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ANÁLISE QUANTITATIVA DE ARTIGOS 
PUBLICADOS SOBRE BICICLETA

Camila de Almeida Teixeira 1
Fátima Priscila Morela Edra 2

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de artigos publicados na plataforma de periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) nas áreas de turismo, geografia e transportes com conceito 
A1 nos últimos cinco anos com temas sobre bicicleta. A análise identificou que poucos autores mantêm pesquisas 
relacionadas ao tema e/ou possuem mais de um artigo. Os resultados também possibilitaram identificar que os Estados 
Unidos é o local mais utilizado como campo de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: análise de artigos; bicicleta; turismo

ABSTRACT

The goal of this paper was to perform articles survey published in the Higher Education Personnel Improvement 
Coordination Journals platform (Capes) in tourism areas, geography and transport with the A1 concept in the last five 
years with subjects about bicycle. The analysis identified that few authors retain related searches the subject and/or 
have more than one article. Results also possibly identify that the United States is the place that more appearances as 
search field.

KEY WORDS: article analysis; bicycle; tourism.

1. INTRODUÇÃO
Amaral (2016) aponta os anos de 1880 e 1890 como o período de crescimento no uso da bicicleta na Europa, fato que, 
na Alemanha, resultou na fundação de uma federação de ciclismo que buscava conquistar ciclovias e melhorias aos 
usuários. Além desta, outras federações também foram criadas para que pudessem cobrar das autoridades melhorias 
para os ciclistas.

Mas, foi principalmente após as duas Guerras Mundiais, quando muitos países europeus tiveram suas economias 
abaladas e os transportes de propulsão humana eram identificados como melhor opção para redução dos custos, que 
as bicicletas apresentaram maior uso.

Ainda hoje (2016), as bicicletas continuam sendo utilizadas como meio de transporte e como lazer sendo uma atividade 
em crescimento. Ao caminhar pelas ruas, não é difícil observar ciclistas dividindo as ruas com os veículos, ciclofaixas 
e ciclovias. O que se busca são melhorias nas condições de infraestrutura e segurança para os usuários e incentivo ao 
uso de bicicletas como meio de transporte. 

Junto a este crescimento na demanda pelo uso de bicicletas nas cidades é importante que haja pesquisas para melhor 
compreensão desta atividade e de seus usuários. Assim, o objetivo desse estudo foi averiguar as pesquisas relacionadas 
ao assunto para que fosse possível obter um panorama do que se tem estudado e pesquisado até o momento. E, para 
isso, foram selecionadas três revistas para análise dos respectivos artigos. Os dados coletados possibilitaram a análise 
e a verificação da baixa produtividade de textos relacionados ao tema bicicleta e, principalmente, ao cicloturismo.

2. A PESQUISA
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados artigos publicados na plataforma Sucupira da Capes com Qualis 

1 Aluna do Curso de Turismo e Bolsista PIBIC/CNPq. Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense (FTH/UFF)– camilateixeira@id.uff.br
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A1 (o conceito A1 é o maior conceito que uma revista pode obter) nas áreas de turismo, geografia e transportes. O 
turismo foi escolhido por ser a área de estudo/atuação da autora e se relaciona diretamente com a bicicleta quando 
se trata de lazer e entretenimento. Geografia, em função de estudos envolvendo mobilidade e espaço, comum no 
segmento. E, em transportes, devido ao uso da bicicleta como modo de locomoção, por estar cada dia mais inserida no 
sistema de transportes tanto no que se refere ao deslocamento em si, como infraestrutura, segurança, etc.

Assim, as três revistas selecionadas foram: Annals of Tourism Reasearch, Journal of Transport Geography e Transportation 
Research Part A. 

Em relação ao tempo, definiram-se os últimos cinco anos, entre 2011 e 2016. Escolha justificada por estar diretamente 
relacionada ao tempo em que a bicicleta reassume sua importância no deslocamento consolidando-se como meio de 
transporte em algumas localidades e influenciando a mobilidade das pessoas com maior intensidade.

A análise de cada revista se deu em cinco etapas: (i) verificação da quantidade total de artigos publicados na revista ao 
longo do período analisado; (ii) leitura do título e do resumo dos artigos; (iii) seleção dos artigos que possuíam relação 
com a bicicleta; (iv) identificação dos autores, número de artigos de cada um e assuntos estudados; (v) análise dos 
dados coletados.

Na tabela 1, é possível verificar os volumes que foram analisados, número de artigos encontrados em cada volume e o 
quantitativo de artigos que contemplavam a bicicleta em seu assunto.

TABELA 1: Periódicos, volumes e artigos

Annals of Tourism Research 38-61 812 0

Journal of Transport Geography 19-56 1.082 58

45-94 926 42Transportation Research Part A

PERÍODICO VOLUMES QUANTIDADE 
TOTAL DE 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS COM 

BICICLETAS

Fonte: Elaboração própria.

Sobre a tabela 1, é interessante observar que, embora a Revista Annals of Tourism Research tenha publicado um total 
de 812 artigos, nenhum deles tinha relação com a bicicleta. O resultado possibilita dois questionamentos: (1) ausência 
de estudos em turismo sobre o wsegmento ou; (2) ausência de interesse da revista sobre o tema, ainda que de forma 
indireta traduzida pela construção do formulário de avaliação a ser preenchido pelos membros do Comitê Científico, o 
que acaba desqualificando artigos submetidos à revista que exploram o assunto.

No que se refere ao Journal of Transport Geography, artigos sobre bicicleta representaram apenas 5,4% do total de 
publicações. Destes, 34,5%, o equivalente a 20 publicações, ocorreu no ano de 2014, o que representa 10,1% do total 
de artigos publicados pelo periódico naquele ano. No ano de 2015, o número de artigos foi reduzido para seis (3,9%) 
e, em 2016 (até setembro), verificou-se um crescimento para dez (5,9%) artigos (Gráfico 1).

 

Gráfico 1: Total de artigos x artigos sobre bicicleta no Journal of Transport Geography no período de 2011 a 2016 (a análise no ano de 2016 
foi finalizada no mês de setembro.

Fonte: Elaboração própria.
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No quadro 1, apresentam-se os assuntos abordados pelos artigos e o quantitativo de vezes. Os dados permitem 
verificar a bicicleta como importante modo de transporte para a mobilidade, fato que leva ao grande número de artigos 
relacionados ao sistema de bicicleta pública, planejamento urbano e relação entre ciclismo e caminhada. A afirmativa 
pode ser confirmada ao notar que o quarto assunto mais explorado nos artigos é exatamente o uso da bicicleta como 
meio de transporte.

Sistema de bicicleta pública

Bicicleta como meio de transporte

Experiência dos ciclistas no ambiente

Segurança

Bicicleta elétrica

12

6

1

3

1

Ciclismo e caminhada

Ciclismo

Impacto na venda de residências próximo a ciclovias e ferrovias

Comparação da demanda de ciclista entre duas cidades

11

4

1

1

11

4

1

1

Planejamento urbano

Ciclismo e condições meteorológicas

Influência no uso de bicicleta

Determinantes para uso de bicicleta entre estudantes

ASSUNTO QUANTIDADE

Quadro 1: Assuntos apresentados nos artigos sobre bicicleta no Journal of Transport Geography.
Fonte: Elaboração própria.

Outra observação se refere aos autores dos artigos, seis deles publicaram mais de um artigo no período de 2011 a 
2016. São eles:

• Ahmadreza Faghih-Imani e Naveen Eluru – dois artigos, 2014 e 2015;
• Jonathan Corcoran e Tiebei Li – dois artigos em 2014;
• Thomas A. Sick Nielsen – três artigos, um em 2013 e dois em 2016;
• Tim Jones – três artigos, nos anos de 2011, 2013 e 2016.

Não é incomum um pesquisador publicar em periódicos artigos referentes a um estudo específico realizado em 
período pontual e, em determinados casos, esse estudo pode ter desdobramentos para mais de um artigo. Entretanto, 
isso geralmente ocorre em curto espaço de tempo. Entretanto, especificamente no caso dos dois últimos autores 
mencionados, salta aos olhos o fato de seus trabalhos possuírem distâncias de três anos entre eles, fato que merece 
atenção para pesquisas futuras, pois se torna provável a hipótese de terem a bicicleta como assunto de interesse e 
diversos trabalhos sobre o tema.

A análise da revista Transportation Research Part A constatou que no período entre 2011 e 2016 foram publicados 926 
artigos e que destes, 42 (4,5%) eram relacionados à bicicleta (gráfico 2). No quadro 2, apresentam-se os assuntos e 
número de vezes em que foram abordados. 
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Gráfico 2: Total de artigos x artigos sobre bicicleta na revista Transportation Research Part A no período de 2011 a 2016 (a análise no ano 
de 2016 foi finalizada no mês de setembro).

Fonte: Elaboração própria.

Bicicleta como meio de transporte

Bicicleta elétrica

Influência social

Infraestrutura

8

3

1

3

Estudos sobre demanda ciclística

Ciclismo

Percepção do ciclista

Planejamento urbano

Sistema de bicicleta pública

8

3

1

1

1

6

3

1

1

Incentivo ao ciclismo

Estudos de caso

Segmentação de mercado

Incidentes no ciclismo

ASSUNTO QUANTIDADE

Quadro 2: Assuntos apresentados nos artigos sobre bicicleta na revista Transportation Research Part A.
Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos autores, embora a produção dos 42 artigos tenha sido resultado da produção de 135 autores, nenhum 
deles apareceu como autor de mais de um artigo no período selecionado para pesquisa.

Informação que despertou interesse durante a análise na revista Transportation Research Part A foi o número de 
artigos que apresentaram resultados de pesquisa com dados sobre locais específicos, 62% do total. Destes, os Estados 
Unidos aparecem em primeiro com 26%, Canadá em segundo com 14%, China, Inglaterra e Nova Zelândia em terceiro 
com 8% cada um e, por fim, Áustria Austrália, Espanha, Bélgica, Brasil, Grã-Bretanha, Irlanda, Portugal e Índia com 4% 
cada um.

Dentro do espaço de tempo estudado, os anos que apresentaram mais artigos com temas relacionados à bicicleta na 
revista Transportation Research Part A: Policy and Practice foram 2014 e 2016, com 12 e 11 artigos respectivamente, 
mais de 50% do total.
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3. ANÁLISE DOS DADOS
Após a análise dos três periódicos, verifica-se que estudos sobre o tema ainda são restritos, principalmente quando 
relacionados ao turismo. Não somente pelo fato de a revista Annals of Tourism Research não apresentar artigo sobre o 
tema, mas porque entre os assuntos abordados nos artigos do Journal of Transport Geography e da revista Transportation 
Research Part A: Policy and Practice também não se observou nenhum artigo que estabelecesse relação entre o uso da 
bicicleta e a atividade turística, ainda que se acredite que o uso da bicicleta no dia a dia seja resultado do aumento de 
seu uso para o lazer e vice-versa.

Ao analisar os autores dos artigos selecionados nos periódicos Journal of Transport Geography e Transportation 
Research Part A: Policy and Practice, constatou-se que dez autores tiveram artigos publicados em ambas as revistas. 
São eles: 

• Henrietta Sherwin, Kiron Chatterjee e Juliet Jain – os três publicaram juntos um artigo em cada revista nos anos 
de 2013 e 2014. No primeiro, discutiram as influências para uso de bicicletas e, no segundo, as influências sociais 
que definem a escolha para uso da bicicleta. Neste, apresentou-se Inglaterra como local de estudo.

• Ashish Verma e T.M. Rohula também publicaram nas duas revistas. Em 2014, o tema abordava ciclismo e 
caminhada e, em 2016, o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Nos dois artigos, a cidade de 
Bangalore, na Índia, foi utilizada como campo de estudo. 

• Rachel Aldred apresentou duas publicações no Journal of Transport Geography e uma no Transportation Research 
Part A: Policy and Practice. Os artigos foram publicados em 2013, 2014 e 2016 com abordagens relacionadas ao 
incentivo ao ciclismo, comparação entre ciclistas e novos ciclistas e incidentes com ciclistas. No primeiro, foi 
utilizada a Inglaterra como campo de estudo e, nos dois seguintes, o Reino Unido. Ressalta-se ainda que nos anos 
de 2013 e 2016, Rachel Aldred aparece como única autora dos artigos e, em 2014, a publicação foi realizada em 
parceria com Katrina Jungnickel que possui apenas este artigo no período pesquisado.

• Ralph Buerhler possui duas publicações no ano de 2011. A primeira relaciona o ciclismo e a caminhada e 
apresenta o Canadá e os Estados Unidos como campo de estudo. A segunda analisa a demanda no uso de bicicletas 
e utiliza a Alemanha e os Estados Unidos como campo de estudo.

• Ahmed M. El-Geneidy publicou em 2014 e 2015 estudando cidades do Canadá.

• David Regland, em 2013 e 2015, sendo o último artigo sobre os Estados Unidos.

• Isabelle Thomas apresentou artigos em 2011 e 2016.

• John Pucher possui duas publicações, ambas em 2011, relacionadas à demanda de ciclistas.

Ao observar os locais que serviram de estudos para alguns autores, percebe-se que a maioria está localizada na União 
Europeia (52%). Por outra perspectiva, pode-se dizer que a maioria das pesquisas foi realizada em países desenvolvidos 
(84%). E, no que se refere aos países que compõem os BRICS, três deles foram estudados: Brasil, Índia e China (tabela 
2).
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TABELA 2: Pesquisas por localidade

América do Norte

América do Norte

Índia

Espanha

Portugal

EUA

Europa

França

Oceania

Brasil

Alemanha

Grécia

Nova Zelândia

Asia

Bélgica

Inglaterra

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

926

Canadá

Japão

Europa

Reino Unido 

América do Sul

Albânia

Grã-Bretanha

Austrália

Chile

Áustria

Holanda

China

Dinamarca

Irlanda

LOCAL DE ESTUDO
JOURNAL OF 

TRANSPORTATION 
GEOGRAPHY

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

19-56

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

45-94

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

TOTALTRANSPORTATION 
RESERARCH PART A

Fonte: Elaboração própria.
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Quando o número de pesquisas que utilizou a Alemanha como campo de estudo é comparado aos Estados Unidos, país 
que sobrepõe o carro a qualquer outro modo de transporte, esse dado leva a mais curiosidades e questionamentos. 
O Plano de Mobilidade Urbana da Alemanha tem o objetivo de aumentar o número de ciclistas e reduzir o de veículos 
motorizados nas ruas, “o número de bicicletas chega a 74 milhões e supera o de carros, em torno de 48 milhões” 
(TRIGUEIRO, 2013). Chama a atenção o quantitativo de pesquisas produzidas sobre o país, que é de apenas uma. 
Acredita-se que, de acordo com o quantitativo de bicicletas nas ruas alemãs, exista grande potencial para pesquisas 
sobre a região.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a bicicleta esteja recuperando prestígio ou, em alguns casos, apresente-se como real meio de transporte, 
principalmente nas grandes cidades, o número de informações ainda é restrito. 

Acredita-se na existência de um número relativo de pesquisadores que se dediquem ao tema, mas supõe-se que os 
números restritos de publicações possam ser justificados por alguns motivos:

• Ausência de modelos que possibilitem estudos semelhantes em diferentes localidades para comparações 
futuras;
• Sobreposição de outros modos de transportes em relação à bicicleta em nível de importância para 
publicação;
• Desatenção da sociedade para o cenário de mudança que está ocorrendo no sistema de transportes em 
relação à mobilidade por bicicleta.

Por fim, acredita-se que essa pesquisa ainda possa e deva ser continuada, não se restringindo às revistas com maior 
conceito, mas ampliando a busca para demais periódicos, matérias divulgadas pelos principais veículos de comunicação 
com alcance internacional e documentos públicos online dos países com maior destaque.
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