
3 º Fórum de Mobilidade em 
Motocicleta de Belo 

Horizonte



DATA: 12/09/2018 (quarta-feira) 

HORA: 18:30h às 20h30

LOCAL: Rua da Bahia nº 888 – 2º andar sala 7- Fundação 

Municipal de Cultura.

PROGRAMAÇÃO:

 18h30 – 19h: recepção

 19h – 19h10: abertura

 19h – 19h40: Informes
 Concurso de Frases – Apresentação dos resultados

 Estacionamento moto no canteiro central da Av. Amazonas

 Estacionamento Rotativo Digital

 19h40 – 20h00: MOTOCHECK-UP - (CDL) 

 20h00 – 20:20h: Debate – Prós e Contra Motofaixa

 20h20 – 20:30h: abertura da palavra



Concurso de Frases 

Apresentação dos resultados





3º Minha vida é esta, subir com calma 
descer sem pressa.

2º Motociclista: Dirija com atenção a                     
vida vale muito mais que uma emoção!

1º Motociclista, curta a liberdade e 
compartilhe responsabilidade.

RESULTADO FINAL:





ADESIVOS



Estacionamento moto no 

canteiro central da Av. Amazonas









Área de 

Estacionamento

ESTACIONAMENTO MOTO AVENIDA AMAZONAS:

ENTRE PRAÇA SETE E RUA SÃO PAULO



Estacionamento Rotativo Digital

Motofretista

Início 09/10/18



Esta categoria é gratuita! Não há necessidade de 

aquisição de rotativos para estacionar o veículo





Semana Nacional de Trânsito

MOTOCHECK-UP 

(CDL) 









Debate

Prós e Contra Motofaixa



As motofaixas eram, desde o início de

2008, a principal aposta para tentar

reduzir o número de mortes com

motociclistas. No Plano de Metas 2009-

2012, o prefeito Gilberto Kassab (PSD)

chegou a assegurar a criação de oito

delas. Em 2011, com a criação da faixa na

Rua Vergueiro, a meta foi reduzida para

três. Mas, para 2012, último ano do atual

governo, não existe nenhum investimento

previsto.

Os acidentes com os motociclistas vêm

aumentando na capital mesmo após a

inauguração das duas faixas exclusivas.

Em 2010, houve uma elevação de 11,7%

no número de motoqueiros mortos, o que

interrompeu uma tendência de queda

verificada em 2009. Apesar das motos

serem apenas 12% da frota de veículos,

os motoqueiros são 35% das pessoas que

morrem no trânsito paulistano todos os

anos







Quando a CET realizou a experiência de criação das faixas exclusivas de motocicletas o objetivo de todos os técnicos
envolvidos era obter uma resposta segura para a circulação de parcela importante do trânsito motorizado da cidade, que
despontava não apenas como forma mais acessível de transporte individual mas também como ferramenta de trabalho,
com seu uso impulsionado pelo também crescente mercado de entregas em diversos setores do comércio. Os projetos e
implantações foram realizados dentro de critérios técnicos e, após as implantações, o monitoramento constante das
ocorrências permitiu que adequações e correções fossem executadas em busca de equiparar os resultados de conforto
percebidos pelos usuários aos parâmetros de segurança almejados desde o primeiro esboço das faixas exclusivas de
motocicletas. Infelizmente, os dados de acidentes demonstram que a despeito de todos os esforços, não foram alcançados
os patamares mínimos de segurança na circulação dos motociclistas e dos demais usuários das vias onde foram
implantadas as faixas exclusivas de motocicletas e, ao contrário do esperado, tais vias apresentaram elevação dos números
de acidentes, mesmo quando o resto da cidade começava a inverter sua curva de acidentalidade, com reduções tanto do
número de ocorrências, quanto de vítimas geradas. O sistema proposto foi incapaz de isolar totalmente os motociclistas
dos demais usuários, visto que as interações no sistema viário, tanto as previstas quanto imprevistas são constantes, mas
criou a ilusão de segurança deixando ainda mais expostos ao risco todos os usuários de tais vias. Assim devido aos
números brevemente expostos nesse relatório, a experiência com as faixas exclusivas de motocicletas foi considerada
insatisfatória sob o ponto de vista da segurança de seus usuários, fato que levou à sua desativação. O caminho buscado
agora para a circulação de motocicletas é o do compartilhamento seguro e responsável da via, com a exigência do respeito
de todos às normas vigentes de circulação e a adoção de velocidades menores e compatíveis à interação entre usuários
das diversas modalidades dentro do sistema de transportes. Alguns passos importantes para alcançar esse objetivo estão
em implantação, como a diminuição das velocidades máximas permitidas em toda a cidade, a criação das áreas de
“Velocidade Reduzida” nas centralidades com maior concentração de pedestres, ciclistas e motociclistas e a intensificação
da fiscalização eletrônica como ferramenta de controle e pacificação da circulação urbana de pessoas e cargas

CONCLUSÃO DO ESTUDO DA CET



OBRIGADO!

Brammmmm ....Brammmmmm


