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RESUMO

A inclusão dos modos não-motorizados no planejamento de transportes nos 
últimos anos levou a necessidade de pesquisar sobre os métodos envolvidos nes-
te processo. No Brasil e em diversas cidades no mundo, os usuários de bicicletas 
sofrem dificuldades ao realizarem seus deslocamentos. Grande parte dos proble-
mas é devido à falta de política pública voltada para esse modo, e integrada ao 
planejamento urbano. A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser 
abordada como elemento para a implementação do conceito de Mobilidade Urbana 
Sustentável como forma de redução do custo da mobilidade das pessoas, inclu-
são social, de redução e eliminação de agentes poluentes e melhoria da saúde da 
população. A bicicleta deve ser considerada como elemento integrante do novo 
desenho urbano, incorporando-se a construção de ciclovias e ciclofaixas, principal-
mente nas áreas de expansão urbana. Os modelos tradicionais de planejamento de 
transporte não consideram na maioria das vezes os modos não motorizados.
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ABSTRACT

The inclusion of non-motorized modes in transport planning in recent years 
has prompted the need for research on the methods involved in this process. In 
Brazil and in several cities on the world, bicycle users have difficulties in performing 
their shifts. Much of the problems is the lack of public policy directed to this mode, 
and integrated urban planning. The inclusion in urban commuting bike should be 
addressed as an element for the implementation of the concept of Sustainable Ur-
ban Mobility as a way of reducing the cost of mobility, social inclusion, reduction 
and elimination of pollutants and improving the health of the population. The bike 
should be considered as an integral element of the new urban design incorporating 
the construction of bike paths and lanes, especially in the areas of urban expan-
sion. Traditional models do not consider transportation planning, in most cases, 
non-motorized modes. 
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INTRODUÇÃO

A bicicleta é uma modalidade que ainda sofre certa resistência de aceitação 
por parte dos planejadores urbanos de transporte, por influência que advém da 
cultura do automóvel que condiciona o traçado da cidade ao atendimento da neces-
sidade de deslocamentos de veículos.

Segundo Câmara (1998) a bicicleta é um meio de transporte flexível e eco-
nômico que, dentro da área urbana, em distâncias menores de 5 km, compete em 
termos de igualdade com o transporte motorizado. Ela requer pouco espaço e tem 
baixo consumo de energia e é o meio de transporte mais veloz numa cidade con-
gestionada, podendo ser, 50% mais rápida do que o automóvel.

Dados da ANTP/BNDES (2007a) indicam que caminhar e andar de bicicleta, 
além de serem modos de transporte eficientes em relação ao consumo de energia, 
vão ao encontro de atuais demandas ecológicas, ambientais e sanitárias. A redu-
ção de veículos em circulação diminui a emissão de gases poluentes, os índices 
de ruídos e a poluição visual nos grandes centros. As bicicletas também oferecem 
benefícios sociais como flexibilidade, aumento da mobilidade e da qualidade de 
vida e inclusão social para os usuários.

O Banco Mundial tem reconhecido cada vez mais as vantagens do tráfego não 
motorizado e considerado que as ciclovias oferecem um potencial muito grande 
aos países em vias de desenvolvimento, visto que a construção das mesmas pode 
reduzir os gastos públicos em infraestrutura de transporte, sobretudo se for possí-
vel promover o uso da bicicleta através de uma melhor oferta e do melhor acesso a 
facilidades de financiamento (Banco Mundial apud D’ AgordSchaan, 1996).

A bicicleta é ainda pouco utilizada como transporte para viagens a trabalho e 
para a escola, principalmente nas grandes cidades, sendo percebida muitas vezes 
apenas para atividade de recreação. Com o objetivo de incentivar o uso das mes-
mas, projetos em várias cidades começam a ser desenvolvidos visando à mobilida-
de sustentável.

A utilização da bicicleta como modo de transporte urbano no mundo é bastan-
te variável, sendo utilizada de diferentes formas e por diversas razões.

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA NA EUROPA

Segundo Jornal Folha de São Paulo (2004), na Europa, 30% dos trajetos cur-
tos (menos de 3 km) são feitos de carro. Neste espaço, a bicicleta é mais rápida e 
pode substituir o automóvel. 

Dinamarca e Holanda, países planos, lideram a utilização da bicicleta na Eu-
ropa com 958 e 1.019 quilômetros percorridos por habitante, respectivamente, a 
cada ano. (Folha de São Paulo, 2004).

Em Sevilha, na Espanha, a porcentagem de uso da bicicleta cresceu de 0,4% 
das viagens para 7% em apenas 5 anos. E pode ser considerado um exemplo de 
como resultados rápidos podem ser alcançados com investimento bem alocado. 
Houve na cidade a construção rápida de uma rede abrangente de infraestrutura e a 
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implementação de um programa de aluguel de bicicletas. O uso da bicicleta revita-
lizou completamente a área central da cidade (Cruz, 2011). 

Segundo o anuário disponibilizado pelo congresso Velo–City, sediado em Sevilha 
em 2011, na cidade o tamanho da ciclovia passou de 12 km em 2006, para 120 km 
de ciclovias em 2010. Aumentando os usuários de 6.000 usuários de bicicleta, para 
60.000 usuários de bicicleta por dia. Hoje a cidade é considerada um exemplo para aque-
las cidades em todo o mundo que não têm uma bicicleta como um meio de transporte, 
provando que uma transformação rápida e eficiente é viável.

Exemplos do uso da bicicleta na Alemanha, Dinamarca e Holanda são apre-
sentados a seguir.

Alemanha
De acordo com o portal jornalístico on-line alemão da Deutsche Welle, DW-

-World (2004), os Alemães usam a bicicleta para o esporte, cicloturismo e como meio 
de transporte. Estima-se que em todo o território alemão circulem mais de 74 milhões 
de bicicletas e 48 milhões de automóveis.

A cidade que dispõe das melhores condições no país para os ciclistas é Müns-
ter, no Estado da Renânia do Norte. Münster tem uma boa estrutura e o ciclismo já 
corresponde a 35% do trânsito local, enquanto a média nacional é de 9%. A cidade 
beneficia-se de seu relevo plano e é tida como modelo nacional. (DW-World, 2004)

Em algumas cidades da Alemanha (Pucher and Buchler, 2008) existem as ruas 
para bicicletas, onde os ciclistas têm prioridade absoluta sobre os carros em toda 
extensão das vias. Essas ruas (Figura 1. Rua tipo “fahrradstrassem” na Alemanha.
Figura 1) são conhecidas como “Fahrradstrassem”.

Figura 1. Rua tipo “fahrradstrassem” na Alemanha.
Fonte: Pucher and Buehler (1999).

Um dos serviços disponíveis para estimular a multiplicação de ciclistas urba-
nos é o “Call a Bike,” implantado na Alemanha em 2001. Para sair pedalando em 
uma das 6.000 bicicletas que ficam disponíveis em estacionamentos espalhados 
pelas ruas de 60 cidades do país, basta fazer uma ligação ou entrar no aplicativo 
online pelo celular. O sistema destrava o cadeado da bike escolhida e, ao fim do 
percurso, calcula o valor da corrida com base no tempo e na distância percorridos 
(os preços são 8 centavos de euro o minuto ou 9 euros o dia).  No ano de 2010, 
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o aumento do número de usuários do Call a Bike foi de quase 70% na Alemanha.
Dinamarca
Copenhague, capital dinamarquesa, é a cidade mais popular da Europa entre 

os ciclistas. Segundo Jornal Estadão (2010), todos os dias, 55% de seus 530 mil 
habitantes vão e voltam do trabalho ou da escola de bicicleta. A capital dinamar-
quesa tem mais de 350 km de faixas segregadas e ciclovias, onde, por dia, ciclistas 
percorrem cerca de 1,3 milhões de km.

A última pesquisa da prefeitura sobre ao uso de bicicletas, a Bicycle Account 
(2008), mostrou que só 1% dos ciclistas recorrem a elas por questões ambientais. 
Mais de 50% dos entrevistados considera as bicicletas um meio de transporte mais 
rápido e prático que os automóveis. Isso está ligado também às condições geográfi-
cas favoráveis, como a cidade de Copenhague ser plana, e ao planejamento urbano, 
que já levava em conta a bicicleta muito antes de precisar pensar nos automóveis. 

A principal dificuldade dos ciclistas dinamarqueses é estacionar a bike. Na últi-
ma edição da pesquisa Bycicle Account realizada em 2008 na cidade de Copenha-
gue, a nota dada pela população ao item referente ao estacionamento foi 3, numa 
escala de zero a 10. NaFigura 2. Estacionamento para bicicletas na Dinamarca. 
Figura 2 pode ser visto a quantidade de bicicletas em um estacionamento no país. 

Figura 2. Estacionamento para bicicletas na Dinamarca.
Fonte: Bicycle Account (2008).

Holanda
Na Holanda mais da metade das viagens feitas por dia, por pessoa com idade 

entre 16 e 18, são feitas de bicicleta. Esta porcentagem atinge quase 60% quando 
se consideram os jovens entre 12 e 16 anos (Rietveld e Daniel, 2004).

Como a Holanda é um país pequeno e plano, a bicicleta é uma ótima maneira 
de locomoção. As distâncias dentro das cidades e entre uma cidade e outra costu-
mam ser curtas em comparação com outros países. 

Em viagens de até 3 km, a bicicleta é o modo mais usado, seguido de cami-
nhada e pelo transporte público. Para viagens com distância superior a três quilô-
metros, o modo principal é transporte público, seguido de bicicleta e, em seguida, 
em carro particular (Keijer e Rietveld, 2000; Givoni e Rietveld, 2007). Isso mostra 
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que a distância desempenha um papel importante na escolha do modo de acesso.
A maioria dos estudantes na Holanda possui a sua própria bicicleta, já que ela 

é um meio fácil e barato de transporte para a instituição onde estudam.  Em Ams-
terdã, 55% das viagens para trabalho são feitas por bicicleta, e para a escola é em 
torno de 33% (com distância menor que 7,5 km). A cidade alocou 160 milhões de 
euros para o período de 2006 até 2010 para melhorias relacionadas com a bicicle-
ta, e destes, 58 milhões só para estacionamentos (Roney, 2008).

A maioria das ciclovias da Holanda são pintadas em vermelho e têm seus pró-
prios sinais de trânsito (Figura 3). Dessa forma, usar a bicicleta torna-se uma forma 
tranquila e segura de se locomover na Holanda. (CTS Brasil, 2010).

Figura 3. Ciclovia na Holanda.
Fonte:http://mundicas.wordpress.com/

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA NA ÁSIA

Na Ásia, historicamente, os chineses têm utilizado a bicicleta como principal 
modo de transporte, embora com as mudanças políticas e econômicas ocorridas 
no país no início da década de noventa, a proporção de uso passou de 60% das 
viagens urbanas, antes do período de mudança, para 40% em 2001 (Associação 
Nacional de Transportes Públicos – ANTP, 2001). Apesar dessa diminuição, em al-
gumas cidades chinesas como Shenyang e Tianjin a proporção de uso ainda é su-
perior a 65 %. Em Tókio, a utilização da bicicleta em viagens urbanas está em torno 
de 25 %. Exemplo do uso de bicicletas na cidade da China é apresentado a seguir.

China
Segundo ABRACICLO (2010), a China continua a ser o maior mercado de bi-

cicletas do mundo. E no país a maior parte das pessoas vai ao trabalho de bicicleta, 
sendo cerca de 40% dos deslocamentos urbanos feitos de bicicleta. Mesmo com os 
grandes avanços na economia, as bicicletas cargueiras, continuam transportando 
um excesso impressionante de carga, conforme mostra a Figura 4.

Em Tianjin, China, a média de duração das viagens de bicicleta para ir e voltar 
do trabalho é de 30 minutos (Hu, 2002), não especificando a distância total percorrida.
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Figura 4. Bicicletas cargueiras na China.

De acordo com o site Brasil em Foco (www.brasilalerta.com.br, 2011), devido 
ao grande avanço na economia chinesa, o país tirou dos Estados Unidos o posto de 
maior mercado de carros do mundo. E no país, os carros viraram objeto de desejo 
a ponto de o país ganhar 20 milhões de motoristas a cada ano. Só em Pequim, dois 
mil veículos novos chegam às ruas todos os dias. Até nos fins de semana, os con-
gestionamentos são rotina. Preocupado com a explosão do número de automóveis, 
o governo voltou a estimular o uso das bicicletas, com mais espaços exclusivos 
para elas. Se hoje motor é sinônimo de progresso, talvez um dia a China redescu-
bra o prazer e a simplicidade das duas rodas.

UTILIZAÇÃO DE BICICLETA NA AMÉRICA

Nos Estados Unidos, considerado o país do automóvel, o carro é responsável 
por em média 85% das viagens urbanas, sendo que nas cidades européias essa 
porcentagem é menor, entre 30 e 60%. (Ferraz e Torres, 2001).

Nos Estados Unidos, a bicicleta é vista como uma possível solução para os pro-
blemas do tráfego urbano. Um exemplo é Portland, no Oregon, que recebeu de uma 
organização especializada o título de “cidade mais amiga da bicicleta” nos EUA, pois 
conta com 8% da população como usuária de bicicletas e 520 km de ciclovia. Foi im-
plantado na cidade em 1996 um Plano Cicloviário com o objetivo de implantar redes 
de ciclovias e condições seguras de estacionamento, além da divulgação do uso da 
bicicleta através de campanhas promocionais (Bicycle Resoucers, 2000). 

Na América do Sul, Bogotá, capital da Colômbia, instalou bicicletários em pon-
tos de ônibus, e hoje, tem a maior malha de ciclovias no continente, seguido pelo 
Rio de Janeiro. Exemplos do uso nos Estados Unidos, Colômbia e no Canadá são 
apresentados a seguir.
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Estados Unidos da América
Com base em dados de 2011 do Healthcare Management Degree 90% dos 

americanos vão ao trabalho de carro, enquanto apenas 0,6% usam a bicicleta. 
Segundo, o mesmo estudo os norte americanos dirigem a todo lugar, e 70% dos 
deslocamentos de carro são menores que 2 milhas (aproximadamente 3km).  Nes-
se cenário, as bicicletas são apontadas como saída simples e objetiva para os pro-
blemas, no tempo, no espaço e no custo.

Uma das cidades que apresenta grande potencial de transporte por bicicleta 
é Los Angeles. Em uma Pesquisa realizada pelo Grupo de Ciclistas de Los Angeles 
– LACBC – em 2011, aponta aumento de 32% no número de ciclistas pedalando 
pelas ruas na cidade, comparando com o último levantamento feito em 2009.

O Google Maps nos Estados Unidos tornou possível, em 2012, escolher a 
bicicleta como transporte, e conferir as melhores rotas e as possíveis ciclovias do 
trajeto. O sistema leva em consideração atalhos por dentro de parques, e evita pon-
tos de grande tráfego de veículos, além de calcular uma estimativa do tempo que 
será gasto, considerando um ritmo de 15 km/h. 

Colômbia
Bogotá, capital da Colômbia é a cidade que mais se destaca quando o as-

sunto é bicicletas.  A cidade possui aproximadamente 7,2 milhões de habitantes 
enquanto que a Região metropolitana de Bogotá possui aproximadamente 8,5 mi-
lhões de habitantes (estimativas do DANE - Departamento Administrativo Nacional 
de Estatística, 2010).

O uso das bicicletas em Bogotá, segundo Santos (2008), passou de 1,5% 
para 6,5% do total de viagens diárias na cidade. O Dia Sem Meu Carro é realizado 
não só uma, mas duas vezes por ano. Das idéias mais inovadoras, vale citar a in-
tegração do transporte público com o estacionamento para bicicletas. Ao pagar a 
passagem de ônibus, o usuário recebe dois adesivos com o mesmo número. Um 
deles é colado à bicicleta, o outro fica de posse do usuário, que deve apresentá-lo 
na hora de retirar o seu veículo dos bicicletários instalados nos terminais de ônibus.

As ciclovias, conhecidas como “ciclorutas” em Bogotá, mostrada na Figura  5, 
não disputam lugar com os carros, pois ficam nas calçadas ou em ilhas entre uma 
pista e outra.  

Figura 5. Ciclovias em Bogotá.
Fonte:http://www.bogota–dc.com
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Para estimular o uso adequado das ciclovias, o Instituto de Desenvolvimento 
Urbano vem desenvolvendo campanhas promocionais onde são doadas bicicletas 
nas escolas para que as crianças aprendam sobre a importância do uso desse veí-
culo e tomem conhecimento de como utilizar as ciclovias. (Silveira, 2010)

Canadá
Em Montreal, segundo o site Logística Descomplicada (www. logisticades-

complicada.com, 2010), a segunda maior cidade do Canadá com quase 4 milhões 
de habitantes em sua região metropolitana, a prefeitura implantou em maio de 2009 
o sistema conhecido como Bixi. Atualmente são mais de 5.000 bicicletas disponí-
veis para locação em mais de 400 estações de autos serviço. No centro da cidade 
e nos bairros próximos ao centro encontra–se uma estação a cada 2 quadras, com 
espaço para em média 20 bicicletas.

Cada estação tem os espaços onde as bicicletas ficam disponíveis (presas 
no suporte) além de um aparelho para pagamento e liberação da bicicleta. O paga-
mento é feito com cartão de crédito ou com passes anuais, ao custo de 78 dólares 
(praticamente o mesmo custo do passe de 1 mês do metrô/ônibus). Também é 
possível comprar passes válidos por 24 horas (excelente para turistas) ou por mês. 
Durante o inverno, quando há muita neve, o sistema não funciona e as estações 
são retiradas. Uma curiosidade interessante sobre a estação é que ela funciona a 
base de energia solar, com um pequeno painel instalado junto de cada uma delas, 
não necessitando ligações elétricas externas. A comunicação para pagamento via 
cartão de crédito na máquina é feito sem fio, com a mesma tecnologia das máqui-
nas usadas para pagamento de estacionamento urbano da cidade.

Brasil
No Brasil, a presença da bicicleta data aproximadamente do fim do século 

XIX, quando vieram os primeiros emigrantes europeus para o sul do país e, em 
1943, surge a primeira fábrica de bicicletas brasileira, a Casa Luiz Caloi. Desde sua 
chegada ao Brasil, a bicicleta foi muito popular entre os trabalhadores, especial-
mente junto aos empregados de indústrias, de pequenos estabelecimentos comer-
ciais e de serviços das grandes áreas urbanas. 

A bicicleta no Brasil apresenta quatro imagens bem distintas. Primeiramente 
a bicicleta se associa à imagem de objeto de lazer para todas as classes sociais, 
tendo largo uso nos finais de semana, nos feriados e nas férias escolares, em 
especial durante o verão. O baixo preço a torna relativamente acessível a quase 
todas as classes sociais. A segunda imagem é a de objeto para uso junto à criança, 
principalmente entre as idades de 6 a 12 anos. A terceira imagem, constituída pelas 
bicicletas esportivas, se faz presente junto aos ciclistas da classe média, incen-
tivados por um calendário relativamente grande em número de eventos, quando 
somadas todas as modalidades. Entretanto, a imagem mais forte, e a que se refere 
esse trabalho, é a da bicicleta é meio de transporte da população, aumentando a 
mobilidade principalmente dos usuários de baixa renda. (Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades, 2007).

No Brasil, a frota de bicicletas supera a marca de 60 milhões de unidades 
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(2010) e a produção continua em franca expansão demonstrando a necessidade 
de se dotar o espaço urbano de mecanismos que venham a suprir essa demanda, 
e o país é o terceiro produtor mundial de bicicletas (5%), atrás apenas da líder ab-
soluta, China, com 65% da produção mundial e da Índia com 10% e o quinto maior 
consumidor de bicicleta, tendo o consumo de 5,7 milhões de unidades de bicicleta 
em 2010, o que corresponde a 5% do consumo mundial (ABRACICLO, 2010).

Segundo o Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007), a inclusão 
da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada como elemento para a 
implementação do conceito de Mobilidade Urbana para cidades sustentáveis como 
forma de inclusão social, de redução e eliminação de agentes poluentes e melhoria 
da saúde da população. 

No Brasil, várias são as cidades onde a bicicleta é usada como um dos 
grandes meios de locomoção pela população. Segundo o ABRACICLO (2010) 
a grande predominância do uso da bicicleta está região sudeste (44%), seguida 
do nordeste (26%), sul (14%)  e com menos utilização as regiões centro oeste e 
norte (8% cada uma) .

Também, segundo o ABRACICLO (2010), quanto a segmentação de uso por 
atividade, tem-se que 50% do uso é para transporte,  32% utilização por crianças, 
17% para recreação e lazer e 1% para competição. Esta distribuição mostra a im-
portância de utilização da bicicleta no transporte pendular, casa-trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos países da Europa é usual que jovens ou idosos, ricos ou pobres, estu-
dantes ou executivos façam suas viagens diárias por bicicleta. Nestes países, a 
tradição do ciclismo utilitário faz com que este modo de transporte seja considerado 
normal e os ciclistas sejam mais respeitados.

Na Ásia, historicamente, os chineses têm utilizado a bicicleta como principal 
modo de transporte, embora com as mudanças políticas e econômicas ocorridas no 
país no início da década de noventa, as proporções de uso passaram de 60% das 
viagens urbanas, antes do período de mudança, para 40% em 2001 (ANTP, 2001).

No Brasil, a sociedade ainda não valoriza o transporte por bicicleta, muito 
menos dedica recursos públicos, para a criação de facilidades para seus usuários. 
Mesmo possuindo uma grande frota de bicicletas, não há, nas grandes cidades, for-
tes políticas para a o seu uso, apesar de tais medidas estarem previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro.
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