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RESENHA  

 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa junto aos usuários do Parque Ecológico da Pampulha1 
de Belo Horizonte, para identificar facilidades e dificuldades ao utilizarem a bicicleta para acessá-lo, 
considerando os instrumentos constantes nas legislações vigentes. Essa consulta subsidiará novas ações de 
melhoria da mobilidade urbana. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa, Parque Ecológico da Pampulha, Bicicleta, Mobilidade Urbana. 
 

I - INTRODUÇÃO  
 

No século XIX na Europa, surgiu a bicicleta considerada um "veículo com duas rodas presas a um quadro, 
movido pelo esforço do próprio usuário (ciclista) através de pedais, ou também, um velocípede2 de duas rodas 
iguais e de pequeno diâmetro". Esse veículo passou por várias readequações em sua estrutura e a forma 

propriamente dita de uma "bicicleta" foi consolidada no final desse século.  
 
Na cidade de Paris, na França, por volta de 1860, surgiram dentro dos parques as primeiras ciclovias, que 
eram caminhos especiais para a circulação de velocípedes separados dos trajetos percorridos pelas charretes 
e carroças, de forma a evitar acidentes que eram muito comuns na época dentro desses espaços, pois os 
animais assustavam-se com esse tipo de veículo.  
 
Nessa mesma época, a bicicleta chegou ao Brasil. Os primeiros passeios utilizando esse veículo em território 
brasileiro iniciaram-se nas cidades pequenas e médias, localizadas no interior do país, especialmente na 
região sul, com maior incidência de imigrantes europeus. Nesse momento, existiam três fatores que 
inviabilizavam a obtenção da bicicleta: inexistência de fabricantes, alto custo de importação e o poder 
aquisitivo dos cidadãos. 
 
No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no Brasil, houve restrição na fabricação de peças e 
dificuldades na importação das bicicletas. A partir de 1950, o governo de Getúlio Vargas, visando fortalecer a 
indústria nacional, reduziu os impostos de importação, contribuindo para que as empresas Caloi, Monark e 
Irca, instaladas no Brasil, produzissem todas as peças das bicicletas no país.  

 
Na década de 70, ocorreu em âmbito mundial a Crise do Petróleo que mobilizou todos os países para adoção 
de medidas poupadoras de energia. Com este novo cenário mundial, surgiram os movimentos ecológicos que 
criaram condições na área de transportes para a valorização da bicicleta como um modal para realização dos 
deslocamentos nas cidades, contribuindo para a ocorrência de mudanças no padrão de comportamento das 
pessoas. 
 

                                                             
1
 Este parque é chamado Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego e tradicionalmente conhecido como Parque Ecológico da Pampulha. Sua 

2
 Velocípede "(termo derivado do latim e que significa "pés rápidos") é um termo geral que simboliza qualquer veículo de tração humana composto com 

uma ou mais rodas. Os tipos mais comuns de velocípedes são a bicicleta e o triciclo. Atualmente, o termo é utilizado para descrever os principais tipos 
de veículo de tração humana como monociclo, bicicleta, triciclo e o quadriciclo."(http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocipede) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta#cite_note-gepb1-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_de_tra%C3%A7%C3%A3o_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Triciclo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monociclo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Triciclo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadriciclo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadriciclo
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Na cidade de Amsterdam na Holanda, foi implantado pela primeira vez um programa de bicicletas 
comunitárias. As bicicletas eram pintadas na cor branca demonstrando serem coletivas e o objetivo era que 
tornassem uma opção comunitária de transporte e, principalmente, desestimulasse o uso do automóvel.  
 
No começo do século 21, essa ideia foi retomada em alguns países europeus de forma distinta. A bic icleta foi 
produzida com um desenho diferenciado e só poderiam parar nos bicicletários3 disponíveis. O usuário para 
utilizar a bicicleta deveria estar registrado no sistema, realizar o pagamento de uma taxa e possuir um código 
para destravá-la. Essas medidas de segurança estimularam muito o uso desse veículo. 
 
Atualmente, na maioria das cidades da Europa e dos Estados Unidos há locação de bicicletas para uso da 
população. No caso do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, foi implantado pela Prefeitura de Belo Horizonte - 
PBH, por meio da Fundação Zoo-Botânica - FZB e da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte 
S/A - BHTRANS um projeto inspirado na ideia do "Plano das Bicicletas Brancas" criado em Amsterdam 
chamado "Bicicletas para Todos". Esse projeto é pioneiro e foi implantado no Parque Ecológico Promotor 
Francisco Lins do Rego, localizado na região da Pampulha, onde está disponível aos visitantes a utilização da 
bicicleta para o lazer de forma gratuita. 
 

II - A EVOLUÇÃO DOS PLANOS E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS REFERENTES AO USO DA 
BICICLETA EM BELO HORIZONTE E NO BRASIL  

 
Vários programas, códigos, planos e legislações municipais e federais foram sendo publicados a partir do final 
do século XX que contribuíram na organização, normatização e incentivo do uso do transporte não motorizado 
no Brasil. 
 
No dia 23 de setembro de 1997, entrou em vigor a Lei Federal nº 9.503 que "Instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro". Este código é um instrumento que está vinculado aos preceitos estabelecidos na Constituição 

Federal e estabelece condições para que o processo de circulação de bens e pessoas por meio do espaço 
físico brasileiro se desenvolva dentro de padrões de segurança, eficiência, fluidez e conforto. Além disso, essa 
lei teve um importante papel na definição das normas gerais de circulação, da conduta dos pedestres e 
condutores de veículos motorizados e não motorizados, da sinalização de trânsito, da classificação dos 
veículos, das infrações de trânsito, dentre outros.  
 

No ano de 2001, foi publicada a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada "Estatuto da Cidade" que 
"Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências". Essa lei "estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental." Destaca-se como uma das diretrizes da política urbana:  

 
"(...) I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;(...) (Estatuto da 

Cidade,2001) 

 
O Estatuto da Cidade definiu como um dos instrumentos da política urbana no planejamento dos municípios, o 
"Plano Diretor", que é um instrumento básico de ordenação territorial do município que obriga as cidades com 
mais de quinhentos mil habitantes a elaboração de um plano de transporte urbano integrado. 
 

O governo federal, por meio do Ministério das Cidades, instituiu a Secretaria Nacional de Transportes e da 
Mobilidade Urbana - SeMob com o objetivo de consolidar, formular e implementar a política de mobilidade 
urbana sustentável4, trabalhando como eixos estratégicos o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade 
ambiental e a inclusão social. Os programas da SeMob buscam estimular os Governos Municipais, Estaduais 

                                                             
3
 Bicicletário é um " Estacionamento com infraestrutura, de médio ou grande porte (mais de 20 vagas), implantados junto a terminais de transporte, e 

grandes indústrias, em áreas de abastecimento, parques e outros locais de grande atração de usuários de bicicleta." (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, Manual de Planejamento Cicloviário, 2001) 
4
 Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como "(...) o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam 

proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de  transporte coletivo e não motorizados de maneira 
efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente  sustentável." (Caderno MCidades Mobilidade Urbana, Política nacional de mobilidade urbana 

sustentável, Novembro de 2004) 
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e do Distrito Federal a desenvolver e aprimorar ações centradas no desenvolvimento sustentável das cidades 
e na priorização dos investimentos federais nos modos de transportes coletivo e não motorizados. Essa 
secretaria, por meio do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, procura estimular o uso da bicicleta 
de forma segura e como uma opção de transporte. (Disponível no site do Ministério das Cidades 
www.cidades.gov.br). 
 

No ano de 2012, foi publicada a Lei nº 12.5875, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana. Essa política é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que 
atendeu ao previsto no Estatuto da Cidade "objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte 
e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município."  
 
A Política Nacional de Mobilidade Urbana institui as seguintes diretrizes: 
 

"(...) II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; (Lei nº12.587, 
de 3 de Janeiro de 2012) 
 

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano.(...) (Lei nº12.587, de 3 de 
Janeiro de 2012) 

 
Essa lei determina que os municípios que tiverem acima de 20.000 (vinte mil) habitantes deverão elaborar os 
seus Planos de Mobilidade Urbana, instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
integrado e compatível com o plano diretor municipal existente contemplando os princípios, os objetivos e as 
diretrizes impostas nessa lei. 
 
No caso da cidade de Belo Horizonte, a capital apresenta mais de 500 mil habitantes, devendo elaborar o seu 
plano de transporte urbano integrado, conforme estabelecido no Estatuto da Cidade. Dessa forma, a 
Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, por meio da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - 
BHTRANS, iniciou a elaboração do PlanMob-BH - Plano de Mobilidade de Belo Horizonte. Esse plano foi 
desenvolvido considerando a cidade de Belo Horizonte e suas relações com os municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH considerando os fluxos de pessoas e mercadorias nos variados 
modos de transportes, incluindo os não motorizados.  
 
O PlanMob-BH foi desenvolvido com cenário final de propostas para o ano de 2020. As principais políticas e 
projetos propostos para o sistema de mobilidade são: transporte coletivo (sistemas BRT, rede metroviária); 
intervenções viárias propostas pelo Corta Caminho (VIURBS); Sistema cicloviário; Sistema de caminhamento 
de pedestres; e, Logística urbana (Circulação de carga urbana). 
 
Considerando uma das principais políticas do PlanMob-BH, que é a implantação de um sistema cicloviário, a 
BHTRANS definiu no seu planejamento estratégico para os próximos anos ações que visam a melhoria da 
mobilidade urbana na cidade, por meio da implantação do "Programa Pedala BH", que tem como objetivo  
estimular o uso da bicicleta como meio de transporte na capital mineira. Para isso, o programa propôs ações 
que abrangeram, desde a definição e implantação de rotas cicláveis6 e estacionamentos para bicicletas 
(bicicletários e paraciclos7), além de campanhas educativas e de segurança no trânsito.  
 
Com relação ao sistema cicloviário proposto para BH, foram estabelecidas diferentes tipologias de 
infraestrutura cicloviária, considerando o conforto, o traçado das curvas de nível e a segurança dos ciclistas. 
Os modos de implantação que está sendo realizado em vários trechos da cidade integram a outros modais de 
transportes públicos. As ciclovias8 localizadas nas vias com maior movimento estão sendo ligadas às 

                                                             
5
 Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que " Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispos itivos dos Decretos-Leis 

nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências." 
6
 ROTAS CICLÁVEIS: "caminhos formados por segmentos viários, ou estruturas mistas, que interligam um par de origem e destino, desde que sejam 

minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas".((MINISTÉRIO DAS CIDADES, Caderno de Referência para elaboração de: Plano de 

Mobilidade por Bicicletas na Cidade, 2007) 
7
 Paraciclo é um " Estacionamento para bicicletas em espaços públicos, equipados com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, 

com possibilidade de amarração para garantia mínima de segurança contra furto. Por seu porte, número reduzido de vagas e simplicidade do projeto, 
difere substancialmente do bicicletário." (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Manual de Planejamento Cicloviário, 2001) 
8
 "CICLOVIA - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum." (CTB, 1997) 
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estações de metrô ou de ônibus, locais com previsão de instalação de bicicletários, onde poderão ser 
deixadas as bicicletas com segurança, dando maior comodidade às pessoas que optarem pelo seu uso em 
seu primeiro deslocamento antes de embarcar em outro modal.   
 
A implantação de ciclovias proporcionará variadas opções de rotas/caminhos para circular na cidade. As 
bicicletas tem uma grande vantagem em relação aos outros modos de transporte por ocuparem menos 
espaço nas vias e, principalmente, por ser ágil, econômico, silencioso, saudável e sustentável. Atualmente, é 
considerado o meio de transporte mais utilizado no mundo. 
 
III- ESCOLHA DO PARQUE PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A cidade de Belo Horizonte possui um sistema de parques composto por 76 unidades  distribuídas ao longo 
de nove regionais9. Dentre eles, foi escolhido como referência para a realização da pesquisa o Parque 
Ecológico da Pampulha, em virtude deste equipamento proporcionar e prever um maior atendimento das 
redes cicloviárias em relação a macroacessibilidade (Macro sistema viário de acesso - Grandes eixos viários 
que ligam ao parque) e a microacessibilidade (Sistema viário do entorno imediato  e o Sistema viário interno) 
comparado aos outros parques da cidade, conforme informado por COELHO10 (2011) e ilustrado na Figura 01. 
Outro critério de escolha foi, conforme informado anteriormente, o fato deste espaço ser o único na capital que 
apresenta um programa implantado em seu interior voltado para o uso gratuito de bicicletas.  
 
Esse equipamento urbano está localizado na orla da Lagoa da Pampulha, nos bairros Ouro Preto e 
Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A área de lazer fica em uma ilha artificial de 30 
hectares, que foi formada pelo acúmulo de resíduos sedimentares depositados ao longo dos anos na Lagoa 
da Pampulha. Sua inauguração ocorreu em 21 de maio de 2004 oferecendo a população da cidade e aos 
turistas uma programação diversificada permanente contemplando educação ambiental, cultural, patrimonial e 
para o trânsito.  

O parque recebe nos finais de semana cerca de 5.000 visitantes, além de atender escolas públicas e 
particulares durante a semana. A área apresenta um grande gramado, onde as pessoas a utilizam para soltar 
pipas, descansar ao ar livre, praticar esportes e contemplação, proporcionando uma integração direta com a 
natureza. A prática de esporte é incentivada com a oferta de equipamentos de ginástica, pistas de caminhada 

e corrida, ciclovias e bicicletas gratuitas. 

O parque oferece um projeto chamado "Bicicletas para Todos" que tem como objetivo proporcionar à 
população um lazer saudável, econômico e ecologicamente correto. No bicicletário, estão disponíveis 
gratuitamente 31(trinta e uma) bicicletas para utilização dos visitantes, sendo 15(quinze) de tamanho grande 
(aro 26) para maiores de 12(doze) anos de idade, 10(dez) de tamanho médio (aro 20) para crianças entre 
6(seis) e 12(doze) anos de idade e 6(seis) de tamanho pequeno (aro16) com rodinhas para crianças entre 
4(quatro) e 6(seis) anos de idade, porém apenas pessoas maiores de 18 anos podem pegar bicicletas com a 

apresentação da carteira de identidade e preenchimento de uma ficha de empréstimo. O transporte não 
motorizado está disponível para o uso apenas na sexta-feira, sábado, domingo e feriados durante um período 
de 30(trinta) minutos sobre as áreas determinadas.  

A implantação deste programa proporcionou o atendimento a microacessibilidade do sistema viário interno do 
parque por meio da bicicleta. Com a implantação de uma ciclovia e de um bicicletário, ambos possibilitaram o 
deslocamento do visitante dentro do parque de forma saudável e o estacionamento do equipamento com 
segurança. O projeto é um sucesso registrando aos domingos o uso de todas as bicicletas disponíveis. 

 

                                                             
9 "A cidade de Belo Horizonte é dividida em nove administrações regionais (Norte,Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Nordeste, Leste , Centro-Sul, 

Oeste e Barreiro). Competem às administrações regionais as atividades de desconcentração e descentralização administrativas no âmbito de suas 
respectivas jurisdições, para atendimento a população".(COELHO,D.L.N, 2011) 
10 

Ver artigo intitulado "O sistema de parques municipais de Belo Horizonte: um diagnóstico sobre as escalas e tratamentos de acessibilidade e 
infra-estrutura necessárias ao evento da Copa do Mundo de 2014" de autoria da Arquiteta e Urbanista Daniela Lima Nunes Coelho - publicado no 
18º Congresso da ANTP -  Associação Nacional de Transportes Públicos, Rio de Janeiro, 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_de_transporte


     

5 

 
 

 Figura 01: Ilustração da Macro e Microacessibilidade no entorno do parque Fonte: Mapa Google - https://www.google.com.br/- acessado em 22/07/2013  Registro 

Fotográfico: realizado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho em 13/07/2013                          

    

IV - METODOLOGIA DE PESQUISA / RESULTADOS 

Para a realização da pesquisa, foi definida como critério metodológico a aplicação de um questionário aos 
usuários do Parque Ecológico da Pampulha com o objetivo de sondar e identificar as facilidades e dificuldades 
dos visitantes ao utilizar a bicicleta como um modo de transporte para acessá-lo, além de registrar a 
frequência de uso deste modal pelos frequentadores desses espaços. 

A pesquisa foi realizada em dois finais de semana do mês de julho, época em que o parque é bastante 
frequentado por ser período de férias escolares. A aplicação do questionário foi feita na entrada principal do 
parque, no dia 13 e 20 de julho de 2013, no sábado, entre 8h30min e 11h30min da manhã. Foram 
entrevistados 100 (cem) visitantes, dentre eles homens e mulheres com faixa etária entre 15(quinze) e 
60(sessenta) anos.   
 
O questionário continha 6 (seis) perguntas que buscaram fornecer informações desde o tipo de modal mais 
utilizado para acessar ao parque, qual o tipo de uso é mais dado a bicicleta, as maiores dificuldades para usar 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA 01 

PORTARIA 02 

REGIONAL  

PAMPULHA 

MACROACESSIBILIDADE (GRANDES 
EIXOS VIÁRIOS) 
    

           AV. FLEMING (CICLOVIA 
IMPLANTADA). 
          AV. PROF. CLÓVIS SALGADO 
(PREVISÃO DE CICLOVIA) 
          AV. DOM PEDRO I (PREVISÃO DE 
CICLOVIA) 
          AV. FRANSC. LISBOA E AV. ORSI 
CONC. MINAS (PREVISÃO DE CICLOVIA)  
          AV. ALFREDO CAMARANTE 
(PREVISÃO DE CICLOVIA) 
          RUA DOS ESTADOS (PREVISÃO DE 
CICLOVIA) 
          AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS 
(PREVISÃO DE CICLOVIA) 
          AV. GILDO MACEDO LACERDA 
(PREVISÃO DE CICLOVIA) 
          AV. ATLÂNTIDA (PREVISÃO DE 
CICLOVIA) 
 
MICROACESSIBILIDADE (SISTEMA 
VIÁRIO DO ENTORNO IMEDIATO) 
 
           AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA 
(CICLOVIA IMPLANTADA)   
           AV. OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA 
(PREVISÃO DE CICLOVIA) 
           PARACICLO EM FRENTE AS 
PORTARIAS DO PARQUE 
 
MICROACESSIBILIDADE (SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO DO PARQUE) 
 
            CICLOVIA INTERNA / LIMITE ÁREA 
DO PARQUE 
           BICICLETÁRIO INTERNO 

 

 

 

 

 



     

6 

a bicicleta na cidade e para acessar o parque, o que favorece e estimula a pessoa ir de bicicleta ao parque e 
qual bairro o visitante mora, conforme demonstrado no quadro 01.   

 
QUESTIONÁRIO 

CARACTERÍSTICA ENTREVISTADO HOMEM MULHER FAIXA ETÁRIA 
 

P
E

R
G

U
N

T
A

S
 

COMO VOCÊ VEIO AO PARQUE? A PÉ BICICLETA CARRO ÔNIBUS MOTO 

VOCÊ VIRIA DE BICICLETA? SIM NÃO TALVEZ   

VOCÊ UTILIZA BICICLETA PARA? LAZER ESPORTE TRANSPORTE ATIVIDADE FÍSICA (SAÚDE) 

QUAL A DIFICULDADE PARA USAR A BICICLETA EM BH E PARA ACESSAR O PARQUE?   

O QUE FAVORECERIA VOCÊ VIR DE BICICLETA AO PARQUE?   

MORADOR DE QUAL BAIRRO / REGIONAL?   

 

Quadro 01: Modelo questionário pesquisa aplicado em campo                          
Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho       

                    

A amostragem foi feita com a aplicação dos questionários, obtendo os seguintes resultados: 
 

 Houve um equilíbrio na escolha dos visitantes entrevistados do sexo feminino (46%) e masculino 
(54%), conforme ilustrado no gráfico 01; 

  A faixa etária predominante dos entrevistados foi entre 40 e 49 anos (47%), conforme demonstrado no 
gráfico 02; 

  A maioria dos usuários do parque residem na Região Metropolitana de Belo Horizonte (26%) e na 
Regional Pampulha da capital (24%), conforme indicado no gráfico 03; 

  A utilização do carro (67%) destaca-se como o modo de transporte motorizado preferencial entre os 
usuários do parque para acessá-lo, conforme ilustra o gráfico 04; 

 60% dos entrevistados afirmaram que utilizariam o modo de transporte bicicleta para acessar o parque 
e 31% destacaram que a distância onde mora em relação ao parque é um ponto dificultador para o uso 
desse modal, conforme demonstrado no gráfico 05; 

 A bicicleta pode ser utilizada para variadas situações e essa pesquisa reforçou o seu maior uso para 
as atividades de lazer (58%) e esporte (17%), conforme gráfico 06; 

 As três maiores dificuldades dos entrevistados, com relação ao uso da bicicleta na cidade, foram 
apuradas com índices aproximados variando de 40% a 50%. Com 47%, foram constatadas que as 
redes cicloviárias apresentam-se insuficientes e incompletas não possibilitando dar continuidade ao 
percurso realizado. Com 43%, ressalta-se a localização das ciclovias em vias com alto volume de 
circulação de veículos e trânsito pesado. Com 42%, registra-se que as vias apresentam-se perigosas e 
inseguras, conforme gráfico 07; 

 Dentre os fatores que favoreceriam o uso da bicicleta pelos usuários para acessar os parques na 
cidade seriam, primeiramente, a existência de uma cilovia completa que interligue sua casa ao parque 
(61%). Em segundo lugar, seria a implantação de uma rede cicloviária segura (35%). Em terceiro 
lugar, seria a implantação de rotas cicláveis em vias tratadas urbanisticamente com uma paisagem 
agradável e com presença de menos carros (19%), conforme gráfico 08.   
 

                             
  
 Gráficos 01: Número de visitantes entrevistados do sexo                                                          Gráficos 02: Número de visitantes entrevistados por faixa etária  
 feminino e masculino.                                                                                                                   Fonte: Elaborado pela Aqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 
 Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 
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Gráficos 03: Localização das residências dos visitantes entrevistados                                                  Gráficos 04: Modo de transporte utilizado para acesso ao parque  
Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho                                                                Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 

 

                                    
 
Gráficos 05: Número de visitantes entrevistados que utilizariam a                                                    Gráficos 06: Tipos de usos da bicicleta 
bicicleta paa acessar o parque.                                                                                                            Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 
Fonte: Elaborado pela Arqª urbª Daniela Lima Nunes Coelho                                        

 

 
 

Gráficos 07: Dificuldades dos entrevistados para utilizar a bicicleta 
Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 

 

 
 

Gráficos 08: Fatores que favorecem o uso da bicicleta para acesso ao parque 
Fonte: Elaborado pela Arqª Urbª Daniela Lima Nunes Coelho 
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O questionário aplicado na pesquisa foi um instrumento de grande importância para obtenção de dados reais 
que contribuirão para futuras  tomadas de decisão.   
 
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O veículo "bicicleta" é novo no cenário urbano da capital mineira e o seu uso está sendo disseminado a cada 
ano que passa, incentivado pelo Programa Pedala BH. A implantação das ciclovias para beneficiar os ciclistas 
vem tentando se consolidar, mas algumas dificuldades ainda encontram-se presentes. Todavia, segundo 
dados da BHTRANS, responsável pela elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, são previstos 
380 (trezentos e oitenta) quilômetros de rotas de ciclovias e/ou ciclofaixas para implantação na cidade até 
2020. Para 2014, a rede cicloviária implantada atingirá uma extensão de aproximadamente 100 (cem) Km de 
pistas exclusivas para bicicletas que serão integradas ao longo dos anos. 
 
Pedalar hoje é um desafio. O trânsito está muito intenso com alto volume de veículos circulando. Dessa 
forma, priorizar a implantação das ciclovias em vias de tráfego com menor número de veículos seria uma das 
formas de favorecer a utilização da bicicleta, conforme levantado na pesquisa, além do que a maioria dos 
entrevistados responderam que a usariam para acessar o Parque Ecológico da Pampulha, caso os problemas 
nos deslocamentos fossem sanados. Um outro aspecto evidenciado por meio da consulta é a questão da 
sensação de insegurança e perigo, um dos sentimentos mais presentes e que inibem o uso da bicicleta nos 
trajetos de casa até o parque. 
 
Também, foi relatado pelos entrevistados na pesquisa, o aspecto da descontinuidade e a falta de 
infraestruturas cicloviárias para os ciclistas percorrerem as rotas existentes que se articulam com o parque. 
No entanto, é importante destacar que, de acordo com a proposta do Programa Pedala BH, ainda em fase de 
implantação na cidade, a utilização da bicicleta será uma opção de modo de transporte que permitirá a 
integração com outros modais, não sendo o único tipo de transporte a ser utilizado para chegar aos parques 
da cidade.  
 
A questão cultural juntamente com o desrespeito às legislações de trânsito são fatores preponderantes para o 
desestímulo ao uso da bicicleta. A realização de campanhas educativas e publicitárias com ênfase na 
valorização desse modal e na divulgação das normas instituídas no Código de Trânsito Brasileiro seria uma 
ação muito positiva que contribuiria para mudanças no pensamento e costumes da população. É fundamental 
conhecer as legislações aplicadas a cada modo de transporte e investir em educação urbana para evitar 
práticas irregulares no trânsito. Atualmente, torna-se importante a sensibilização de todos os usuários da via, 
tendo em vista que a bicicleta encontra-se cada vez mais presente na cidade.  
 
O uso do automóvel particular para acessar o parque ainda é a preferência pelos visitantes desses 
equipamentos. Para incentivar a migração para outro modal, a pesquisa revelou que oferecer uma 
infraestrutura cicloviária urbanisticamente tratada, com rotas agradáveis ambientalmente e confortáveis, 
ameniza a sensação de longa distância, proporcionando um percurso mais prazeroso e um convite ao uso da 
bicicleta. 
 
Pode-se afirmar, por meio da pesquisa, que o tipo de uso mais frequente da bicicleta é voltado ao lazer. 
Dessa forma, propor rotas cicláveis que interliguem os parques, internamente e externamente, seria uma 
oportunidade ideal para promover o turismo, a atividade física e a recreação juntamente com a divulgação das 
áreas verdes da cidade e da legislação de trânsito para a população. O "Turismo sobre duas rodas" 
subsidiaria novas ações de melhoria da mobilidade urbana e reforçaria a bicicleta como um modo de 
transporte alternativo para acesso aos parques, permitindo os ciclistas desfrutarem das áreas internas desses 
espaços. 
 
Apesar de todas as dificuldades que temos para circular com a "magrela"11 em Belo Horizonte, a bicicleta é 
uma ótima opção de acesso aos parques da capital, pois trata-se de uma modalidade de transporte saudável, 
econômico e sustentável ambientalmente que propicia a interação direta do homem com a paisagem da 
cidade e suas diversas manifestações. 

                                                             
11 Palavra usada para referir à bicicleta. 
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Pode ser ressaltado que esta consulta pública possibilitou um novo olhar sobre a visão do usuário quanto ao 
uso da bicicleta, alertando sobre ações importantes a serem providenciadas para estimular o seu uso. 
 
VI - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro e Legislação Complementar em Vigor: instituído pela Lei 
nº9.503 de 23-9-97. 3.ed. Brasília: DENATRAN,2007.  
 

 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, Brasília, 2001. 

  

 BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 
5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 
6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.", Brasília, 2012. 
 

 BELO HORIZONTE. Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996. Institui o Plano Diretor do Município de 
Belo Horizonte, Belo Horizonte, 1996. 
 

 GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (2001b) – Manual de Planejamento 
Cicloviário – GEIPOT, Brasília, 2001. 
 

 BRASIL. Ministério das Cidades (2004) – Caderno MCidades Mobilidade Urbana: Política nacional 
de mobilidade urbana sustentável – Ministério das Cidades, Brasília, 2004. 
 

 BRASIL. Ministério das Cidades (2007) - Caderno de Referência para elaboração de: Plano de 
Mobilidade por Bicicletas na Cidade. Coleção Bicicleta Brasil, Brasília, DF, p. 232, 2007) 
 

 MACEDO, Sílvio Soares; SAKATA, Francine Gramacho. Parques Urbanos no Brasil. 3.ed. São 
Paulo: EdUSP, 2010 - [Coleção Quapá]. ISBN 978-85-314-0655-3. 
 

 COELHO, D.L.N. O sistema de parques municipais de Belo Horizonte: um diagnóstico sobre as 
escalas e tratamentos de acessibilidade e infra-estrutura necessárias ao evento da Copa do 
Mundo de 2014. In: Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito: ANTP - Associação Nacional de 
Transporte e Trânsito, 18., 2011, Rio de Janeiro. Anais...São Paulo:ANTP, 2011, p.1204-1212. 
 

 VEJA BH: A vida em duas rodas. Belo Horizonte: Ed.46, n.4, 23 jan.2013. 18p. 
 

 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE: banco de dados. Disponível em < 
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico >.Acesso em: julho 2013. 
 

 FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS: banco de dados.Disponível em < 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=fundacaoparque>.Acesso em: julho 2013. 
 

 MINISTÉRIO DAS CIDADES: banco de dados.Disponível em < http://www.cidades.gov.br/> Acesso 
em: julho 2013. 
 

 WIKIPEDIA: banco de dados.Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta> Acesso em: julho 
2013. 
 

 WIKIPEDIA: banco de dados.Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocipede> Acesso em: 
julho 2013. 


