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RESUMO 
 
 

Este trabalho busca estudar o uso da bicicleta, não apenas como um meio de 
transporte intermodal, ou mesmo para longas distâncias, mas também como um 
transporte para o uso em viagens e no cotidiano.  É possível pensar nesse meio como 
uma possibilidade de minimizar os efeitos negativos do tráfego de veículos cotidiano, 
bem como contribuir para melhorias no meio ambiente, buscando o bem-estar do ser 
humano e experiências turísticas mais saudáveis e sustentáveis.O cicloturismo, uma 
segmentação do turismo, é a atividade em que seu praticante usa a bicicleta não 
apenas como meio de transporte, mas como uma companheira de viagem. Assim, os 
objetivos deste trabalho se estruturaram em discutir os benefícios envolvidos no uso da 
bicicleta como meio de transporte cotidiano e para viagens, apresentar roteiros bem 
sucedidos de cicloturismo no âmbito internacional e nacional e mapear as ciclovias 
existentes na zona sul carioca a fim de verificar a implantação de um circuito. Dessa 
forma, a partir de uma pesquisa de caráter qualitativo e também levantamento 
bibliográfico, são apresentadas alternativas que poderão ser realizadas a fim de 
incentivar a modalidade do cicloturismo, bem como políticas públicas, revitalizações e 
construções que uma localidade deve receber na implantação dessa forma de turismo 
na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, será apresentado a viabilidade de circuitos na 
cidade, visto que algumas estratégias e incentivos ao uso da bicicleta já foram 
implementadas. 
 
 
Palavras-chave: Bicicleta. Meio de Transporte. Sustentabilidade. Turismo. 
Cicloturismo. Rio de Janeiro. Zona sul Carioca. 
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Abstract 
 

 

This work aims to study the use of the bicycle, not only as a means of intermodal 
transportation, or even for long distances, but also as a transport to be used for 
commuting. It is possible to think of this means as a possibility to minimize the negative 
effects of traffic on a daily basis, as well as contribute for the improvement of the 
environment, seeking the welfare of the human being and healthier and more 
sustainable touristic activities. The Cycle Tourism, a segment of tourism, is the activity in 
the which the user rides the bicycle not only as a means of transportation, but also a 
travel companion. Thus, the objectives of this work are to discuss the benefits involved 
in the use of the bicycle for commuting and travelling, present tour tracks successfully 
used for Cycle Tourism on national and international grounds, and map the bicycle 
paths which there are in the south zone of the city of Rio de Janeiro in order to verify the 
implementation of a circuit. In this manner, starting from a research of a qualitative 
character and also bibliographic data are alternatives presented which may be 
performed so as to incentive the activity of Cycle Tourism, as well as public policies, 
revitalizations and constructions which may be implemented in a place as touristic as the 
city of Rio de Janeiro. At last, the availability of circuits in the city, seen that some 
strategies and incentives to the use of the bicycle have already been implemented. 
 

  
Key words: Bicycle. Means of transportation. Sustainability. Tourism. Cycle Tourism. 
Rio de Janeiro. South Zone of Rio Janeiro.   
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INTRODUÇÃO 

 
  

O presente trabalho busca analisar a efetivação de um dos segmentos do 

turismo denominado cicloturismo, o qual combina o prazer do ser humano na 

utilização da bicicleta e a vontade de viajar. Esta modalidade, de acordo com Roldan 

(2000, p.14) engloba, “[...] todo tipo de viagem com um dia ou mais de duração, que 

tenha como objetivo conhecer lugares e praticar turismo, utilizando a bicicleta como 

meio de locomoção”.  A partir da definição, fica claro que o cicloturismo é a atividade 

turística praticada com o uso da bicicleta, seja a fim de alcançar o destino final, ou 

para se locomover dentro dele. O uso desse veículo é algo que está ao alcance de 

todos, ou seja, “[...] qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou idoso, com uma 

condição física normal e com um treinamento médio está habilitado para andar de 

bicicleta mais quilômetros do que previamente podia imaginar.” (MELGAR, 2011 

apud MACEDO, 2011, p.16). 

Como há um grande aproveitamento e um maior contato com o meio físico 

durante as viagens realizadas por bicicletas, por que não incrementar a exploração 

dos espaços turísticos por meio do cicloturismo? Assim, ao optar pela realização de 

uma viagem utilizando a bicicleta, torna-se necessária a sua avaliação, já que 

envolve o esforço físico do praticante, o estado das vias e estradas, podendo facilitar 

ou dificultar um percurso, e o tempo. Em contrapartida, o viajante se sente parte do 

local e permite maior contato com a natureza e com os moradores locais. 

Segundo Borba (apud ROLDAN, 2000, p. 6), viagens já são inesquecíveis, e 

quando se utiliza a bicicleta como meio de transporte, esta afirmação se torna mais 

verdadeira, já que o ciclista está condicionado a variáveis inimagináveis. 

 
 

Se é verdade que uma viagem produz momentos inesquecíveis, a afirmação 
é ainda mais verdadeira quando o meio de transporte utilizado é a bicicleta. 
(...) A bicicleta possibilita uma integração total com o ambiente ao seu redor. 
A situação, de certa forma vulnerável em que o cicloturista se encontra, 
provoca uma abertura de espírito, uma maior receptividade às coisas que 
acontecem a sua volta. Nada passa despercebido, mesmo os 
acontecimentos mais corriqueiros são vistos com outros olhos, adquirem 
outras dimensões. (...) O contato com as pessoas fica mais fácil, todos 
querem ajudar, ou simplesmente, matar a curiosidade. Saber de onde você 
vem, para onde vai, se está “pagando” ou é apenas um “maluco”. (BORBA 
apud ROLDAN, 2000, p. 6) 
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Tal assunto é de grande interesse devido às consequências que a bicicleta 

pode trazer para a vida do ser humano. Ainda não existem muitas pesquisas ou 

livros com o assunto, mas é de claro entendimento que a efetivação desse meio de 

transporte pode vir a colaborar com o tráfego cotidiano enfrentado nas cidades, 

preservação do meio ambiente e também com o bem-estar de cada cidadão. 

Pretende-se incentivar o maior uso da bicicleta, não apenas como um objeto 

de lazer aos finais de semana mas, além disso, como um meio de transporte 

intermodal, e também para longas distâncias. É possível inseri-la no cotidiano do ser 

humano devido a atual tendência com relação à sustentabilidade. Um exemplo 

recente foi o evento Rio + 20 que ocorreu no Rio de Janeiro durante o mês de Junho 

de 2012. Além dessa preocupação, há projetos a fim de estimular o uso da bicicleta, 

por exemplo, o Bike Rio promovido pelo Banco Itaú, e também o World Bike tour, o 

qual ocorreu pela primeira vez  na cidade carioca no dia 1º de Abril de 2012.  Após 

apresentar todos os benefícios e incentivos ao uso deste meio, será apresentado o 

Cicloturismo. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a possibilidade de efetivação do 

Cicloturismo na zona sul carioca, já que o Rio de Janeiro apresenta 320 km de 

malha cicloviária, segundo o Jornal o Dia (2013). Os objetivos específicos 

compreendem: discutir os benefícios envolvidos no uso da bicicleta como meio de 

transporte cotidiano e para o turismo; apresentar roteiros bem sucedidos de 

cicloturismo no âmbito internacional e nacional, com vistas a analisar a realidade da 

cidade do Rio de Janeiro; mapear as ciclovias existentes na zona sul carioca a fim 

de verificar a possibilidade da implantação de um circuito. 

Como é um tema recente e pouco estudado pelos acadêmicos, houve certa 

dificuldade na localização de fontes bibliográficas confiáveis.  

 
 
O cicloturismo é um fenômeno novo no Brasil, sendo assim poucas 
informações bibliográficas são encontradas sobre o assunto. Apesar disso, 
o cicloturismo está em processo de expansão, que pode ser observado 
através do crescimento de participantes, de relatos de viagens em livros, 
páginas na internet, e do surgimento de trabalhos e pesquisas acadêmicas 
sobre o tema. (MELO, apud MACEDO, 2011, p.18) 
 
 

Buscando a introdução do assunto, buscamos o livro de Uvinha (2005), 

intitulado Turismo de Aventura: Reflexões e Tendências, cujo debate enfatiza 

aspectos como: políticas de incentivo ao turismo de aventura no Brasil; a 
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normalização e certificação atual da atividade no país; os impactos regionais e as 

principais tendências para o segmento. 

Darias (2010) em seu artigo As novas formas de turismo: Causas e 

Características aborda as mudanças na prática do turismo a partir do século XX. 

Para o autor esse fato deve-se a conscientização dos seres humanos, a liberdade e 

a realização pessoal através de choques de adrenalina e experiência. E, são 

exatamente esses fatores que o cicloturismo aborda, buscando sair de um turismo 

de massa para um sustentável, no qual prevalece a experiência pela busca de 

lugares desconhecidos, de uma adrenalina que consegue ser mais forte que a de 

uma viagem aérea. A viagem em bicicleta proporciona diferentes momentos para o 

viajante, já que ele está em meio a uma incerteza, como um temporal ou uma 

estrada esburacada que podem atrasar toda a viagem, acarretando, possivelmente 

maior êxtase ao fim do circuito, devido a sua não programação. 

Dando continuidade ao tema da experiência, Rabelo (2010) em seu artigo O 

ecoturismo como experiência e prática de liberdade cita que “experiência é o que 

nos passa, nos acontece, nos toca” (RABELO, 2010, p.1). Dessa forma, aborda 

como a experiência é essencial na vida dos seres humanos, de mesmo modo uma 

forma de aprendizado. Porém, infelizmente, esse fator é cada vez mais raro na 

sociedade atual, visto que há um excesso de trabalhos e informações e, 

consequentemente, não existe um tempo disponível para o silêncio. 

A fim de iniciar uma abordagem sobre a bicicleta, destacamos Santos (2010) 

em seu livro Bicicleta: A cara do Rio,  que apresenta a maneira como esse meio de 

transporte surgiu na vida do ser humano, assim como se tornou apenas um objeto 

de lazer. Ele demonstra a necessidade do Rio de Janeiro em implantar uma política 

cicloviária, primeiramente definindo-a, e assim exemplificando sua estrutura nos 

âmbitos internacional e nacional. O foco está em mostrar que a capital carioca é 

capaz de mudar o cenário vivido atualmente. 

A partir do livro citado anteriormente, foi possível ter conhecimento de um 

caderno lançado pelo Governo Federal (2004) denominado Programa Brasileiro de 

Mobilidade por Bicicleta – Bicicleta Brasil. Este caderno é uma referência para 

elaboração de planos usando a bicicleta como meio de transporte. Nele é abordado 

o cenário atual e como o Brasil pode sair desse contexto, baseando-se em projetos 

que estimulem o usuário e melhorem a infraestrutura cicloviária. 
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Ainda abordando o tema do veículo, Providelo (2010) em seu artigo 

Percepções de indivíduos acerca do uso da bicicleta como modo de transporte 

trabalha, a partir de pesquisas, fatores que podem influenciar o uso desse meio, 

assim como o nível de aceitação em vê-lo como meio de transporte e não apenas 

um objeto de lazer. 

O tema do cicloturismo é abordado por Resende (2011) com o artigo 

Cicloturistas na Estrada Real: perfil, forma de viagem e implicações para o 

segmento, cujo trabalho pretende contribuir com a discussão sobre o cicloturismo e 

suas especificidades como um segmento turístico. Mesmo sendo um estudo de caso 

específico, o artigo colaborou mostrando diferentes perfis de cicloturistas, também 

ocorrendo a percepção de que o conhecimento dos aspectos socioeconômicos deles 

é fundamental para o entendimento de suas necessidades como turistas. 

Dando continuidade a esse tema, Soares (2010) com a publicação Circuitos 

de Cicloturismo: manual de incentivo e orientação para os municípios brasileiros 

informa e incentiva a instalação de circuitos de cicloturismo no território brasileiro, a 

fim de atrair e atender turistas nacionais e estrangeiros que realizem viagens usando 

a bicicleta como meio de transporte. Discute viabilidade, recursos financeiros, 

políticas públicas, entre outros itens necessários.  

 
 

Circuito de Cicloturismo é uma proposta de roteiro a ser seguido por turistas 
que usam a bicicleta como meio de locomoção, no qual são instaladas 
algumas infraestruturas de apoio (...) Um Circuito de Cicloturismo contará 
com um mapa contendo orientações do roteiro a ser seguido, informações 
sobre as distâncias e condições do caminho, além da indicação de atrativos 
turísticos e de estruturas de apoio e de recepção aos viajantes. (SOARES, 
2010, p.18) 
 
 

Por fim, Roldan (2010) com o artigo intitulado Cicloturismo: Planejamento e 

Treinamento mostra a definição do tema, a evolução da bicicleta e discorre acerca 

da necessidade de planejamento em diversos setores: itens básicos a serem 

utilizados; alimentação; bicicleta mais adequada e também o treinamento para que o 

viajante saiba administrar o esforço físico para cada momento da viagem.  

Assim, caracterizamos a presente pesquisa como de caráter qualitativo, do 

tipo exploratório-descritivo, por meio da utilização de fontes referenciais e pesquisa 

de campo. A pesquisa também foi de caráter quantitativo, pois houve a necessidade 
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de compreender o público, no caso deste estudo, os ciclistas e, por isso, empregou-

se o uso de questionários para coleta de dados. 

A pesquisa de campo ocorre em lugares da vida cotidiana, onde se observam 

fatos e fenômenos ocorridos, os quais serão importantes para uma análise final. 

Dessa forma, nestes locais foram aplicados questionários, visto que esses possuem 

a finalidade de “[...] obter, de maneira sistemática e ordenada variáveis que intervêm 

em uma investigação, em relação a uma população ou amostra determinada.” 

(DENCKER, 1998, p.146).  

Foram consultadas pessoas que estavam utilizando as ciclovias de 

Copacabana, Ipanema, Lagoa e Aterro do Flamengo, sejam elas turistas ou 

moradoras. Os questionários também foram aplicados via internet, com a finalidade 

de captar mais respostas. A intenção era de compreender o nível de satisfação ao 

usarem a ciclovia, a forma como utilizam a bicicleta, se apresentam conhecimento 

sobre o cicloturismo, entre outras questões.   

Após a pesquisa de campo e via internet, foi feita a tabulação dos dados, 

sendo esta o resumo do relatório da pesquisa de campo, o qual poderá ser 

observado no terceiro capítulo. 

Também ocorreu levantamento bibliográfico ao longo do trabalho. Livros, 

artigos, jornais, revistas deram a base para o desenvolvimento da monografia. De 

mesmo modo, foi importante a pesquisa documental. São documentos como 

relatórios, jornais, gravações, entre outros materiais, os quais não receberam 

nenhum tratamento científico. Dessa forma, foram analisados projetos de 

implantação de ciclovias e jornais abordando o assunto. 

Assim, o trabalho estrutura-se em Introdução, três capítulos e considerações 

finais. No primeiro capítulo são apresentados os principais conceitos até chegar ao 

assunto trabalhado, há uma conceituação geral do Turismo, mobilidade, Turismo 

Sustentável, Turismo de Aventura e em seguida o Cicloturismo. 

No segundo capítulo é possível compreender ainda mais sobre o cicloturismo, 

visualizar os benefícios em utilizar a bicicleta no cotidiano e também são 

apresentadas as ciclovias e circuitos de cicloturismo tanto no âmbito nacional, como 

no internacional. É de suma importância destacar as melhorias que o Rio de Janeiro 

vem proporcionando para a utilização do transporte, sendo demonstrados projetos 

de incentivo. 
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Por fim, no terceiro capítulo é apresentada a pesquisa realizada com 

moradores do Rio de Janeiro e turistas presentes nas ciclovias da zona sul carioca 

com a finalidade de avaliar o conhecimento sobre o tema abordado e analisar o 

potencial do cicloturismo na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

1 TURISMO E BICICLETA 

 

 

Este capítulo apresenta uma abordagem geral, para que seja compreendido o 

objeto de estudo: o cicloturismo. Assim, é necessário averiguar o próprio conceito do 

turismo e algumas de suas tipologias que se assemelham ao termo. 

De imediato, é apresentada a conceituação do Turismo, como um objeto de 

estudo acadêmico. Aborda-se em seguida a questão do turismo de massa, que vem 

apresentando uma queda no número de usuários, já que esses têm buscado 

experiências únicas. 

Após, são citados veículos de locomoção no perímetro urbano, assim como 

para viagens. É apresentada a situação atual dos tráfegos intensos, mais 

especificamente a situação da cidade do Rio de Janeiro que, devido a futuros 

eventos, tem sido alvo de investimentos focados em sua melhoria, mas, em 

contrapartida, geradora de um trânsito interminável. 

São expostas ainda, duas tipologias do turismo que se relacionam com a do 

realizado em bicicleta, o turismo sustentável e o de aventura. É importante entender 

tal relação e a definição de cada termo, para que então o cicloturismo seja 

compreendido.  

 

 

1.1 O TURISMO 

 

 

Sancho (2001) afirma que o turismo possui um caráter multidisciplinar, ou 

seja, engloba grande variedade de setores econômicos e disciplinas acadêmicas e, 

consequentemente, existe um debate ainda em aberto para chegar a um conceito 

único e padrão. 

O Turismo como matéria de estudos universitários surgiu durante o período 

entre as duas guerras mundiais, e foi nessa época que as publicações dos primeiros 

trabalhos se iniciaram. Em 1942, os professores da Universidade de Berna, W. 

Hunziker e K. Krapf, definiam o Turismo como: “A soma de fenômenos e de relações 

que surgem das viagens e das estâncias dos não residentes, desde que não 

estejam ligados a uma residência permanente nem a atividade remunerada” 
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(SANCHO, 2001, p.37). Todavia, esta é uma definição muito ampla e pouco 

esclarecedora. Após tal conceituação, inúmeras outras foram criadas visando à sua 

melhoria. 

Em 1994, a conceituação da Organização Mundial do Turismo (OMT) se 

destacou, sendo o turismo compreendido como “[...] as atividades que realizam as 

pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outras” (SANCHO, 2001, p.38). É uma abordagem que destaca as 

principais características do turismo. 

Nesse primeiro momento, o turismo era considerado de massa. Isto ocorre 

porque somente com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), imposta por 

Getúlio Vargas, foi possível realizar as viagens. Anterior a este momento, os 

trabalhadores não possuíam jornada de trabalho, direito a férias e salário mínimo. 

Dessa forma, quando ocorre a mudança existe a busca por uma mesma localidade, 

gerando aglomeração e, inevitavelmente, interferindo na vida da população 

residente e do meio ambiente. 

Esse cenário vem se modificando, vistos os impactos ambientais e 

socioeconômicos que esta forma de turismo causa. Segundo Ansarah (2001 apud 

RESENDE, 2011, p. 173), 

 
 

O mercado de turismo tem mudado muito nas últimas décadas.  O 
desenvolvimento tecnológico dos transportes, o aumento do tempo livre, as 
melhores condições econômicas das populações, a necessidade de fuga do 
cotidiano e dos grandes centros urbanos fizeram com que os produtos 
turísticos se modificassem. O Turismo de massa passou a não satisfazer 
mais as necessidades e as vontades de grande parte dos turistas, que 
começaram a buscar maior personalização das viagens. Os destinos 
passaram a focar seus esforços em grupos específicos de turistas por meio 
de diferenciais. Diante deste novo contexto, a segmentação foi o caminho 
encontrado para garantir a satisfação do cliente e passou a fazer parte dos 
produtos turísticos adaptados a esta nova realidade.  
 
 

 De acordo com a citação anterior, pode-se perceber que a forma de realizar 

viagens vem se alterando. O turismo que existia antigamente não é o mesmo de 

hoje. Além da tecnologia presente facilitando o processo de compra de pacotes de 

viagens e da rapidez nos transportes, as pessoas têm mudado o seu destino final. A 

viagem para os Estados Unidos, por exemplo, que anteriormente era vista como um 

símbolo de status, hoje pode ser realizada por grande parte da população, 
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principalmente devido a quantidade possível de parcelamento. Contudo, os turistas 

não querem mais a dinâmica praticada por todos os outros viajantes, mas viagens 

exclusivas, destinos e passeios diferenciados, apresentam a necessidade de levar 

consigo a experiência e conhecimentos da localidade visitada.  

 Visto isso, atualmente o mercado apresenta segmentações, sendo capaz de 

atingir a diversas faixas etárias e gostos e, assim, conquistando seu público. São os 

turismos religioso, de aventura, da terceira idade, náutico, de negócios e, dentre 

tantas outras variações, há o cicloturismo, que será mais bem detalhado nos 

capítulos seguintes. 

 

 

1.2 MOBILIDADE NO TURISMO 

 

 

 Como dito anteriormente, o turismo ocorre quando há um deslocamento para 

“fora do seu entorno habitual”, e assim apresenta ligação direta aos meios de 

transportes. Burkart e Medlik (1981 apud SANCHO, 2001, p. 103) definem o 

transporte como “o meio de alcançar o destino turístico e também o meio de mover-

se no seu próprio destino”. 

 Há diversos meios de transportes para realizar as viagens. Segundo Pezzuto 

(2002 apud PROVIDELO, 2010, p. 54) “[...] a opção de um indivíduo por um modo de 

transporte é um processo complexo, que é influenciado por diversos fatores, como 

as características do indivíduo, da viagem que irá realizar e dos sistemas de 

transportes disponíveis.” Dentre eles, estão os rodoviários: o automóvel, que desde 

1950 mostrou supremacia na vida cotidiana e, apesar de facilitar a vida dos 

cidadãos, tornou-se um vilão já que tornaram-no elemento principal de mobilidade, e 

deixaram de lado os outros transportes. O ônibus, que a maior parte da população 

utiliza para fazer suas rotas diárias, mas que em conjunto com os demais 

automóveis é responsável pelo trânsito e do aumento da poluição. E a bicicleta, tida 

como um veículo excêntrico, adotado por trabalhadores de menor poder aquisitivo e 

que acabou sendo associada a um objeto de recreação. 

 Os transportes ferroviários apareceram no começo do século XX e 

representavam o núcleo de muitas comunidades. Porém, foram gradativamente 

perdendo seu valor como transporte de passageiros devido à utilização maciça do 
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automóvel. Atualmente, os trens são pouco usados e estão basicamente restritos às 

ligações entre os grandes centros e as regiões metropolitanas. No Brasil, foram 

valorizados para o escoamento de matéria-prima pesada ou cargas industriais. 

 O transporte marítimo viveu seu esplendor até o surgimento do avião a jato. O 

aparecimento das linhas aéreas, associado a outros fatores como a diminuição das 

longas férias, substituídas por descansos mais curtos e a lenta velocidade do 

transporte marítimo reduziram a sua importância. Uma vantagem tanto dos trens 

como do navio é que eles podem ser um destino e não um meio para realizar uma 

viagem, transformando-se em produto específico, por exemplo, o famoso Expresso 

do Oriente ou os trens turísticos recuperados na Espanha como o Limón Express na 

Costa Branca1, e também os cruzeiros. 

 Por fim, segundo Sancho (2001, p.114) o transporte aéreo, juntamente com o 

automóvel, é o meio de transporte mais empregado atualmente. O desenvolvimento 

do sistema de viagens aéreas é baseado fundamentalmente na construção dos 

aeroportos e na criação de rotas que os unam, e isso tem se mostrado simples 

atualmente devido à presença de tecnologia avançada. 

 Sendo assim, de acordo com Cooper et al.(1993), a escolha de um meio de 

transporte ou outro dependerá de vários fatores, como o tempo disponível para 

viajar, a distância a percorrer, a importância que se dá ao conforto e à segurança, o 

preço dos diferentes serviços a serem escolhidos, as combinações existentes, etc. A 

decisão variará dependendo das características pessoais de cada viajante. 

 É importante ressaltar o tráfego urbano cotidiano enfrentado pelos cidadãos 

brasileiros. Os carros foram criados a fim de facilitar o ir e vir da vida das pessoas, 

porém esta facilidade não tem se concretizado. Há o exemplo de acordo Santos 

(2010, p. 17) baseado em uma pesquisa realizada em 2008 pelo Citigroup, com 

dados da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) e 

Associação Internacional de transporte público, a qual mostrou que o brasileiro 

perde em média 2 horas e 36 minutos diariamente no trânsito, além de contribuir 

com a poluição do planeta. 

 Deve-se destacar o trânsito caótico presente no Rio de Janeiro no ano 

vigente. De acordo com Allis (2012, p.129), devido aos preparativos para a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a situação se tornará melhor. Porém, 

                                                 
1
 Exemplos retirados de SANCHO, A. Introdução ao Turismo. 1.ed. São Paulo: Roca, 2001, p.109. 
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durante esse período, os cariocas estão e permanecerão por um longo tempo tendo 

problemas com o trânsito. Cita-se a derrubada do elevado da Perimetral, devido aos 

investimentos na zona portuária e, com a região fechada, o trânsito veio a piorar, 

prejudicando diversos cidadãos. Com a finalidade de reduzir o trânsito, o prefeito 

Eduardo Paes incentiva o uso do transporte, porém essa situação se torna difícil 

para uma população que até o presente momento enalteceu os carros.  

 Assim, a bicicleta se mostra uma grande aliada, já que qualquer pessoa pode 

utilizá-la, basta saber usá-la e seus custos de aquisição são baixos, porém as 

políticas urbanas de mobilidade devem incluí-la em seu setor. Atualmente, o quadro 

vem tentando se reverter, pois o governo buscou incentivá-la, como por exemplo, 

com aumento da malha cicloviária, a sociedade tem se sensibilizado, e também tem 

ocorrido a implementação de programas de órgão particulares. 

 A bicicleta apresenta vantagens no dia-a-dia, e consequentemente, ocorre o 

mesmo para se realizar uma viagem, sendo favorável para o viajante, a população 

local e ao meio ambiente. 

 
 

[...] o uso da bicicleta é caracterizado como um novo e importante segmento 
turístico, apresentando-se o cicloturismo como uma atividade alternativa no 
setor, proporcionando uma significativa distribuição de renda ao longo das 
viagens, além de oportunizar o contato direto entre os viajantes, as 
localidades e o meio ambiente. (MACEDO, 2011, p. 5) 
 
 

 Ao longo dos próximos capítulos serão apresentadas outras vantagens desse 

veículo e também ocorrerá a compreensão da inserção da bicicleta no cotidiano e na 

atividade turística, por meio do cicloturismo.  

 

 

1.3 TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

 

 O crescimento vertiginoso do setor de turismo tem mostrado benefícios como 

a geração de empregos e crescimento econômico dos núcleos receptores mas, em 

contrapartida, se mostra vulnerável às mudanças do meio ambiente natural, assim 

como do entorno cultural. A destruição de espécies animais e vegetais causada pelo 

aterramento de manguezais ou outro ecossistema para a construção de hotéis, o 
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aumento da poluição atmosférica e sonora e o impacto ao meio físico, devido à 

aculturação, prejudicam o meio ambiente, bem como causam impacto às populações 

nativas, por exemplo, uma vez que estas deixam de realizar suas atividades 

tradicionais e ficam voltadas para o trabalho no setor turístico.  

 O conceito de sustentabilidade, de acordo com Sanchez (2012, p.17), 

começou a ser debatido da década de 70, porém, somente se popularizou nos dias 

atuais. Em 1987, foi colocada pela ex-ministra do meio ambiente da Noruega, a Gro 

Harlem Brundtland, a necessidade de instaurar um novo paradigma para o 

desenvolvimento sustentável, o qual deve ser incorporado indissociavelmente ao 

desenvolvimento humano (INE, 2009b). Definiu-se o desenvolvimento sustentável 

como a satisfação das necessidades presentes, porém sem comprometer as 

satisfações das gerações futuras (ONU, 1987, p24). Mas os termos 

(desenvolvimento e sustentabilidade) apenas apareceram juntos em 1992, na 

conferência ocorrida no Rio de Janeiro, denominada ECO-92. 

 Em 1995, devido à evidente relação entre o meio ambiente e o turismo, foi 

criado o conceito de Turismo Sustentável e, consequentemente, concretizou-se um 

documento denominado Carta de Lanzarote. Esta estabelece, entre outros aspectos, 

que o desenvolvimento turístico deve ser ecologicamente em longo prazo, viável 

economicamente e equitativo, dentro de uma perspectiva ética e social para as 

comunidades locais. Dessa forma, é necessário um equilíbrio entre a atividade 

humana, desenvolvimento e a proteção do ambiente, e que este seja repartido de 

responsabilidades claramente definidas com relação ao consumo e ao 

comportamento. 

 A sustentabilidade tem ganhado um grande foco atualmente, visto que tem 

sido abordada nas empresas, pelo governo e, claro, no turismo. A intenção é focar 

no meio ambiente a fim de se pensar nas gerações futuras. 

 O turismo de massa é uma prática que não busca a sustentabilidade, sendo 

responsável pela degradação ambiental e possível destruição dos atrativos turísticos 

de um determinado destino. Apesar de o turista gerar benefícios financeiros para a 

localidade, este é visto como o sujeito que joga lixo no chão e causa problemas 

ambientais, socioculturais e urbanos. Este fator deve-se a diferentes hábitos e 

costumes da população da área receptora. 
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 Com a finalidade de reduzir tais impactos, tem sido abordado o assunto de 

um turismo mais responsável, no qual o turista apresenta respeito à comunidade 

receptora e a todo o seu meio natural. Em 2010, a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) estabeleceu oito mandamentos do turista responsável, são eles: abertura da 

mente para outras culturas e tradições; respeitar os direitos humanos; colaborar na 

preservação do meio ambiente; comprar produtos e serviços locais, colaborando 

com o desenvolvimento da economia local; estar ciente das condições de saúde 

local; estar ciente sobre normas, costumes e tradições locais; familiarizar-se com as 

leis para não cometer nenhum ato considerado criminoso. 

 Assim, o cicloturismo se mostra um grande aliado da sustentabilidade, já que 

visa reduzir os impactos negativos na localidade, porém é capaz de atrair turistas e, 

consequentemente, maior número de renda, possibilitando a conservação local. 

Segundo Resende (2011, p.178) 

 
 

[...] pesquisadores e gestores do turismo consideram o cicloturismo como 
um segmento que tem muito a contribuir para o desenvolvimento das 
comunidades, principalmente em áreas rurais (...). Embora os produtos de 
cicloturismo tenham pouco tempo de vida e ainda não tenham gerado 
grande quantidade de informações sobre seus benefícios, os indícios de 
que se trata de um segmento que pode contribuir para a sustentabilidade 
são fortes. 
 
 

 É notável que a prática do uso de bicicleta no cotidiano e em viagens colabora 

com a diminuição da degradação do meio ambiente, assim como possibilita um 

retorno financeiro mais saudável para a população receptora, já que o ciclista não 

permanece em apenas um local, passa por vários ao decorrer do seu trajeto. 

 Até o presente momento pôde ser visto que a bicicleta apresenta vantagens 

na mobilidade urbana, uma vez que é capaz de colaborar no fluxo do trânsito, e  

também se apresenta como uma forte aliada em colaborar com a sustentabilidade, 

pois não gera gases nocivos em comparação com os automóveis, ônibus, motos e 

aviões.  

 A seguir, será destacada outra forma de turismo que apresenta uma maior 

afinidade com o tema abordado. Além de se preocupar com o meio ambiente, preza 

pela busca da experiência. 
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1.4 TURISMO DE AVENTURA 

 

 

 Na sociedade atual, o Turismo de Aventura está em destaque. O Turismo tem 

se modificado, visto que o ser humano não prioriza mais as viagens apenas pela 

busca hedonista para os momentos de ócio e consumo, mas para usufruir de 

momentos únicos, da auto-realização, de uma experiência turística original. 

 Boullón (2002) cita que nas formas de turismo tradicionais não ocorre a 

interação dos viajantes entre si com os espaços, “[...] maior parte do tempo seus 

campos visuais são dados pela janela dos veículos em que viaja”, ou seja, durante 

um trajeto, o turista  entra em contato com a localidade apenas quando chega ao 

destino final. Outra situação são os city tours, os quais enaltecem tal situação, 

prática turística em que o viajante permanece a maior parte do tempo dentro de um 

veículo realizando paradas para fotos. Trata-se de uma atitude passiva. Já quando o 

viajante tem outros propósitos, como o de andar de bicicleta, “[...] deixa de ser 

espectador para se transformar em protagonista”, assim, a bicicleta permite a 

inclusão do turista, facilitando a familiarização com o ambiente presente. 

 O turismo de aventura se destaca nessa característica proporcionada pela 

bicicleta, visto que é a busca de um momento único, de um contato direto com a 

natureza.  

 Segundo Uvinha (2005, p. 27) existem variações para o termo turismo de 

aventura de acordo com o país, história, cultura, tradição e geografia local. Nos 

Estados Unidos, Read o define como “[...] uma ampla variedade de atividades 

turísticas de aventura, geralmente comercializadas, envolvendo interação com o 

meio natural, contendo elementos de risco em que o resultado é influenciado pelo 

participante, pelo local e pela gestão profissional da experiência do turista” (READ 

apud UVINHA, 2005, p.27). 

 Já na Inglaterra, Ewert propõe como sendo “uma atividade de iniciativa 

independente para a prática de atividades utilizando uma interação com o meio 

ambiente natural, que contém elementos de risco, aparente ou real, em que o 

resultado, mesmo que incerto, possa ser influenciado pelo participante e as 

circunstâncias” (EWERT apud UVINHA, 2005, p.28). 

 Pode-se perceber que, por mais que ocorram diversas conceituações, o 

turismo de aventura engloba o ser humano em contato direto com o meio natural, 
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sendo que dentro dele poderão ocorrer incertezas, já que este ambiente é 

incontrolável. Como exemplo, um mar que possa estar com “altas ondas”, uma rocha 

que venha a deslizar em uma montanha, um animal que apareça em um rio, entre 

outros fatores. 

 Todavia, em 2001, com o intuito de regulamentar a atividade, a Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) promoveu uma oficina de planejamento a fim de 

elaborar um plano de ação para a fomentação do Turismo de Aventura e um Manual 

que orientasse os municípios: 

 
 

Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de 
aventura e esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos 
ao ar livre, que envolvam emoções e riscos controlados, exigindo o uso de 
técnicas e equipamentos específicos, a adoção de procedimentos para 
garantir a segurança pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimônio 
ambiental e sociocultural (EMBRATUR, 2005, p.9). 
 
 

Diante dessa conceituação, as atividades a serem praticadas por essa forma 

de turismo são diversas.  De acordo com Uvinha (2005, p.29) as mais praticadas 

pelos brasileiros são: 

a) Terra: arvorismo, bungee jumping, cicloturismo, caminhada, cavalgada, 

canyoning, escalada, espeleoturismo, fora de estrada, motocross, rapel, tirolesa. 

b) Água: boiacross, canoagem, duck, kitesurf, mergulho, parasail, rafting, surf. 

c) Ar: asa-delta, balonismo, parapente, paraquedismo, ultraleve.  

 Identifica-se que em tais atividades se encontra o cicloturismo. Sua prática 

envolve o esforço e a vontade do próprio participante e também a preparação para 

os desafios durante a pedalada, já que o mesmo está vulnerável a qualquer 

surpresa provocada pelo meio ambiente.  

 É necessário compreender que o turismo de aventura contempla a natureza, 

mas ao mesmo tempo causa impactos negativos. Dependendo da atividade a ser 

realizada, ocorrerá alguma alteração da localidade, por exemplo, a prática do 

mountain bike ou ciclismo de montanha, é capaz de causar a erosão do solo e gerar 

transtornos aos animais presentes, bem como momentos que ocorrem festivais em 

centros locais, quando a quantidade de pessoas é grande e causa problemas, como 

a grande quantidade de lixo deixado na natureza, devido a falta de infraestrutura 

para isso. 
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 Assim, pode-se notar que o cicloturismo é uma vertente de tal tipologia. 

Ambas priorizam a inserção do turista no meio ambiente e na cultura local. Porém, 

impreterivelmente, ocorrem impactos negativos nas atividades citadas e na prática 

de turismo de bicicleta, mas de uma maneira mais reduzida com relação às outras 

formas de turismo. 

 

 

1.5 CICLOTURISMO 

  

 

 O Turismo engloba diversas tipologias, atendendo a constante segmentação 

de mercado que a atividade possui. Assim, temos tipos tais, Turismo de Negócios, 

Saúde, Estudos, Religioso, Macabro, entre outros. Neste trabalho será abordado 

uma segmentação específica: o Cicloturismo.  

 O Cicloturismo envolve o prazer em viajar junto com o de andar de bicicleta. 

Esta segmentação ainda é pouco estudada, mas Ritchie (1998, apud RESENDE, 

2011 p. 568) apresenta uma das primeiras definições conceituais, 

 
 
Cicloturismo deve ser definido como qualquer atividade, seja ciclística ou 
não, realizada por aqueles que estão de férias por mais de vinte e quatro 
horas ou uma noite, e para quem a bicicleta é parte integrante da viagem, 
mesmo que não a utilize em alguns momentos. 
 
 

 Assim, a atividade abrange pequenos passeios ou viagens longas que levam 

dias ou meses. Pode ser feita individualmente ou em grupo, e para ser realizada 

depende do próprio participante. Para isso é necessário um planejamento em longo 

prazo, levando em conta o esforço físico que será necessário e o trajeto a ser 

percorrido, mas priorizando quem são os participantes e sua capacidade.  

 Planejamento e preparo físico são fatores primordiais para o desenvolvimento 

da atividade, já que é imprevisível o que poderá ocorrer durante o percurso, sejam 

acidentes causados por motoristas de carro, dificuldade em terrenos mais íngremes 

e/ou esburacados, ou até mesmo um furo no pneu da bicicleta. 

 Outro aspecto importante que confunde os indivíduos que não sabem muito a 

respeito do cicloturismo é que a viagem não precisa ser inteiramente realizada na 

bicicleta. É possível levá-la em um carro, avião ou ônibus, e ao chegar na localidade, 
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utilizá-la. Assim como é possível realizar todo o trajeto com ela. Mas para isso são 

necessários ainda mais incentivos públicos, visto que as construções das cidades 

priorizam a mobilidade com os carros. O Rio de Janeiro, por exemplo, apresenta 

calçadas estreitas, ciclovias que não conectam um destino ao outro, divisão da 

ciclovia com pedestres ou com carros e falta de respeito por parte motoristas de 

automóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

  

 

 As imagens retratadas nas figuras 1 e 2 reafirmam a dificuldade enfrentada 

pelos ciclistas. Estes não possuem espaço para si mesmo e, quando há ciclovias, 

apresenta-se a necessidade de ser divida com os pedestres. Na figura 2 pode ser 

observado o descaso de trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio de 

trabalho. Esta impede a passagem dos ciclistas que estão por vir, o que pode causar 

grandes acidentes. Tal fator poderia ser mais bem considerado, caso houvesse 

sensibilização de todas as partes envolvidas.  

 Mesmo com as dificuldades das estradas e ciclovias, seja no Brasil ou ao 

redor do mundo, a prática do cicloturismo tem aumentado, já que o ser humano 

busca por diferentes viagens, e há intensa campanha por conscientização ambiental. 

Simonsen (1996 apud, RESENDE, 2011, p.174) cita: 

 
 

 

Figura 1: Aviso de faixa compartilhada na  
Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 2: Descaso dos trabalhadores 
na orla da Praia de Copacabana. 
Fonte: Acervo próprio. 
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[...] este segmento atende as mudanças na demanda por viagens e, por 
isso, tem crescido muito em diversos países. “O governo da Dinamarca, por 
exemplo, considera a bicicleta uma das principais formas de transporte do 
país e realiza diversas Políticas Públicas que fomentam seu uso no 
cotidiano e também durante o lazer. 
 
 

 A prática da atividade engloba a todos, independentemente de sexo, idade ou 

histórico esportivo, basta saber utilizar o meio de transporte. Cabe aqui ressaltar o 

quão importante é a bicicleta na vida do ser humano, principalmente com relação à 

liberdade. O desenvolvimento da habilidade em guiar uma bicicleta se associa a uma 

vitória, pois a pessoa se vê livre, sente a brisa do vento em seu rosto e percebe a 

facilidade de poder andar por onde quiser. E assim é representado o cicloturismo, a 

cada viagem e/ou etapa realizada, uma conquista, uma superação de limites. 

 De acordo com o professor e escritor Therbio Felipe Cezar, em seu 

depoimento para a Revista Bicicleta (2011, p.15): 

 
 

[...] quando pedalo, seja em minha cidade ou entre cidades, percebo 
sempre minha sombra me acompanhando. Eu, minha bike e o contexto são 
a paisagem, assim sendo, nos pertencemos. Essa experiência volta comigo 
para casa, e objetivamente, influencia uma série de decisões que tenho que 
tomar como ser humano, como cidadão, como personagem desta história 
que contamos juntos. De dentro do carro, torna-se quase impossível 
perceber-se tudo isso. 
 
 

 A grande questão do cicloturismo que o diferencia de outras atividades que 

utilizam a bicicleta é que o motorista não está em busca de rendimento, mas do 

prazer de viajar pedalando. Segundo Olinto (2011 apud MACEDO, 2011, p.19) “a 

característica primordial do cicloturismo é a mudança da concepção do exercício 

físico, ou seja, o cicloturista não está procurando recordes ou grandes velocidades, 

ele está procurando desafio, recreação e conhecimento.” A atividade faz com que o 

indivíduo se envolva com o meio em que está, são detalhes únicos que só podem 

ser registrados ao utilizar a bicicleta. Borba (2000 apud ROLDAN, p. 6) descreve 

como é o sentimento de utilizá-la como meio de transporte: 

 

 
[...] a situação de certa forma vulnerável, em que o cicloturista se encontra 
provoca uma abertura de espírito, uma maior receptividade às coisas que 
acontecem a sua volta. Nada passa desapercebido, mesmo os 
acontecimentos mais corriqueiros são vistos com outros olhos, adquirem 
outras dimensões (...) uma pequena ponte que vai surgir depois de uma 
curva; uma ladeira íngreme; um pequeno riacho onde tomamos banho; o 
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modesto restaurante onde almoçamos e fizemos novos amigos. Cada metro 
da estrada torna-se familiar, íntimo até. 
 
 

 Outro fator relevante que o difere das outras modalidades de turismo é que o 

cicloturista não deve carregar bagagens pesadas. Suas malas de viagem são 

conhecidas como alforjes, os quais podem ser colocados na parte dianteira ou 

traseira da bicicleta. É necessário atenção para cada item que será levado, já que o 

mesmo acarretará mais peso, e consequente aumento das dificuldades durante o 

trajeto. Mas, mesmo assim, durante o seu caminho, sempre arrumam um espaço 

para colocar um souvenir comprado do local visitado e, de acordo com Soares 

(2010, p. 12) possuem a necessidade “[...] de consumir a comida típica nas paradas 

e adquirir alimentos como mel, doces, frutas e queijos para o consumo durante a 

pedalada.” 

 Diante dessa situação, é perceptível captar os efeitos positivos do 

Cicloturismo. No quadro a seguir, eles são citados:  

 

 

Efeitos positivos do Cicloturismo 

a) Diversificação da economia regional e 

incremento do mercado com a criação 

de micro e pequenos negócios; 

b) Geração de empregos e demanda    

pela qualificação profissional; 

c) Fixação da população local e 

fortalecimento dos vínculos 

comunitários, evitando o êxodo rural; 

d) Valorização da herança cultural, 

material e imaterial (festas, costumes, 

danças, culinária, artesanato) com o 

resgate e perpetuação de atividades 

típicas da comunidade; 

e) Intercâmbio cultural entre moradores 

e visitantes; 

f) Conservação do patrimônio histórico e 

da biodiversidade; 

g) Aumento da consciência da 

população local e dos turistas sobre a 

necessidade de proteção do meio 

ambiente; 

h) Exploração do turismo da baixa 

temporada e aumento da permanência 

do turista na região; 

i) Publicidade da cidade também para turistas interessados em outros atrativos 

ecológicos, culturais e históricos. 

Figura 3: Efeitos positivos do Cicloturismo.  
Fonte: Elaboração própria com base nas informações contida em Soares (2010, p.17). 
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Assim, pode-se observar como o cicloturismo se mostra uma alternativa a fim 

de reverter o quadro da sociedade atual. A bicicleta apresenta diversas vantagens, 

as quais já foram citadas e outras que serão detalhadas no capítulo seguinte. Uma 

vez que o ser humano é capaz de desenvolver longas viagens com ela, respeitando 

comunidades e o meio ambiente, esta é bem vinda e deve ser incluída no cotidiano. 
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2 CICLOTURISMO NO MUNDO 

 

  

 Após a apresentação da definição do cicloturismo, é importante apresentar a 

bicicleta com o intuito de realizar uma reflexão sobre o seu uso na sociedade e, 

assim, gerar incentivos para sua utilização no cotidiano e em viagens. 

 De início, é apresentada a bicicleta, principalmente a maneira com que os 

indivíduos priorizam os automóveis e consideram-na apenas um objeto de lazer. 

Também serão discutidos impactos positivos desse veículo na vida do ser humano e 

do meio natural. 

 Após uma maior percepção do veículo, são apresentadas diferentes políticas 

públicas implementadas no mundo e no Brasil a fim de incluí-la no cotidiano, e 

também como são realizados projetos de cicloturismo nessas localidades, de modo 

que em alguns casos são planejados e em outros é o ciclista quem os cria. 

Por fim, é discutido o uso da bicicleta no Rio de Janeiro, sendo apresentadas 

maneiras que visam incentivar os cariocas a usá-las, principalmente projetos 

governamentais e outros de grupos autônomos. 

 

 

2.1 A BICICLETA 

 

 

Atualmente, vive-se uma situação caótica no trânsito e este problema não se 

deve a um fenômeno isolado. Desde a década de 1950, após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, ocorreu um desenvolvimento acelerado da indústria automobilística 

provocando mudanças em todo o mundo. 

A produção em série do automóvel (Figura 4), ideia da Ford, foi a 

impulsionadora da economia americana. Com o mercado interno dos Estados 

Unidos contemplado, a indústria encontrou um jeito de se expandir por todo o 

mundo. Outro ponto importante é que fenômenos culturais, como o cinema e a 

literatura, também contribuíram e estavam repletos por obras em que carros e 

estradas tinham grande importância no enredo. 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 4: Propaganda “The American Way of life” incentivando a venda do  
  automóvel. 
  Fonte: SANTOS, 2010, p.31.  
 
 

 Essa supremacia do carro na vida cotidiana ocorreu em várias partes do 

planeta, em maior ou menor escala. Muitos países da Europa tiveram a trajetória 

semelhante à americana, com exceção da parte oriental que foi comprometida 

devido ao regime comunista. Até a Holanda entrou nesse cenário, país tido como 

exemplo de cicloativismo2, movimento social e político composto por ciclistas que 

promovem a bicicleta como meio de transporte. A partir de então, o automóvel seria 

o símbolo do futuro do planeta, sendo que não visualizavam as consequências que 

poderiam ser geradas por ele. 

O Brasil foi fortemente influenciado pela economia e cultura americanas. 

Assim, foram traçados planos para fortalecimento e produção interna, principalmente 

durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961). Na mesma época, a 

indústria petrolífera começou a ganhar força. O grande problema durante esse 

período estava acerca de projetos que visavam à transformação do país, que tinham 

o carro como elemento principal de mobilidade, deixando de lado os outros 

transportes. 

As ferrovias, por exemplo, foram gradativamente perdendo seu valor como 

meio de transporte de passageiros, foram valorizadas para o escoamento de 

                                                 
2
 De acordo com SOARES, A. Circuito de Cicloturismo: Manual de incentivo e orientação para os 

municípios. brasileiros. 1 ed. Santa Catarina, 2010, p.12. 
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matéria-prima pesada ou cargas industriais. Ainda hoje, os trens são pouco usados, 

estão basicamente restritos às ligações entre os grandes centros e as regiões 

metropolitanas. 

Enfim, pode-se perceber que a ênfase se manteve no transporte individual. 

Essa questão fez com que as grandes estradas começassem a cortar o Brasil em 

todas as direções. Cidades se prepararam para receber mais ruas, alargar as 

existentes e abrir caminhos. Tais reformas implicavam na remoção de morros, 

favelas e bairros.  Os espaços perdiam o verde e a natureza dava lugar ao asfalto. 

Um exemplo é o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, obra fundamental (com 

circulação em alta velocidade) para a ligação do tráfego entre o centro e a zona sul 

da cidade. Ficou evidente que o carro era a prioridade, não o cidadão. 

Nesse contexto, a bicicleta virou pouco mais que um veículo adotado por 

trabalhadores de menor poder aquisitivo, circulando geralmente na periferia das 

grandes cidades ou em localidade sem maior importância, além de um importante 

veículo de lazer, fato que ocorre atualmente. 

Com o crescimento populacional descontrolado, uma das condições para o 

funcionamento e a sobrevivência da sociedade contemporânea é a mobilidade. A 

eficiência do deslocamento é muito importante e para isso é necessário um sistema 

de transporte eficaz. Mas, como foi visto, por razões históricas e econômicas, a 

estrutura está baseada no uso intensivo de veículos motorizados, fato que pode ser 

observado na figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Aumento da frota de veículos na cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
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Conforme Penna (1999, p. 41) “[...] o automóvel – cujo aumento de produção 

no Brasil, nas últimas décadas, ultrapassou em muito o crescimento da nossa 

população – tornou-se um símbolo frívolo de status, seguindo uma tendência 

mundial”. O carro tem sido prioridade e, por conseqüência, há grandes 

congestionamentos pelas cidades. Um caminho, que seria feito em apenas meia 

hora, pode levar o dobro ou o triplo de tempo. Assim, a bicicleta pode contribuir 

positivamente como um meio de transporte, seja até o destino final, seja de forma 

intermodal. Além de melhorias no trânsito, ocupa pequeno espaço para estacionar, 

menores preços para aquisição do veículo e sua manutenção exige infraestrutura de 

baixo custo. 

Segundo a gerente de Comunicação e Trade Marketing da Caloi, Ana Paula 

Nogueira, há uma maior preocupação das pessoas com relação ao meio ambiente, o 

que gera uma mudança de hábito. 

 

 
[...] nos dias de hoje tem se falado em sustentabilidade em diversos setores: 
consumo sustentável, agricultura sustentável, sustentabilidade social, entre 
outros. Já que essa tem sido a preocupação que todos estão vivendo, usar 
moderadamente os recursos atuais, para que assim estejam disponíveis 
para as futuras gerações, a bicicleta se insere como um instrumento 
necessário (SANTOS, 2010, p, 160). 

 

 

 Por exemplo, de acordo com Santos (2010, p. 21), o congestionamento 

provoca emissão de quase 538 mil toneladas de gás carbônico a cada ano. 

 Aumenta a cada dia o número de vítimas da poluição. Segundo estudos da 

Universidade de São Paulo, a má qualidade do ar é responsável pela morte precoce 

de doze pessoas por dia, além de fazer duzentas vítimas de pneumonia, enfarte, 

asma e outras doenças.  

Diante desse quadro, a bicicleta se apresenta como uma importante aliada 

para redução da emissão de gases tóxicos no ar e ainda incentivo à prática 

esportiva. Para tanto, tal mudança precisa ser iniciada na base, sendo necessárias 

políticas públicas incluindo esse meio de transporte. Uma política cicloviária já se 

mostrou eficiente em alguns países, como poderá ser visto nos capítulos seguintes, 

ou seja, é possível modificar o quadro brasileiro em um futuro não tão distante. 
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A tutela do meio ambiente saudável, por meio de políticas públicas 
municipais adequadas, é um valor que deve estar acima de quaisquer 
preponderâncias econômicas e privadas, uma vez em que se protegendo a 
sua qualidade, se estará protegendo e promovendo um valor maior, que é a 
qualidade de vida do planeta e, por extensão, a qualidade de vida das 
pessoas locais e dos demais seres vivos que nele habitam, que poderão 
usufruir de um lazer mais saudável, natural e equilibrado (CHEMIN, 2007, p. 
97 apud RUSCHEL, 2008, p. 30). 

 
 

Em um programa transmitido pela Globonews3 em 2007, José Lobo, presidente 

da ONG Transporte Ativo, é questionado sobre o que falta para o Brasil ser um país 

onde haja mais gente utilizando a bicicleta não apenas para o lazer, mas também 

para o trabalho: 

 
Eu acho que principalmente é reconhecer que a bicicleta é um veículo de 
transporte efetivo. Saber conhecer o que ela pode oferecer, porque sem 
conhecer você não vai andar de bicicleta, acho que é um pouco isso. 
Porque a gente, o brasileiro, quando ouve novidades sobre a bicicleta ele 
acha engraçado, ele ri, acha bacana, mas ele ainda não pára para pensar 
no quão importante a bicicleta pode ser importante para a cidade, pro meio 
ambiente e para ele mesmo (GLOBONEWS, 2007). 
 
 

A questão não está apenas restrita ao Rio de Janeiro, mas a todo o país. Muitas 

vezes, há falta de interesse e tempo da população a fim de compreender mais a 

respeito do meio de transporte. De acordo com o desportista belga Benoît Lambert a 

bicicleta apresenta vantagens e benefícios a sua utilização,  

 
 
[...] cinquenta vezes mais leve do que os carros, elas são máquinas não 
poluentes, ágeis, silenciosas e saudáveis. (...) importância das políticas 
públicas para utilização da bicicleta como meio de transporte. Os exemplos 
perpassam desde as ciclovias dominicales de Bogotá, na Colômbia, onde 
100 km de rua são fechados ao tráfego motorizado aos domingos, até a 
rede de cidade sem carros (car free cities), organizado pela União Européia, 
em 1994. (...) As bicicletas , quando aliadas ao sistema público de 
transportes, se constituem em uma alternativa inteligente para o 
desenvolvimento sustentável do trânsito das grandes cidades (SCHETINO, 
2008, p 14). 

 
 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que o uso frequente da 

bicicleta é altamente positivo para a qualidade de vida do cidadão. A sociedade 

contemporânea vive a era do sedentarismo, pois passa-se o dia inteiro no escritório, 

diante do computador, trabalhando, e quando está na hora de retornar ao lar, volta-

se sentado. E, outra situação, que tem se tornado uma tendência, é o Home Office, 

                                                 
3
 Canal da televisão à cabo. 
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em que o individuo usa sua moradia como o seu local de trabalho, a fim de evitar 

problemas com relação ao trânsito (SANTOS, 2010, p.125). 

 Porém, devido ao sedentarismo de diversos cidadãos, o corpo perde a 

resistência. Com isso, a bicicleta começa a mostrar vantagens, de acordo com 

Santos (2010, p.125): ela estimula o coração, circulação e respiração; os 

movimentos cíclicos das pernas e dos pés fortalecem a musculatura da região; a 

pressão aplicada nas costas e barriga dá mais resistência aos músculos locais e 

estabiliza o corpo para se defender de impactos e a agradável sensação de 

liberdade. Tudo isso deixa o sistema muscular mais apto para as tarefas do dia a 

dia, deixa o ser humano mais disposto e com melhor desenvolvimento do 

metabolismo. 

 Além de promover o bem-estar do cidadão, conforme estabelece o Caderno 

de Referência para elaboração de plano de mobilidade por bicicletas nas cidades, há 

benefícios como: baixo custo de aquisição e de manutenção; eficiência energética; 

menores impactos ambientais; não causa ruídos, equidade (acessível quase a todas 

as camadas econômicas e sociais); flexibilidade (não possui rotas nem horários pré-

estabelecidos); rapidez (agilidade para deslocamentos de até 5 km) e menor 

necessidade de espaço público (BRASIL, 2007b, p.60). 

Cabe também ressaltar que a bicicleta é considerada o primeiro veículo 

utilizado pelo ser humano. Desde crianças somos incentivados a aprender a usá-la 

e, quando se aprende, há uma sensação de liberdade, mais profunda quando se 

desinstalam as duas rodinhas e mantém-se o equilíbrio. E, para alguns cidadãos a 

relação mantida com ela é de parceria, utilizando-a como transporte a todos os 

locais. 

O notório problema das grandes cidades é causado devido à dificuldade de 

inserção do veículo, já que as cidades foram construídas para o uso do automóvel. 

Para reverter o quadro não se deve pensar em apenas adaptação da infraestrutura, 

mas em definição de estratégias globais para todos os centros urbanos. A seguir são 

apresentados os cinco princípios básicos para a promoção da rede ciclística (Figura 

6). 
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Princípios Definição 

1) Coerência e Acessibilidade A infraestrutura destinada aos usuários deve formar 

um todo coerente e deve ligar os principais pontos 

de origem e destino. 

2) Minimização da extensão 

dos percursos 

Ligar os pontos de interesse de forma direta. 

3) Continuidade A rede ciclística constituída deve minimizar o 

número e extensão de eventuais quebras nas 

ligações. 

4) Atratividade e conforto A rede ciclística deve conter aspectos ligados à 

separação física do tráfego automobilístico, ao 

impacto visual e estético e a segurança com relação 

a circulação, assim como estacionamento. 

5) Segurança Segurança pessoal e de circulação ao longo da via 

ciclística, tanto para os usuários, quanto para os 

utilizadores do mesmo espaço. 

 

 

 

 Andar de bicicleta pode ser algo integrado ao cotidiano. Promovê-la é também 

gerar democracia e igualdade social. Uma invenção em que se equilibra uma vida 

mais saudável e sem poluir o ar, pode ser usada por ricos e pobres, crianças e 

idosos. Promove ainda a integração dos espaços públicos e favorece a aproximação 

entre as pessoas. Porém, para que essas vantagens passem a existir 

concretamente, é fundamental a existência de uma política cicloviária. Para melhor 

entendimento, serão apresentados nos próximos capítulos exemplos de 

implementação no âmbito internacional e nacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Princípios de promoção da rede ciclística.  
Fonte: Elaboração com base nas informações contida em Silva (2006, p.2). 
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2.2 PANORAMA DO CICLOTURISMO INTERNACIONAL 

 

 

Em vários países, a bicicleta tem se mostrado um meio de transporte mais 

inteligente e saudável para o cidadão. Pode-se dizer que seu uso como alternativa 

ao transporte tradicional é um assunto abordado de maneira diferente ao redor do 

mundo.  Neste capítulo, serão mostradas diferentes práticas, as quais podem 

contribuir na modificação do quadro atual carioca. 

Na Ásia, de acordo com Santos (2010, p.43) a bicicleta é considerada um 

veículo de altíssima penetração, usada intensivamente pela grande massa, ainda 

que esta tenha o poder aquisitivo baixo. De acordo com dados da Secretaria de 

Transportes do Rio de Janeiro, enquanto 4% dos cariocas utilizam a bicicleta como 

transporte alternativo, os asiáticos utilizam 20%.  

Já na África, a criação de uma política de transportes centrada no uso da 

bicicleta é recente. A maioria dos países africanos conta com um sistema de 

transporte bastante deficiente devido aos tradicionais problemas sociais, políticos e 

econômicos e, ainda, as distâncias entre as cidades são muito grandes, tornando 

seu uso muito restrito. Ainda assim, Moçambique, com a ajuda da iniciativa privada, 

implementou um projeto de massificação do uso da bicicleta com o intuito de reduzir 

os enormes gastos com combustíveis e transportes convencionais. 

A Europa, diferentemente de ambos os continentes citados acima, considera 

a bicicleta um meio de transporte ativo. Diversas cidades europeias adotaram com 

sucesso programas de incentivo ao seu uso, os quais são tratados diretamente pela 

Secretaria de Transportes, diferentemente do Brasil, que faz a tentativa pela 

Secretaria de Esportes ou do Meio ambiente. Além disso, nas últimas décadas, a 

quantidade de venda de carros teve uma queda. Manter um carro em boas 

condições passou a ficar muito mais caro para o cidadão devido aos altos impostos 

e pedágios adotados na maioria dos países. Seguem exemplos4 de algumas 

regiões: 

 

a) Paris:  O incentivo ao uso da bicicleta ocorre desde 1862, ano em que a 

prefeitura criou faixas que se tornaram precursoras das ciclovias. A fotografia e o 

                                                 
4
 De acordo com SANTOS, C. Bicicleta, A cara do Rio. 1.ed. Rio de Janeiro: Réptil, 2010. 
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cinema também colaboram para esse cenário, sempre registrando a presença 

abundante de ciclistas. Hoje, conta com 380 km de ciclovias em sua malha de 

transportes.  Dentre as outras cidades que serão citadas, destaca-se no sistema 

público de aluguel de bicicletas denominado Velib (bicicleta + liberdade) fundado em 

2007, o qual funciona mediante a inscrição pela internet. Cada usuário recebe uma 

espécie de cartão de crédito (Figura 7) que lhe permite pegar qualquer bicicleta em 

um dos pontos de aluguel. Apresenta uma quantidade superior de estações 

comparado com outras localidades, com um bicicletário a cada 300 metros. A 

prefeitura também dificultou o uso de carros particulares, diminuindo a quantidade e 

elevando o preço dos estacionamentos, além de aumentar as pistas exclusivas para 

ônibus, táxi e ciclovias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
b) Berlim: A cidade oferece boa infraestrutura cicloviária, 860 km de pistas 

exclusivas para bicicleta, 60 km de ciclovias compartilhadas, 70 km de pistas 

divididas com ônibus e sinais de trânsito específicos (Figura 8).  A valorização da 

bicicleta ocorre desde 1970, e isso devido principalmente à sua amplitude e 

ausência de elevações. Possui o mesmo sistema de Paris, porém denominado call a 

bike (Figura 9), bastando telefonar e fornecer o número de cartão de crédito para 

alugar uma bicicleta. Outra medida tomada é a distribuição de amplo material 

informativo sobre as ciclovias disponíveis na cidade. Via internet os ciclistas podem 

obter informações do melhor trajeto entre os pontos que pretendem percorrer, 

Figura 7: Cartão para o aluguel de bicicletas em Paris. 
Fonte: Autotimeline, 2010. 
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evitando o tráfego, além de descobrir melhores maneiras de se integrar a outros 

modos de transporte. Também adotaram o velotáxi, uma espécie de triciclo movido a 

bateria. É um veículo ótimo para o turista e também para o morador. Contudo, não 

concorre com o táxi ou com o ônibus. 

 

 

 

 

 

 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Cycling Embassy of Denmark (2012), 

na Alemanha, o cicloturismo movimentou mais de 9 bilhões de euros em 2008. A 

média de consumo de um “ciclista de um dia” é de 16 euros, enquanto um ciclista de 

longa distância gasta, em média, quase 65 euros, sendo aqueles responsáveis por 

63% do total do valor movimentado pelo cicloturismo. 

 

 

c) Munique: A cidade também conta com o serviço de bicicletas públicas. Este é 

prestado pela Deutsche Bann, empresa ferroviária alemã, porém o aluguel ocorre de 

outra maneira. Ao invés do cartão para a liberação de uma das bicicletas, este é a 

partir do telefone celular. É necessário fazer a ligação, informar o número de posição 

da bicicleta e o número do usuário cadastrado, tanto para sua retirada, como para 

finalizar o trajeto. 

 

 

Figura 8: Sinalização para os 
ciclistas em Berlim. 
Fonte: Imagem cedida por 
Fabiana Lanzillotta, 2013. 
 

Figura 9: Sistema de aluguel de bicicletas em Berlim. 
Fonte: Imagem cedida por Fabiana Lanzillotta, 2013. 
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d) Holanda e Dinamarca: São os grandes paradigmas em relação ao uso racional e 

intensivo da bicicleta. Porém, nem sempre foi assim. Durante as décadas de 1950 e 

1970, elas ficaram esquecidas devido à expansão da indústria automobilística. Com 

decisões políticas e apoio da população, houve planejamento. Pode-se constatar 

que os carros não deveriam ocupar o lugar principal das cidades, e sim, os 

habitantes. A crise do petróleo, em 1970, também despertou a consciência a 

respeito da preservação do meio ambiente. O resultado prático se deu no uso da 

bicicleta no cotidiano do cidadão, em viagens, para o trabalho, na hora das compras, 

etc. A infraestrutura atual (Figuras 8 e 9) desses países é voltada para o uso da 

bicicleta, apresenta diversos bicicletários, sinalização e ciclovias ligando uma 

localidade a outra. De acordo com Santos (2010), uma pesquisa realizada em 2008 

mostra que enquanto apenas 1% das viagens dos americanos é feita com o veículo, 

na Holanda essa média fica em 27% e, em seguida, está a Dinamarca, com 18%. 

Copenhague, capital da Dinamarca, é conhecida como a grande cidade da bicicleta, 

seu destaque está em sua população de 500 mil habitantes contendo 400 km de 

malha cicloviária. Para incentivar o uso da bicicleta, o governo investiu também em 

sistemas de aluguel, pelo qual tanto o morador como o turista podem pegar um 

veículo. É só colocar uma moeda de vinte coroas dinamarquesas e, ao devolvê-lo 

recebe o dinheiro de volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Bicicletário na Holanda. 
Fonte: Imagem cedida por Fabiana Lanzillotta, 2013. 

 

Figura 10: Sinalização nas 
ciclovias de Amsterdã. 
Fonte: Imagem cedidas 
por Karla Caramêz, 2013. 
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e) Barcelona: Outra cidade que também implantou o programa de aluguel de 

bicicletas. Este foi inaugurado em 2007 com o nome de Bicing e funciona mediante 

inscrição via internet, com pagamento anual de 24 euros. Os usuários recebem um 

cartão magnético para retirar a bicicleta em um dos pontos, os quais estão sempre em 

localidades estratégicas, como ao lado de saídas de metrô e paradas de ônibus. 

 

 

f) Londres: A bicicleta no pós-guerra foi muito valorizada, se tornando o principal meio 

de transporte, porém, com o crescimento da cidade, outras modalidades se 

destacaram. Contudo, o governo tem incentivado a população a mudar esse quadro. O 

programa britânico de gerenciamento da mobilidade tem como objetivo sensibilizar e 

conscientizar a sociedade quanto ao uso mais racional do carro particular. Por 

exemplo, uma medida rigorosa implantada em 2003 é a cobrança de uma taxa de oito 

libras para qualquer usuário que queira utilizar um veículo na área central da cidade 

entre as horas de pico, de segunda a sexta-feira. 

 

  

A atividade ciclística também se relaciona com o turismo, e no continente 

europeu, mais especificamente nas cidades de Berlim, Barcelona e Paris, há uma 

das principais empresas relacionadas a isto, a Fat Tire Bike Tours5. Geralmente os 

passeios se dão em forma de city tour pela cidade a partir da locação da bicicleta, 

mas também há passeios temáticos. O passeio dura cerca de cinco horas e 

proporciona ao turista o conhecimento dos principais prédios e pontos da cidade. Em 

Amsterdã e Munique há o Mike’s Bike Tours6, operando da mesma forma que a 

outra agência, levando o visitante a conhecer melhor o local e seus pontos turísticos. 

Na Ásia, apresenta-se como destaque o Japão, país que demonstra grande 

educação e sensibilização da população. Por exemplo, em Hiroshima, além de diversos 

estacionamentos subterrâneos, é obrigatória a utilização da luz dianteira e uma trava 

para prender guarda-chuva e, caso não os tenha, o policial tem a liberdade de aplicar 

uma advertência. 

Na América, a bicicleta está muito mais relacionada a esporte e lazer do que 

a transporte, porém este quadro está começando a ser revertido. Por exemplo, nos 

                                                 
5
 Disponível em: <http://www.fattirebiketours.com> . Acesso em: 04 de outubro de 2013 

6
 Disponível em: <http://www.mikebiketouramsterdam.com> Acesso em: 04 de outubro de 2013 
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Estados Unidos, uma de suas associações de ciclistas premia cidades (“cidades 

amigas das bicicletas”) que promovem políticas cicloviárias. Os principais destaques 

são Portland e Berkeley, ambas na Califórnia. As duas contam com um sistema de vias 

integradas, em que há convivência com outras modalidades. As vias públicas têm 

sinalização própria, com cores diferentes, o que faz com que os motoristas percebam, 

mesmo distantes, que uma determinada rua a diante também será usada por ciclistas.  

Em Nova York existe uma ciclovia que circula toda a Ilha de Manhattan, 

denominada Greenway. Atualmente, estão começando a implantar ciclofaixas também 

nas vias internas. Já na capital, Washington D.C, o governou lançou o sistema de 

bicicletas públicas, semelhante ao Europeu, denominado Smartbike. É de suma 

importância citar que o quadro apresentado é similar ao brasileiro, mais 

especificamente à cidade do Rio de Janeiro, de modo que a bicicleta tem sido utilizada 

para o lazer. Devido às circunstâncias atuais, como a grande poluição e a falta de 

mobilidade, o governo vem buscando reverter tal situação. Vale destacar a grande 

diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, relacionada à presença de verbas para 

investimento, ou seja, a facilidade dos projetos saírem do papel por parte dos norte 

americanos. 

 Nos Estados Unidos, a maior companhia de aluguel de bicicletas é 

denominada Bike and Roll bike Rental e está presente em Chicago, San Francisco, 

Washington D.C, New York, Miami e Saint Louis. Segundo a empresa, 

 
 

[...] queremos que nossos clientes se divirtam! Nosso desafio é oferecer 
segurança, equipamento de ponta para locação, planejamento e 
organização detalhada dos city tours, sempre oferecer um excelente serviço 
ao consumidor. [...] Andar de bicicleta nos mantem jovem de espirito! E não 
há melhor maneira de se locomover, ver nossas coisas, permanecer 
saudável e ativo. Bike and roll é uma companhia verde, ajudando o meio 
ambiente do planeta através do estímulo a meios de transportes 
alternativos, seguros e saudáveis (BIKE AND ROLL RENTAL apud 
RUSCHEL, 2008, p. 54). 

 
 

 Por fim, um exemplo mais representativo para os brasileiros é Bogotá, já que 

possui semelhança socioeconômica e cultural. A Colômbia possui limitação 

orçamentária, ou seja, implementar grandiosos projetos demandam tempo e luta por 

diversos setores do poder público. A pobreza de boa parte da população gerou a 

busca pelo transporte alternativo, de modo que fosse barato e eficiente. De acordo 

com o dono da empresa Bogotá Bike Tours, o veículo se demonstra democrático 
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para a população, “a ciclovia é um dos poucos lugares onde os colombianos de 

diferentes classes se misturam (...) aqui todos estão em uma bicicleta, misturando-

se, encontrando-se em um mesmo nível” (RUSCHEL, 2008, p.53). 

O projeto ciclovário da cidade foi criado em 1976, mas só foi implantado em 

1998. Neste intervalo de tempo foi necessário um amplo trabalho de conscientização 

da população para que assim as ciclovias contassem com o seu apoio. Com os 

investimentos necessários, hoje o país apresenta 330 km de ciclovia, e nos 

domingos e feriados a área se expande, pois algumas ruas são fechadas para o 

tráfego de veículos motorizados. A sua adoção representou uma economia dos 

custos de locomoção, proporcionou quedas expressivas no nível de poluição, 

facilitou a integração entre os diversos meios de transportes, economia de tempo e 

melhorias na saúde.  

 Como pode ser visto, na maioria dos casos citados, além de se pensar na 

sensibilização da população, os governos têm investido em um ponto comum, o 

aluguel de bicicletas. Acredita-se que este veio colaborar com a população, vistos os 

que não possuem bicicletas, assim como os que possuem dificuldade em levá-las a 

lugares mais distante de sua residência ou até mesmo estacioná-las. A tabela a 

seguir relaciona os sistemas públicos de aluguel em cidades de quatro dos cinco 

continentes. 

 

Tabela 1 - Sistemas públicos de aluguel de bicicleta ao redor do mundo 

Cidade País Empresa 
Quant. 

Estações 

Passe 

diário 
Semanal 

Londres Inglaterra 
Barclays Cycle 

Hire 
570 €2,00 €10,00 

Milão Itália BikeMi 215 €2,50 €6,00 

Paris França Vélib' 1800 €1,70 €8,00 

Viena Áustria Citybike Wien 105 €1,00* - 

Nova 

Iorque 
EUA Citibike 600 US$ 9,95 US$25,00 

Montreal Canadá BIXI 411 US$6,66 - 

Cid. 

México 
México Ecobici 268 US$ 6,79 US$22,68 

Beijing China Beijing Bike Share 120 US$65,09** - 

Melbourne Austrália MBS 50 US$2,50 US$7,40 

*Valor referente ao passe de somente uma passagem 

**Valor referente a um cartão pré-pago que permite ao usuário utilizar a bicicleta gratuitamente por 

até uma hora, além de poder ser usado em outros transportes públicos. 

Fonte: SALDANHA, 2013, p. 24. 
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 Como é possível observar, o destaque no sistema de aluguéis pertence a 

Paris. Porém, os outros locais apresentam estações, as quais ainda possuem a 

possibilidade de crescimento. E, esse mesmo sistema que foi adotado por diversos 

países atinge também o Brasil, como poderá ser visto no próximo subcapítulo. 

 Os cidadãos e o governo no panorama internacional estão se sensibilizando e 

mudando seus hábitos. As modificações vão além de projetos governamentais, 

atingindo também movimentações populares e, entre eles, podem-se citar a “Critical 

Mass”, na Europa, e já conhecida no Brasil como Bicicletada, Bikestation, City 

Carshare, Eurovelo, Semana da Mobilidade Europeia, World Car free, Transporte 

ativo, entre outros. 

 A prática do cicloturismo vem sendo adotada por diversas pessoas e possui 

uma tendência de crescer ainda mais, indo além dos incentivos a utilizar a bicicleta, 

mas também ao prazer de desfrutar de uma localidade com ela. De acordo com o 

documento Cycle Tourism information Pack TT21, “atualmente, em alguns países 

europeus, o cicloturismo responde de 2% a 4% do total de viagens realizadas nas 

férias (...) Na Irlanda estima-se que o cicloturismo já responda por 7%, enquanto que 

na Alemanha, calcula-se a participação de 25% em seu mercado turístico” 

(RUSCHEL, 2008, p.66). 

 Dentre os roteiros existentes de cicloturismo no mundo, Sayuri (2010) destaca 

11 deles, que serão apresentados a seguir. O Rio Danúbio apresenta 2800 km de 

ciclovia, porém o trecho mais praticado contém 320 km ligando Passau, no sul da 

Alemanha, até Viena, na Áustria. É indicado para famílias, já que não contém 

trechos muito íngremes e é parcialmente asfaltado, porém não é sinalizado com 

placas. 

 Outro trajeto é a Patagônia, Argentina, cujo principal percurso é a rota dos 

sete lagos entre Bariloche e San Martin de Los Andes. Este trajeto possui cerca de 

110 km, passando por lagos, mirantes naturais e rios, o qual tem a durabilidade de 

uma semana, no entanto a pedalada é um pouco mais moderada. A Holanda, que já 

se destaca pelo alto nível de utilização da bicicleta apresenta viagens que passam 

pelos seus jardins floridos, moinhos e vilas pitorescas. O roteiro oferecido pela 

agência Butterfield & Robinson (pioneira na comercialização de pacotes para 

caminhadas e cicloturismo) tem a duração de seis dias, com início em Amsterdã e 

término em Kruiningen. Segundo Fietsplatform (apud RUSCHEL, 2008, p.67), 
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O motivo para o cicloturismo ser tão popular na Holanda é explicado pelo 
terreno plano, variedade de paisagens e belas cidades antigas, boa 
estrutura, diversos materiais e estruturas de auxílio (mapas, sinalização, 
publicações, pacotes turísticos, acomodações para viagens de férias, etc.), 
além da grande tradição holandesa no uso da bicicleta. 
 
 

 No Chile se destacam a Carretera Ausral e o Deserto do Atacama. Ambas 

são desafiadoras, sendo que a primeira rota é composta de 1.350 km na parte da 

Patagônia Chilena e possui uma estrada que intercala ruas pavimentadas com 

trechos de superfície áspera, com muitas subidas e descidas. Em alguns trechos, é 

necessário pegar uma balsa, chamada de transbordos. Na outra, é preciso que o 

cicloturista tenha um bom preparo físico, visto que o deserto é seco e de maior 

altitude. Em certas horas o viajante passa por locais que não contêm movimentação,  

sendo necessário cruzar longas distâncias em ritmo forte. 

 Na Espanha se destaca o Caminho de Santiago de Compostela, inicialmente 

famoso pela peregrinação e que atualmente vem atraindo turistas que optam por 

andar de bicicleta. Segundo Ruschel (2008, p. 63) “[...] a bicicleta em relação ao 

caminhar apresenta as seguintes vantagens: menor esforço físico, otimização de 

tempo de viagem, mais facilidade para conhecer locais próximos aos pontos de 

parada, e não há necessidade de bagagens, já que estão nos alforjes.” A rota 

espanhola possui três caminhos, mas o mais utilizado é o Caminho Francês, com 

cerca de 800 km de extensão. Além de grande infraestrutura ao longo do trajeto, 

possui albergues com preços bastante convenientes. 

 Na França se destacam Provença e Vale do Loire, ambos com paisagens 

típicas de filmes, são castelos medievais, vilas e vinícolas.  O primeiro possui 230 

km e, além de passar por campos de lavanda e sélvias, é possível desfrutar dos 

melhores restaurantes e vinhos da região. O segundo pode ser feito por qualquer 

pessoa, inclusive crianças, já que as ruas possuem sinalização e poucas 

inclinações, facilitando o trajeto.  

Na Itália, o Vale do Chianti, uma das sete regiões da Toscana, é próprio para 

o cicloturismo de nível moderado, visto que possui um terreno de dificuldade média, 

com algumas subidas, totalizando 240 km. Durante o circuito é possível passar por 

vilarejos medievais, castelos e fazer piquenique a margem do lago Trasimeno. 

A Nova Zelândia apresenta diversas rotas, mas o preferido dos ciclistas é a 

Ilha Sul. Ela pode ser explorada por diversos viajantes, já que há roteiros de um dia 
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a um mês. Percorrendo-a, podem ser apreciadas diversas paisagens, como alpes 

nevados, lagos de água cristalina e vulcões. Por fim, se encontra a Indochina, 

localizada no Vietnã. O local apresenta pequenas ruas inacessíveis aos carros, 

permitindo que o ciclista explore diferentes localidades. Na rota são encontrados 

arrozais e florestas, castelos, templos e outros tesouros culturais. 

 

 

2.3 PANORAMA DO CICLOTURISMO BRASILEIRO 

 

 

 Como foi visto, toda a estrutura brasileira de transportes está baseada no uso 

intensivo de veículos motorizados, o brasileiro adquiriu paixão pelo carro. Porém, 

são diversos os exemplos que demonstram taxativamente que toda a sociedade está 

se prejudicando com o trânsito atual: são inúmeras horas parada, são acidentes e, 

ainda, a quantidade de poluição proporcionada por esse veículo que causa diversas 

doenças, principalmente respiratórias.  

Como nos outros países uma política cicloviária estruturada foi desenvolvida, 

nada impede que no Brasil ocorra o mesmo. O país conta com incentivos, sendo 

exemplo, a maior parte da população possuir uma bicicleta, segundo a Agência 

Nacional de Transportes Públicos - ANTP,  

 
 
[...] a frota brasileira de bicicletas era a maior da América do Sul, com 
quarenta e oito milhões de unidades em 2003, número que se destaca até 
no cenário mundial. No entanto, boa parte dessa frota não circulava, 
principalmente pela falta de segurança do ciclista inserido no trânsito 
violento das cidades grandes, e também pela falta de políticas de apoio a 
esse tipo de transporte (AFFONSO apud PROVIDELO, 2010, p. 53). 

 
 

Diante desse quadro, ocorreram avanços com relação a inserção da bicicleta, 

contudo, ainda são necessárias diversas modificações, principalmente em relação 

ao apoio do Governo. De acordo com Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio 

de Janeiro: 

 

 

A bicicleta, no Brasil, ainda é vista como um instrumento só para o lazer. O 
que nós queremos é que ela seja incorporada ao dia a dia de mais gente, 
no deslocamento, integrando-se ao sistema de transporte. Os programas 
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que temos feito para o seu incentivo é abrangente. Não servirá apenas para 
a praia de Copacabana ou de Ipanema. É também para a população mais 
pobre, da Baixada, dos subúrbios e de outras cidades de nosso Estado. Foi 
em Paris, onde conheci o sistema de bicicletas públicas. No Rio, os 
terminais vão ligar bairros da capital e de outros municípios às principais 
estações de metrô, ônibus e barcas (SANTOS, 2010, p. 242). 

 
 

No entanto mesmo diante do apoio do atual governador, pode-se constatar o 

pouco que foi mudado. É citado que conheceu o aluguel de bicicleta em Paris e, 

apesar da implementação em algumas cidades brasileiras, são perceptíveis 

claramente as diferenças, e principalmente a falta de manutenção.  

 A integração com os meios de transportes, entre eles, os metrôs, trens e 

barcas, foi realizada, mas cabe ressaltar as dificuldades enfrentadas pelos ciclistas. 

Por exemplo, todos esses transportes permitem o deslocamento em momentos que 

não são para o cotidiano, mas momentos de lazer, sendo contraditória a intenção de 

implementá-la no dia-a-dia das pessoas. Os metrôs permitem apenas aos sábados, 

domingos e feriados. Já os trens, apenas aos domingos. E as barcas, todos os dias, 

mas fora do horário de pico e contra-fluxo. 

 Há exemplos de investimentos para o aumento da malha cicloviária, como 

será visto no capítulo seguinte, porém, ainda são necessários programas que 

sensibilizem a população a utilizar a bicicleta como um veículo, e não apenas com 

um objeto de lazer. 

Indo contra de tais dificuldades das cidades brasileiras, cabe ressaltar um 

exemplo significativo: Aracaju. Esta cidade do Nordeste aderiu um sistema cicloviário 

(Figura 12), o qual tem dado certo, implantou ciclovias entre canteiros, permitindo 

assim maior proteção ao ciclista, e hoje é reconhecido como o melhor do país pela 

Associação Nacional de Transportes. O projeto foi colocado como prioridade devido 

ao sistema de trânsito que estava fora de controle e para isso foram precisas 

algumas medidas, como a ampliação das ciclovias, a redução do limite máximo de 

velocidade de 80 km/h para 60 km/h e uma intensa campanha educativa para 

liberação das calçadas e respeito à faixa de pedestres. 
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A prefeitura aracajuense criou o projeto “Ciclismo legal”, a fim de estimular e 

tornar mais seguro o uso da bicicleta nas atividades cotidianas. Além disso, o local 

apresenta uma característica relevante que facilita a pedalada: relevo pouco 

acidentado. Depois de muitos estudos e pesquisa pelo governo, criou-se um projeto 

inovador, no qual as ciclovias possuem características específicas: foram instaladas 

em cima de canteiros, já que a maioria das ruas é estreita e, onde são mais largas, 

foram feitas ciclofaixas e ciclovias convencionais. Porém, o que facilitou sua adoção 

pelos moradores foi que, desde o início de sua implementação, foi integrada com 

outros modos de transporte (Figura 11) como pode ser visto a seguir. 

 

 

 

Figura 12: Ciclistas na ciclovia entre os canteiros. 

Fonte: Eu vou de bike, 2010. 

Figura 13: Mapa do sistema cicloviário de Aracaju. 

Fonte: Mobilize, 2006. 
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 Diante do caso acontecido em Aracaju (SE), outras cidades buscam melhorar 

sua rede cicloviária, mas além de apoio do governo, é necessária a sensibilização de 

muitos membros da população. Dessa forma, muitos projetos estão sendo criados 

para incentivar o uso da bicicleta no cotidiano e não apenas como um objeto de 

lazer aos finais de semana. Assim, apresentaremos a seguir uma relação e as 

descrições de projetos propostos. 

O Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta – Bicicleta Brasil foi criado 

em 2005, e possui o objetivo de estimular governos municipais e estaduais a 

implementar melhores ações que possam promover a segurança de ciclistas nos 

deslocamentos urbanos.  

O World Bike Tour (WBT) é um evento que se iniciou no ano de 2006, em 

Lisboa, em que os participantes fizeram a travessia da Ponte Vasco da Gama. Hoje, 

vem crescendo cada vez mais. Além de ocorrer na cidade em que foi criado, está 

presente no Porto, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Madri. O Rio de Janeiro 

recebeu sua primeira edição em Abril de 2012, e participaram mais de 60 mil 

pessoas. A internacionalização do projeto foi iniciada em 2008, consolidada em 

2009, visando incentivar o uso da bicicleta e proporcionar a sensibilização para 

problemas sociais e ambientais (Figura 14), assim conquistando a aceitação de 

muitas culturas e também de diversas instituições públicas e privadas das 

localidades. 

 No ano vigente, ocorreu em março, e apesar da grande tentativa de incentivar 

a bicicleta para todos, sem restrições, cabe aqui ressaltar a quantidade de 

problemas existentes no evento. A participação no WBT é gratuita mas, no momento 

em que se inscreve, é gerado um número para um posterior sorteio de um kit, o qual 

inclui bicicleta (Figura 15), camiseta, capacete e squeeze. Ao ocorrer o sorteio, a 

pessoa paga a quantia de R$ 200,00 a fim de recebê-lo. Alguns dias antes da 

pedalada é necessário buscar todos os itens citados, menos a bicicleta, a qual é 

retirada no dia. Na data do evento foi possível constatar a confusão para a retirada 

da última e, além disso, a quantidade de bicicletas quebradas. Os participantes 

recebiam bicicletas com bancos frouxos, sem pedal e, em alguns casos, algumas 

que iam se desmontando ao longo do trajeto. 
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O Dia Mundial Sem Carro teve início em 22 de setembro de 1997, na França, 

sendo em 2000 adotado por diversos outros países europeus e também o Brasil e, a 

cada ano que passa, mais pessoas e cidades vão aderindo ao projeto. As cidades 

brasileiras fixaram setembro como o mês da mobilidade. Durante a semana 

compreendida de 16 a 22 de setembro são programados diversos eventos, e por fim, 

no dia 22, ocorre uma pedalada com todos os ciclistas. 

 Seu objetivo principal é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do 

automóvel, além de propor uma solução para as pessoas que criaram uma relação 

de dependência com o carro. A intenção é de que, pelo menos nesse dia, os 

cidadãos experimentem formas alternativas de mobilidade. 

 Os dias 20, 21 e 22 de setembro de 2013 foram compostos por uma 

programação envolvendo todos os públicos a participarem do Dia Mundial Sem 

Carro no Rio de Janeiro. No Jardim de Alah foi colocado um bicicletário em formato 

de carro (Figura 16), tendo como objetivo mostrar que uma vaga de carro pode ser 

ocupada por dez bicicletas. Outra proposta ocorrida no sábado e domingo foi a 

Carona para a Babilônia Feira Hype, bicicletas elétricas foram colocadas na praia do 

Leblon para dar carona ao público que desejava conhecer a feira no Clube Monte 

Líbano.  

 

Figura 14: Bicicleta para pessoas com deficiência 

exposta na estação Carioca do metrô. 

 Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 15: Bicicleta que compõe o kit do evento. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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No domingo, 22 de setembro, ocorreram três diferentes pedaladas: Passeio 

Ciclístico do BiciRio (Figura 17), com início no Aterro do Flamengo até o Mourisco, 

na Praia de Botafogo; Passeio Ciclístico “Bom Te ver”, que teve a largada também 

no Aterro e passou por áreas históricas do Rio de Janeiro, dentre elas, Largo do 

Machado, Rua do Ouvidor, Central do Brasil, Cidade do Samba  e Estação Marítima; 

e “Pedalembando”, um diferente passeio ciclístico que ocorreu na Lagoa Rodrigo de 

Freitas. Nele as pessoas customizam suas bicicletas (Figura 18) com diferentes 

artefatos para que ela fique com a “sua cara”. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Bicicletário no Jardim de Alah. 

Fonte: Blog O Globo, 2013. 

Figura 17: “Dia mundial sem carro” no Aterro do Flamengo. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
Figura 18: Bicicleta customizada na Lagoa 

Rodrigo de Freitas. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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O SAMBA é um sistema de aluguel público de bicicletas inspirado nos já 

existentes na Europa. Para alugar uma bicicleta é necessário pagar uma tarifa de R$ 

5,00 (diária) ou R$ 10,00 (mensal). Ao chegar a um dos locais em que se encontram 

os bicicletários é preciso ligar para a central ou utilizar o aplicativo de smartphone 

para destravar uma das bicicletas. É possível pedalar o quanto quiser, respeitando o 

tempo de 15 minutos de intervalo para novo aluguel após completar 1 hora com a 

bicicleta. O sistema está presente em São Paulo, Sorocaba, Porto Alegre, Recife e 

Rio de Janeiro. Na capital fluminense foi implantado pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro em parceria com o Banco Itaú, em 2011, estando em áreas estratégicas da 

cidade. Em comparação com as outras cidades brasileiras, a cidade carioca 

encontra-se atrás de São Paulo em quantidade de estações e bicicletas, como é 

possível observar a seguir: 

 

 

Tabela 2 - Dados sobre os sistemas SAMBA pelo Brasil. 

Cidade UF Nome Estações Bicicletas Passe diário Mensal 

São Paulo SP Bike Sampa 100 1.000 - R$ 10,00 

Rio de Janeiro RJ Bike Rio 60 600 R$ 5,00 R$ 10,00 

Porto Alegre RS Bike PoA 40 400 R$ 5,00 R$ 10,00 

Sorocaba* SP IntegraBike 19 190 - - 

*O serviço da IntegraBike é um complemento gratuito do sistema de transportes públicos de 
Sorocaba, sendo necessário somente possuir o cartão do mesmo para habilitar uma bicicleta . 

Fonte: SALDANHA, 2013, p. 59. 
 

 

 O sistema tem apresentado saldos positivos, tanto que a empresa pretende 

se expandir ainda mais. Segundo o Bike Rio, deseja-se a instalação em outras 

áreas, visto que até o momento está presente na zona sul carioca, centro e no 

Parque Madureira. Ainda não foram definidos os novos locais, mas pretende-se 

chegar a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Grande Tijuca, Grande Méier e 

Ilha do Governador (GALDO, 2013b apud SALDANDHA, 2013, p.60). 

O Movimento Respeite um carro a menos foi criado por um grupo de quatro 

amigos cariocas no final do ano de 2011. A intenção era de colocar placas coloridas 

(Figura 19) em suas bicicletas a fim de chamar a atenção dos motoristas para que 

tomassem cuidado com os ciclistas e ainda incentivar o uso do modal como meio de 

transporte em substituição ao carro, não somente como objeto de lazer. Além das 
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placas, o quarteto apresenta palestra em escolas e desenvolvem cartilhas para 

orientar motoristas a compartilhar a rua com os ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como pôde ser observado na figura 19, as placas coloridas podem variar. 

Para adquirir uma, é só entrar no site do “respeite um carro a menos”. No portal é 

possível personalizar, primeiramente escolhendo o tipo de mobilidade, por exemplo, 

criança, ciclista profissional, surfista, skatista, corredor, entre outros. Caso queira, 

pode colori-la de acordo com o time de futebol. Após, é escolhido o sexo, e por fim a 

cor desejada. 

 Atualmente, apesar da origem na cidade carioca, as placas podem ser vistas 

em bicicletas de quase todos os estados do Brasil, e até no exterior. Ela está 

presente em Amsterdã, Barcelona, Berlim, Bogotá, Copenhague, Eindhoven, 

Freiburg, Londres, Lyon, Malmo, Munique, Paris, São Francisco e Tóquio (Figura 

20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Figura 19: Placas coloridas “Respeite um carro a menos”. 

Fonte: Respeite um carro a menos, 2013. 
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A Bicicletada Rio + 20 foi um evento que aconteceu durante a Rio + 20, no 

Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho. Teve o objetivo de rever contribuições 

sustentáveis para o mundo, já que a última havia ocorrido em 1992. Aproveitando o 

tema da sustentabilidade, diversos ciclistas (de Alagoas, Rio Grande do Norte, São 

Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 

Argentina) resolveram ir até o local com suas bicicletas. Segundo Felipe (2012, p. 

53): 

 

 

A grande proposta não é passar a idéia de ciclistas foram até a Rio + 20, 
mas sim a de que usuários de bicicleta se deslocaram com suas bicicletas 
indo até a Rio + 20 para reivindicar melhorias na malha cicloviária das 
cidades e rodovias, solucionando assim a questão da mobilidade, 
apresentar soluções para a melhoria do trânsito nos grandes centros, 
realizar passeios ciclísticos nos municípios, ministrar palestras em escolas e 
ginásios, despertar o governo local. 

 

 

 A grande questão era uma tentativa de sensibilização das comunidades e do 

poder público dos locais em que passavam. De acordo com a Revista Bicicleta 

(2012, p.51), os ciclistas relatavam que havia diversas reações dos moradores das 

localidades por onde passavam, alguns assustados, outros apoiando, até mesmo 

Figura 20: Placas “um carro a menos” ao redor do mundo 

Fonte: Facebook Respeite um carro a menos 
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com estadia e alimento e, por esse meio, os ciclistas tentavam mostrar os pontos 

positivos da utilização da bicicleta. 

Os bicicletários Sulamérica, diferentemente dos projetos citados 

anteriormente, aparecem com a intenção de apresentar que uma cidade que deseje 

andar de bicicleta necessita de locais para estacioná-las. Parece um pouco 

contraditório, já que a Sulamérica é uma seguradora de carros, mas ela está se 

colocando diante da tendência mundial, para isso apresenta o slogan “É o melhor 

seguro de carro incentivando a melhor alternativa ao carro.” 

 Teve seu início em 2008 em Parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o 

Instituto Pereira Passos (IPP). Consiste na doação de novos bicicletários (Figura 21) 

e manutenção dos já existentes, aos finais de semana trabalhando com o SOS de 

bicicletas, serviço gratuito de assistência, presente nas orlas de Copacabana, Barra 

da Tijuca, Leblon e Ipanema. Ela também promove passeios ciclísticos, em parceria 

com a rede de academia A!Body Tech, a fim de incentivar o uso do modal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Como foi visto, o território brasileiro apresenta diversos projetos incentivando 

o uso da bicicleta como meio de transporte, e, além disso, alerta aos cidadãos em 

como ter melhorias na qualidade de vida, no meio ambiente e como colaborar com a 

redução do trânsito das grandes metrópoles. Infelizmente, ainda não se pode 

comparar com o parâmetro internacional, vista a quantidade de ciclovias, que é 

elevada, mas não impedindo que uma política cicloviária colabore para modificar tal 

Figura 21: Bicicletário Sulamérica na Praça Sãens Pena, zona norte do Rio de Janeiro 

Fonte: Acervo Pessoal 
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situação. No gráfico a seguir é possível visualizar a comparação da rede cicloviária 

de algumas cidades brasileiras com a das internacionais. 
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 A quantidade de ciclovias é menor, porém, não se justifica a falta de estudos 

e incentivos à prática do cicloturismo. A intenção aqui é mostrar que o território 

brasileiro possui diversas áreas a serem exploradas via bicicleta, mas infelizmente, 

por questões históricas e governamentais, os passeios são feitos via avião, carro e 

ônibus. O quadro brasileiro se difere do internacional, principalmente devido as 

condições das estradas e falta de segurança. De acordo com Schetino (2006, p.27): 

 

 

As estradas em condições precárias de conservação e segurança são 
alguns dos fatores desmotivantes para a prática do cicloturismo. Além disso, 
o código de trânsito brasileiro coloca os veículos automotores como “donos” 
das vias públicas, negando a realidade diária de milhões de brasileiros que 
utilizam a bicicleta como meio de transporte, de trabalho e de lazer. A partir 
do momento em que a bicicleta não tem um espaço ideal ou satisfatório de 
direitos e deveres assegurados pela lei, temos também mais um fator que 
desmotiva a sua utilização. 

 
  
 O Brasil apresenta um único projeto cicloturístico formalmente implantado 

para ser percorrido de bicicleta, o Circuito do Vale Europeu, localizado em Santa 

Catarina. Quando se planejou sua implementação foi estudada a intenção de fugir 

das estradas de asfalto, priorizando o contato com a terra e a natureza.  Apresenta 

Gráfico 1: Estrutura cicloviária das cidades do Brasil e do mundo. (Distâncias em km) 
Fonte: ESTUDO MOBILIZE, 2011. 
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300 km, os quais podem ser percorridos em sete dias, passando por rotas em 

estradas de terra pelo interior de nove municípios da região (Figura 22). Os ciclistas 

que desejam realizá-lo necessitam de um bom condicionamento físico, visto que se 

enfrentarão diversas subidas. Durante a pedalada, pode ser percebida a forte cultura 

europeia, a qual está presente nos hábitos e tradições da população, e também a 

arquitetura proveniente do sul da Alemanha, provar vinhos e queijos de tradição 

italiana e entrar em contato com o modo de vida da população que vive no campo. 

 

 

. 

 

 Um circuito muito realizado é o da Estrada Real, caminho percorrido pelos 

escravos e pelo ouro historicamente. Para realizá-lo é necessária muita preparação 

física, visto que são 1.600 km, indo de Diamantina a Paraty. O mais comum é 

escolher pequenos trechos dessa histórica via: Caminho Novo (Rio de Janeiro – 

Ouro Preto), Caminho Velho (Paraty – Ouro Preto) e Caminho dos Diamantes (Ouro 

Preto – Diamantina). 

 Além desses, muitos outros locais são valorizados pelos amantes da bicicleta, 

como a Chapada da Diamantina, na Bahia, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, 

Serra da Canastra, em Minas Gerais, Lagamar, com início em São Paulo e término 

no Paraná, Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul. 

 Pode-se perceber que o Brasil só possui um projeto criado direcionado a 

viajar com uma bicicleta, porém, para os ciclistas, isso não é um impedimento. Os 

Figura 22: Roteiro passando por 9 municípios. 

Fonte: Circuito Vale Europeu, 2013. 
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ciclistas que gostam de utilizar a bicicleta a fim de realizar viagens vão em busca de 

lugares em que possam utilizá-la como meio de transporte, e que tenham um forte 

contato com a natureza. Geralmente estão pelo interior do estado, em áreas rurais e 

estradas de chão. 

 

 

2.4 PANORAMA DO CICLOTURISMO CARIOCA 

 

 

 A chegada da bicicleta ao Rio de Janeiro ocorreu no ano de 1892 e foi digna 

de cobertura da imprensa esportiva. Os republicanos tinham interesse em apoiá-la a 

fim de mostrar que a capital era moderna e incentivava o esporte mais divulgado na 

época: o ciclismo. Porém, na época, a aquisição de uma era símbolo de prestígio e 

de distinção de classe, já que possuía alto valor, e, além disso, havia dificuldades 

em usá-la devido às condições precárias das ruas. De acordo com Schetino (2008, 

p. 62) as corridas que aconteciam nos velódromos eram interrompidas, “[...] cujos 

competidores ficaram impossibilitados de continuarem por terem, logo nas primeiras 

voltas, desarranjado suas bicicletas.” 

 Devido ao problema acima descrito, ao alto custo de manutenção e compra 

de uma, a melhor forma de experimentar um passeio de bicicleta para os que não 

podiam ter uma, era a partir da prática do aluguel. Era possível alugar no Clube 

Guanabarense, situado na praia de Botafogo e no antigo Bellodromo Nacional, no 

centro do Rio, possuía o valor de 1$ a hora, e oferecia lições de como andar de 

bicicleta. 

 A fim de melhorar a situação, as empresas se aperfeiçoaram na montagem 

das bicicletas e muitas começaram a ser importadas, como as francesas Peugeot, 

Clement e Dunlop, e as inglesas Cleveland e Nothman (SCHETINO, 2008, p.58). A 

produção passou a ser em massa e, consequentemente, houve uma redução dos 

preços, tornando-se mais acessível à população, incluindo as camadas mais pobres. 

Neste momento, o veículo passa a ter um grande papel de mobilidade dos 

trabalhadores, substituindo, por fim, os cavalos. 

 À medida da ascensão da quantidade do veículo na rua, cresciam as 

organizações ciclísticas, as quais já possuíam ações de incentivo ao uso e prática 

esportiva.  Entre as associações, destacavam-se o Velo Club (de 1897), o Bicyclette 
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Club (de 1897) e o Club Athletico Major Dias Jacaré (de 1901). De acordo com 

Schetino (2008, p. 91) “Passeios ciclísticos e piqueniques organizados pelos clubes 

de ciclismo foram os mais conhecidos. Sozinhos, ou em pequeno número, os 

ciclistas levavam sua máquina aos limites da cidade, regiões pouco habitadas ou 

que começavam a experimentar o processo de expansão.” Enquanto alguns 

começavam a fazer pequenos passeios e se adaptar ao novo veículo, já havia 

outros que se inspiravam nos cicloturistas europeus e planejavam viagens maiores, 

como Petrópolis e Teresópolis, ambos na região serrana. 

 Desde então, já é possível perceber que a cidade não foi construída para o 

uso da bicicleta, era notória a falta de infraestrutura nas ruas da cidade. Porém, a 

população fluminense se identificou com o veículo trazido da Europa, visto que 

houve um grande comércio deste e também fundações de clubes e associações 

incentivavam o seu uso. Dessa maneira, ao decorrer do capítulo, poderá ser 

observado como as ciclovias se desenvolveram ao longo dos anos. 

 Em 1993, diante de tal situação, foi criado o projeto “ciclovias cariocas”, o qual 

já visava a melhoria da mobilidade urbana, já que as ciclovias construídas até este 

momento estavam apenas localizadas na Zona Oeste. “Em 1995, o projeto foi 

retomado e passaram a ser implantadas mais ciclovias em todas as regiões da 

cidade, com maior ênfase na zona sul e na Barra da Tijuca” (CHERÉM apud 

SALDANHA, 2013, p.56). 

 O investimento em uma cidade com uma ampla malha cicloviária ocorre há 

tempos, como pôde ser observado. Contudo, não adianta apenas ciclistas com 

vontade de pedalar, é necessário apoio e investimento da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, e também de Organizações não governamentais (ONGs), associações e 

projetos que visem a sensibilização do cidadão carioca para que sejam perceptíveis 

as vantagens do  uso da bicicleta na cidade. Além das vantagens dela, como 

melhoria da qualidade de vida, do meio ambiente e do trânsito, a satisfação em se 

pedalar na cidade maravilhosa é muito significante. 

 Como destacado no capítulo anterior, são diversos projetos e eventos que o 

Brasil possui a fim de efetivar o uso da bicicleta. Diante de todos os estados 

brasileiros, o Rio de Janeiro se destaca, visto que possui alto número de ciclovias e 

muitos usuários. Segundo a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
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140 quilômetros de ciclovias, concentradas em sua grande maioria na zona 
sul, além de centenas de bicicletários espalhados pela cidade. A construção 
seguiu o modelo holandês, mais especificamente da cidade de Amsterdã: 
plagiamos descaradamente seus bicicletários, adotamos regras e padrões 
similares, considerando até o fato que os holandeses, diferente dos 
nórdicos, compartilham conosco certa propensão à indisciplina (SCHETINO, 
2008, p.17). 
 
 

  
 Diante de todos os projetos e eventos que ocorrem na cidade, como Tour do 

Rio, Night Bikers, Bike Rio, cabe ressaltar o destaque da capital fluminense: “Rio, 

Estado da Bicicleta”. Projeto implantado em 2008 pela Secretaria de Transportes do 

Estado do Rio de Janeiro, o qual propõe que a bicicleta é um veículo barato, rápido 

e de fácil integração, prevê a implantação de 1000 km de ciclovias e de um sistema 

de aluguel público de bicicleta, o qual na data atual (2013) já foi concretizado, em 

parceria com o Banco Itaú (Sistema Samba). Através do programa, a Prefeitura 

organiza e coordena todas as atividades relacionadas ao ciclismo, firmando 

parcerias com Organizações Não Governamentais (ONGs) e órgãos públicos.   

 A seguir podem ser observadas imagens que refletem a expansão da malha 

cicloviária. Na figura 23 apresenta-se uma retrospectiva desde o ano de 1990. É 

possível observar que nos primeiros anos não ocorreram grandes investimentos em 

comparação com o ano de 2010. Já a figura 24 apresenta as modificações atuais, 

entre o ano de 2010 e 2012. 
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Figura 23: Crescimento da malha cicloviária no período de 1990 a 2011. 

Fonte: SMAC, 2011. 
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Porém, as soluções de todos os problemas enfrentados não irão se encerrar 

apenas com o aumento em quilômetros das ciclovias, “[...] é preciso fazer uso de 

todos os potenciais do projeto e arranjos possíveis. Espaços compartilhados, 

passeios compartilhados, ciclofaixas e rotas privilegiadas podem ser excelentes 

modelos operacionais para a geração de facilidades para o ciclista” (SANTOS, 2011, 

p. 167).  Para que ocorresse a aceitação do programa Rio, Estado da Bicicleta, 

principalmente, com a implementação da ideia de que a bicicleta é um veículo, foram 

promovidas palestras sobre o tema em escolas públicas. De acordo com Santos 

(2010, p.167) “estão previstos também concursos para incentivar o uso do veículo, a 

capacitação de agentes de trânsito para tratar corretamente os ciclistas e a criação 

de material pedagógico de apoio.” 

 Dentre as ONGs, a mais presente no cenário carioca é a Transporte Ativo. 

Em sua página na internet é possível encontrar dicas de segurança, textos 

educativos e de conscientização, legislação do trânsito e diversos arquivos 

abordando o assunto do ciclismo. Esta criou um mapa cicloviário unificado (Figura 

25) em conjunto ao programa Rio, Estado da Bicicleta, informando dados sobre a 

malha cicloviária, infraestrutura de apoio, como localização de bicicletários, bombas 

de ar, chuveiros, bicicletas públicas, lojas e oficinas de bicicleta. Esta ferramenta 

Figura 24: Desenvolvimento da malha cicloviária entre os anos de 2010 e 2012 

Fonte: RIOTUR, 2013 
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pode ser usada via internet e também como aplicativo para celular, colaborando 

ainda mais com os ciclistas. 

 

 

 

 

O mapa apresentado, apesar da difícil visualização, revela-se um grande 

aliado, já que facilita na hora de percorrer um caminho, principalmente pela 

existência do aplicativo para smartphone, colaborando com o ciclista a fim de 

identificar o final da pista, chuveiros, bicicletários, etc. Ressalta-se que, na maior 

parte das áreas, se encontra a faixa cor de rosa, que de acordo com a legenda, são 

as ciclovias. A cor vermelha também representada são as ciclofaixas. É possível 

perceber a grande quantidade de ciclovias, mas em contrapartida compreende-se 

que uma área não liga a outra. 

As ciclofaixas não possuem total separação física como as ciclovias. Aquelas 

são faixas pintadas no chão, separando o espaço do automóvel e do ciclista. O 

grande problema delas é o fato de serem menos respeitadas que as ciclovias, sendo 

comum observar carros estacionados em seu espaço e a constante falta de 

sinalização. 

 O grande problema do Rio de Janeiro se consiste em que apesar da grande 

malha cicloviária, de acordo com Santos (2010, p. 170) a segunda maior da América 

Latina, apenas perdendo para Bogotá, na Colômbia, ocorre um subaproveitamento 

Figura 25: Mapa Cicloviário Unificado. 

Fonte: Vá de Bike, 2012. 
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desta. Os trajetos cicloviários geralmente são interrompidos, já que as ciclovias se 

encerram, ou seja, uma região não dá continuidade a outra. Por exemplo, o ciclista 

está pedalando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, a qual de acordo com a Riotur, 2010, 

uma ciclovia com 7,5 km de extensão, e deseja ir para outro local, no caso Ipanema. 

Não se encontra nenhuma ciclovia, apenas uma ciclofaixa no Jardim de Alah, a qual 

no presente momento está desativada devido as obras da linha 4 do metrô. Porém, 

“o estado de conservação encontra-se de forma bastante positiva, além de existirem 

sete estações de bicicletas públicas espalhadas ao seu redor” (BIKE RIO apud 

SALDANHA, 2013, p. 42). 

 Para os amantes da praia, e que desejam pedalar pela orla, conseguem fazer 

um circuito de Copacabana até o Arpoador, e do Arpoador até o Leblon e, a partir de 

então, são interrompidos, visto que a ciclovia se encerra e apenas se reinicia na 

Barra da Tijuca. Desta maneira, os ciclistas que desejam continuar, pedalam por São 

Conrado, na rua, ao lado dos carros. Este é um circuito que deveria ser pensado 

pelo Governo, a fim de remodelar a área, já que é elevada a quantidade de pessoas 

que tem o interesse de realizar o trajeto, principalmente turistas. 

 A região central da cidade ainda não conta com nenhuma ciclovia. Porém, 

através do projeto Porto Maravilha, houve o incentivo para a implantação de uma 

rede cicloviária com cerca de 17 km de extensão. Também existe o projeto de 

construção de uma rede de 7,25 km que ligará a Praça Saens Peña à Praça XV, 

com uma ramificação que irá da Avenida Presidente Vargas à Lapa e à Cinelândia 

(GALDO apud SALDANHA, 2013, p. 51). Dessa forma, facilitará muitos 

trabalhadores e ciclistas nacionais e internacionais que desejam realizar um circuito 

pela parte histórica da cidade. 

 Outro problema encontrado na cidade é a falta de bicicletários. O cidadão 

muita das vezes opta por não sair com sua bicicleta, já que não terá um lugar 

adequado para estacioná-la. Nas ruas é possível vê-las presas em poste, canteiros, 

entre outros locais que se tornam viáveis de fixar uma corrente para prendê-la. 

Felizmente, um projeto que colabora muito com a questão é o do Sulamérica, que já  

disponibilizou 1.800 vagas. 

 No Rio de Janeiro, diferentemente do projeto do circuito Vale Europeu, não 

houve a elaboração de um. Os circuitos são elaborados pelo próprio ciclista que tem 

vontade de pedalar, e geralmente se limitam a passeios ciclísticos de meio dia a um 

dia inteiro. Locais muito comuns para esses passeios são no Aterro do Flamengo, 
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por toda a Orla do RJ, Jardim Botânico, Praia de Grumari, Paraty, Vista Chinesa, 

entre outros. 

 É de extrema importância ressaltar que a RioTur, com o intuito de colaborar 

com os turistas que desejam utilizar a bicicleta para conhecer a cidade, tem 

distribuído encartes (Figura 26)  com o mapa cicloviário impresso. Além das 

ciclovias, apresenta dicas e regras do uso da bicicleta, sinalização, horários e dias 

que são possíveis levá-la por intermédio dos meios de transporte, localização de 

bicicletários, delegacias de polícia, hospitais, oficinas de bicicleta, de estações de 

bicicletas públicas e pontos de interesse turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No capítulo seguinte, poderão ser compreendidos locais vistos pelo cidadão 

carioca como propícios para à prática do cicloturismo, assim como o porquê de a 

bicicleta não ter prioridade, a frequência com que é utilizada, equipamentos 

importantes para a prática do ciclismo e outras questões relevantes ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Encarte disponibilizado aos turistas. 

Fonte: RIOTUR, 2013. 
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3 CICLOTURISMO NA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 Este capítulo visa mostrar o perfil dos usuários de bicicleta presentes nas 

ciclovias da Zona Sul carioca.  Apresenta a finalidade de compreender se esse 

público utiliza a bicicleta como um veículo cotidiano ou recreativo, e também se 

essas pessoas apresentam conhecimento sobre o termo cicloturismo, visto que é 

uma tipologia do turismo pouco abordado na sociedade. 

Durante um mês, compreendido de 24 de agosto de 2013 a 24 de setembro 

de 2013, foram aplicado 200 questionários (modelo de questões está no Apêndice 

A).  A seleção dos dias para a aplicação dos questionários ocorreu da seguinte 

maneira: a princípio, iriam ocorrer às terças feiras e finais de semana, mas de 

imediato concluiu-se que durante a semana a quantidade de pessoas que utilizam a 

ciclovia é baixa, ou seja, não haveria quantidade suficiente de respondentes para a 

pesquisa. Foi realizado, então, apenas aos finais de semana, durante o período da 

manhã ou da tarde, nos horários de 9 às 13 horas ou 14 às 18 horas. 

 Os pontos fixados foram definidos a partir da observação de onde os ciclistas 

costumam parar, como, por exemplo, bicicletários, locais de aluguel de bicicleta e 

lugares de comércio de bebidas e alimentos, sendo estes na zona  sul. Estes locais 

foram  Copacabana, Lagoa, Ipanema e Aterro do Flamengo. 

 No mesmo período, os mesmos questionários foram aplicados por meio da 

internet a fim de captar mais pessoas, podendo-se concluir, de uma maneira 

generalizada, a utilização da bicicleta nas ciclovias da zona sul carioca e o 

conhecimento do cicloturismo. 

A estratégia adotada para a distribuição dos questionários foi por meio de 

“bola de neve”, de modo que foram enviados os questionários aos contatos desta 

pesquisadora, com destaque para as duas Instituições de Ensino Superior onde 

estuda: Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Veiga de Almeida 

(UVA). Devido a essa estratégia, os grupos que receberam a pesquisa 

apresentaram-na para outros contatos com a finalidade de aumentar o número de 

respondentes, porém, foi composto um perfil semelhante de respostas. 

 Os dados coletados que poderão ser vistos a seguir não são responsáveis 

pela caracterização geral do segmento, porém, com estes, é possível verificar a 
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situação das ciclovias utilizada para fins turísticos, a importância de equipamento 

para a prática do ciclismo e o uso da bicicleta na vida cotidiana. 

 As primeiras questões estão relacionadas ao perfil do cidadão, como sexo, 

estado civil, faixa etária, escolaridade, profissão, nível de renda e residência. Dentre 

a quantidade de pessoas entrevistadas, 53% são do sexo feminino e 47% do sexo 

masculino e, entre elas a maior parte se apresenta solteira (77%), prevalecendo a 

idade de 20 a 29 anos (56%), como pode ser visto nas figuras 27 e 28: 

 

 

 

 

  

 A escolaridade (figura 29) dos entrevistados prevalece no ensino superior 

tanto completo (40%) como incompleto (48%). Isto ocorre devido a estratégia 

utilizada, já que a entrevistadora pertence ao curso de Turismo da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e também de Comunicação Social da Universidade Veiga 

de Almeida (UVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Estado civil dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 28: Faixa etária dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 29: Escolaridade dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Com relação a ocupação atual dos entrevistados (figura 30), a maioria é de 

estudantes. Porém, pode-se constatar que a maior parte se encontra na área de 

Ciências Humanas, isso também ocorre devido a estratégia utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O nível de renda familiar (figura 31) se encontra mais dividido, mas a maioria 

dos entrevistados (31%) possuem um nível de renda mensal na faixa R$ 1.000,00 a 

R$ 3.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação a moradia (figura 32), houve prevalência a Zona Norte (41%), 

visto que  pode-se perceber que muitos saem da sua área residencial em busca de 

ciclovias. A legenda “outro” (5%) no gráfico representa alguns turistas que estavam 

utilizando a ciclovia, os quais são de Teresópolis, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, 

Mato Grosso, Natal, Paraná e Vitória. 

Figura 30: Profissão dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 31: Nível de renda dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 
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 O público questionado não julga a bicicleta como seu principal objeto de lazer. 

A princípio, acreditava-se que esta teria um destaque, já que aos finais de semana é 

possível encontrar diversos ciclistas na orla e também na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Porém, esta quando comparada a outras possibilidades de diversão, se torna 

esquecida, como pode ser observado a seguir (figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota-se que metade das respostas estão vinculadas à opção praia (46%), 

situação condizente com a cidade em questão, conhecida por suas belíssimas 

praias, porém, é de se estranhar como o shopping (8%) é capaz de atrair mais 

público a andar de bicicleta.  

Figura 31: Residência dos respondentes  
Fonte: Elaboração própria 

Figura 33: O que mais agrada aos respondentes em seus tempos livres.  
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 32: Residência dos respondentes.  

Fonte: Elaboração própria. 



70 

 

 

 Neste questionamento, muitas pessoas gostariam de marcar mais de uma 

opção, porém foi de suma importância que se destacasse apenas uma, visto que 

quando a resposta é mais ampla, a opção bicicleta também entraria. O entrevistado 

1 citou “Gosto de ir à praia andando de bicicleta”, porém fizemos que o mesmo 

pensasse e este acabou optando pela praia, ou seja, por mais que o Rio de Janeiro 

apresente uma grande malha cicloviária, é necessário induzir o cidadão a utilizar 

mais o veículo. 

 A partir dessa questão, as próximas perguntas foram feitas acerca da bicicleta 

em si, como equipamentos importantes, frequência, etc. Primeiramente, através da 

figura 34, é possível perceber que mais da metade da população (68%) possui uma 

bicicleta própria. 

 

 

 

 

 

Dentre esses 68% que a possuem, constata-se que, de acordo com a figura 

34, ocorre um equilíbrio entre os sexos que a tem. Nos primórdios, ocorria a 

negação das mulheres em utilizar o veículo, principalmente com relação ao 

desconforto devido às roupas femininas. Em 1900, Marguerite Saint-Genés 

apresentava roupas utilizadas pelas parisienses para a prática do ciclismo. A partir 

de imagens detalhava as vestimentas que deveriam ser utilizada pelas cariocas ao 

pedalarem pelas ruas da cidade, ”[...] uso de indumentária sofisticada, atividade 

direcionada às mulheres de elite, expressando a ideia de que o andar de bicicleta 

deveria ser encarado como um passeio, momento onde mulheres expressariam sua 

beleza, elegância e delicadeza.”(SCHETINO, 2008, p.57). Para que as bicicletas se 

adaptassem a elas, algumas mudanças foram realizadas, os quadros foram 

Figura 34: Respondentes que possuem 
bicicleta própria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 35: Comparativo dos homens e mulheres 
respondentes que possuem bicicleta. 
Fonte: Elaboração própria. 
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colocados com a curvatura mais escavada, e também foi possível adquirir diferentes 

adereços, como cestinhas, para deixá-las mais afeminadas. 

 As diferenças no nível de renda não influenciam no fato de possuir uma 

bicicleta, porém, cabe aqui destacar os entrevistados que possuem renda de até R$ 

500,00. Dentre eles, muito citaram que a utilizam para trabalhar, como entregadores, 

pintores, ou seja, utilizam como equipamento de trabalho e também veículo para 

transportá-los. O entrevistado 2 citou que mora no Morro do Vidigal, situado entre o 

Leblon e São Conrado, e que gosta muito de utilizar a bicicleta, porém nos dias de 

semana é muito difícil descer o morro com ela, podendo usá-la apenas aos finais de 

semana, “mas que não abria mão de dar umas voltas com ela.” 

Alguns dos usuários que não possuem a bicicleta alugam em alguns locais da 

cidade, conforme a figura 36. Contudo, a maioria deixou claro que, se tem uma, irá 

utilizá-la sempre. O entrevistado 3 citou a sua bicicleta, a qual virou sua parceira, e 

possui até nome: Mel. “Caso ela esteja doente, com algum problema no pneu, nos 

freios, ou algo pior, não troco ela por nada. Ela que é a minha melhor companheira 

de aventuras!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os que não possuem a bicicleta e gostam de andar a alugam no sistema Bike 

Rio, as bicicletas do Itaú e/ou em pontos da zona sul, como na praia e na lagoa. 

Porém, a prática se dá mais na utilização do sistema Samba. 87% dos entrevistados 

preferiram este. Tal fato deve-se ao seu custo benefício, visto que os valores são 

mais baixos em comparação aos outros já que nesse sistema paga-se R$ 10,00 por 

mês. O segundo é de R$ 10,00 ou mais a hora. Contudo, muitos usuários 

reclamaram do sistema com relação à grande espera para o aluguel de um dos 

veículos aos finais de semana, à possibilidade de estarem danificados (bancos 

Figura 36: Respondentes que alugam bicicleta. 
Fonte: Elaboração própria. 
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frouxos, espelhos quebrados ou sem nenhum, buzina apenas de enfeite) e também 

problemas com o aplicativo de celular na hora de retirar uma bicicleta. 

Outro item que merece destaque é com relação a que zonas do Rio de 

Janeiro que mais se destacam no aluguel de bicicletas. Na figura 37 pode-se 

perceber que as zonas que mais costumam praticar o aluguel do veículo são as 

norte e sul. Conclui-se que os moradores da zona norte (44%) são os que mais 

aderiram a essa prática devido à falta de infraestrutura cicloviária em sua região. Ao 

se deslocarem para a zona sul alugam as bicicletas e possuem um local para deixá-

la. A região sul se destaca no aluguel (36%) também devido à maior facilidade em 

alugar a bicicleta a utilizar a própria, já que existem poucos bicicletários para 

estacionar seus veículos e, com a prática em questão, não é necessária essa 

preocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma questão muito importante está relacionada com quais equipamentos o 

entrevistado vê como necessários e essenciais para andar de bicicleta. Os que se 

destacaram, como pode ser visto na figura 38, são: buzina; capacete; lanterna 

traseira e espelho. 

 

Figura 37: Comparativo do aluguel de bicicleta por região dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 



73 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar os questionários pode-se perceber que o capacete estava incluído 

em muitas das respostas (19%). Por ser uma questão com a possibilidade de 

assinalar mais de uma questão, em diversos momentos o capacete era visto 

também como uma reposta única, muitos dos entrevistados citavam que a primeira 

proteção deve estar na cabeça, já que todo ciclista esta sujeito a quedas. A buzina 

também se destacou (19%), já que é a forma de mostrar que naquele local há um 

usuário, ou seja, uma forma de “gritar” para pedir espaço nas vias. 

Acredita-se que os espelhos (14%) e lanternas traseiras (12%) também se 

destacaram devido aos acidentes que têm ocorrido na cidade. O espelho ajuda na 

visão do que está por vir, assim como evita colisões. Já a lanterna traseira é mais 

utilizada durante a noite, já que fica piscando, sendo uma forma de mostrar que 

existe um ciclista na via. 

Outra observação muito importante é que os 7% que optaram pela cestinha 

são do sexo feminino. Este é o adereço mais importante para elas, muitas citavam 

que sempre estão com bolsa ou algum acessório, sendo ela essencial para guardá-

los. 

A questão sobre frequência (figura 39) ressalta o que foi abordado durante 

todo o trabalho, o quanto a bicicleta ficou esquecida e tornou-se apenas um objeto 

Figura 38: Equipamentos utilizados pelos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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de lazer. 56% dos entrevistados responderam que a utilizam aos finais de semana, 

como pode ser visto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os que responderam “não utilizo” (13%), muitos citaram o porquê, 

entre eles: a falta de ciclovia, tempo corrido, sedentarismo, não gostar do veículo. 

Porém, são questões que podem ser repensadas e revistas por cada um. Já as 

outras questões ficaram em um nível de igual proporção. Infelizmente, uma das 

questões que prioriza este trabalho, ”uso-a como um transporte intermodal” (5%), 

apresenta uma menor quantidade de respostas. 

O Rio de Janeiro possui diversos eventos denominados “Pedalada”, o qual é 

patrocinado por inúmeras empresas com o intuito de incentivar o público carioca a 

dar voltas pelas cidades em suas bicicletas, os colocando em contato com o meio 

ambiente e também com outras pessoas até então desconhecidas. Dentre elas, há o 

Night Bikers, Pedala Tijuca, World Bike Tour, Circuito Pedalar, entre outros. Porém, 

grande parte dos cariocas se mostrou resistente em participar de eventos desse 

porte, apenas 11% já praticaram (figura 40). Foi citado que há uma preferência em 

realizar o circuito a sua maneira e que cada um conhece o seu próprio ritmo para 

pedalar. 

Figura 39: Frequência de uso da bicicleta pelos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir de então, os questionamentos ficaram voltados para o objeto de 

estudo desta monografia, o cicloturismo. Poucas são as pessoas que conhecem 

essa tipologia do turismo. De acordo com a figura 41, apenas 28% indicaram que 

conhecem o cicloturismo. Ao mesmo tempo, foi possível perceber que a falta de 

informação neste ramo faz com que as pessoas não relacionem as viagens de 

bicicleta ao termo.  

Ao final da pesquisa, os pesquisadores definiam a tipologia para os 

entrevistados e muitos citavam que já haviam praticado, visto que não sabiam que, 

por exemplo, o aluguel de uma bicicleta para conhecer uma cidade é o cicloturismo, 

em si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Respondentes que já praticaram pedalada na cidade. 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 41: respondentes que conhecem o cicloturismo. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Foi possível fazer uma comparação entre os que conhecem o cicloturismo e 

outras questões anteriormente abordadas. Das pessoas que possuem conhecimento 

acerca do termo, 80% possui uma bicicleta, ou seja, é de extrema clareza que 

pessoas que utilizam a bicicleta com frequência compreendem sobre o assunto já 

que estão interadas nesse meio, seja por conversas, sites ou revistas. 

Pode-se também constatar que 63% do público que conhece o cicloturismo é 

masculino. Tal fato provém de que, pioneiramente, os que mais usavam a bicicleta 

eram estes, mas, como foi visto, o veículo tem se alterado para que o sexo feminino 

também o usufrua, gerando um maior prazer nas mulheres ao pedalarem. Dessa 

forma, acredita-se no aumento de mulheres praticando e opinando sobre o termo em 

questão. 

Já com relação à faixa etária (figura 42), os que mais apresentavam 

conhecimento sobre o termo foram os jovens de 20 a 29 anos (54%), constituindo 

mais da metade das respostas. Apesar da ênfase de que o cicloturismo pode ser 

praticado por todo cidadão, desde que este saiba e esteja apto a andar de bicicleta, 

ocorre uma contradição. Acredita-se que os jovens estão mais inteirados com o 

assunto, visto que este é um público que está sempre pesquisando sobre novos 

assuntos e procurando aventuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os que já praticaram, foi possível saber algumas localidades que 

esses entrevistados já visitaram. As nacionais são: Paquetá, orla do Rio de Janeiro, 

Cabo Frio a Arraial do Cabo, Paraty, Teresópolis, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, 

as montanhas de Santa Catarina, litoral do Paraná e Serra da Moema, em Minas 

Figura 41: Comparativo da faixa etária dos respondentes em relação ao conhecimento do 
cicloturismo. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gerais. As internacionais foram Santa Monica (Califórnia), Atacama (Chile), Paraguai 

ao norte da Argentina, Austrália e Nova Zelândia. 

A essas pessoas que possuem o conhecimento acerca do cicloturismo, foi 

indagado o que as limitam em priorizar esse tipo de viagem (figura 43). As respostas 

que mais apareceram foram as com relação a infraestrutura das estradas (36%) e 

segurança (33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A infraestrutura das estradas está relacionada com a falta de sinalização, ao 

uso de carros na área destinada a bicicletas, falta de iluminação e muitos buracos na 

pista. Já a segurança vem devido ao medo dos ciclistas em enfrentar uma estrada, 

visto que no dia-a-dia já acontecem diversos acidentes, ou seja, em uma estrada a 

probabilidade é maior. 

A última questão abordou sugestões de circuitos de cicloturismo no Rio de 

Janeiro, visto que a cidade apresenta uma elevada malha cicloviária que pode ser 

mais bem investida. Foram poucos que contribuíram com essa questão, já que não 

era comum entre os entrevistados conhecimentos referentes ao termo, mas três 

locais se destacaram, como pode ser visualizado no ranking a seguir: 

 

 

 

Figura 43: Fatores limitantes a prática do cicloturismo pelos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3 - Ranking de locais para a prática do cicloturismo no Rio de 

Janeiro 

Local Porcentagem 

Orla do Rio de Janeiro 28% 

Paineiras 7% 

Floresta da Tijuca 6% 

    Fonte: Elaboração própria. 

 

 

É importante destacar que muitos abordaram uma pedalada que envolvesse a 

orla do Rio de Janeiro, iniciando em Copacabana e indo até o Recreio dos 

Bandeirantes. Este é um longo percurso, aproximadamente 36 km. No mesmo ponto 

de vista, alguns responderam trechos dentro desse caminho, como por exemplo, 

Leblon ao Arpoador.  

As Paineiras têm um trecho íngreme, asfaltado, com paisagem verde, um 

pouco mais a frente da entrada do Cristo Redentor, localizado dentro do Parque 

Nacional da Tijuca. 

Por fim, a Floresta da Tijuca apresenta-se como circuito mais pesado devido 

as subidas e trilhas de terra, ou seja, é necessário um bom condicionamento físico 

do ciclista. Porém, ao optar por esse passeio, o contato que há com a natureza é 

direto, podendo passar por cachoeiras e animais pertencentes a fauna da Mata 

Atlântica. 

Outros locais também foram citados, como circuitos pela Serra Fluminense, 

Estrada Serra Mar (Liga Friburgo a Casimiro de Abreu), Ponte Rio - Niterói, Ilha de 

Paquetá, Região dos Lagos e Parque da Pedra Branca. 

Nota-se que a pesquisa contemplada reafirma diversas questões abordadas 

ao longo do trabalho. Muito foi falado sobre o esquecimento da bicicleta e, em 

contrapartida, da supervalorização do carro. É possível captar a forma em como os 

cariocas se relacionam com a bicicleta, sendo utilizada mais como um modo de 

lazer. 

O Rio de Janeiro tem sido alvo de diversos investimentos, ainda mais devido 

a Copa do mundo que irá ocorrer em 2014 e também às Olimpíadas em 2016. Visto 

isso, há também investimentos para a expansão da malha cicloviária, de acordo com 

Maria Lúcia Navarro, gerente do programa cicloviário da Secretaria Municipal do 
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meio ambiente do RJ. A meta de expansão é de 450 km até 2016. Até 2014 serão 

40 km, 50 km em 2015, e os 30 km restantes em 2016. Porém, não adianta um 

aumento dessa e os cidadãos não utilizarem a da melhor maneira.   

Já existem projetos que visam um uso mais consciente dos meios de 

transportes, alguns que incentivam a bicicleta em si, contudo, estes não são tão 

divulgados. Ocorreram dificuldades para citá-los ao longo do trabalho, assim como 

não foi possível mencionar todos, pois cada vez surge um novo movimento. Para a 

bicicleta ser o veículo da modernidade e do futuro, esses projetos necessitam de 

maior divulgação para que todos os cidadãos os conheçam. Não adianta criar vários 

projetos, mas um único que seja de conhecimento amplo e sempre que citada a 

bicicleta, este ser automaticamente lembrado. Ou seja, o uso da bicicleta se dá pelo 

próprio indivíduo, porém este precisa de um maior conhecimento acerca dela. 

A abordagem sobre o cicloturismo foi de extrema importância, pois foi 

possível constatar que muitos já praticaram, porém não associavam isso ao termo, 

sendo apenas “uma volta de bicicleta”. O termo se relaciona com o uso da bicicleta 

para conhecer uma localidade, porém muitos imaginavam que se associava à saída 

de sua residência com este veículo até o destino final. Tal tipologia pode ser 

conceituada dessa forma, ou a ida até o seu destino final por qualquer meio de 

transporte, e no local utilizar de bicicleta própria ou alugada para conhecer melhor tal 

destino. 

O cicloturismo é pouco conhecido no Rio de Janeiro, os que sabem sobre o 

assunto geralmente já o praticaram. É de extrema dificuldade encontrar referências 

bibliográficas sobre o assunto, porém isto é necessário e deve ser mudado. 

Se o Rio de Janeiro quer ser conhecido como a Capital das Bicicletas, nada 

mais justo do que proporcionar circuitos de cicloturismo pela cidade. Estaria 

beneficiando diversas áreas. Rotas pela cidade proporcionariam efeitos como: 

a) O uso da bicicleta reduziria os impactos geralmente causados pelos City Tours; 

b) Maior contato entre carioca e turista; 

c) Maior contato com a localidade, visto que, diferentemente dos city tour, é possível 

parar em pontos da cidade para, por exemplo, mergulhar nas águas do mar, beber 

água de coco, ou seja, há o contato físico; 

d) não se perderia tempo parado no trânsito caótico do Rio de Janeiro e; 

e) permitiria uma forma de turismo mais responsável, sem a degradação da 

localidade. 
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 Dentre as sugestões obtidas por meio dos questionários, destacamos o 

circuito pela orla da Cidade como sendo uma das regiões mais aprazíveis e 

lembradas pelos respondentes. Tal percurso pode ser realizado por todos, sem 

restrição de idade, e não é necessário grande condicionamento físico, visto ser uma 

região plana, com possibilidade de várias paradas ao longo do caminho. 

 O circuito se iniciaria na Praia de Copacabana e iria até São Conrado, porém, 

para isso, são necessários alguns investimentos. A ciclovia se inicia em 

Copacabana, passa pelo Arpoador e, após, Ipanema e Leblon. Para se ter 

continuidade precisa-se da expansão da malha cicloviária, a qual é interrompida na 

Avenida Niemeyer. Outro ponto importante é a instalação de mais bicicletários ao 

longo do percurso para facilitar o ciclista a estacionar sua bicicleta e poder conhecer 

a praia e o seu entorno. Bebedouros, banheiros públicos e lixeiras também são de 

extrema importância a fim de contribuir com o ciclista e também permitir que a 

cidade se mantenha limpa. 

 O Rio pode ser a capital das bicicletas, já apresenta alguma estrutura, porém 

ainda faltam políticas públicas efetivas para a concretização de tal projeto. Não é 

suficiente a prefeitura apenas implantar ciclovias pela cidade, em diferentes pontos, 

sem ocorrer conexões entre as localidades. São necessários estudos sobre qual 

seria o melhor local para implantação, existência de público e conciliar o espaço 

para a circulação de pedestres, pessoas com deficiência e outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Visando avaliar o problema inicial apresentado, de como incrementar a 

exploração dos espaços turísticos por meio do cicloturismo, foram perceptíveis as 

vantagens em utilizar a bicicleta para esta prática. Como observado ao longo do 

trabalho, as viagens que utilizam a bicicleta como veículo permitem o maior contato 

entre os seres humanos e a natureza. Ao longo de um trajeto é possível conhecer 

novas pessoas, realizar atividade física, apreciar a paisagem e se sentir parte 

integrante do local. Distinguindo-se do turismo de massa, é possível ver que o 

turista, utilizando a bicicleta, permite o contato com a liberdade de traçar a sua 

própria rota, com direito a paradas quando necessárias. 

Tal alternativa de turismo, além de fornecer maior interação com o meio 

visitado, também se encaixa a uma forma de turismo mais responsável, em que o 

indivíduo, além de interagir com a natureza, a respeita. Dentro dessa tipologia, os 

turistas têm a consciência do meio em que estão e fazem o possível para não 

gerarem impactos negativos na natureza, não jogam lixo no chão, evitam o gasto de 

dinheiro com supérfluos e respeitam a comunidade local.  

  Após a conclusão deste estudo, podemos afirmar que foi possível alcançar o 

objetivo geral proposto, visto que este era de analisar a efetivação do cicloturismo na 

zona sul carioca. O Rio já possui o slogan de capital da bicicleta, apresenta pontos 

positivos como uma extensa malha cicloviária, calculada em aproximadamente 320 

km, há sinalização em algumas vias e conta com paisagens exuberantes. Dessa 

maneira, havendo incentivos políticos e financeiros é possível torná-lo um destino do 

cicloturismo reconhecido internacionalmente. 

 Os objetivos específicos foram atendidos ao longo de todo o trabalho, tendo a 

preocupação de apresentar os benefícios em incentivar a bicicleta como um veículo, 

principalmente colaborando com a diminuição dos congestionamentos, das 

poluições tanto ambiental como sonora, e colaborando com o bem-estar dos 

indivíduos.  A bicicleta apresentou-se como uma forte aliada em todos esses ângulos 

e é cabível a cada um inserí-la no seu cotidiano da melhor maneira. 

 No primeiro capítulo, pode-se ver a conceituação do turismo e os meios de 

transportes que podem ser usados para realizar viagens, dentre eles, há a bicicleta, 

que se apresentou positivamente a turistas que buscam viagens com experiências 
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únicas e marcantes. Além disso, o cicloturismo demonstra pontos em comum com o 

turismo sustentável e o de aventura. A modalidade é uma vertente do turismo de 

aventura e se difere do turismo de massa, já que gera o menor impacto possível na 

localidade. 

O segundo capítulo se concentrou na discussão acerca do cicloturismo no 

mundo, dispôs de diversos circuitos tanto no âmbito internacional, como nacional. 

Pode-se ver que no âmbito brasileiro apenas um, o circuito do Vale Europeu, foi 

estruturado para tal prática. E no Rio de Janeiro não se é apresentando um. Foi 

possível observar como diferentes locais se estruturaram para inserir a bicicleta no 

cotidiano. No panorama brasileiro, apresentou-se a cidade de Aracaju, grande 

exemplo de inserção da bicicleta. Já o Rio de Janeiro, apesar de apresentar ciclovias 

com falta de continuidade de uma região a outra, foi possível constatar que o quadro 

pode ser revertido. O governo já tem investido em ciclovias, e projetos autônomos 

tem visado a sensibilização da população.  

No terceiro capítulo, a partir da análise dos questionários aplicados, foi 

possível notar que apesar dos investimentos do governo com relação à implantação 

de ciclovias, os cariocas ainda apresentam um olhar da bicicleta como um objeto 

recreativo. Além disso, poucos apresentaram conhecimento acerca do cicloturismo, 

expondo-se, então, a necessidade de uma melhor abordagem, visto que muitos se 

interessaram por essa questão, de compreender o assunto. 

 Contudo, esse estudo mostrou-se ser importante no campo acadêmico, já que 

há falta de material bibliográfico abordando o assunto do cicloturismo, sendo este 

alvo para futuros aprofundamentos e novas pesquisas. Assim como, foi possível ter 

conhecimento acerca de um assunto não abordado no curso de Turismo, os alunos 

compreendem diversas tipologias, porém o turismo praticado com o uso de bicicletas 

é pouco ou em nenhum momento abordado. 

 Espera-se contribuir para o início do projeto de cicloturismo na zona sul 

carioca, nos locais mapeados para a implantação, mas, especificamente, nesta 

região do Rio de Janeiro, reduto preferido dos turistas que visitam a cidade. 
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APÊNDICE A 

 

 

Este questionário sobre a prática de Cicloturismo destina-se a coletar informações 
que deverão subsidiar o Trabalho de Conclusão de Curso realizado pela aluna 
Alessandra de Souza Lanzillotta do Curso de Turismo da Universidade Federal 
Fluminense.  
Agradecemos a gentileza de sua participação. 
 
 
1. Sexo: 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino 
 
2. Estado Civil: 
(   ) Solteiro (a) 
(   ) Casado (a) 
(   ) Viúvo (a) 
(   ) Outro 
 
3. Faixa etária: 
(   ) 15 a 19 anos 
(   ) 20 a 29 anos 
(   ) 30 a 39 anos 
(   ) 40 a 49 anos 
(   ) 50 a 59 anos 
(   ) acima de 60 anos 
 
4. Escolaridade: 
(   ) Ensino Fundamental completo 
(   ) Ensino Fundamental incompleto 
(   ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Médio incompleto 
(   ) Ensino Superior completo 
(   ) Ensino Superior incompleto 
 
5. Profissão:  ___________________. 5.1 Ocupação Atual: __________________ 
 
6. Nível de renda: 
(   ) até R$ 500,00 
(   ) de R$ 500,00 a R$ 1000,00 
(   ) de R$ 1000,00 a R$ 3000,00 
(   ) de R$ 3000,00 a R$ 5000,00 
(   ) de R$ 5000,00 a R$ 10000,00 
(   ) acima de R$ 10000,00 
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7. Residência: 
(   ) Zona sul carioca 
(   ) Zona norte carioca 
(   ) Zona oeste carioca 
(   ) Baixada 
(   ) Outro. Cite: __________________. 
 
8. O que mais lhe agrada fazer em seu tempo livre? 
(   ) Praia 
(   ) Shopping 
(   ) Parque 
(   ) Bicicleta 
(   ) Esportes 
(   ) Casa 
 
9. Possui uma bicicleta própria? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
10. Aluga bicicleta em algum local? 
(   ) Sim. Cite: ____________________. 
(   ) Não 
 
11. Quais equipamentos lhe mostram necessidade para a prática do ciclismo? 
(   ) Capacete 
(   ) Buzina 
(   ) Cestinha 
(   ) Espelho 
(   ) Descanso 
(   ) Farol 
(   ) Lanterna traseira 
 
12. Qual a freqüência que utiliza a bicicleta? 
(   ) Uso todos os dias, para todos os lugares, para os quais me desloco. 
(   ) Uso-a como um transporte intermodal. 
(   ) Uso-a como um objeto de lazer aos finais de semana. 
(   ) Não a utilizo por medo devido à falta de respeito com os ciclistas. 
(   )  Não a utilizo. Por quê?  ___________________________________________. 
 
13. Já praticou alguma pedalada na cidade? 
(   ) Sim. Onde? _________________________. 
(   ) Não, mas tenho interesse. 
(   ) Não tenho vontade. 
 
14. Conhece o Cicloturismo? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
15. Já praticou? Onde? _____________________________________________. 
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16. Quais fatores o limitam para a prática do Cicloturismo? 
(   ) Segurança. 
(   ) Valor do despacho da bicicleta. 
(   ) Infraestrutura das estradas. 
(   ) Companhias de viagem. 
 
17. Possui interesse em realizar o Cicloturismo na sua próxima viagem? Onde? 
___________________________________________________________________. 
 
18. Algumas sugestões e/ou observações de lugares para realizar cicloturismo 
no Rio de Janeiro:  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 


