico 63- Porcentagem de ciclistas que acreditam que a velocidade em algumas vias devem ser
reduzidas.

A questão seguinte perguntou se as ciclistas gostariam que a velocidade de algumas ruas
tivessem sua velocidade máxima reduzida para 20 ou 30km/h. Os resultados foram os
seguintes: 68,34% - responderam q são a favor; 28,96% - Talvez. Não entendi a razão para isso
em BH e 2,70% - Diminuir? Tem que aumentar a velocidade!
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Gráfico 64- Porcentagem de ciclistas que compartilhariam a via com os ônibus caso a velocidade
máxima fosse 30km/h.

Ainda na questão sobre a velocidade, foi perguntado se caso a velocidade máxima nas pistas de
ônibus fosse limitada a 30km/h e os motoristas educados para respeitar o ciclista, a ciclista se
sentiria segura em compartilhar a via com os ônibus convencionais (não incluído os BRTs).
45,04% responderam positivamente, 35,88% responderam que talvez, precisaria experimentar
primeiro e 19,08% responderam negativamente.
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Gráfico 65- Porcentagem de ciclistas que acreditam que o metrô poderia levar bicicletas.

Foi perguntado se as ciclistas acreditam que o metrô deveria poder levar bicicletas, e em caso
positivo quais os horários isso poderia acontecer. Esta questão teve 259 respostas e os
resultados foram os seguintes: 63,32% - Todos os dias, sem restrições; 29,73% - Todos os dias,
com horários limitados; 3,47% - 2ª a 6ª, de 20h até o fechamento e 3,47% - Somente sábados,
domingos e feriados, o dia todo.

68

Gráfico 66 - Porcentagem de ciclistas que fariam integração da bicicleta com transporte coletivo,caso
houvesse lugar seguro para estacionar.

A questão seguinte perguntou se as ciclistas usariam o transporte coletivo caso pudessem ir de
bicicleta até a estação BRT/metrô/ônibus e estacioná-la com segurança. 91,60% responderam
positivamente, enquanto 8,40% responderam que não utilizariam o transporte coletivo.
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Gráfico 67- Porcentagem de ciclistas que sentem falta de estacionamentos seguros para bicicletas na
cidade

Ainda sobre estacionamentos para bicicleta, foi perguntado se as ciclistas sentem faltam de
estacionamentos seguros para estacionar sua bicicleta pela cidade. Apenas uma pessoa (em um
total de 262) respondeu que não sente falta.
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Gráfico 68- Porcentagem de ciclistas que estariam dispostos a pagar para estacionar suas bicicletas.

Também foi perguntado se elas estariam dispostas a pagar para estacionar a bicicleta de
maneira segura. Caso fosse positiva a resposta, qual o valor. Os resultados foram os seguintes:
30,53% - não estaria disposto a pagar; 29,39% - R$10/mês; 21,76% - R$ 25/mês; 14,89% - R$
5/mês e 3,44% - R$ 50/mês.
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Gráfico 69- Porcentagem de ciclistas que gostariam de poder pedalar nos parques.

A questão seguinte perguntou se as ciclistas gostariam de poder pedalar nos parques da cidade
respeitando as pessoas. 96,56% responderam positivamente e 3,44% responderam
negativamente.

Gráfico 70- Porcentagem de ciclistas que conhecem o Programa Pedala BH.
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Foi perguntado se as ciclistas conhecem o Programa Pedala BH. Cerca de metade delas (51,15%)
responderam positivamente. 48,85% não conhecem o Programa.

Gráfico 71- Porcentagem de ciclistas que conhecem o GT Pedala BH.

Nesta mesma linha foi perguntado também se elas conhecem o Grupo de Trabalho Pedala BH.
69,85% delas não conhecem, enquanto 30,15% responderam positivamente.

Gráfico 72- Porcentagem de ciclistas que já usou o sistema de Bicicletas Compartilhadas Bike BH.
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A respeito do sistema de bicicletas compartilhadas, foi perguntado a elas se já o utilizaram
alguma vez. 65,27% responderam não ter utilizado, 30,15% responderam positivamente e
4,58% não tinham conhecimento sobre o sistema.

Gráfico 73- Porcentagem de ciclistas que acreditam que o sistema Bike BH poderia ser implantado em
outros bairros.

Além disso foi perguntado se as ciclistas gostariam que Belo Horizonte tivesse mais bicicletas de
uso compartilhado em outros bairros além do Centro e da Pampulha. 98,47% responderam
positivamente esta questão, enquanto 1,53% disseram não.

Etapa 4 – Descobrir quais os tipos de estruturas cicloviárias você prefere
(que lhe passa mais confiança, que lhe deixa fluir mais, etc). Note que
10 estrelas significam que você gosta muito.
As preferências sobre os tipos de estruturas viárias foram avaliadas nesta quarta etapa. Foram
consideradas apenas as respostas das mulheres que pedalam, o que corresponde ao total de
262 ciclistas.
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Figura 11 -Estrutura compartilhada com pedestre, bidirecional e na calçada.

Gráfico 74 - Preferência para estrutura compartilhada com pedestre, bidirecional e na calçada.

A primeira questão avalia estrutura compartilhada com pedestre, bidirecional e na calçada. Os
resultados foram 1 - 15,65%; 2 - 7,63%; 3 - 17,18%; 4 - 14,50%; 5 - 14,50%; 6 - 5,73%; 7 - 7,63%;
8 - 5,73%; 9 - 3,05% e 10 - 8,40%.
Essa estrutura não agrada a maioria das pessoas, 71% das respostas foram de 1 a 5. A
pontuação média para este item foi 4,58.
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Figura 12 - Ciclofaixa bidirecional e na rua.

Gráfico 75- Preferência para ciclofaixa, bidirecional na rua

A questão seguinte avalia ciclofaixa, bidirecional na rua. As respostas foram as seguintes: 1 12,60%; 2 - 9,54%; 3 - 12,21%; 4 - 9,16%; 5 - 11,83%; 6 - 9,16%; 7 - 13,36%; 8 - 9,54%; 9 - 6,11% e
10 - 6,49%. A pontuação média para este item foi 5,08.
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Figura 13 -Ciclofaixa unidirecional, na pista e no canteiro central.

Gráfico 76- Preferência para ciclofaixa unidirecional, na pista e no canteiro central.

O próximo ponto avaliado foi ciclofaixa, unidirecional, na pista e no canteiro central. Os
resultados foram: 1 - 5,73%; 2 - 2,29%; 3 - 8,78%; 4 - 9,16%; 5 - 11,45%; 6 - 8,02%; 7 - 12,98%; 8 11,07%; 9 - 10,31% e 10 - 20,23%. A pontuação média para este item foi 6,53.
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Figura 14 - Ciclovia, bidirecional, na pista e à direita do fluxo.

Gráfico 77- Preferência para ciclovia, bidirecional, na pista e à direita do fluxo

A próxima infraestrutura avaliada foi ciclovia, bidirecional, na pista e à direita do fluxo. A
avaliação sobre este item foi: 1 - 4,58%; 2 - 0,76%; 3 - 3,44%; 4 - 4,58%; 5 - 11,07%; 6 - 8,40%; 7 13,74%; 8 - 16,03%; 9 - 11,07% e 10 - 26,34%. A pontuação média para este item foi 7,27.
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Figura 15 - Ciclovia, bidirecional, na pista e à esquerda do fluxo.
PS: ESSA CICLOVIA TEVE SUA TIPOLOGIA ALTERADA EM JULHO DE 2015

Gráfico 78- Preferência para ciclovia, bidirecional, na pista e à esquerda do fluxo

A questão seguinte avalia a infraestrutura de ciclovia, bidirecional, na pista e à esquerda do
fluxo. Os resultados foram estes: 1 - 2,29%; 2 - 2,67%; 3 - 3,44%; 4 - 8,40%; 5 - 9,92%; 6 - 9,54%;
7 - 16,03%; 8 - 15,27%; 9 - 8,02% e 10 - 24,43%. A pontuação média para este item foi 7,09.

79

Figura 16 - Ciclovia, bidirecional e na calçada.

Gráfico 79- Preferência para ciclovia, bidirecional e na calçada

A próxima questão avalia a preferência para ciclovia, bidirecional e na calçada. As respostas
foram: 1 - 3,82%; 2 - 2,67%; 3 - 3,44%; 4 - 2,67%; 5 - 5,73%; 6 - 9,54%; 7 - 6,11%; 8 - 10,69%; 9 13,36% e 10 - 41,98%. A pontuação média para este item foi 7,84.
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Figura 17 - Ciclovia, unidirecional, na pista e no canteiro central.

Gráfico 80- Preferência para ciclovia, unidirecional, na pista e no canteiro central

A estrutura seguinte na avaliação de preferências foi ciclovia unidirecional, na pista e no
canteiro central. As respostas foram as seguintes: 1 - 2,41%; 2 - 1,61%; 3 - 2,01%; 4 - 2,01%; 5 10,44%; 6 - 7,63%; 7 - 8,43%; 8 - 18,47%; 9 - 12,05% e 10 - 34,94%. A pontuação média para
este item foi 7,82.
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Figura 18 - Compartilhamento com outros veículos sem redução de velocidade.

Gráfico 81- Preferência para compartilhamento com outros veículos sem redução de velocidade

A próxima questão avalia as preferências sobre compartilhamento com outros veículos sem
redução de velocidade. 1 - 55,08%; 2 - 11,86%; 3 - 11,86%; 4 - 5,93%; 5 - 6,78%; 6 - 3,39%; 7 2,97%; 8 - 0,42%; 9 - 0,85% e 10 - 0,85%. A pontuação média para este item foi 2,32.
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Figura 19 - Compartilhamento com outros veículos com redução de velocidade máxima reduzida a
30km/h.

Gráfico 82- Preferência para compartilhamento com outros veículos com redução de velocidade
máxima reduzida a 30km/h.

83

3.

Dados de todas as 1043 pessoas que responderam

Pergunta original

Dados

Você se identifica como:

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Homem 724
❖ Mulher 315
❖ Outro 4

Quantos anos você tem?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ +60 - 13
❖ 14 a 17 7
❖ 18 a 24 - 164
❖ 25 a 39 - 648
❖ 40 a 60 - 211

Você mora onde?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Belo Horizonte 2
❖ Outros 17
❖ Região Metropolitana de BH 47
❖ Regional Barreiro
15
❖ Regional Centro-Sul 347
❖ Regional Leste 181
❖ Regional Nordeste
84
❖ Regional Noroeste
81
❖ Regional Norte 26
❖ Regional Oeste
107
❖ Regional Pampulha 105
❖ Regional Venda Nova 30
❖ RMBH 1

Você pedala em Belo
Horizonte?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ 1, 2 ou 3x por semana
423
❖ 1x por mês e olhe lá 157
❖ 4 a 6x por semana
238
❖ Não.
126
❖ Todos os dias 99

Qual a finalidade do uso da
bicicleta em sua vida?
Podem ser selecionadas várias
opções

❖ 1041 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
❖ Lazer 776 / 75%
❖ Exercício físico 703 / 68%
❖ Transporte 644 / 62%
❖ Esporte 350 / 34%
❖ Trabalho 226 / 22%
❖ Ainda sou um potencial ciclista 133 / 13%
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❖ NUNCA usarei a bicicleta em Belo Horizonte!!!
15 / 1%
❖ Outro 13 / 1%
Caso você tenha escolhido a
opção "Transporte", quais as
razões dos seus
deslocamentos?
Podem ser selecionadas várias
opções

Caso você pedale como
modo de transporte, há
quanto tempo você faz isso?
Caso você não pedale como modo
de transporte, pule para a próxima
questão.

Você já foi vítima de:
Essa pergunta tem por objetivo
compreender quais tipos de
violências @s ciclistas sofrem em
Belo Horizonte. Com o resultado
dela, poderemos pensar em
campanhas educativas com focos
específicos

❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

798 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
Rotinas (padaria,academia...) 526
Trabalho 518 / 65%
Encontros 383 / 48%
Estudo 247 / 31%
710 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
SSem resposta (não pedala como modo de
transporte)
333
De três a seis anos 81
De um a três anos
234
Mais de seis anos
102
Menos de um ano
192
Não mais que dois meses 101

835 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
❖ Violência psicológica (agressão verbal,
ameaças e outras) 467 / 56%
❖ Formas de exclusão (proibido de acessar um
local por estar de bicicleta e etc) 463 /
❖ Violência física (fechadas, cuspes, socos e
outras) 444 / 53%
❖ Assédio (cantadas, assobios, contato corporal
sem autorização e outros) 215 / 26%
❖ Preconceito (racismo, sexismo, homofobia e
outros) 83 / 10%

Etapa 2 - Sua avaliação sobre as estruturas cicloviárias de Belo Horizonte em
alguns aspectos
As estruturas cicloviárias em Belo Horizonte são: ciclovias, ciclofaixas, vias compartilhas, calçadas
compartilhadas.

EXTENSÃO
Atualmente, temos cerca de 75km
de ciclovias em Belo Horizonte.
10 estrelas = totalmente satisfeito

1034 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
❖ Sem resposta 9
❖ 1 - 281
❖ 10 4
❖ 2206
❖ 3 - 229
❖ 4 - 147
❖ 5 - 104
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❖ 641
❖ 7 - 16
❖ 8-4
❖ 9-2
2.84
Pontuação média
CONEXÃO ENTRE ELAS
Nesse item, informe sua avaliação
sobre a conexão das estruturas
cicloviárias umas com as outras.
10 estrelas = totalmente satisfeito.

MANUTENÇÃO GERAL
A manutenção das estruturas
cicloviárias está sendo bem feitas?
10 estrelas = manutenção perfeita.

SINALIZAÇÃO
As placas, indicações, sinais,
pinturas e etc.
10 estrelas = sinalização perfeita.

1028 de 1043 pessoas responderam esta
pergunta
❖ Sem resposta -15
❖ 1 - 449
❖ 10 3
❖ 2209
❖ 3 - 185
❖ 491
❖ 5 - 58
❖ 627
❖ 7 -5
❖ 8-1
2.25
Pontuação média
1025 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Sem resposta - 18
❖ 1 - 249
❖ 10 4
❖ 2 - 168
❖ 3 - 211
❖ 4 - 133
❖ 5 - 131
❖ 6 - 60
❖ 7 - 33
❖ 8 - 30
❖ 9-6
3.25
Pontuação média
1031 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Sem resposta - 12
❖ 1 - 182
❖ 10 4
❖ 2 - 157
❖ 3 - 187
❖ 4 - 155
❖ 5 - 128
❖ 6 - 92
❖ 7 - 70
❖ 8 - 47
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❖ 9-9
3.74
Pontuação média
QUALIDADE DO PISO
Se está bem asfaltado, concretado
e etc.
10 estrelas = piso perfeito.

SEGURANÇA
De forma geral, se você se sente
seguro nas ciclovias de Belo
Horizonte.
10 estrelas = muito seguro.

1030 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Sem resposta - 13
❖ 1 - 176
❖ 10 11
❖ 2 - 130
❖ 3 - 151
❖ 4 - 142
❖ 5 - 166
❖ 6 - 87
❖ 7 - 88
❖ 8 - 60
❖ 9 - 19
3.74
Pontuação média
1027 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
❖ Sem resposta - 16
❖ 1 - 247
❖ 10 14
❖ 2 - 146
❖ 3 -141
❖ 4 - 113
❖ 5 - 142
❖ 6 - 97
❖ 7 - 63
❖ 8 - 46
❖ 9 - 18
3.72
Pontuação média

Etapa 3 - Compreensão e estudo de demandas e ações d@s ciclistas da cidade
Se a linha mais rápida entre
o ponto A e o ponto B for
uma contramão em uma rua
tranquila, você vai pela
contramão?

1036 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 735 / 71%
� Não 301 / 29%

Você acredita que legalizar o 1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
contra-fluxo do ciclista
� Sim 735 / 71%
contribuiria para melhoria da � Não 301 / 29%
qualidade e quantidade dos
deslocamentos das
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bicicletas na cidade?
Várias cidades do mundo
(Amsterdã, Copenhague, Berlin,
Paris e outras) estão legalizando e
legitimando a ida exclusiva de
ciclistas pelo contra-fluxo em ruas
com velocidade máxima limitadas
em 30km/h.

Se você se sentir seguro
para tal, você avança o sinal
vermelho?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 714 / 68%
� Não 329 / 32%

Mesmo em pequenas ruas.

Você acharia positiva uma
1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
regulamentação para
� Sim 789 / 76%
ciclistas avançarem o sinal
� Não 254 / 24%
vermelho para motoristas em
determinadas conversões
onde não houver risco para
ninguém?
Várias cidades do mundo
(Amsterdã, Copenhague, Berlin,
Paris e outras) estão legalizando e
legitimando o fluxo dos ciclistas,
mesmo com sinal vermelho para
os demais agentes do trânsito.

Para otimizar seu caminho e
lhe fazer sentir seguro, você
já PEDALOU na calçada?

1032 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim, respeitando os pedestres 896 / 87%
� Não, mas já pensei 87 / 8%
� Jamais 43 / 4%
� Sim, pedalando do mesmo jeito que na rua 6 /
1%

Você já utilizou a pista do
BRT (MOVE) para pedalar?

1039 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Não 767 / 74%
� Sim 272 / 26%

Você acha que o BRT
(MOVE) deveria poder levar
bicicletas? Se sim, quais
horários? Se não, avance
para a próxima pergunta.

995 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Todos os dias, sem restrições 604 / 61%
� Todos os dias, com horários limitados 291 /
29%
� Somente sábados, domingos e feriados, o dia
todo 55 / 6%
� [de] 2ª a 6ª, de 20h até o fechamento 45 / 5%

Você gostaria que algumas
ruas tivessem a velocidade
máxima reduzida para
20km/h ou 30km/h?

1032 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim! 639 / 62% 2Talvez.
� Não entendi a razão para isso em BH. 337 /
33%
� Talvez. Não entendi a razão para isso em BH.
337 / 33% 3

Para dar segurança a pedestres,
ciclistas e outros usuários de
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transportes ativos (não
motorizados), várias cidades do
mundo, incluindo brasileiras, vem
trabalhando na redução das
velocidades máximas.

�

Diminuir? Tem que aumentar a velocidade! 56
/ 5%

Se a velocidade máxima nas
pistas de ônibus fosse
limitada a 30km/h e os
motoristas educados para
respeitar o ciclista, você se
sentiria seguro em
compartilhar a via com os
ônibus convencionais (não
incluído os BRTs).

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 492 / 47%
� Talvez. Precisaria experimentar primeiro. 336 /
32%
� Não 215 / 21%

Você acha que o metrô
deveria poder levar
bicicletas? Se sim, quais
horários? Se não, avance
para a próxima pergunta.

1029 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Todos os dias, sem restrições 653 / 63%
� Todos os dias, com horários limitados 300 /
29%
� Somente sábados, domingos e feriados, o dia
todo 41 / 4%
� [de] 2ª a 6ª, de 20h até o fechamento 35 / 3%

Você usaria o transporte
coletivo caso pudesse ir de
bicicleta até a estação
BRT/metrô/ônibus e
estacioná-la lá em
segurança?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 960 / 92%
� Não 83 / 8%

Você sente falta de espaços
apropriados e seguros para
estacionar sua bicicleta pela
cidade?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 960 / 92%
� Não 83 / 8%

Você estaria disposto a
pagar para estacionar sua
bicicleta de forma segura?
Se sim, quanto?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Não estaria disposto a pagar 297 / 28%
� R$ 10/mês 287 / 28%
� R$ 25/mês 249 / 24%
� R$ 5/mês 133 / 13%
� $ 50/mês 77 / 7%

Você gostaria de poder
pedalar nos parques da
cidade respeitando as
demais pessoas?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 1,004 / 96%
� Não 39 / 4%

Você conhece o Programa
Pedala BH?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Não 578 / 55%
� Sim 465 / 45%
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Você conhece o GT Pedala
BH (grupo de trabalho)?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Não 760 / 73%
� Sim 283 / 27%

Você já usou o sistema de
bicicletas compartilhadas de
Belo Horizonte (o Bike BH)?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Não 731 / 70%
� Sim 263 / 25%
� Não sei o que é isso 49 / 5%

Para mais informações, acesse
http://www.movesamba.com.br/bik
ebh/home.asp.

Você gostaria que Belo
Horizonte tivesse mais
bicicletas de uso
compartilhado espalhadas
por outros bairros que não
Centro e Pampulha?

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
� Sim 1,020 / 98%
� Não 23 / 2%

Etapa 4 - aqui, diga quais os tipos de estruturas cicloviárias você prefere (que lhe
passa mais confiança, que lhe deixa fluir mais, etc).
Note que 10 estrelas significam que você gosta muito.
Tipo de estrutura: pista
1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
compartilhada com pedestre,
4.76
bidirecional e na calçada
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

161
86
87
130
131
162
93
87
75
31

Tipo de estrutura: ciclofaixa,
bidirecional na rua

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta

Ciclofaixas são estruturas sem
segregação física entre a pista
para bicicletas e carros.

5.02
Pontuação média
1
10
2
3
4

147
71
82
113
113
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5
6
7
8
9

Tipo de estrutura: ciclofaixa,
unidirecional, na pista e no
canteiro central
Ciclofaixas são estruturas sem
segregação física entre a pista
para bicicletas e carros.

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
6.54
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de estrutura: ciclovia,
bidirecional, na pista e à
direita do fluxo

49
179
39
62
79
128
121
141
152
93

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
7.28
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de estrutura: ciclovia,
bidirecional, na pista e à
esquerda do fluxo

135
112
125
106
39

48
269
23
36
49
77
95
145
172
129

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
7.15
91

Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de estrutura: ciclovia,
bidirecional e na calçada

44
257
25
37
54
90
104
164
163
105

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
7.87
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de estrutura: ciclovia,
unidirecional na pista e no
canteiro central

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
7.93
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de estrutura:
compartilhada com outros

42
424
18
32
27
69
72
93
133
133

19
367
17
20
29
79
67
117
198
130

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta
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veículos sem redução de
velocidade

2.58
Pontuação média
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

518
15
132
115
85
81
42
31
13
11

Tipo de estrutura:
compartilhada com outros
veículos COM redução de
velocidade máxima reduzida
a 30km/h.

1043 de 1043 pessoas responderam esta pergunta

Esse tipo de estrutura ainda não
existe em Belo Horizonte, mas
vem sendo usada em várias
cidades do Brasil e do mundo. A
foto não é do Brasil, mas serve
para ilustrar.

1
10
2
3
4
5
6
7
8
9

Questões abertas

1

5.64
Pontuação média
104
137
76
93
112
122
115
105
121
58
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FICHA TÉCNICA:
Período da pesquisa (dados do sistema): de 02/04 a 9 de maio de 2015
Relatório elaborado por Guilherme Lara Camargos Tampieri e Amanda Corradi.

LINKS PARA OUTROS DOCUMENTOS SOBRE A PESQUISA
● LINK PARA A PLANILHA COM TODOS OS DADOS ABERTOS - https://goo.gl/iozGM7.
● LINK PARA O PPT - https://goo.gl/37V8et.
● LINK PARA A SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS SOMENTE A QUEM PEDALA (917
das 1043 respostas) - https://goo.gl/zx5yQB.
● LINK PARA OS DADOS RELATIVOS SOMENTE ÀS PESSOAS QUE SE IDENTIFICARAM COMO
MULHERES E QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO (315 das 1043) https://goo.gl/VVcV9r.
● LINK PARA A SISTEMATIZAÇÃO GERAL - https://goo.gl/L1D2eO. (ESTE DOC)
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