


Quem sou eu e porque falo sobre mobilidade ativa e 
bicicleta.
● Transporte + trânsito = mobilidade
● Transporte público + a pé + bici - carro = mobilidade sustentável
● Plano de Mobilidade > Programa Mobilidade ativa > Bh a pé + BH Pedala

Webinar do dia 19/9 [apresentação]: 
● mobilidade urbana Sec. 20 e 21 // uso excessivo do carro // Aamsterdã
● hierarquia cicloviária // rede cicloviária // componentes (infra, estacion.) 
● novas tendências: Transporte Coletivo, Modos ativos, Ruas completas, 
● soluções típicas // exemplos de manuais para projetos cicloviários

●

https://www.imtraff.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Ciclovias_Mobilidade-Ativa_Webinar.pdf


MOBILIDADE ATIVA (bici e a pé)

I. Por que promover a mobilidade ativa

II. O que compõe uma política de mobilidade ativa 

PERSPECTIVAS PARA A BICICLETA NO BRASIL



I. Por que promover a mobilidade ativa



Até 5km bicicleta é a 
mais rápida

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

1. É eficiente em viagens curtas

Distância percorrida 
em 10 minutos

Comissão Europeia, 2000



2. Otimiza o espaço 
público

Fonte: A Bicicleta e as Cidades (IEMA)

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

Nos grandes centros 
urbanos, as vias para 

automóveis ocupam em 
média

 70% do espaço público
 e transportam apenas 
20-40% dos habitantes.

http://www.energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2015/09/A-bicicleta-e-as-cidades.pdf


Por que promover a bicicleta e o andar a pé

3. Por ser ATIVA, promove saúde

Fonte: IBGE



4. Andar a pé e de bicicleta não emite Gases de Efeito 
Estufa (GEE) e nem poluição atmosférica local

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

A bicicleta pode reduzir em 11% as emissões de CO2e  do setor de transporte 
urbano de passageiros até 2050 e uma economia de US$24 trilhões*

Fonte: “A Global High Shift Cycling Scenario”*Custo do veículo, de manutenção/operação de veículo, sistemas de transporte e infraestrutura, 
de construção de novas infraestrutura e de consumo de energia 

https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/A-Global-High-Shift-Cycling-Scenario_Nov-2015.pdf


Fonte: Portal Guará

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

5. Pode reduzir viagens longas, quando 
integrada ao transporte público

https://portalguara.com/vereador-solicita-instalacao-de-bike-racks-em-onibus-de-sao-luis/


6. Facilita a inclusão social e acesso à cidade

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

Fonte: O acesso de mulheres e crianças à cidade - ITDP Brasil, 2018

“O uso da bicicleta é o único tema 
que mobiliza positivamente as 
participantes, reação que pode ser 
constatada inclusive na mudança de 
expressões de seus rostos durante as 
entrevistas: elas até sorriem.”

“A bicicleta é também vista como 
elemento potencial para garantir a 
autonomia das mulheres e para 
assegurar a possibilidade de realizar 
mais deslocamentos na cidade.”

http://2rps5v3y8o843iokettbxnya.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/01/ITDP-Brasil-_-O-Acesso-de-Mulheres-e-Criancas-a-Cidade-_-JAN-2018-1.pdf


Por que promover a bicicleta e o andar a pé

● a Constituição Federal (art. 6º.)
● o Código de Trânsito Brasileiro 

(vários artigos, em especial 21,24 
e 29)

● o Estatuto das Cidades
○ os Planos Diretores (art. 4) e 

EIVs (art. 36 e 37) 
● a PNMU

○ PlanMobs (art. 24)
■ Mobilidade Ativa nos 

PlanMobs

7. Mobilidade Ativa é legal!



Por que promover a bicicleta e o andar a pé

8. Contribui com Agenda internacional
Nova Agenda Urbana e “os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” 

Fonte: “A Bicicleta e os ODS” UCB, 2016

http://conam.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Habitat-III_Nova-Agenda-Urbana_PT.pdf
http://www.uniaodeciclistas.org.br/posicionamentos/a-bicicleta-e-os-ods/
http://www.uniaodeciclistas.org.br/posicionamentos/a-bicicleta-e-os-ods/


Por que promover a bicicleta e o andar a pé

9. Mobilidade ativa gera economia

Fonte: Infográfico Bicicleta e Saúde, 2017Fonte: Impacto Social do Uso da Bicicleta em São Paulo, 2018

https://goo.gl/2Nxrbj
https://goo.gl/2Nxrbj
http://cebrap.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Impacto-Social-Uso-Bicicleta-SP.pdf


10. E ainda pode 
estimular o 
comércio...

Por que promover a bicicleta e o andar a pé

Ciclistas fazem mais 
viagens

Ciclistas consomem mais 
por mês, no comércio 
local



II. O que compõe uma política de mobilidade ativa 
(bici e a pé) 



Infraestrutura Infraestrutura

O que compõe uma rede de mobilidade a pé?

O que compõe um sistema cicloviário?



Boas calçadas e travessias

Referência: Moderação de Tráfego (ITDP, 2017)

Infraestrutura 
(Hardware)

http://itdpbrasil.org.br/moderacao-de-trafego-e-sua-importancia-na-construcao-de-cidades-mais-humanas-e-inclusivas/


Infraestrutura 
(Hardware)

Ciclovia                      Ciclofaixa                                     Via compartilhada /Ciclorrota

Boa infraestrutura cicloviária



Vias compartilhadas - focar no 
acalmamento/pacificação de ruas

Referência: Moderação de Tráfego (ITDP, 2017)

Infraestrutura 
(Hardware)

Infraestrutura 
(Hardware)

http://itdpbrasil.org.br/moderacao-de-trafego-e-sua-importancia-na-construcao-de-cidades-mais-humanas-e-inclusivas/


Detalhes importantes 

Imagem: NACTO

Infraestrutura 
(Hardware)

piso tátil direcional e de alerta e 
rebaixos

iluminação e 
sombreamento

http://wtop.com/news/2014/08/a-new-rule-of-the-road-dont-block-the-bike-box/


Detalhes de baixo custo

Imagem: NACTO

Infraestrutura 
(Hardware)

http://wtop.com/news/2014/08/a-new-rule-of-the-road-dont-block-the-bike-box/


Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Infraestrutura 
(Hardware)

Infraestrutura 
(Hardware) Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Intervenções Urbanas Temporárias / 
Urbanismo Tático 

https://docs.google.com/file/d/1nVEKRcBJ-UGrAuebuMGsMOrkZKWmSytn/preview
http://wricidades.org/noticia/com-intervencoes-temporarias-sao-paulo-e-fortaleza-provocam-reflexao-sobre-espacos-urbanos
http://thecityfixbrasil.com/2014/05/07/urbanismo-tatico/


Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Infraestrutura 
(Hardware)

Infraestrutura 
(Hardware) Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Intervenções Urbanas Temporárias / 
Urbanismo Tático 

http://wricidades.org/noticia/com-intervencoes-temporarias-sao-paulo-e-fortaleza-provocam-reflexao-sobre-espacos-urbanos
http://thecityfixbrasil.com/2014/05/07/urbanismo-tatico/


Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Infraestrutura 
(Hardware)

Infraestrutura 
(Hardware) Trabalhando com a criatividade e baixo custo

Intervenções Urbanas Temporárias / 
Urbanismo Tático 

http://wricidades.org/noticia/com-intervencoes-temporarias-sao-paulo-e-fortaleza-provocam-reflexao-sobre-espacos-urbanos
http://thecityfixbrasil.com/2014/05/07/urbanismo-tatico/


Ações complementares
- desestímulo ao carro

Foto: Guilherme Tampieri

Foto: http://www.leparisien.fr/

Foto: http://www.leparisien.fr/

Infraestrutura 
(Hardware)

Infraestrutura 
(Hardware)



O que compõe uma POLÍTICA de mobilidade a pé?

O que compõe uma POLÍTICA da/para bicicleta?

Política de 
mobilidade 
a pé
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Política de 
mobilidade 
bicicleta
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Marcos legais que podem causar mudanças 
sistêmicas:

● Estatuto do pedestre

● Lei das PcD 

● Deliberações de Conselho de Política Urbana para 

acessibilidade em calçadas

● NBR 9050

● Código de posturas

G
overnança 

(O
rgw

are)

https://comoanda.org.br/explore/ma
rco-regulatorio-da-mobilidade-a-pe/



Marcos legais que podem causar mudanças sistêmicas:

● Pólos Geradores de Tráfego (São Paulo)

● Licenciamento Ambiental e Urbanístico (Rio de Janeiro e 

Porto Alegre) 

● Bicicletários em edifícios, em estacionamentos e como 

mobiliário urbano (São Paulo)

● Toda nova via ou reforma deve conter ciclovia (São Paulo)

● Regulamentação (APP Fortaleza 10751/2018) 

● Pelo menos 1 questão sobre bicicleta na prova para CNH 

(DETRAN-PR e PE)

● % de multas para a política da bicicleta (Porto Alegre)

● PPA + LDO + L.O.A. (Belo Horizonte)

G
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rgw
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https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2010/1515/15150/lei-ordinaria-n-15150-2010-dispoe-sobre-os-procedimentos-para-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-e-para-a-execucao-de-obras-e-servicos-necessarios-para-a-minimizacao-de-impacto-no-sistema-viario-decorrente-da-implantacao-ou-reforma-de-edificacoes-e-da-instalacao-de-atividades-polo-gerador-de-trafego
http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/caderno-de-encargos-municipal
http://www.betaredacao.com.br/contrapartida-ambiental-garante-novas-ciclovias-para-avenida-nilo-pecanha/
https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/leis/37-leis-municipais/442-decreto-53942-regulamenta-lei-15649-bicicletarios-em-novos-edificios
https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/leis/37-leis-municipais/391-2012-lei-15649-bicicletarios-em-estacionamentos
https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/leis/37-leis-municipais/231-resolucao-911-cppusmdu-paraciclo-como-mobiliario-urbano
https://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/leis/37-leis-municipais/75-lei-10907-1990-ciclovias-em-novas-avenidas
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/detran-pr-tera-questao-obrigatoria-sobre-bicicleta-na-prova-teorica-para-carteira-de-motorista/
https://drive.google.com/open?id=1LcEs9wKEy_P_X8X-AuMggM2m46UBMB6Z
http://bhemciclo.org/campanhas-educativas-envolvendo-a-bicicleta-ja-tem-recursos-previstos/


http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57627-de-15-de-marco-de-2017

● Planejamento
compartilhado
para controle 
social

G
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CTMP – CÂMARA TEMÁTICA DE MOBILIDADE A PÉ

Comissão Permanente de Calçadas – CPC, 
no âmbito do Programa Calçada Nova.
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/de
creto-57627-de-15-de-marco-de-2017



● Planejamento compartilhado para controle  social
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● Eventos para discussão

Exemplo: Organizar um evento/festival 
da bicicleta para dialogar com ciclistas e 
não-ciclistas e levantar percepções dos 
problemas e oportunidades
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● Processos de aprendizagem

G
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Fonte: ITDP Brasil, 2018

Fonte: Como Anda, 2018

Intervenções urbanísticas

Oficina Como Anda

http://itdpbrasil.org/itdp-e-prefeitura-do-rio-promovem-intervencao-urbana-temporaria-em-sao-francisco-xavier/
https://medium.com/@comoanda/o-plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-pela-mobilidade-a-p%C3%A9-no-brasil-est%C3%A1-avan%C3%A7ando-142d70e1dfa


● Processos de aprendizagem

Oficinas entre técnicos da 
Prefeitura de BH

Intercâmbio BH -> Fortaleza

G
overnança 
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● Onde conseguir recursos?

● realocação de recursos municipais
○ reorientação, fundos e outras fontes

● articulando para implementar medidas
○ R$ local, R$ privado, R$ parcerias 

● recursos advindos dos instrumentos da PNMU
○ Taxa de congestionamento; rodízio, fundos
○ Avançar Cidades

● captação de R$ internacionais
○ fundações, agências e bancos

G
overnança 

(O
rgw

are)

G
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rgw
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https://www.cidades.gov.br/informativos-semob/5277-avancar-cidades-mobilidade-urbana
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http://corridaamiga.org/wp-content/uploads/2018/08/Relat%C3%B3rio-Cal%C3%A7ada-Cilada-2018.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=9bN_J05ii_I

https://corridaamiga.org/2017/10/06/caminhadas-com-o-cri-centro-de-referencia-do-idoso-da-zo
na-norte/info-bonde-a-pe-2-cri-norte/

● Campanhas

https://www.youtube.com/watch?v=9bN_J05ii_I


Referência: Reaching the Citizen (CIVITAS)

Uma campanha bem sucedida deve:
● definir público(s) alvo(s)
● ter a mensagem certa
● uma marca forte e positiva
● coloque sua marca em todo lugar 

(com brindes inclusive)
● promova eventos e datas 

comemorativas
● trabalhe com a imprensa
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● Campanhas

http://civitas.eu/sites/default/files/brochure_toolkit_on_marketing_final4print_20110913.pdf


Foto: BBC News (Escócia)

Campanha educativa - 
Trabalhando com a criatividade
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http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-39063797


PERSPECTIVAS PARA A BICICLETA NO BRASIL

I. O que pode avançar no SISTEMA BICICLETA

Política de 
mobilidade 
bicicleta
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Mais 
governança

Mais 
medidas 
suaves



https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/planning-cycling-cities/preparing-city-cycling-strategies-and-pl
ans_en

CIDADES INICIANTES  > > > > > > > > > > > > > > > > >  CIDADES CAMPEÃS

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/planning-cycling-cities/preparing-city-cycling-strategies-and-plans_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/planning-cycling-cities/preparing-city-cycling-strategies-and-plans_en


PERSPECTIVAS PARA A BICICLETA NO BRASIL

Algumas das 10 razões aumentarem em importância:

1. Eficiente

2. Otimiza espaço público
3. Promove saúde

4. Não emite GEE e poluição local

5. Integração reduz viagem longa

6. Inclusão social

7. Legal

8. Agenda Internacional

9. Gera economia

10. Estimular comércio

https://brasil.estadao.com.br
/noticias/geral,ministerio-das
-cidades-cria-duas-novas-si
nalizacoes-relacionadas-a-bi
cicleta,1766874

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-das-cidades-cria-duas-novas-sinalizacoes-relacionadas-a-bicicleta,1766874
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-das-cidades-cria-duas-novas-sinalizacoes-relacionadas-a-bicicleta,1766874
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-das-cidades-cria-duas-novas-sinalizacoes-relacionadas-a-bicicleta,1766874
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-das-cidades-cria-duas-novas-sinalizacoes-relacionadas-a-bicicleta,1766874
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-das-cidades-cria-duas-novas-sinalizacoes-relacionadas-a-bicicleta,1766874


Algumas das 10 razões aumentarem em importância:
1. Eficiente

2. Otimiza espaço público

3. Promove saúde
4. Não emite GEE e poluição local

5. Integração reduz viagem longa

6. Inclusão social

7. Legal

8. Agenda Internacional

9. Gera economia

10. Estimular comércio

https://www.gruposaudebrasil.com/andar_de_bicicleta_e_seus_benefi
cios_para_saude/

1. Controle de peso

2. Previne doenças 
cardiovasculares

3. Câncer e ciclismo

5. Auxilia na recuperação 
de lesões ósseas e atrite

6. Mente saudável

7. Tônus muscular

8. Construção de Estamina

9. Coordenação motora

10. Sem alto investimento

https://www.gruposaudebrasil.com/andar_de_bicicleta_e_seus_beneficios_para_saude/
https://www.gruposaudebrasil.com/andar_de_bicicleta_e_seus_beneficios_para_saude/


10 razões:
1. Eficiente
2. Otimiza espaço público
3. Promove saúde

4. Não emite GEE e 
poluição local

5. Integração reduz viagem longa
6. Inclusão social
7. Legal
8. Agenda Internacional
9. Gera economia

10. Estimular comércio



1. Eficiente
2. Otimiza espaço público
3. Promove saúde
4. Não emite GEE e poluição local
5. Integração reduz viagem longa

6. Inclusão social
7. Legal
8. Agenda Internacional
9. Gera economia

10. Estimular comércio

https://www.facebook.com/pretavemdebike/

https://www.facebook.com/pretavemdebike/


1. Eficiente
2. Otimiza espaço público
3. Promove saúde
4. Não emite GEE e poluição local
5. Integração reduz viagem longa
6. Inclusão social
7. Legal
8. Agenda Internacional
9. Gera economia

10. Estimular comércio

http://falecomumespecialista.com/wp-content/uploads/2018/0
7/E-book-Cartilha-do-Investidor-de-Imo%CC%81veis.pdf

Alexandre Lafer Frankel
VITACON

http://falecomumespecialista.com/wp-content/uploads/2018/07/E-book-Cartilha-do-Investidor-de-Imo%CC%81veis.pdf
http://falecomumespecialista.com/wp-content/uploads/2018/07/E-book-Cartilha-do-Investidor-de-Imo%CC%81veis.pdf


PERSPECTIVAS PARA A BICICLETA NO BRASIL

Visão transescalar e estratégica: do local ao nacional

Estratégia Local: www.planbicibh.org



Políticas 
metropolitanas: 
Plano 
metropolitano 
RMBH

http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-c
ontent/uploads/2018/11/Apresenta%C3
%A7%C3%A3o_Bike_20181108.pdf

http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Bike_20181108.pdf
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Bike_20181108.pdf
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_Bike_20181108.pdf


ESTRATÉGIA 
NACIONAL DA 
BICICLETA

https://www.uniaodeciclistas.org.br/at
uacao/pbb/

https://www.uniaodeciclistas.org.br/atuacao/pbb/
https://www.uniaodeciclistas.org.br/atuacao/pbb/


PERSPECTIVAS PARA A 
BICICLETA NO BRASIL

Sonhemos utopias?



PERSPECTIVAS PARA A 
BICICLETA NO BRASIL

Sonhemos utopias?

http://www.carfree.com/cdm/

Afuá - PA

https://quantocustaviajar.com/blog/conheca-a
fua-a-veneza-do-norte-do-brasil/

http://www.carfree.com/cdm/
https://quantocustaviajar.com/blog/conheca-afua-a-veneza-do-norte-do-brasil/
https://quantocustaviajar.com/blog/conheca-afua-a-veneza-do-norte-do-brasil/


Créditos:
Parte dos slides foram adaptados ou copiados das apresentações 

produzidas para as Oficinas Regionais do projeto Bicicleta nos 
Planos (Bike Anjo e UCB - União dos Ciclistas do Brasil): 

http://bicicletanosplanos.org/

16/3
Contagem

http://bicicletanosplanos.org/
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