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Relatório Analítico das Contagens de Ciclistas em
Contagem - 2018

1. Introdução e contexto:
Esse trabalho foi realizado pelo Move Cultura, Casa Criativa e BH em Ciclo - Associação
dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte - e por cidadãos que pedalam na RMBH, que
compreendem a bicicleta como meio de transporte e que acreditam que a RMBH é
capaz de se locomover de maneira mais sustentável.
Nesse contexto, as contagens podem, e vão, auxiliar na identificação de demandas
reprimidas e na orientação mais precisa para efetivação dessas políticas, contribuindo
para melhoria da oferta e, sobretudo, para a gestão da demanda dos deslocamentos por
bicicleta em nossa cidade. Elas também servem, por outro lado, para o monitoramento
da efetividade ou não dessas políticas de incentivo ao uso da bicicleta como parte da
mobilidade urbana na RMBH.
Os resultados individuais, os comparativos e a análise desses resultados serão
detalhados a seguir, compreendendo que não há exaustão das análises e que os dados
gerados podem, e devem, ser explorados, cruzados e analisados à luz do que já se fora
produzido na RMBH sobre a mobilidade urbana de forma geral e, especialmente, por
bicicleta.
2. Metodologia
Criando uma nova histórica no município de Contagem foi realizado a 1ª contagens de
ciclistas. Para termos melhor compreensão do cenário geral do uso da bicicleta em
Contagem, em 2018, com abrangência de quatro regionais da cidade.
As pesquisas foram realizadas nos locais apresentados na Figura 1, através de contagem
visual, registradas em um modelo planilha de contagem, adaptada do modelo anterior. O
critério de escolha de locais considerou:
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1. existência de pesquisa prévia ;
2. locais e todos os pontos deverão ser de interesse para o monitoramento do uso
da bicicleta na cidade.
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Tendo como base estes critérios, os pontos escolhidos para as contagens são:
●

Locais com contagem realizada em 2018:
○ Ressaca - Avenida João Gomes Cardoso n° 2918
○ Sede - Avenida Prefeito Gil Diniz n° 676
○ Riacho - Avenida Francisco Firmo de Matos n° 1235
Figura 1 - Mapa com locais pesquisados.
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As três contagens foram realizadas em dias úteis durante o mês de setembro de 2018,
entre terça e quinta feira, das 7h às 19h, utilizando-se de planilhas individuais a cada
hora de contagem, com a presença de dois contadores por turno de 4hs e sempre com o
clima médio da cidade para essa época do ano: seco e com temperaturas médias
variando entre 17 e 28 graus centígrados. Além da contagem numérica, foi feita uma
4
avaliação qualitativa dos ciclistas, registrando: gênero ; faixa etária estimada; local de
preferência de passagem (ciclovia, calçada ou rua); sentido de deslocamento; tipo de
bicicleta (pública, particular ou cargueira); uso ou não do capacete e se está a trabalho (
usando a bicicleta como instrumento de trabalho).
3 - Análise dos dados:
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A Tabela 1 apresenta os dados globais obtidos nas contagens deste ano. No total de 3
pontos pesquisados foram contados 1249 ciclistas circulando pela cidade, sendo 53
(4,25%) identificados como mulheres e 1177 (94,3%) como homens. É importante
destacar o ponto da av João Gomes Cardoso, na região da Ceasa foi o que registrou
maior número de ciclistas, com 602 ciclistas contados nas 12 horas de pesquisa,
representando 48,32% do total de ciclistas contados.
Considerando que o período de pesquisa foi de 7 às 19, ou seja, 12 horas seguidas, 10,4
pessoas foram contadas por hora, em m
édia, o que dá um ciclista a cada 345,9
segundos. No horários de maior fluxo (entre 17h e 18h), contou-se em média um ciclista
a cada 16,3 segundos.
Tabela 1 - Total de ciclistas registrados nas contagens.
2018
Mulheres

Homens

Total

Avenida João Gomes
Cardoso
28

574

602

Av. Dilson de Oliveira 11

144

155

Av. Francisco Firmo
de Matos

14

476

491

TOTAL

53

1194

1248

A Tabela 2 apresenta o perfil dos ciclistas, conforme as qualificações realizadas durante
a contagem.

Tabela 2 - Perfil qualitativo do total de ciclistas registrados nas contagens.
2018
Até 12 anos

26

2,1%

De 12 a 18 anos

174

13,9%

De 18 a 40 anos

671

53,8%

Acima de 40 anos

377

30,2%

Rua
Ciclovia
Calçada

572
361
316

45,8%
28,9%
25,3%
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Fluxo
Contrafluxo

17
119

11%
9,5%

Particular
Pública
Cargueira

1177
0
71

94,3%
0,0%
5,7%

Em relação à faixa etária, em 2018, 2,1% foram classificados como crianças (abaixo de
12 anos), 13,9% como jovens entre 12 e 18 anos, a ampla maioria está entre 18 e 40 anos
(53,8%) e 30,2% identificados como são pessoas acima de 40 anos.
Apenas um pontos possui e ciclovia, então 28,9% usam essa estrutura na cidade para se
deslocar, a ampla maioria de pessoas (45,8%) optou por compartilhar as ruas com outros
veículos entendemos por falta de ciclovias ou ciclofaixas, 25,3% das pessoas preferiu
trafegar pelas calçadas, provavelmente por ainda sentirem insegurança de usar as ruas.
Foram 9,5% de pessoas optando por um caminho pelo contra-fluxo, provavelmente
indicando necessidades de ciclovias unidirecionais ou na própria regulamentação.
Foram ainda identificados 5,7% de pessoas em bicicletas cargueiras e 0,0% de bicicletas
públicas ou compartilhadas importante salientar que na cidade de Contagem não existe
o sistema de bicicletas compartilhadas.
Quando avaliamos os resultados agregados dos três pontos em relação aos demais itens
avaliados, conforme apresentado na Tabela 2, vê-se uma série de informações
importantes, destacando-se:
Análise realizada por faixa horária, o que permitiu a identificação de perfis distintos de
ciclistas ao longo dos horários pesquisados. A Figura 2 apresenta os dados
desagregados de todos os três pontos pesquisados, além do total da cidade, sendo
possível perceber um padrão de picos de deslocamento no início e final do dia (esse
maior).
Figura 2 - Ciclista por hora
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É comum em análises deste tipo supor que as mulheres manteriam um maior equilíbrio
no número de deslocamentos durante todo o dia, motivado pela divisão desigual das
obrigações domésticas, já que as mulheres, além do deslocamento casa - trabalho - casa,
ficam também responsáveis pelas viagens de apoio e compras pra casa, por exemplo. No
entanto, o resultado da pesquisa de contagem parece indicar que as mulheres possuem
um pico tardio (talvez pelo tipo de emprego) com mais viagens pela manhã, totalizando
36,3% entre 7 e 10h, (contra 26,8% dos homens), mas no fora pico, possuem até menor
percentual que os homens.
A Figura 3 mostra que a quantidade de mulheres pedalando nestes pontos representava
7,89% do total, número ainda tímido perto das 95,67% de homens.

Figura 3 - Gênero.
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Nos próximos subitens, serão descritos e analisados os dados apurados nesses dez dias
de contagens, ponto por ponto.
3.1 - Riacho - Av. Francisco Firmo de Matos
O ponto de contagem se localiza na Av: Francisco Firmo de Matos esquina com Av.
Olímpio Garcia. A Tabela 3 apresenta os dados gerais da contagem de 2018. Em 2018,
considerando que o período de pesquisa foi de 7 às 19, ou seja, 12 horas seguidas, 41
pessoas foram contadas por hora, em média, o que dá um ciclista a cada 0,7 minutos.
Tabela 3 - Dados gerais relativo à contagem de 2018 no ponto da Av. Francisco Firmo
de Matos.
Francisco Firmo de Matos
Indicadores

2018

Total de Ciclistas

491

Mulheres

14

2,9%

Homens

476

96,9%

Até 12 anos

12

2,4%

12 a 18 anos

58

11,8%

18 a 40 anos

235

40 +

186

47,9%
37,9%

Sentido João César

178

36.3%

Sentido Riacho

184

37,5%

Sentido Mercado

129

26,3%

Total

491

100%

0

0

Na rua

208

42,4%

Na calçada

283

57,6%

No fluxo

440

89,6%

No contrafluxo

51

10,4%

0

0

Na ciclovia

Em bicicleta pública

9

Em bicicleta particular

465

94,7% *

Em bicicleta cargueira

26*

5,3% *

Como se pode ver em detalhes na tabela , os deslocamentos são feitos pela calçada que
neste caso é uma pista compartilhada entre pedestres e ciclistas em cima do canteiro
central da avenida 283 ciclistas representando 57,6%, os deslocamentos feitos na rua
somam 208 ciclistas representando 42,4%.
Ao se analisar os números, percebe-se um número grande de ciclistas se deslocando na
rua apesar de existir a via compartilhada, significa que nesta via essa estrutura não é
suficiente para o deslocamento dos ciclistas.
Neste ponto foram contados o maior número de ciclistas com idade menor que 12 anos
foram 12 ciclistas o que representa um percentual de 2,4%.
Figura 4 - Comparativo por idade até 12 anos
Riacho 2,4%

Ressaca - 1,8%

Sede - 1,9%

Figura 5 - Cruzamento Av. Olimpio Garcia e Francisco Firmo de Matos
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3.2 -  Sede - Avenida Dilson de Oliveira
O ponto de contagem fica na avenida Prefeito Gil Diniz, 676, essa avenida conta com
uma pista de caminhada no canteiro central, que é utilizada pelos ciclistas, se tornando
uma pista compartilhada, cabe ressaltar que não existe nenhuma sinalização que indique
o compartilhamento.
A Tabela 4 apresenta os dados gerais da contagem de 2018, considerando que o período
de pesquisa foi de 7 às 19, ou seja, 12 horas seguidas, 13 pessoas foram contadas por
hora, em média, o que dá 1 ciclista a cada 5 minutos. No horários de maior fluxo (entre
7h 8h e entre 17h e 18h), contou-se em média um ciclista a cada 5 minutos.
Tabela 4 - Dados gerais relativos à contagem de 2018 no ponto da Av. Prefeito Gil
Diniz
Indicadores

2017

Total de Ciclistas

155

Mulheres

11

7,1%

Homens

144

92,9%

Até 12 anos

3

1,90%

De 12 a 18 anos

21

13,5%

De 18 a 40 anos

77

49,7%

Acima de 40 anos

54

34,8%
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Sentido Maracanã

76

49,0%

Sentido Fonte Grande

79

51,0%

Na ciclovia

0

0,00%

132

85,2%

23

14,8%

139

89,7%

No contrafluxo

16

10,3%

Em bicicleta pública

0

0,00%

Em bicicleta particular

151

97,47%

Em bicicleta cargueira

4

2,6%

Na rua
Na calçada
No fluxo

Nesse ponto de contagem tivemos 155 ciclistas, observa-se que apesar de existir uma
estrutura no canteiro central para deslocamento de pedestres é utilizada também por
alguns ciclistas, porém a maioria dos deslocamentos se dá na rua. Observa-se, que o
Fluxo se divide nos dois sentidos Maracanã 76 ciclistas representando 49%, e Fonte
Grande 79 ciclistas representando 51%, de maneira bem uniforme.
Observa-se que 139 ciclistas representando 89,7% do total, se deslocam no sentido do
fluxo da via e 16 ciclistas representando 10,3% do total se deslocam no contrafluxo da
via.
Neste ponto observou-se o maior número percentual de mulheres sendo 11 mulheres
que representam 7,1% do total de ciclistas
Figura 6 - Comparativo de gênero nos 3 pontos de contagem.
Sede 7,1%

Ressaca 4,7%

Riacho 2,9%
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Figura 7 - Fotos do ponto de contagem da Av. Prefeito Gil Diniz

3.3 - Ressaca - Av. João Gomes Cardoso
Esse ponto de contagem fica na Avenida Avenida João Gomes Cardoso nº 2918

- Jardim Laguna, neste local existe uma ciclovia. A Tabela 5 apresenta os dados gerais
das contagens de 2018, considerando que o período de pesquisa foi de 7 às 19, ou seja,
12 horas seguidas, 50,3 pessoas foram contadas por hora, em média, o que dá um ciclista
a cada 1 minutos. No horário de maior fluxo (entre 17h e 18h), contou-se em média um
ciclista a cada 0,6 minutos.
Tabela 5 - Dados gerais relativos à contagem de 2018 na Avenida João Gomes
Cardoso nº 2918
João Gomes Cardoso
Indicadores

2018

Total de Ciclistas

602

Mulheres

29

4,7%

Homens

574

95,3%

Até 12 anos

11

1,8%

12 a 18 anos

96

15,8%

18 a 40 anos

359

59,6%

40 +

137

22,8%

Sentido Cabral

254

42,2%

Sentido Detran

348

57,8%
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Total

602

100%

Na ciclovia

361

59,9%

Na rua

232

38,5%

Na calçada

10

1,7%

No fluxo

551

91,4%

No contrafluxo

52

8,6%

0

0

Em bicicleta
particular

561

93,2%

Em bicicleta
cargueira

41

6,8%

Em bicicleta pública

Este foi o local que apresentou maior número de ciclistas, pelo fato de existir a ciclovia
sinalizada no local, o número de ciclistas observado é o maior entre todos os pontos que
foram contados.
Em relação a categoria de bicicletas são 561 ciclistas em bicicletas particulares 93,2% e
41 ciclistas com cargueiras, 6,8% do total, chama a atenção por ser o maior percentual
entre as regiões contadas.

Figura 8 - Fotos do ponto de contagem da Av. João Gomes Cardoso - Ressaca
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4 - Conclusões e considerações finais:
O total de ciclistas contabilizado no ano de 2018, foi de 1248 ciclistas, considerando que
respectivamente, na verdade, diminuiu. Abaixo, vamos traçar possíveis razões que
justifiquem esse cenário, a partir de uma análise conjecturada e contextualizada com o
que vem sendo feito nos últimos anos no que diz respeito à tentativa de se estimular o
uso da bicicleta na cidade, seja no âmbito público ou privado.
Em setembro de 2018 foi realizada a primeira contagem de ciclistas realizada em
Contagem, nos pontos contados apenas 1 tem ciclovia, podemos notar que a ciclovia
existente encontra-se mal conservada pela falta de manutenção adequada, porém como
existe a estrutura foi o ponto com maior número de ciclistas, evidenciando que se
houver estrutura adequada o deslocamento com bicicleta aumenta.
Foi observado na contagem que o maior fluxo de bicicletas se dá no horário de pico, o
que relaciona o uso da bicicleta com o transporte para o trabalho, evidenciado pelo fato
dos usuários em sua maioria, não usarem capacete, pois este se relaciona a prática de
atividade física.
Hoje na cidade de Contagem não temos uma política de uso intermodal clara apenas o
metrô com uma estação no eldorado permite transportar a bike dobrável em todos os
horários e a bike de uso urbano pode ser transportada todos os dias somente após as
20:00, aos sábados após as 14:00, domingos e feriados de 5:15 às 23:00, no primeiro
vagão. Como não existe um local dentro do metrô para transporte da bike, ou uma
estrutura que pudesse permitir deixar a bike em segurança, os trabalhadores que
utilizam o metrô não têm a possibilidade de se deslocarem para Belo Horizonte e
utilizarem a bike como meio de transporte. Relativo ao transporte da bicicleta nos
ônibus de Contagem verificamos a falta de uma política clara que possa viabilizar e
regulamentar os usos dessa intermodalidade.
Nada ou quase nada tem sido feito nestes últimos anos para incentivar a
intermodalidade. Destaca-se, negativamente, que os poucos paraciclos da cidade,
normalmente, são em locais sem segurança, o que não dá confiança ao ciclista para
deixar a bicicleta neles e fazer uso do transporte coletivo, a inexistência de políticas
públicas para a bicicleta na cidade, faz com que haja o desconhecimento por parte dos
órgãos públicos, relativo até a nomeação de pontos de parada da bicicleta, pois, na feira
permanente do Eldorado paraciclos são nomeados de bicicletários.
Em 2016, na LEI no 4830, de 30 de maio de 2016, Institui o Plano de Mobilidade Urbana
de Contagem, há pouco ou quase nada sobre implementação de políticas públicas para o
uso de bicicletas na cidade.
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Em Contagem não há um sistema de bicicletas compartilhadas. Tecnicamente, o sistema
teria potencial de contribuir com o aumento absoluto e percentual do uso da Bicicleta na
cidade, uma vez que a topografia e clima contribuem favoravelmente ao uso da bicicleta,
sendo que as avenidas sanitárias contribuem favoravelmente para implantação de
ciclovias, o que incentiva o aumento do fluxo de ciclistas.

Temos, todos e todas, muito a fazer.
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