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Cultura de novas alternativas de mobilidade urbana (abertura e adesão).
Celebração da cultura ciclística e da BICICLETA como modalidade alternativa.
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O Fórum Internacional do Transporte, que contou com a a participação de 52 países,
teve como tema a redução do uso de carros nas grandes cidades. As bicicletas vêm
sendo cada vez mais utilizadas no Brasil, uma alternativa a mais para as cidades que
têm ou pretendem desenvolver novas modalidades de transporte.

[Fonte: The International Transport Forum. Alemanha. 2012]

[ Eventos Paralelos ]

... redução do uso de carros ...
As bicicletas, uma alternativa a mais ...

Nas grandes cidades do Brasil, a poluição do ar se manteve estável nos últimos anos.
Ao contrário da maioria dos poluentes atmosféricos, a concentração de ozônio (O3)
nas mesmas áreas segue aumentando. Entre as regiões metropolitanas brasileiras
com maiores máximas anuais de concentração deste gás, estão Belo Horizonte (300
mg/m3), São Paulo (279 mg/m3) e Rio de Janeiro (233 mg/m3).

... Entre as regiões metropolitanas
brasileiras com maiores máximas de
concentração de ozônio (O3) , estão Belo
Horizonte (300 mg/m3) ...

Belo Horizonte tem 4,6 mil veículos (carros, motos, ônibus e caminhões) por km2. O
retrato do caos. A relação de veículos por quilômetro quadrado na cidade é a segunda
maior do país perdendo somente para São Paulo. No Rio de Janeiro a média é de 3 mil
veículos km2. Em Brasília são 4.543; em Fortaleza 3.026; Salvador, 2.344 e São Paulo,
7.296 veículos.

... A relação de veículos por quilômetro
quadrado na cidade é a segunda maior
do país perdendo somente para São
Paulo ...

[Fonte: IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - 2010]

[Fonte: Censo 2010. IBGE.]
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PREMISSA

Belo Horizonte. Cidade Inteligente, Eficiente e Sustentável.
Cidade mais Consciente e Respeitosa.
A BICICLETA / MARCO SITUACIONAL

Podemos esperar uma resposta positiva da sociedade
belorizontina ao “convite” do uso da bicicleta como
modalidade alternativa de transporte,

considerando que a bicicleta não faz parte da
cultura de Belo Horizonte e é uma alternativa modal
praticamente desconhecida por seus habitantes?
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BHAthlon _UrbanRace
2+1

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)

ALTERNATIVA 01_ Competição esportiva. Urbana. Três Modalidades, sucessivas, continuas e CONTRARRELÓGIO.
Participação Individual e de Grupo. PERCORRENDO O TRAJETO NO MENOR TEMPO POSSÍVEL.
ALTERNATIVA 02_ Competição esportiva. Urbana. Três Modalidades, sucessivas, continuas e de REGULARIDADE.
Participação de Grupo. PERCORRENDO O TRAJETO EM VELOCIDADE E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
PELA ORGANIZAÇÃO DA PROVA.

Local: Centro e periferia de Belo Horizonte.

BHAthlon 2+1_UrbanRace. Evento Original, ÚNICO no mundo, sem antecedentes.
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BHAthlon 2+1_UrbanRace
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(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)

Inspirado em eventos mundiais de ciclismo, corridas e duathlons, surge
o BHAthlon 2+1_UrbanRace, evento com características iguais aos
profissionais porem amador. O projeto visa colocar em pauta a questão da
mobilidade urbana em Belo Horizonte. Aberto à participação de esportistas,
profissionais e amadores, o evento propõe a integração de três
modalidades em um percurso urbano.
BHAthlon 2+1_UrbanRace se integra à cultura emergente do ciclismo urbano e à
autorregulação do comportamento social entre os cidadãos, conjugando os diferentes aspectos da
cultura ciclística e do pedestre. Promovendo-lhos, como meios alternativos de locomoção.
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O PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)
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>> .................................................... >>
Trajeto de CORRIDA. 5 KM

[Tempo computado na classificação final]

>> ................................................................................................. >>
Trajeto de BICICLETA. 15 KM
[Tempo computado na classificação final]

DA
A
G
E
CH

>> ..................................................................................................................................................................... >>
Trajeto de Bike_OnBUS. 7 KM
A subida das bicicletas ao ônibus será feito em ordem de chegada ao “Ponto de Ônibus”. [Tempo NÃO computado]

>> ................................................................................. >>
Trajeto de BICICLETA. 15 KM
[Tempo computado na classificação final]
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O PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)

OBJETIVOS. BHAthlon 2+1_UrbanRace.

1- Melhorar a qualidade do ar, reduzindo a poluição e emissões de gases efeito estufa.

2- Aprimorar e qualificar o uso eficiente do espaço e do transporte público, reduzindo a necessidade
de infraestrutura onerosa.
3- Reduzir o congestionamento nas ruas, diminuindo o número de viagens realizadas por carros.
4- Facilitar a locomoção de baixo custo a pessoas de todas as idades e classes sociais.
5- Melhorar a saúde e o bem-estar da população através de atividade física de rotina.
6- Impulsionar a economia verde, abrindo a possibilidade de novos negócios.

7- Obter e registrar respostas da população relacionadas ao evento.
8- Mapear e registrar manifestações dos consumidores - simpatizantes e críticos - sobre a possível
incorporação da alternativa Bike_OnBus como um serviço cotidiano na cidade.
9- Disponibilizar os resultados das pesquisas para instituições responsáveis da criação e execução das
diretrizes e soluções para obras e produtos no âmbito da mobilidade urbana.
10- Promover a reflexão acerca do uso de bicicletas em Belo Horizonte, principais problemas e possíveis
soluções.
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Ação Urbana
Experiência do Usuário
ProjetoBHAthlon (experiência) proposto para conduzir os “momentos” de interação entre
as pessoas e os produtos ( experiência do usuário ), mapeando as impressões e
memórias que estes momentos criam.

Aplicativo FP_Bike

Bike_onBus

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO / APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
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BHAthlon 2+1_UrbanRace
O PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)

EVENTOS PARALELOS

1

Seminários.
A bicicleta.

2

LANÇAMENTO
“Produto”

3

APRESENTAÇÕES.
Performances.

4

ATIVIDADES
paralelas na Cidade.
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BHAthlon 2+1_UrbanRace
PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)
Edição 2013

EVENTOS PARALELOS

1- SEMINÁRIO INTERNACIONAL. BH - O3 + CIDADANIA. 2013.
CONFERÊNCIAS E DEBATES. Temas Possíveis:

• Barreiras topográficas (Distância. Altitude), Trajetos (ciclovias e articulações).
• Recursos. (Bicicletas elétricas. Alavanca motriz. The Copenhagen Wheel)
• Cultura Urbana. Cidadania. Segurança. Respeito. Eficiência. Dereitos e Obrigações.
• Projetos de Cidades Inteligentes. “Cases”.

2- LANÇAMENTO “Produto”
APLICATIVO F.Pendolari.

Auxiliará os usuários na construção de um traçado (trajeto inteligente) de rota para ciclistas
e pedestres, indicando a menor distância e as altimetrias do percurso. Informações que
se somam, para a construção coletiva de uma base de dados que serão memorizados e
compartilhados.

[ Introdução ]

[ Conceito ]

[ Projeto ]

[ Eventos Paralelos ] 12 / 13 | v.05/2013

BHAthlon 2+1_UrbanRace
PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)
Edição 2013

EVENTOS PARALELOS

3- APRESENTAÇÕES. PERFORMANCES.
3.1_ Feira de Negócios.

Bancas e representações de lojistas e serviços do segmento.
3.2_ Manifestações, entretenimentos.

Mostras. Artes Visuais. Shows. Música. DJs. Festa de Abertura e Fechamento do EVENTO.

4- ATIVIDADES PARALELAS NA CIDADE.
4.1_ Passeatas. Pedaladas.

4.2_ Oficinas gratuitas. Manutenção da bicicleta.

Em colaboração com lojistas e instituições beneficentes.

[ smart mobility / Produtos]

BIKE_ONBUS

Sistema híbrido, compatibilizador de
bicicletas e ônibus. Suporte colocado na
frente do ônibus e que pode carregar duas
ou três bicicletas.

[ smart mobility / Produtos]

BIKE_ONBUS

O suporte funciona de maneira parecida aos suportes de bicicletas usados nos automóveis. Quando o
ônibus para, o motorista ou o próprio ciclista aciona um mecanismo que destrava o Bike_OnBus para colocar
a bicicleta. Uma vez posicionada no suporte, a trava é acionada, para evitar roubos.
Projetados especialmente para a capital mineira, os suportes viabilizam a locomoção de ciclistas pela
cidade, solucionando os problemas de mobilidade decorrentes da topografia acidentada da cidade, com
íngremes subidas e descidas, e das grandes distâncias de alguns percursos, garantindo, assim, a segurança
e um deslocamento mais tranquilo para os ciclistas.
Os suportes Bike_OnBus são seguros e fáceis de usar, permitindo que os ciclistas carreguem e
descarreguem suas bicicletas em alguns segundos (cerca de 45 seg.), trazendo inúmeros benefícios não só
para eles, mas também para o trânsito e para a comunidade em geral.

O design do Bike_OnBus, inspirado em alguns já existentes, foi projetado de acordo com as necessidades
específicas de Belo Horizonte, como:

1- Comodidade, conforto e segurança para o usuário; 2- Segurança da bicicleta; 3- Tranquilidade e conforto
para o motorista do ônibus; 4- Baixo custo de instalação, sem impacto significativo na estrutura do ônibus
para a Empresa de Transporte.

[ smart mobility / Produtos]

73,14 cm

50,68 cm

BIKE_ONBUS

38 cm

87,60 cm

38 cm

23,70 cm

23,15 cm

3,085 m

48,67 cm

2,500 m

escala: 1:100

3,335 m

3,085 m

3,335 m

22,46 cm

87,60 cm

Propriedade da Mario Suarez_Design. Não deve ser reproduzido ou distribuído sem autorização
prévia por escrito. (+5531) 9163 0883 / ms@mariosuarez.net. Belo Horizonte. MG. BR. 04/2013.

Projeto BHAthlon 2+1_UrbanRace. 2013
BIKE_ONBUS / Rack 2 BICICLETAS
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Bike_onBus.

Tecnologias futuras possíveis: Sistemas hidráulicos, sensores
2,500 mde proximidade.
Propriedade da Mario Suarez_Design. Não deve ser reproduzido ou distribuído sem autorização
prévia por escrito. (+5531) 9163 0883 / ms@mariosuarez.net. Belo Horizonte. MG. BR. 04/2013.
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BIKE_ONBUS / Rack 2 BICICLETAS

05/09

[ Introdução ]

[ Conceito ]

[ Projeto ]

[ Eventos Paralelos ]

2+1
BHAthlon
_UrbanRace
(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus)

13 / 13 | v.05/2013

PROJETO:

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus / Bicicleta)

(Corrida / Bicicleta / Bike_OnBus)
Desdobramento
(Corrida / Skate / Bike_OnBus)
(Corrida / Skate / Bike_OnBus)

(Corrida / Patins / Bike_OnBus)
(Corrida / Patins / Bike_OnBus)
Mais

BHParaAthlon 1+1_UrbanRace
( Cadeira de Rodas Esportiva / Bike_OnBus)

BHParaAthlon 2+1_UrbanRace
(Corrida / Tandem / Bike_OnBus)
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[ Introdução
mobility /]Produtos]
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PROJETO BHATHLON 2+1 / Apoios.
Apoios
Institucionais e
privados
BHTRANS;

Federação Mineira
de Ciclismo;
SEBRAE;

Secretaria de Estado
Extraordinária de Gestão
Metropolitana;
Transbetim;

Grupo Bandeirantes. MG;
SETCEMG;

entre outros.

Obrigado.

www.mariosuarez.net

