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A exemplo das grandes capitais do mundo,
Belo Horizonte está se adaptando para receber
de forma segura e confortável as pessoas que optam
pela bicicleta. Uma alternativa viável para aliviar
o trânsito e contribuir para o desenvolvimento da
cidade de forma mais sustentável.
Com a participação da gestão pública, de organizações
e coletivos da sociedade civil, de empresas e de vocês,
ciclistas e motoristas, vamos incorporar a bicicleta
ainda mais à rotina de Belo Horizonte, proporcionando
melhor qualidade de vida para todos.
Para que convivamos de forma harmônica,
é importante que pedestres, ciclistas e motoristas
se respeitem mutuamente e que a bicicleta tenha
prioridade sobre os carros, conforme prevê nossa
legislação local e nacional.
Conheçam algumas dicas para ajudar a construir uma
Belo Horizonte mais amiga e receptiva às bicicletas.
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Quando
você estiver
pedalando.

Dicas para você circular com mais segurança com a sua bicicleta:
• Procure utilizar rotas alternativas e ruas mais tranquilas.
Assim você pedala de forma mais agradável e segura.

Planejar
rota

Caminho
alternativo
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• Ocupe preferencialmente a faixa da direita, no mesmo sentido
dos carros, e não fique muito próximo do meio-fio.
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• Redobre a atenção nos cruzamentos.
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• Sinalize com as mãos o que
você pretende fazer, para
avisar aos motoristas.
Atenção a possíveis desníveis
na pista antes de soltar uma
mão do guidão.

Virar à esquerda

Atenção, parando

Virar à direita

•U
 se iluminação dianteira e traseira na bicicleta.
Considere também outros equipamentos
de segurança, como capacete e luvas.

• S e não se sentir seguro
em determinada via ou
não aguentar uma subida,
desça da bicicleta, vá para
a calçada e empurre-a até
o ponto em que se sentir
confortável para voltar para
a ciclovia ou para a rua.
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Quando
você estiver
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Dicas de direção segura, tendo em mente que
a prioridade de circulação na cidade é sempre
de pedestres e ciclistas:
• Nunca feche um ciclista, essa é a maior
causa de acidentes. Redobre sua atenção
nos cruzamentos.
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• Ao fazer uma curva, dê primeiro passagem para
pedestres que atravessam na faixa ou ciclistas
que seguem na frente, sempre usando a seta para
sinalizar sua intenção.
• Para ultrapassar uma bicicleta, reduza a velocidade
e mantenha a distância lateral de 1,5 m do ciclista.
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• Nunca circule
ou estacione
em ciclofaixas
e ciclovias.

• Antes de abrir a porta do carro, parar ou manobrar,
verifique se não há aproximação de ciclistas e pedestres.
Eles são menos visíveis que os automóveis.
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• Evite buzinar para quem estiver na bicicleta.
A buzina pode assustar o ciclista e desestabilizá-lo.
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Algumas
razões para
você ir de
bicicleta.

• É rápida: em distâncias de até 7 km,
a bicicleta chega antes que um carro.

• É econômica: a bicicleta
é um veículo barato
e com baixo custo de
manutenção.
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• É saudável: pedalar é muito bom e agradável, proporciona
bem-estar, melhora nosso estado físico e combate doenças.

• É sustentável: como não utiliza combustível, o uso da
bicicleta evita emissão de gases que provocam o efeito estufa,
um fenômeno que ameaça a vida no Planeta Terra. Além disso,
não produz poluição sonora.
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Pedala BH.
O programa de bicicletas de Belo Horizonte, o Pedala BH,
tem como objetivo estimular e promover o uso da bicicleta
como meio de transporte ecológico, saudável, econômico
e rápido.
Além do nítido impacto positivo na mobilidade da cidade,
andar de bicicleta traz benefícios para a saúde e para
o meio ambiente. É também uma atividade recreativa
que permite mais contato entre o ciclista e sua cidade,
permitindo conhecê-la melhor.
O conteúdo deste material foi adaptado da cartilha
“De Bike ao Trabalho”, do Bike Anjo, e da “Cartilha do
Ciclista”, do Ministério das Cidades.
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