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Introdução 
(Re)organização de eventos em tempos de pandemia 

Começamos a organizar o III Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo (EDESC) 
ainda no primeiro semestre de 2019, reunindo-nos com membros do Comitê Local virtualmente e 
presencialmente. O evento que estava previsto inicialmente para acontecer no final de maio de 
2020, na cidade de Blumenau (SC), seria o primeiro EDESC a ser realizado integralmente fora do 
Estado do Rio de Janeiro.  No entanto, a chegada inesperada da pandemia causada pelo novo 
coronavírus determinou a suspensão imediata dos planos. Foi necessário compreender como seria 
possível ajustar a programação e o cronograma para a realização do evento, diante do cenário 
crescente de incertezas. 

O processo adaptativo exigiu criatividade para buscar novos conhecimentos e ferramentas para 
viabilizar a realização do evento no formato digital, como identificar novidades digitais que 
proporcionassem maior interação com a rede de parceiros e apoiadores do uso da bicicleta nas 
cidades. Foi possível aproveitar, na véspera da primeira declaração de quarentena, a instalação do 
contador de ciclistas na região central de Blumenau para a realização do 1º Projeto EDESC. Esta 
ação não apenas permitiu verificar o fluxo de ciclistas na cidade, mas acrescentou a possibilidade 
de monitorar suas variações em períodos de maior e menor restrição de circulação de pessoas nos 
primeiros meses de pandemia. 

Após acompanharmos e participarmos de diversas lives e eventos virtuais durante os primeiros 
meses de pandemia, entendemos melhor os formatos e optamos por realizar uma versão reduzida 
do EDESC para o debate de assuntos pertinentes para o ano de 2020 (como o aniversário de 10 
anos do Manual de Circuitos de Cicloturismo) e para consolidar as pautas com as partes 
interessadas. Este evento, é claro, também serviu como uma preparação interna e testagem de 
plataformas para o III EDESC que estava por vir. 

A realização dos Webinários EDESC 2020 não poderia ter sido melhor. Reunimos grandes 
especialistas de diferentes setores e atuações para apresentações curtas em torno de um grande 
tema por dia. O terceiro dia, inclusive, foi contemplado no Circuito Urbano da ONU-HABITAT (veja 
o produto desta parceria no Anexo II). Neste momento, confirmamos que a “nova era” dos eventos
virtuais havia chegado e que pudemos atingir massivamente todo o território nacional. Confira
como foi, na íntegra, cada dia de Webinários EDESC 2020 e veja a programação no Anexo I.

WEBINÁRIOS EDESC 2020 
DIA 1 | 10 anos do Manual de Circuitos de Cicloturismo 
Acessar transmissão no Youtube 
DIA 2 | Pesquisa em cicloturismo no Brasil 
Acessar transmissão no Youtube 
DIA 3 | Estratégias para o cicloturismo urbano 
Acessar transmissão no Youtube 

A partir das impressões e avaliações desta sequência de eventos, os encaminhamentos e 
resultados dos debates fundamentaram a reprogramação do evento de 2021. Em suma, pelo alto 
impacto e replicação do YouTube esta plataforma foi escolhida para a transmissão ao vivo das 

https://www.youtube.com/watch?v=TfrFuR8Ze2U
https://www.youtube.com/watch?v=m-Sd1k8-l20
https://www.youtube.com/watch?v=XvAL82ut9Ag
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plenárias de abertura e de encerramento. Para propiciar maiores aproximações e interações entre 
palestrantes e ouvintes, o Google Meet foi definido para as oficinas temáticas, mostra acadêmica e 
sessão internacional. Tendo em vista uma maior segurança aos links de acesso às salas do 
Google Meet e favorecendo um espaço dedicado ao evento por parte dos participantes, 
estabelecemos o Ambiente Virtual dentro da própria plataforma do Google Classroom. A 
programação completa, contendo maiores detalhes, você encontra no Anexo III e a síntese dos 
números finais do evento estão em Sobre o III EDESC. 

08, 09 e 10 de junho 
100% virtual 

III ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CICLOTURISMO 
Sessão Internacional: Taiwan’s year of cycle tourism 2021 
Acessar transmissão no Youtube 
Plenária de abertura: Cidades e regiões para cicloturismo 
Acessar transmissão no Youtube 
Oficina: Incidências do monitoramento para tomadas de decisão 
Transmissão disponível apenas para participantes durante o evento. 
Oficina: Gestão e manejo de ciclismo para Unidades de Conservação 
Transmissão disponível apenas para participantes durante o evento. 
Mostra acadêmica: Apresentação de trabalhos sobre cicloturismo 
Acessar transmissão no Youtube 
Plenária de encerramento: Áreas protegidas para cicloturismo 
Acessar transmissão no Youtube 

Na Parte III: Sobre o III EDESC, é possível conhecer mais sobre os números do evento de forma 
geral e, na Parte IV: Anais da Mostra Acadêmica, você poderá ler, na íntegra, cada artigo aprovado 
para esta terceira edição do EDESC. Convidamos à leitura, também, de uma seção singular para 
este livro digital, que são os relatos de autores convidados trazendo debates e apresentando 
iniciativas concernentes à temática Governança para o Desenvolvimento Regional. Primeiramente, 
temos dois capítulos discutindo a seriedade com que se deve planejar e operar destinos de 
cicloturismo e a preocupação sobre o envolvimento da respectiva população local. Na sequência, 
na interface do Cicloturismo no envolvimento comunitário e suas implicações, apresentamos os 
relatos com um exemplo de iniciativa recente diretamente relacionada ao cicloturismo e outra, mais 
consolidada, que leva a pauta da bicicleta para escolas em Florianópolis. Encerra-se esta parte do 
livro com um debate holístico sobre o incentivo à mobilidade ativa nas escolas e seus efeitos no 
sistema de saúde de uma cidade e região. 

Por fim, gostaríamos de agradecer imensamente a todas as pessoas e parceiros que estiveram 
presentes conosco, com destaque aos membros do Comitê Local, CNPq, ABRACICLO, autores e 
palestrantes e, claro, às espectadoras e aos espectadores que não só assistiram como interagiram 
muito conosco durante o III EDESC. A participação de vocês foi fundamental para o sucesso do 
evento! Aos que não puderam participar em tempo real, fica o convite para a leitura deste material 
e para assistir às transmissões gravadas no Canal do Youtube – além de aguardar novidades no 
Portal EDESC. 

Boa leitura e continuemos a construir um Brasil mais ciclável! 

Cordialmente, 
Os organizadores 

https://youtu.be/XKaS_CY2UaM
https://youtu.be/ljtYhtKKVxc
https://youtu.be/F2mZhZzIF4A
https://www.youtube.com/watch?v=Z2awdd2l250
http://bit.ly/edesc2021
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEK7hmZdDKT9mWg95xCGkgwfdUTlsurl
http://planett.com.br/edesc/


10 

PARTE I
Governança para o Desenvolvimento 
Regional 

Nesta primeira parte, trouxemos relatos de 
especialistas e consultores de destinos de 
cicloturismo para discutirem sobre a 
indispensabilidade do planejar destinos de 
cicloturismo de forma participativa e integrada. 

Considera-se cicloturismo qualquer atividade 
realizada de bicicleta para fins de recreação, 
com ou sem pernoite. Seja para passeios 
curtos dentro da própria cidade de residência, 
seja para longas viagens de bicicleta 
atravessando estados e países. O que varia,  
de fato, é como se deve planejar o destino para 
que este atenda às vontades e necessidades 
dos moradores e dos visitantes. Destinos de 
cicloturismo podem ser categorizados em 
relação a sua configuração geomorfológica, 
caso sejam projetados percursos curtos ou 
longos em centros urbanos, em áreas rurais ou 
conectando ambos.  

É fundamental que haja o alinhamento da 
infraestrutura cicloviária aos atrativos e 
serviços de funcionamento e apoio (meios de 
hospedagem, receptivo local, restaurantes e 
afins, áreas de descanso, entre outros). 
Políticas cicloinclusivas são relevantes para  
a compreensão desta relação, além da 
perspectiva de manejo de trilhas em Unidades 
de Conservação para garantir uma simbiose 
entre ciclista e natureza. Assim como cada 
município e região possuem suas 
particularidades, a demanda para o 
cicloturismo é plural e diversificada. Seja  
em relação à renda, idade, gastos diários e  

quilometragem percorrida por dia, por exemplo. 
Contudo, pesquisas apontam que o gênero 
masculino ainda se mostra com maior 
prevalência tanto para passeios curtos quanto 
para viagens mais longas. 

Entenda melhor os perfis de cicloturistas no 
Brasil pelas diferentes práticas da atividade 
através de estudos como O Cicloturista 
Brasileiro 2018 e Perfil do Ciclista de Montanha: 

Por fim, outras pesquisas brasileiras se 
encontram no portal do Radar Acadêmico.  
Este é um instrumento do Observatório do 
Cicloturismo para constante atualização sobre 
artigos e trabalhos acadêmicos que vêm sendo 
publicadas em todo o território nacional. Seu 
principal o objetivo é facilitar o acesso a 
informações para pesquisadores e 
interessados.  

O debate e a abordagem sobre a temática  
desta seção são de responsabilidade de cada autor dentro 
de seus respectivos relatos. 

http://planett.com.br/cicloturismo/
https://itdpbrasil.org/guia-cicloinclusivo/
http://planett.com.br/ocb18/
http://planett.com.br/ocb18/
https://ciclotrilhasfloripa.com/pesquisa-sobre-o-perfil-do-ciclista-de-montanha-no-brasil/
http://planett.com.br/observatorio-do-cicloturismo/radar-academico/
http://planett.com.br/ocb18/
https://ciclotrilhasfloripa.com/pesquisa-sobre-o-perfil-do-ciclista-de-montanha-no-brasil/
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CIRCUITOS DE CICLOTURISMO: HUBS DE INOVAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Therbio Felipe M. Cezar 
Revista Bicicleta / Casa do Brasil Consultoria 

Há muito, venho perseguindo a ideia de que o cicloturismo seja uma janela para o conhecimento e 
para redescobertas de sentido. Falo em redescobertas, porquanto creio que temos feito por onde 
desvelar horizontes cidadãos em perspectiva à autoria das comunidades afetadas, diretamente, 
pelo desenvolvimento do cicloturismo no país.  

Sim, incontáveis comunidades pelos interiores brasileiros estão se redescobrindo, ressignificando 
sua autoestima e, à luz de nossa humilde contribuição neste campo, vislumbrando e escolhendo as 
possibilidades de viver, dignamente, a partir de sua peculiar visão de mundo. 

Tal realidade aponta tanto para a associação do cicloturismo ao Turismo Alternativo quanto ao 
Turismo de Base Comunitária, ao Turismo Científico, ao Desenvolvimento Rural Sustentável, à 
Agroecologia, enfim. Todas estas são formas possíveis, e não apenas desejáveis, de gestão 
integrada destes territórios naturais, culturais e simbólicos.  

Com efeito, creio que as possibilidades sejam vastas, caras e delicadas ao mesmo tempo, porque 
temos acompanhado o quanto o amadorismo, ainda presente em boa parte das pastas públicas 
que não se reinventaram, tem feito por condenar o surgimento de novas destinações mais 
autônomas e autênticas, ao criar fetiches e dependências, muitas vezes, indeléveis. Avançamos 
tanto em gestão e planejamento que não podemos nos dar ao luxo de ceder a equívocos nas 
interpretações que a governança, às vezes até bem intencionada, opera. 

Sobretudo, vale salientar que ainda seja possível que quando se pense em territórios que 
contemplem viagens de bicicleta, inadvertidamente, advenha ao senso comum uma ou outra 
imagem de estradas vicinais de toda sorte, emolduradas por paisagens oníricas, sendo visitadas 
por intrépidos cicloviajantes. 

Carece calibrar as lentes, se este for o caso, porque creio que não se trata, exclusiva e tão 
somente, de mais uma atividade diletante de lazer ativo em meio natural e cultural, em vertiginoso 
crescimento de demanda, leia-se chance mercadológica, nos últimos quinze anos no país.  

Penso, sobretudo, que temos à frente uma potente oportunidade de gerir territórios rurais e 
urbanos em consonância com a promoção da vida, suas interfaces e dimensões. Isso tende a 
produzir maior efeito mediante o impacto que se presuma de sua elaboração e implantação, no 
presente e no devir de tantos brasis, tão ignotos e distantes da obsoleta ideia de consumo das 
paisagens ainda hegemônica. 

Explico-me. Acredito que a tarefa de “co-laborar” com o desenvolvimento local de municípios e 
microrregiões, a partir de metodologias de intervenção qualificada no meio, seja o oportuno divisor 
de águas quando ouso pensar em transdisciplinaridade na gestão, e que esta, superando a mera 
ideia administrativa e interdisciplinar, possa incidir sobre a mitigação de desigualdades no espaço, 
notadamente, aquele cuja finalidade seja a realidade da experiência turística. Em nosso caso 
comum, à contemplação do desenvolvimento do cicloturismo. 
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E o que são a gestão e o planejamento senão mecanismos de interpretação de realidades e de 
intervenção qualificada no meio? O que emerge do feliz encontro entre pesquisadores, 
profissionais, técnicos, consultores, analistas e personagens da sociedade civil organizada, diante 
da intencionalidade de servir como credenciado apoio de inteligência à governança? 

De fato, revisando minha história particular nos últimos quinze anos, tenho participado, enquanto 
orientador e mentor, das iniciativas de dezenas de agentes de transformação que se valem da 
gestão e do planejamento como um aporte significativo ao desenvolvimento local/regional por meio 
do cicloturismo, e destes agentes tenho apreendido mais do que, pretensamente, imaginava.  

Poderia citar a Via Ecológica Serra dos Tapes, o Lagamar São Paulo de Cicloturismo, o 
Cicloturismo no Caminho Pomerano, o Cascatas e Montanhas, o Circuito Desafio de Anita, entre 
tantos outros cases de valor, como os mais recentes exemplos de integração do conhecimento 
voltado ao desenvolvimento do cicloturismo, e por assim dizer, do desenvolvimento local.  

Seus componentes vão desde personagens do trade turístico e iniciativa privada em geral ao poder 
público; das associações da sociedade civil ao Comtur; ambientalistas, educadores, consórcios, 
comunidade, acadêmicos e consultores associados, nestes casos, em surpreendente sinergia. 

Todos estes atores sociais, por ofício ou por escolha, suportam ou sustentam parcelas do processo 
de gestão do patrimônio turístico local/regional. 

São eles protagonistas do que ouso sugerir em termos de desenvolvimento humano, este último 
entendido enquanto um campo de estudo das interfaces do conhecimento resultante das 
mudanças, impermanências e inconstâncias na trajetória de um indivíduo, grupo e suas 
existências. Mais que tudo, desenvolvimento humano é promoção de cidadania. Desenvolvimento 
humano é protagonismo comunitário. Então, como não pensar que o desenvolvimento do 
cicloturismo não seja, em essência, desenvolvimento humano? 

O que temos realizado impacta, sobremaneira, no modo de vida de populações, em sua auto 
percepção e na noção de sua presença no contexto; em sua cosmovisão, idiossincrasia e, até 
mesmo, na ideia de quê futuro almejam alcançar.  

Então, antes de se pensar em planejamento e gestão de territórios para o cicloturismo, cabe a nós 
todos, repensarmos o impacto de nossas ideias, modelos e ações na vida daqueles que nos abrem 
suas portas e quintais. Não há como amputar a participação das comunidades no planejamento de 
sua consequência. Ao contrário, vale importar suas histórias de vida, mais do que factuais, nos 
desenhos e embalagens de projetos, sobre os quais, julgamos, eventualmente, ter certeza e 
domínio.  

Portanto, prefiro considerar que a gestão e o planejamento dos circuitos de cicloturismo, mais do 
que meras intervenções em traçados mapeados, inventariados e formatados como produtos para o 
turismo, sejam hubs de inovação a serviço do desenvolvimento humano, e por extensão, conexões 
a serviço da vida. 
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O jogo de palavras de que me valho carrega muito mais do que a vã retórica, porque carecemos de 
esperançar, de animarmo-nos pela sorte de nos sabermos hábeis e capazes de oferecer o melhor 
para o que virá. E virá! 

Ao sinalizar o que proponho, destaco que tanto o planejamento quanto a gestão devem, por lógica, 
servir à melhoria das condições da eventual presença do ser humano no espaço. Melhores 
humanos produzem melhores soluções para suas vicissitudes.  

Melhores humanos se reinventam, recriam, repensam e renovam suas lentes para ver melhor e 
mais profundo, para “respirar claro e enxergar puro”, como diria o avatar Gilberto Gil na obra prima 
‘Titicaca’. Melhores humanos têm menos medo, menos desconfiança sobre o novo, menos 
intransigências.  

Sinal disto são as incontáveis inter-relações que o cicloturismo tem com a economia criativa e com 
a tecnologia, nas mais diferentes configurações, como por exemplo, a Gamificação que está sendo 
articulada por interagentes dentro do Circuito de Cicloturismo Desafio de Anita. Falo de uma 
inovação voltada para amplificar e ressignificar a experiência turística e sua relação com a 
comunidade. São ações para aplaudir de pé, pela visão, ousadia e pelo uso do sentido mais 
profundo do termo virtualidade. 

Falando em comunidade, o que realizam os gestores da Via Ecológica Serra dos Tapes e do 
Cicloturismo do Caminho Pomerano, apenas para não me estender, é algo que deveria ser visto 
mais de perto e com atenção redobrada, para aprendermos por meio do bom exemplo e 
testemunho, não somente por intermédio das teorias.  

São ações que resgatam apelos de identidade cultural, muitas vezes alinhadas a saberes e 
sabores inerentes à soberania alimentar. Ou seja, são respostas para crises globais que estão 
surgindo detrás das cercas de nossas chácaras, entre as lichias e parreirais tocados pelo vento 
frio, pelos sotaques e dialetos. 

São ações muito bem coordenadas no âmbito da constituição de um relacionamento ímpar com as 
comunidades em seu território, no campo do compartilhamento de experiências que oportunizem 
garantir que aqueles que são visitados troquem saberes autênticos com quem lhes visita.  

Estes gestores, sem exagero, estão fazendo cartilha. Isto vai ainda mais longe quando se inserem 
metodologias transdisciplinares de planejamento e gestão construídas a partir, e não à revelia, da 
realidade estudada. 

Quando insisto na adoção da ideia de que circuitos de cicloturismo possam ser considerados hubs 
de inovação em desenvolvimento humano, o faço desde um ponto de vista tanto de planejador e 
analista quanto de usuário.  

A preferência por constituir redes de conhecimento que transitem pelos mais variados domínios 
trata de aludir a um projeto de sociedade que emana, fortemente, destas experiências de 
conhecimento co-criado e compartilhado. Falei sobre isto abertamente quando fui convidado a 
contribuir com meus olhares e inferências durante o Diálogo de Expertos, promovido pela UIEP – 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla – México (abril 2021), debatendo sobre Turismo 
Alternativo e Desenvolvimento Rural Sustentável. 
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Como citei aos nossos irmãos latino-americanos, o cicloturismo visto como turismo alternativo é 
uma causa, não apenas uma nova forma de fazer ou gerir turismo. É uma maneira de chegar às 
pessoas a partir de uma experiência de turismo não verticalizado, determinado por propostas de 
planejamento e gestão que unam, intrinsecamente, comunidade, academia, iniciativa privada, 
poder público e sociedade civil. 

Por vezes, aguardamos que as metodologias nos cheguem por meio de modelos testados em 
culturas que não correspondem à nossa realidade comum. Desta forma, estaremos desprezando a 
chance de contar nossa própria história com a linguagem que o tempo, e nosso suor, nos ajudar a 
criar. 

Meu agradecimento ao Planett e a toda equipe do III EDESC pela oportunidade de repensar 
minhas humildes inferências. 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO CICLOTURISMO NO BRASIL 
Ivan Mendes e Tiago Piontekievcz 
Lobi Ciclotur 

Para desenvolver circuitos de cicloturismo no Brasil é necessário primeiramente a elaboração de 
um projeto profissional. Nesse sentido, são indispensáveis elementos primordiais, tais como a 
participação de especialistas em ciclismo e também em turismo. 

No período da pandemia as vendas de bicicletas aumentaram 54%, sendo que grande parte 
desses equipamentos são de alta performance e para o lazer, o que representa um investimento 
considerável em relação ao período pré-pandêmico e demonstra que grande parte desse público 
tem poder aquisitivo e é exigente. 

Consequentemente, o cicloturismo no Brasil tem crescido e o perfil dos praticantes desse tipo de 
turismo foi ampliado. O país tem um perfil climático favorável, além de muitos atrativos naturais. 
Sem dúvidas, são fatores capazes de fazer com que o Brasil seja um grande destino de 
cicloturistas, contribuindo automaticamente para o incremento na chegada de turistas 
internacionais, que hoje é infinitamente menor do que várias cidades de países europeus, por 
exemplo. 

No entanto, para que isso aconteça não é necessário somente o planejamento de ações, mas 
também que elas sejam bem executadas e, sobretudo, monitoradas no decorrer de sua gestão e 
operacionalização. Entre essas ações está a criação de circuitos autoguiados, sem os quais a 
tendência é que continuemos atrasados. Mas, apontamentos feitos por especialistas mostram que 
é preciso se profissionalizar para estruturar circuitos de cicloturismo no Brasil e gerar experiências 
e desenvolvimento sustentável aos municípios e comunidades. 

Planejamento até mesmo na divulgação 
O profissionalismo no desenvolvimento de circuitos de cicloturismo é uma premissa indispensável. 
Algo que ocorre de forma até corriqueira são os diversos casos de circuitos que são divulgados de 
forma precoce, antes de estarem definitivamente prontos para passarem a receber público. Isso 
cria uma expectativa no cliente/cicloturista e, no fim das contas, gera frustração nele, fazendo com 
que isso se transforme em reviews negativos. Diante disso, é necessário delinear também a 
organização da divulgação e não somente o circuito em si. 

Sobretudo, é importante frisar que se há o desejo de atrair um turista qualificado, da mesma forma 
a oferta deve ser qualificada. Nesse caso, o nível de exigência do cliente tem que ser 
acompanhado e suprido por uma oferta de igual equivalência. É um ciclo que é retroalimentado à 
medida que se desenvolve. 

Contando com a experiência de quem sabe 
Por isso é que antes de lançar um circuito de cicloturismo no Brasil, é preciso que ele seja muito 
bem desenvolvido, de forma profissional, caso contrário ele “já nasce morto”. Portanto, o 
desenvolvimento de um circuito requer, no mínimo, a experiência de ciclistas que tenham ampla 
visão dos benefícios proporcionados não somente pela atividade do ciclismo, mas de toda 
atividade turística envolvida, seja ela turismo rural, turismo de aventura ou ecoturismo. 

https://www.lobi.com.br/circuito-de-cicloturismo/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bicicleta-vive-boom-e-setor-eleva-em-54-o-faturamento-na-pandemia.shtml
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O lado bom é que há no país não somente empresas qualificadas, mas também cicloempresários, 
que reúnem know-how e são focados no desenvolvimento, capacitação, implantação e gestão de 
circuitos para cicloturismo autoguiado, cicloaventura e turismo de aventura. 

Um produto, sim! 
Por isso e por outros fatores é que os circuitos devem ser pensados como um produto, que têm 
que atender a necessidade do seu público. Certamente o cicloturista se interessa por um “biketour” 
em uma cidade que ofereça segurança e mobilidade autoguiada, ainda mais se houver uma 
interligação entre as rotas cicláveis. A premissa aqui é que a população também usufrua de 
mobilidade.  

Um projeto bem desenvolvido engloba um incremento de receitas, de maneira a se transformar em 
um motivo a mais para que os cidadãos de pequenos municípios possam garantir seu viver e, 
desta forma, evita-se o processo de migração para os grandes centros. Se o cidadão aprova o 
produto turístico, ele também será um vetor de zelo e divulgação. 

A comunidade tem que entender os benefícios para ela 
E essa ideia pode ser adaptada especialmente para rotas de cicloturismo em áreas rurais e 
naturais, afinal é nessas regiões onde se encontram algumas das melhores opções para o 
desenvolvimento de circuitos atraentes. É lá onde estão alguns fragmentos puros da nossa cultura, 
cantares, sabores e saberes. Claro que é aconselhável que essas comunidades entendam o 
porquê de estarem sendo inseridas em um circuito de cicloturismo e que, acima de tudo, saibam de 
forma clara quais os benefícios que terão. 

Isso tudo tem que fazer parte do planejamento, que como já dito, deve ser o mais profissional 
possível. Pelo fato de estarmos em um país continental, é preciso ter em mente que temos público 
aqui mesmo para as rotas de cicloturismo serem promissoras, desde que ofereçam produtos, 
serviços e atendimento de qualidade. O cicloturismo no Brasil tende a se desenvolver cada vez 
mais, mas existe uma série de fatores que podem colocar em xeque qualquer possibilidade de 
sucesso dessa modalidade. 

“Desenvolvedores” que pouco sabem 
Infelizmente, há muitos “desenvolvedores” que sequer pedalam e mesmo assim vêm tentando 
implementar rotas de cicloturismo com o intuito meramente de algum tipo de lucro. Alguns servem 
a políticos em busca de votos, outros querem apenas satisfazer seus próprios egos. Há ainda os 
que simplesmente confundem, ou não sabem, diferenciar nomenclaturas ao confundirem conceitos 
básicos, como circuitos de cicloturismo com ciclorrotas, que são coisas distintas. 

Ciclorrotas não são caminhos turísticos, pois não são rotas recreativas que unem dois pontos de 
interesse, tampouco são uma nova forma de falar sobre caminhos rurais que objetivam o 
cicloturismo. Pelo contrário, são apenas traçados compartilháveis onde o ciclista está na via por 
direito, valendo-se do traffic calming, que basicamente são ruas nas cidades utilizadas tanto por 
carros, quanto por bicicletas. Geralmente há sinalização na própria pista identificando o uso 
compartilhado da via. 

Integração entre comunidade e visitante 
Voltando aos “desenvolvedores”, o fato é que muitos não são técnicos e, assim sendo, acabam por 
“estigmatizar” determinada localidade com produtos malfeitos e, por consequência, fadados ao 
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insucesso. Temos como exemplo disso uma série de eventos de bicicleta, que têm se valido do 
atraente nome “cicloturismo” para angariar público.  

E isso é um erro. Acontece que nesses casos, na maioria das vezes, não há qualquer tipo de 
capacitação de territórios, pois são eventos sazonais e, quando muito, dão espaço à comunidade 
apenas para que ela saia nas fotos. O que um Projeto de Desenvolvimento Profissional e 
Capacitação de Territórios para o Cicloturismo entrega às comunidades é muito mais do que um 
evento que começa e termina em um ou dois dias e não integra comunidade e visitante, além de 
usar dos recursos ambientais e culturais como mera mercadoria, criar insustentabilidades e gerar o 
fetiche de atividade econômica. Um circuito bem desenvolvido é para sempre, um evento não! 

Fonte: Acervo dos autores. 

Planejamento é tudo! 
Por isso é importante enaltecer uma das etapas mais importantes e primordiais de todo processo: o 
planejamento. Ele é a base de tudo, não se pode parar de planejar nem mesmo quando o projeto 
está quase pronto. Um projeto é feito de etapas e cada uma exige organização, com o devido 
respeito a cada uma delas. Um exemplo bem claro disso é que depois de tudo pronto, é necessário 
que tudo que foi planejado chegue ao público. Para isso, mais uma vez é necessário planejar.  

No caso de um projeto de circuito para o cicloturismo o foco deve ser o turista, o ideal é que seja 
desenvolvida uma rota na qual hajam outros atrativos, que possam contemplar as famílias. Isso 
deve ser pensado para que o que foi projetado seja vitalício e não temporário. É necessário que o 
projeto contemple vários fatores, além dos atrativos é ideal também que seja utilizado o máximo de 
serviços turísticos: agências e operadoras, transportadoras turísticas, hospedagens, restaurantes, 
entre outros. 

Pode-se incluir ainda nessa relação as estruturas de artefatos artesanais, serviços complementares 
de entretenimento e lazer, museus, vinícolas, armazéns, represas, enfim. Uma ampla oferta de 
mecanismos socioculturais, econômicos e ambientais que são úteis tanto para quem pedala, 
quanto para quem vive nestas localidades. 

O caminho é a própria experiência 
O cicloturismo pode e deve ser um vetor para conectar tudo isso: atrativos, serviços, comunidade, 
poder público. Indo além, outro aspecto a ser considerado é que a atividade do cicloturismo tem 
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como principal característica a possibilidade de se conhecer esses diversos destinos e atrativos 
turísticos em uma mesma viagem ou passeio, então considera-se o caminho a ser percorrido como 
a própria experiência turística. Situação que reforça ainda mais a importância da interconectividade 
das diversas exterioridades envolvidas. 

Após ter todos os pontos interconectados, é necessário saber a que público será direcionada a 
divulgação. Esse é um dos pontos mais importantes de todo o processo, pois será um dos testes 
para que se saiba de fato se tudo que foi planejado anteriormente atingirá o público-alvo a que está 
destinado. A comunicação direcionada é um balizador primordial para que o trabalho feito tenha o 
resultado esperado. 

O cicloturista busca principalmente uma experiência de imersão no local visitado, viver o destino, 
conhecer em um ritmo mais lento as pessoas, sua cultura, sua comida e hospitalidade. A boa 
comunicação e divulgação efetivas são situações que ajudarão o cicloturista a entender de forma 
prévia qual o perfil e as características do destino e se a experiência dele for positiva, o resultado 
esperado, sem dúvidas, terá sido alcançado e a probabilidade de surgir um review positivo e 
indicações para amigos e familiares será muito maior. 

As cartas estão na mesa 
Há de se levar em conta que passamos por um período de pandemia que acelerou a busca por 
experiências de viagens ao ar livre e por caminhos menos urbanizados e sem aglomerações. O 
cicloturismo que até então tinha um perfil muito restrito a um público predominantemente masculino 
entre 25 e 45 anos agora passa a contar com famílias com crianças, grupos com diversidades de 
gêneros, mulheres e idosos. Grupos que têm buscado viver a experiência de viajar por algum 
circuito de cicloturismo no Brasil. 

Em um país com uma extensão territorial tão grande, com características tão favoráveis, com um 
perfil de público cada vez mais adepto, deveríamos ter mais Circuitos de Cicloturismo no Brasil. As 
oportunidades estão batendo à porta, basta atender e fazer o dever de casa da forma correta. 
Afinal, não requer grandes investimentos.     

Por fim, não adianta de nada toda essa preparação, se os receptores não tiverem a hospitalidade 
como característica intrínseca. 
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PARTE II
Cicloturismo no envolvimento 
comunitário e suas implicações 

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas são  
inerentes a qualquer debate sobre  
planejamento integrado e participativo.  
Como visto na seção anterior, o  
desenvolvimento do cicloturismo se inicia 
pelas comunidades locais. Desta forma, 
destacamos dez ODS que melhor  
exemplificam a relação direta com  
o cicloturismo.

ODS 1 Erradicação da pobreza 
1.a, 1.b 

ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável 
2.3 

ODS 3 Saúde e bem-estar 
3.6, 3.d 

ODS 5 Igualdade de gênero 
5.1, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c 

ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico 
8.3, 8.4, 8.5, 8.9 

ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis 
11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.a 

ODS 12 Consumo e produção responsáveis 
12.2, 12.8, 12.a, 12.b, 12.c 

ODS 15 Vida terrestre 
15.a, 15.c

ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes 
16.6, 16.7 

ODS 17 Parceiros e meios de implementação 
17.4, 17.16, 17.17 

Leia também: A bicicleta como promotora dos 17 ODS. 

Nesta parte do ebook, investiga-se a 
intersetorialidade da bicicleta sob o prisma do 
cicloturismo. Muito já se debate sobre o papel 
da bicicleta nas mais diferentes áreas de 
planejamento, seja nas dinâmicas de políticas 
públicas ou no viés econômico da atividade. 
Para além disso, definimos as áreas da 
educação e saúde na exemplificação prática e 

teórica que o cicloturismo pode se envolver 
junto às comunidades residentes de onde é 
planejado. 

Primeiramente, apresentamos um relato 
sobre o caso do Circuito de Cicloturismo do 
Vale Europeu e o projeto que aproxima 
crianças e adolescentes dos municípios 
integrantes à rota para experimentações e 
imersões sobre o que torna este destino tão 
procurado pelas pessoas de fora da região. 
Na sequência, outro caso emblemático de 
introdução sobre as pautas da bicicleta no 
ambiente escolar é relatado por sua 
idealizadora – para nossa felicidade, muitos 
outros casos de sucesso existem, mas não 
couberam neste ebook. 

Por fim, o relato que encerra esta seção do 
ebook sintetiza o debate da intersetorialidade, 
por meio dos desdobramentos esperados 
para o sistema de saúde como um todo ao 
incentivar o uso da bicicleta dentro das 
escolas. Não apenas as crianças e 
adolescentes podem ser estimulados, seus 
familiares e os próprios professores são 
envolvidos direta e indiretamente a partir 
deste tipo de ação. 

O debate e a abordagem sobre a temática desta seção 
são de responsabilidade de cada autor dentro de seus 
respectivos relatos. 

http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
https://observatoriodabicicleta.org.br/acervo/%e2%80%8b-a-bicicleta-como-promotora-dos-17-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-no-contexto-brasileiro/
http://bicicletanosplanos.org/faca-sua-cidade/biblioteca/infograficos/
http://bicicletanosplanos.org/faca-sua-cidade/biblioteca/infograficos/
http://economiadabicicleta.org.br/
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VALE MUITO CONHECER: MARAVILHAS DO VALE EUROPEU 
CATARINENSE 
Arlete Scoz 
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí CIMVI 
Veja a apresentação de Arlete Scoz no 1º dia de Webinários EDESC 

Considerando a crescente procura dos turistas de todo o Brasil pelo Vale Europeu Catarinense, 
principalmente pela realização do “Circuito Vale Europeu de Cicloturismo” e “Circuito Vale Europeu 
para Caminhantes” pela apreciação da natureza, cultura, patrimônio histórico e festas típicas 
tradicionais –  os municípios se parecem e muito com os países da Europa, se viu uma exigência 
por parte da população local no sentido de ser ter um novo olhar acerca de seu município e 
localidade, tanto pela cultura material como imaterial. 

Trabalhar o turismo exige, além do aqui e do agora, enxergar o futuro, e para isso, faz-se 
necessário sensibilizar as crianças e profissionais da educação sobre a importância desse setor e o 
papel de cada um, visando o fomento do turismo local.  

Frente a isso, foi idealizada a criação de um programa voltado às escolas, pautado num movimento 
de sustentabilidade, que desperte a consciência para as maravilhas existentes em nosso Vale. 

Este programa tem como objetivo complementar os trabalhos realizados no setor de Turismo do 
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI). 

No ano de 2019 aconteceu a aplicação do Programa Vale Muito – Maravilhas do Vale Europeu nos 
12 municípios consorciados ao serviço de Turismo do CIMVI. Foram 76 escolas e 
aproximadamente 4 mil alunos de 4º ano, além de 250 professores contemplados por essa 
iniciativa. Além das palestras presenciais, os professores receberam materiais de apoio 
pedagógico, sendo 01 cartilha completa com textos complementares dos temas apresentados nas 
palestras, 01 plano de ensino sobre turismo, 01 plano de ensino sobre sustentabilidade e 01 jogo 
da memória com 24 peças. Também, cada professor e gestor recebeu uma camiseta e caneta do 
programa. Aos alunos foi entregue uma cartilha sobre o programa, contendo jogos e atividades 
lúdicas. 

Neste ano de 2021 iniciamos novamente a aplicação do programa nas escolas, porém, como tudo 
mudou nos últimos 12 meses, as palestras também precisaram ser reinventadas. Por isso elas 
estão acontecendo de forma virtual, mas com a qualidade que o tema requer. Assim como em 
2019, esse ano mais do que nunca o “fazer” do professor com o programa torna-se a peça principal 
para a efetividade desse projeto. Além das reuniões já realizadas, eles receberão as palestras e 
todos os materiais de apoio virtual e físico. O programa é finalizado com um grande Concurso de 
Desenho: “Traços do Meu Vale”. A aplicação acontece após o professor apresentar aos alunos os 
pontos turísticos de seu município, sendo que cada aluno escolherá apenas um ponto turístico do 
seu agrado e desenhará, escrevendo uma frase que expresse o desejo de sua escolha. 

O aluno vencedor receberá um grande prêmio, selando a parceria público-privada. O vencedor do 
concurso no ano de 2019 foi premiado com um tablet e, junto com sua família, recebeu um passeio 
guiado por uma operadora credenciada ao Vale Europeu Catarinense. Os empreendimentos do 

https://www.youtube.com/watch?v=TfrFuR8Ze2U
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Vale Europeu ofereceram estadia para a família do aluno vencedor, além de troféu, medalha e 
certificado de participação. 

Fonte: Acervo da autora. 

Descrevo, a seguir, o relato de duas professoras que aplicaram o programa no ano de 2019: 

Professora Colégio São Paulo – Ascurra 
“O programa vem para falar sobre sustentabilidade, conscientizando sobre a importância de manter 
a cultura e as tradições, para que esse conhecimento perpasse às demais gerações, considerando 
o significado e enfatizando o valor que tem o Médio Vale. A forma como é divulgado pela
palestrante da equipe do CIMVI desperta um olhar curioso para o turismo. Na nossa unidade
escolar temos alunos de várias cidades, provocando-os a conhecer ainda mais cada ponto turístico
na palestra citada”.

Professora da Eeb Pref Germano Brandes Jr - Indaial 
“O programa veio para despertar o interesse das crianças para o turismo do Vale Europeu 
Catarinense e o grande diferencial desse projeto é despertar um conhecimento acessível. Muito se 
estuda sobre os planetas os astros e os estudantes amam, mas trazer mais sobre o Vale são 
possibilidades reais para visitação após a aplicação do programa, muitos foram conhecer com a 
família esses locais. No concurso houve um expressivo envolvimento interdisciplinar, que trouxe 
um resultado maravilhoso para nossa escola”. 
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BICICLETA NA ESCOLA: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 
Ana Destri 
Bicicleta na Escola 

Tudo começou nas idas e vindas, de bicicleta, ao trabalho. Estou professora da rede municipal de 
Florianópolis. Moro em Coqueiros e meu local de trabalho está a 13 km de distância de casa. Ir de 
carro ou de transporte público dispendia muito tempo, cerca de uma a duas horas em do trânsito 
caótico nos horários de pico. Com a bicicleta, o mesmo percurso levaria cerca de 50 min, numa 
velocidade passeio, desfrutando as nuances da cidade. A chegada na escola era sempre um 
evento pois, eu era aguardada pelas crianças e tomada por perguntas do tipo: “Profe, é muito 
perigoso?...tu estás muito cansada?…” “não tens medo em vir de bicicleta até a escola?” Enfim, 
muitas perguntas e todas respondidas com muita tranquilidade. Certo dia, fui abordada por uma 
criança com a seguinte pergunta: “Professora, porque tu não falas de bicicleta pra gente nas aulas 
de educação física?” Neste momento foi dada a pedalada inicial para o projeto Bicicleta Na Escola. 
No início a ideia era só trazer um pouco da história, manutenção e jogos com a bicicleta. Porém, 
entre estudos, planejamentos, pesquisas e conversas com as crianças, foram se construindo 
outras possibilidades da bicicleta para além da proposta inicial. As conversas foram nos 
direcionando a olhar uma cidade de uma forma mais plural, uma cidade para todas e todos, o 
direito à cidade, trazendo para as conversas os temas como: acessibilidade; gênero; o ir e vir com 
segurança pelas ruas; carrocracia: o que está por trás da manutenção das vias; sustentabilidade; o 
negligenciar dos gestores; a falta de políticas públicas que contemplassem muitos seres invisíveis 
na cidade; respeito ao outro; respeito a cidade e seus atores e o mais esperado, o momento pedal 
com ciclorrota escolar. Este redirecionamento de olhares nos levou a trazer a bicicleta como 
ferramenta crítica e pedagógica, onde tratamos desta e de muitas outras lacunas que surgiram na 
pedalada. 

“... sujeitos sociais ativos, com autonomia e criatividade, liberados do adultocentrismo, senhores de 
si mesmos, de sua história, modificando seu campo de viver, construindo uma nova cultura infantil 
e infanto juvenil, sujeitos de experimentação, de intencionalidade, de produção de saberes, valores 
e conhecimentos”, (ARROYO; SILVA, 2012, p. 9). 

Refletindo sobre esta “nova infância”, destes sujeitos sociais, como nos mostrou, acima, Miguel 
Arroyo e Maurício Silva em sua obra, “Corpo e Infância” (2012) nos levaram a formação da 
massinha crítica na tentativa de construir uma leitura crítica do que está posto e trazer o seu direito 
de fala nesta sociedade adultocêntrica. A exemplo disso, o Bicicleta na Escola promoveu a 
construção, em 2016, da “Carta proposta de escolares para a mobilidade sustentável em 
Florianópolis”, onde trazia algumas angústias vividas pelos escolares no ir e vir de casa para a 
escola e escola para casa. Angústias estas que passavam despercebidas pelo olhar engessado do 
adulto. Durante a construção da carta, abriu-se a possibilidade de debates entre 
estudantes/professores, gestores escolares e candidatos ao cargo de prefeito. Esta discussão, que 
denominamos Roda de Conversa, movimentou o meio escolar, possibilitando novas leituras sobre 
o que estava posto e o que estava por vir, ampliando o olhar para estes espaços vividos. Em 2019,
a Roda de conversa foi retomada, agora com a participação da gestão eleita e alguns vereadores
da região, com o intuito de “cobrar” as questões da carta proposta e garantir outras demandas que
foram surgindo ao longo da gestão. O secretário da Mobilidade urbana veio representando a
gestão. A Roda de Conversa se mostrou produtiva, pois aproximou a comunidade escolar com os
gestores municipais.

http://planett.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Carta-Proposta-Escolares-Mobilidade-Bicicleta-na-Escola.pdf
http://planett.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Carta-Proposta-Escolares-Mobilidade-Bicicleta-na-Escola.pdf
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Tentamos, através da bicicleta, que de início era só um pedalar brincante, transformá-la, muito 
tranquilamente, em uma ferramenta emancipatória na construção de uma cidade mais humana e 
igualitária. 

Síntese do projeto Bicicleta na Escola 
Objetivo geral: 
- Despertar o senso crítico nas crianças quanto às questões da mobilidade urbana

Objetivos específicos: 
- Promover o uso consciente no ir e vir de casa para a escola e vice-versa, com segurança
- Incentivar o transporte ativo
- Educar para o trânsito de ciclistas
- Estimular a atividade física através da bicicleta

Metas: 
- Tornar o uso da bicicleta frequente seguro
- Demonstrar a viabilidade do uso da bicicleta como prática educacional
- Fazer com que a criança vá além do que lê e ouve, buscando diferentes perspectivas para
analisar os fatos

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  
ARROYO, M. G., SILVA, M. R. Corpo e infância: exercícios tensos de ser criança; por outras pedagogias dos 

corpos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=Afr9oR4jNv4
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INCENTIVO À MOBILIDADE ATIVA NAS ESCOLAS E SEUS IMPACTOS 
NO SISTEMA DE SAÚDE 
Ricardo Brandão de Oliveira e Rodolfo Guimarães Silva 
Laboratório de Vida Ativa (LaVA / Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 
Veja a apresentação de Ricardo Brandão no 2º dia de Webinários EDESC 

Apesar dos avanços no âmbito político com a aprovação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana 

(Lei 12.587/2012) e do Programa Bicicleta Brasil (Lei 13.724/2017), que possuem em suas 

diretrizes a priorização dos modos não motorizados de transportes sobre os motorizados e os 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado, o que se observa 

na prática é um aumento da frota de carros, estimulada por incentivos fiscais, inclusive nos 

períodos em que a orientação da política econômica era de maior restrição para as políticas 

industriais. Em parte, isto é reflexo da carência de políticas intersetoriais convergentes que 

coloquem em uma mesma agenda, as externalidades do uso excessivo de carros nos centros 

urbanos, a ampliação de modos alternativos e os impactos que eles poderiam gerar para uma 

mobilidade mais saudável e sustentável. 

Enquanto o transporte ativo segue geralmente negligenciado no planejamento de transportes de 

muitas cidades, na última década e, especialmente durante a pandemia da COVID-19, os 

deslocamentos ativos passaram a receber maior atenção nas discussões políticas sobre 

mobilidade sustentável, mudanças climáticas1, pandemia de obesidade e de inatividade física2 e 

prevenção das DCNT3, passando a ser considerado um importante eixo de intervenção sob a visão 

da “Saúde em Todas as Políticas”, proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 4. 

Neste contexto, a inatividade física é reconhecida como um dos mais importantes problemas de 

saúde pública global, com destaque na agenda da OMS. Estima-se que 1,4 bilhão de pessoas não 

atendam as recomendações mínimas de 150 minutos de atividade física semanal5. Três em cada 

quatro crianças entre 4 e 11 anos de idade não atingem as recomendações mínimas de atividade 

física6. No Brasil, 84% de jovens entre 11 e 17 anos não praticam uma hora diária de atividade 

física, conforme recomendação da OMS e, segundo resultados do estudo ERICA, 38% dos 

meninos e 71% das meninas realizam menos do que 300 minutos de atividade física semanal, 

revelando, inclusive, uma importante desigualdade de gênero associada a prática de atividade 

física7. Sem políticas públicas capazes de promover o engajamento de crianças e adolescentes à 

uma vida mais ativa e saudável, estima-se que teremos a primeira geração com menor expectativa 

de vida que a dos pais, parte disso sendo explicado pela alta prevalência de obesidade8. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-Sd1k8-l20
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No Brasil, a promoção da atividade física para a população brasileira é de responsabilidade 

primária do Ministério da Saúde que, através da Coordenação-Geral de Promoção da Atividade 

Física e Ações Intersetoriais (CGPROFI), busca promover ações que incidam sobre os 

determinantes sociais e os fatores que influenciam diretamente a prática de atividade física e a 

saúde da população, tendo como base norteadora de suas ações, a Política Nacional de Promoção 

da Saúde9, a Política Nacional de Atenção Básica10, o Plano  de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil11 e as 

Recomendações Globais da OMS12,13. Atualmente, como eixos centrais de intervenção para a 

promoção da atividade física no país, temos o Programa Saúde na Escola (PSE) e, principalmente, 

o Programa Academia da Saúde. Apesar dos avanços na implementação do Programa Academia

da Saúde, gestores apontam a inclusão de crianças e adolescentes e a contratação de

profissionais como alguns de seus maiores desafios10

Muito embora tenham sido observados avanços nos últimos anos quanto ao aumento da 

prevalência de atividade física no Brasil, estes deram-se fundamentalmente em seu domínio de 

lazer no tempo livre, o que parece estar coerente com as políticas públicas prioritárias adotadas 

nos últimos anos. No entanto, segundo dados do Vigitel, tendências estacionárias ou decrescentes 

são observadas quando considerado o domínio dos deslocamentos diários, com destaque para a 

redução da mobilidade ativa em 5,9%, especialmente nas faixas etárias entre 30-39 anos de 

idade14. 

Promover políticas que possam favorecer o aumento da prevalência de atividade física nos 

deslocamentos diários, especialmente quando consideradas as crianças e adolescentes, as 

meninas e demais grupos vulneráveis torna-se, portanto, prioritário. Embora existam programas de 

incentivo ao deslocamento ativo, como o Caminho da Escola15, e projetos de abrangência local 

como o Bicicleta na Escola16 e o projeto Bicicleta no seu Bairro17, ainda são discretos os impactos 

sobre esse domínio de atividade física no Brasil. 

Os benefícios relacionados ao uso de transportes ativos sobre a saúde são amplos, superando os 

riscos associados à exposição da poluição do ar e dos acidentes de trânsito18-21. Entre crianças e 

adolescentes, o uso de transportes ativos para a escola tem sido associado a aumentos nos níveis 

de atividade física22. Quando comparados aos seus pares que se deslocam de forma motorizada 

para o eixo casa-escola-casa, crianças que utilizam meios ativos de deslocamento costumam 

realizar ao menos 20 minutos a mais de atividade física diariamente, o que representa, 

isoladamente, 1/3 das recomendações diárias de atividade física23. Segundo dados do projeto 

PENSE, que envolveu aproximadamente 109 mil escolares do 9º ano de 2842 escolas, 62% dos 

adolescentes deslocavam-se de modo ativo para escola ao menos uma vez por semana, enquanto 
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apenas metade costumava realizar deslocamentos ativos 5 vezes por semana. O transporte ativo 

foi mais prevalente abaixo dos 15 anos de idade, nas famílias em que as mães possuíam até o 

ensino médio e que não possuíam carros. Segundo os autores, escolares que utilizavam modais 

ativos para a escola apresentavam 63% mais chances de atingir as recomendações diárias de 

atividade física, apresentando melhor comportamento alimentar24. 

Por outro lado, ainda são contraditórios e escassos os resultados de estudos que avaliam as 

relações entre o uso de modos ativos entre escolares e seus efeitos sobre o peso corporal, muito 

embora dados revelem que a utilização de transportes ativos, especialmente por bicicleta, seja 

favorável a um maior dispêndio energético diário25,26. Parte dos resultados conflitantes se deve pela 

carência de estudos observacionais longitudinais e experimentais naturais capazes de estabelecer 

com maior clareza as relações de causa e efeito entre o uso de modos ativos e o controle do peso 

corporal, após ajustes de variáveis intervenientes, como por exemplo, os hábitos alimentares como 

o consumo de bebidas adoçadas e ultraprocessados.

Apesar da escassez de dados nacionais entre crianças e adolescentes, estudos de abrangência 

regional demonstraram que, em algumas cidades brasileiras, o deslocamento ativo é realizado por 

menos da metade dos adolescentes. Ao passo que em Florianópolis apenas 41% realizam 

deslocamento ativo para a escola27, em Pernambuco, 43% dos adolescentes foram considerados 

fisicamente inativos no deslocamento para a escola28. Embora existam grandes variações da 

prevalência do uso de transportes ativos (caminhadas e bicicletas) para a escola entre diversos 

países, suas taxas vêm consistentemente caindo ao longo das últimas décadas em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, especialmente em cidades nas quais políticas públicas que 

favoreçam os modos ativos sejam inexistentes29-32. Revisões sistemáticas identificam diversos 

fatores determinantes do deslocamento ativo para a escola em crianças e adolescentes, incluindo 

características demográficas, fatores individuais e familiares, fatores relacionados à escola e 

fatores sociais e físicos do ambiente construído33-36. 

Deste modo, o planejamento urbano voltado ao uso de transportes ativos como caminhadas e 

bicicleta torna-se uma importante estratégia de enfrentamento da inatividade física para crianças e 

adolescentes. 

CONCLUSÕES 
A compreensão (a) sobre os fatores determinantes para as escolhas modais de deslocamentos 

para o eixo casa-escola-casa; (b) sobre a percepção dos atores envolvidos nesse processo, 

incluindo neste grupo os escolares e familiares, professores e diretores, profissionais da saúde que 

atuam na atenção primária e gestores públicos da saúde e de transportes e mobilidade urbana; e 
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(c) sobre a relação dos deslocamentos ativos com indicadores de saúde, como o peso corporal e

demais fatores de risco para o desenvolvimento futuro de DCNT entre crianças e adolescentes,

configura-se como uma agenda multidisciplinar e intersetorial fundamental e que tem sido adotada

por diversos países. Cabe destacar que, no epicentro da pandemia da COVID-19, as cidades têm

enfrentado desafios econômicos e na saúde pública. Para lidar com a crise e reduzir os riscos de

infecção nos transportes coletivos, o uso de transportes ativos passou a receber atenção de

governos locais, estabelecendo novas ciclovias emergenciais e zonas para pedestres, recuperando

espaços públicos e áreas verdes, melhorando a mobilidade e a segurança.

Por fim, o favorecimento do uso de transportes ativos é agenda de intervenção urgente e atual, 

alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), transversal, na medida em que 

toca em metas associadas à saúde (ODS 3), à educação (ODS 4), à igualdade de gênero (ODS 5), 

às cidades e mobilidade sustentáveis (ODS 11) e à mitigação climática (ODS 13). Com o 

planejamento urbano adequado, o transporte ativo para a escola pode se tornar uma estratégia 

conveniente para integrar a atividade física na rotina diária de escolares e para enfrentar a 

obesidade nestes grupos etários, ampliando impactos positivos sobre a saúde e qualidade de vida 

destes grupos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. UNICEF-ONU-UNESCO. Amsterdam declaration - making the link: Transport choices for our health,

environment and prosperity. PEP | Transp Heal Environ | Pan-European Program. 2006;71(9):22–3. 

2. OLIVEIRA, R. B.; SILVA, R. G. Ciências da atividade física como protagonista de uma agenda multisetorial

de pesquisa e advocacy na promoção da mobilidade ativa. Revista Brasileira De Atividade Física & 

Saúde, 26, 1–5, 2021. https://doi.org/10.12820/rbafs.26e0189 

3. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de
Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 

4. WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health in all policies (HiAP) framework for country action.

Health Promot Int. 2014;29:i19–28. 

5. GUTHOLD, R.  et al. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis

of 358 population-based surveys with 1.9 million participants. Lancet Glob Health, v. 6, n. 10, p. e1077-

e1086, Oct 2018. 
6. GUTHOLD, R.; STEVENS, G.A.; RILEY, L.M.; BULL, F.C. Global trends in insufficient physical activity

among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants. 

Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jan;4(1):23-35. 

7. CUREAU, FV, et al. ERICA: inatividade física no lazer em adolescentes brasileiros. Revista de Saúde

Pública 50, 2016. 



28 

8. OLSHANSKY, S.J.; PASSARO, D.J.; HERSHOW, R.C.; LAYDEN, J.; CARNES, B.A.; BRODY, J.;

HAYFLICK, L.; BUTLER, R.N.; ALLISON, D.B.; LUDWIG, D.S. A potential decline in life expectancy in 

the United States in the 21st century. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1138-45. 

9. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Política Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 

10. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.

Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 

11. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de

Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não

transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 

12. WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global action plan on physical activity 2018–2030: more active

people for a healthier world. Geneva, 2018. 

13. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva 2013.

14. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em

Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição 

sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados 
brasileiros e no Distrito Federal em 2018 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2019. 

15. BRASIL. Programa Caminho da Escola. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Disponível

em: http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao/ caminho-

da-escola-historico. 

16. PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS. Projeto Bicicleta na Escola [Internet]. Prefeitura de Florianópolis.
Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=projetos+da+- 

secretaria+municipal+de+educação. 

17. PREFEITURA DE CURITIBA. Projeto Bicicleta no Seu Bairro [Internet]. Prefeitura de Curitiba; 2015

[acessado em 29 jul. 2015]. Disponível em: http://www.curitiba. pr.gov.br/noticias/projeto-bicicleta-no-

seu-bairropromove-atividades-na-fazendinha/36737. 

18. TAINIO, M. et al. Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking? Prev Med (Baltim).

2016; 87:233–6. 
19. MUELLER, N. et al. Health impact assessment of active transportation: a systematic review. Prev Med

(Baltim). 2015; 76:103–14. 
20. KELLY, P. et al. Systematic review and meta-analysis of reduction in all-cause mortality from walking and

cycling and shape of dose response relationship. Int J Behav Nutr Phys Act. 2014;11(1):132. 
21. MIZDRAK, A. et al. Potential of active transport to improve health, reduce healthcare costs, and reduce

greenhouse gas emissions: A modelling study. PLoS One. 2019;14(7):e0219316. 



29 

22. FAULKNER, G.E.; BULIUNG, R.N.; FLORA, P.K.; FUSCO, C. Active school transport, physical activity

levels and body weight of children and youth: a systematic review. Prev Med.;48(1):3-8, 2009. 

23. SIRARD, J.R.; RINER, W.F.; MCIVER, K.L.; PATE, R.R. Physical activity and active commuting to

elementary school. Med Sci Sports Exerc.;37(12):2062-9, 2005.
24. OLIVEIRA, M. M. et al. Características da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE.

Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. 2017, v. 26, n. 3 [Acessado 30 Março 2020], pp. 605-616.

Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000300017>. ISSN 2237-9622. 

25. SAKSVIG, B.I.; CATELLIER, D.J.; PFEIFFER, K.; SCHMITZ, K.H.; CONWAY, T.; GOING, S.; WARD D.

STRIKMILLER P, TREUTH MS. Travel by walking before and after school and physical activity among 

adolescent girls. Arch Pediatr Adolesc Med;161(2):153-8, 2007. 

26. TUDOR-LOCKE, C.; AINSWORTH, B.E.; ADAIR, L.S.; POPKIN, B.M. Objective physical activity of filipino

youth stratified for commuting mode to school. Med Sci Sports Exerc., 2003 ;35(3):465-71. 
27. COSTA, F. F. et al. Longitudinal and cross-sectional changes in active commuting to school among

Brazilian schoolchildren. Prev Med; 55(3): 212-14, 2012.
28. SANTOS CM, et al. Prevalência e fatores associados à inatividade física nos deslocamentos para escola

em adolescentes. Cad Saúde Pública; 26(7): 1419-30, 2010. 

29. MCDONALD, N. C. Active transportation to school: trends among U.S. schoolchildren, 1969-2001. Am J

Prev Med, v. 32, n. 6, p. 509-16, 2007. 
30. GUTHOLD, R.  et al. Physical activity and sedentary behavior among schoolchildren: a 34-country

comparison. J Pediatr, v. 157, n. 1, p. 43-49 e1, 2010.
31. CHILLON, P.  et al. Six-year trend in active commuting to school in Spanish adolescents. The AVENA and

AFINOS Studies. Int J Behav Med, v. 20, n. 4, p. 529-37, 2013. 
32. GRAY, C. E.  et al. Are we driving our kids to unhealthy habits? Results of the active healthy kids Canada

2013 report card on physical activity for children and youth. Int J Environ Res Public Health, v. 11, n. 6, 

p. 6009-20, 2014.

33. DAVISON, K. K.; WERDER, J. L.; LAWSON, C. T. Children's active commuting to school: current

knowledge and future directions. Prev Chronic Dis, v. 5, n. 3, p. A100, 2008.
34. PANTER, J. R.; JONES, A. P.; VAN SLUIJS, E. M. Environmental determinants of active travel in youth: a

review and framework for future research. Int J Behav Nutr Phys Act, v. 5, p. 34, 2008. 
35. PONT, K.  et al. Environmental correlates of children's active transportation: a systematic literature review.

Health Place, v. 15, n. 3, p. 827-40, 2009. 

36. WONG, B. Y.; FAULKNER, G.; BULIUNG, R. GIS measured environmental correlates of active school

transport: a systematic review of 14 studies. Int J Behav Nutr Phys Act, v. 8, p. 39, 2011. 



30 

PARTE III 
Sobre o III EDESC 

Conforme apresentado na Introdução, o  
III Encontro para o Desenvolvimento do 
Cicloturismo se dividiu em dois momentos 
entre os anos de 2020 e 2021. Os Webinários 
EDESC 2020 tiveram uma média de 121 
pessoas assistindo ao vivo por dia – atingindo 
um total de 798 visualizações até 60 dias  
após o último dia de evento. 

Em 2021, o III EDESC ocorreu entre os dias 8, 
9 e 10 de junho, com 420 inscritos que 
puderam acompanhar as atividades do  
evento entre Google Meet e Youtube. 

Ambiente virtual 
Na configuração de um espaço para 
comunicação direta entre organização e 
participantes, com repositório de arquivos, 
caderno do congressista e apresentações, 
definiu-se a plataforma do Google Classroom. 
O número de participantes ativos no Ambiente 
Virtual foi de 220, que recebiam o link para as 
salas das sessões do Google Meet minutos 
antes de cada painel ser iniciado. 

Entre os dados obtidos sobre o perfil dos 
participantes inscritos no III EDESC,  
ressaltam-se três categorias demográficas: 
gênero, Unidade Federativa (UF) de residência 
e setor de atuação. O gênero masculino 
(54,6%) teve uma ligeira diferença acima  
do feminino (45,4%).  

Em relação ao setor de atuação, aos poucos o 
evento tem equiparado a representatividade 
entre os participantes em cada edição. 

Setor de atuação 
Academia: 26,4% 
Iniciativa Privada: 15,5% 
Poder Público: 27,3% 
Sociedade Civil: 30,9% 

UF de origem: 

Outra marca importante obtida por esta edição 
totalmente virtual foi a abrangência de 19 UF 
por todas as regiões do Brasil. 

Sessões do III EDESC 
Enquanto a Sessão Internacional atingiu um 
público acima de 100 pessoas presentes na 
sala, as sessões regulares do Google Meet 
conseguiram manter uma média de 86 
participantes ativos. As sessões abertas no 
YouTube, por sua vez, atingiram uma média 
maior que 250 espectadores no dia de 
realização, somando quase 900 visualizações 
após 60 dias do fim do evento. 

Sessão Tempo real +60 dias 
GM  Sessão internacional 117 * 
YT  Plenária de abertura 268 488 
GM  Oficina Cidades Ativas 88 ** 
GM  Oficina Turismo de Natureza 85 ** 
GM  Mostra acadêmica 85 * 
YT  Plenária de encerramento 248 386 

*A transmissão desta sessão apenas foi ao ar no YouTube após 
60 dias do final do III EDESC
**A transmissão desta sessão não foi transmitida no YouTube.

Legenda 
GM: Google Meet 
YT: YouTube 
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Projeto EDESC: Contagem de ciclistas em Blumenau durante os 
primeiros meses de pandemia 

A contagem de ciclistas em Blumenau foi contemplada com atividade do III EDESC junto aos 
parceiros locais, tendo em vista a instrumentalização de atores da região por abordagens 
relacionadas à temática do evento. A ação teve por objetivo apresentar a perspectiva sistêmica no 
planejamento do cicloturismo, principalmente em áreas urbanas, que é intrínseco às dinâmicas de 
deslocamentos utilitários dos residentes (e.g. trabalho, compras, estudos).  

INICIATIVA DE CICLOTURISMO URBANO EM BLUMENAU 

Oportunizado pelo ensejo de estabelecer 
roteiros de cicloturismo para a cidade por parte 
da Associação Blumenauense pró-Ciclovias 
(ABC), esta iniciativa se concretizou antes 
mesmo da quarentena resultante da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (Covid-19) ser 
decretada no Brasil. 

Priorizada na concepção do Projeto Ciclo 
Roteiro Turístico de Blumenau, a região 
central foi definida pela relevância dos atrativos 
histórico-culturais e naturais – além da rede de 
serviços e do comércio local. A imagem ao lado 
demonstra a proposta de roteiro entregue às 
secretarias municipais de turismo e lazer e de 
trânsito e transportes, contendo levantamento 
mais detalhado para cada trecho. Elaborado a partir dos documentos da ABC citados nesta seção.

No entanto, como é possível comprovar que já existe uma circulação de ciclistas e que, os 
benefícios do roteiro se estenderão à população de Blumenau que se desloca diariamente para fins 
de trabalho, compras e estudo, além do lazer?  

Sendo assim, consolidou-se uma parceria entre a 
representante brasileira da Eco-Counter, SACIS Soluções, 
Planett, Transporte Ativo, ABC e FURB para a instalação 
temporária de um contador de ciclistas em um trecho de 
grande circulação de veículos motorizados e bicicletas, mas 
com apenas uma pequena extensão de ciclofaixa. A 
experiência completa se encontra neste relato da própria 
ABC sobre o processo, que começou com o  treinamento 
sobre instalação e manutenção do equipamento até a coleta 
dos dados por parte da SACIS Soluções. A iniciativa foi 
complementada pela orientação de análise destes dados junto 
aos representantes do Planett e da Transporte Ativo. 

https://abciclovias.wixsite.com/site/post/projeto-ciclo-roteiro-tur%C3%ADstico-de-blumenau
https://abciclovias.wixsite.com/site/post/projeto-ciclo-roteiro-tur%C3%ADstico-de-blumenau
https://abciclovias.wixsite.com/site/post/blumenau-e-a-bicicleta-em-tempos-de-pandemia
https://abciclovias.wixsite.com/site/post/blumenau-e-a-bicicleta-em-tempos-de-pandemia
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BREVE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
A instalação se deu no dia 14 de março de 2020, data que sucedeu em 3 dias a primeira ordem de 
quarentena por parte da Prefeitura de Blumenau. Desta maneira, foi possível acompanhar a 
evolução da circulação de ciclistas nesta área da cidade em relação ao andamento dos primeiros 
seis meses de pandemia e suas respectivas paralisações e retornos de atividades. Eventos como a 
ocorrência do “ciclone-bomba” (entre os dias 30 de junho e 03 de julho de 2020), por exemplo, 
também tiveram os efeitos registrados pelo contador. 

A comparação entre os dias de semana e os 
finais de semana trouxe padrões bem distintos 
referentes ao uso da bicicleta. Para os dias de 
semana, notam-se os picos da manhã (06h-7h), 
do almoço (12h-13h) e da noite (17h-20h). Já 
aos finais de semana, o fluxo de ciclistas se 
manteve elevado entre 09h e 19h, mas com 
dois picos representativos para o final da 
manhã (10h-12h) e para o final da tarde (16h-
18h). Caracteriza-se que o roteiro de 
cicloturismo urbano proposto, antes de atender 
às motivações de turismo e lazer, atenderá aos 
deslocamentos que usualmente correspondem 
a estes picos. *arrumar por hora

Para conferir e analisar estes dados com maior precisão, acesse o Painel Interativo de 
Contagens de Bicicletas! Os dados são abertos para quem desejar fortalecer e ampliar o debate 
relacionado às mais variadas interfaces consideradas neste capítulo. 

https://planett.com.br/cont_blumenau20/
https://planett.com.br/cont_blumenau20/
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PARTE IV 
Anais da Mostra Acadêmica 

Os oito artigos aprovados para o  
III EDESC se somam aos das edições 
anteriores para alcançar o número de 26 
trabalhos publicados pelo evento. Desta vez, 
tivemos o ineditismo de estudos oriundos de 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, 
ampliando para oito estados que já 
participaram ativamente de uma Mostra 
Acadêmica do EDESC. A parceria junto à 
Revista Acadêmica Observatório de  

Inovação no Turismo permitiu a publicação 
de um dos artigos em sua edição de agosto, 
por meio de revisão em sistema de fast track. 

As apresentações dos trabalhos realizadas 
durante o III EDESC estão disponíveis neste 
vídeo do YouTube contendo a transmissão do 
painel. 

Boa leitura! 

ABRANGÊNCIA DOS ARTIGOS 
O mapa ao lado aponta, além das áreas 
de estudo de cada artigo presente nos 
Anais desta terceira edição, as Unidades 
Federativas (UF) de origem de todos os 
autores que já publicaram trabalhos em 
nossas três edições. 

OUTRAS EDIÇÕES EDESC 
Todos os trabalhos estão disponíveis no 
Portal EDESC ou clicando no ebook de 
cada edição abaixo: 

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit/index
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit/index
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit/article/view/7050
https://youtu.be/F2mZhZzIF4A
https://youtu.be/F2mZhZzIF4A
http://planett.com.br/edesc/
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OPORTUNIDADES E BARREIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CICLOTURISMO 

Opportunities and barriers for the further the development of cycle tourism 

Victor Hugo Souza de Abreu1 
Marina Leite de Barros Baltar2 

Veja a transmissão desta apresentação em: youtu.be/F2mZhZzIF4A?t=4545  
eBook completo: bit.ly/ebook_3edesc  
Portal do Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo: planett.com.br/edesc/ 

FORMATO PARA CITAÇÃO: 
ABREU, V. H. S.; BALTAR, M. L. B. oportunidades e barreiras para o desenvolvimento do cicloturismo 
In: SALDANHA, L.; SOUZA, H. A. S.; DECASTRO, J.; BALASSIANO, R. (Orgs.) III Encontro para o 
Desenvolvimento do Cicloturismo: Governança para Desenvolvimento Regional. Rio de Janeiro: 
COPPE - UFRJ, 2021. 

1 Doutorando do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: victor@pet.coppe.ufrj.br 
2 Doutoranda do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: mabaltar@pet.coppe.ufrj.br 

https://youtu.be/F2mZhZzIF4A?t=4545
https://bit.ly/ebook_3edesc
http://planett.com.br/edesc/
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RESUMO 
O cicloturismo é considerado um nicho de mercado com potencial para aumentar a competitividade no 
mercado global de turismo e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, para se estabelecer como 
uma atividade sustentável amplamente difundida, as partes interessadas devem trabalhar em conjunto e 
adotar medidas de planejamento estratégico para melhorar a qualificação de infraestrutura e amenidades 
demandados pelos ciclistas. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo identificar e descrever, por meio de 
revisão bibliográfica narrativa, as oportunidades e barreiras para o desenvolvimento do cicloturismo, bem 
como indicar propostas de minimização dos problemas encontrados. Os resultados aqui expressos indicam 
que o cicloturismo tem enorme potencial na promoção do desenvolvimento sustentável porque, entre outros 
benéficos, desenvolve o comércio local, oferece uma forma de impacto mínimo no meio ambiente e ajuda a 
reduzir o congestionamento do tráfego. Todavia, má segurança viária para ciclistas, infraestrutura 
inadequada e dificuldades associadas ao transporte de bicicletas nos serviços de transporte público, 
atualmente atuam como impedimentos ao desenvolvimento do cicloturismo. Com isso, claramente, para que 
as principais preocupações dos ciclistas sejam atendidas, é necessária uma resposta consistente e 
cooperativa das partes interessadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cicloturismo; oportunidades; barreiras; planejamento estratégico. 
 
 
ABSTRACT 
Cycle tourism is considered as a niche market with the potential to increase competitiveness in the global 
tourism market and promote sustainable development. However, to establish itself as a widespread 
sustainable activity, stakeholders must work together and adopt strategic planning measures to improve the 
provision of infrastructure and amenities required by cyclists. Thus, this paper aims to identify and describe, 
through narrative bibliographic review, the opportunities and barriers for the development of cycle tourism, as 
well as indicate proposals to minimize the problems encountered. The results expressed here indicate that 
cycle tourism has enormous potential in promoting sustainable development because, among other benefits, 
develops local commerce, offers a way of having a minimal impact on the environment and helps to reduce 
traffic congestion. However, poor traffic safety for cyclists, inadequate infrastructure and difficulties associated 
with transporting bicycles in public transport services, currently act as impediments to the development of 
cycle tourism. With that, clearly, so that the main concerns of cyclists are addressed, a consistent and 
cooperative response from stakeholders is required. 
 
KEYWORDS: cycle tourism; opportunities; barriers; strategic planning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No passado, a relação entre transporte e turismo concentrava-se principalmente na 

atividade do transporte como um meio para atingir um fim, e não como um componente contextual 

da oferta turística, isto é, como um atrativo turístico, especialmente no destino (LUMSDON, 2000). 

Entretanto, com a introdução dos princípios do turismo sustentável sendo colocados em prática 

(BUTLER, 1999), atividades mais sustentáveis, como o cicloturismo, têm sido incentivadas para 

diminuir as duas formas de transporte mais poluentes e consumidoras de energia do mundo - o 

transporte aéreo e o veículo motorizado (GREENE; WEGENER, 1997). 

Atualmente, o cicloturismo tem chamado atenção dos tomadores de decisão com funções 

relacionadas ao transporte e ao turismo devido à sua ampla gama de benefícios para promoção da 
sustentabilidade (LAMONT, 2009; PUCHER et al. 2010; RITCHIE et al., 2010). O desenvolvimento 

dele é importante por diversas razões, tais como: (i) aprimorar o comércio local e ampliar 

oportunidades de negócios, principalmente nas áreas rurais; (ii) oferecer uma forma de turismo 

ambientalmente sustentável, com impacto reduzido no meio ambiente (redução de consumo de 

combustíveis fósseis e, consequentemente, de emissões de dióxido de carbono - CO2, por 
exemplo); e (iii) ajudar a reduzir o congestionamento do tráfego (SUSTRANS, 1999; PUCHER et 

al., 2010; HAN et al., 2017). Essa modalidade de turismo permite que os viajantes desfrutem de 

uma experiência mais intimista com a cidade, visto que, ao pedalar, os turistas ficam em maior 

contato com seu entorno se comparado ao viajante em veículo motorizado (GONÇALVES JUNIOR 
et al., 2016).  

O cicloturismo tornou-se reconhecido como um nicho de mercado importante e crescente, 

com potencial para fornecer uma série de benefícios sociais, econômicos e ambientais às áreas 
turísticas e à comunidade em geral (RITCHIE, 1998; LUMSDON, 2000; FAULKS et al., 2007; 

LUMSDON; MCGRATCH, 2011; LEE, 2014). Porém, sua promoção não envolve apenas a 

impressão e distribuição de mapas de ciclovias e inclusão de sinalização direcional. Para incentivar 

o cicloturismo, necessita-se que seja proposta uma abordagem cooperativa entre as partes 

interessadas, baseada no planejamento estratégico, que envolve investimentos em infraestrutura e 
segurança viária adequadas, além de integração modal (LAMONT; BUULTJENS, 2011; ABREU et 

al., 2020).  Isso porque, observar as necessidades e enxergar os pontos fortes e fracos a fim de 

buscar soluções, são essenciais no incentivo de um novo modo de turismo. 

Nesse sentido, o artigo tem como objetivo identificar e descrever, por meio de uma revisão 

bibliográfica narrativa, algumas das principais oportunidades e barreiras para o desenvolvimento do 

cicloturismo, bem como indicar propostas de minimização dos problemas encontrados. Para 

alcançar seus objetivos, este estudo está organizado em cinco seções, conforme segue. Além 

dessa seção introdutória, na Seção 2, apresenta-se o procedimento metodológico. Na Seção 3, há 

a descrição do cicloturismo, bem como de suas oportunidades para alcançar o desenvolvimento 
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sustentável. Na Seção 4, são discutidas barreiras para desenvolvimento do cicloturismo e 

identificadas as medidas para minimizá-las. Finalmente, na Seção 5, apresenta-se as 

considerações finais. 

 
2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O procedimento metodológico adotado na presente pesquisa consiste em uma revisão 

narrativa da literatura que está dividida em quatro etapas: (I) Determinação do Protocolo de 

Revisão; (II) Definição do Referencial Base e Buscas Cruzadas; (III) Leitura dos Artigos; e (IV) 

Elaboração do Referencial Teórico, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Procedimento Metodológico. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

A primeira etapa, chamada de “Determinação do Protocolo de Revisão”, define os objetivos 

do artigo, os critérios de inclusão e qualificação (qualidade e aplicabilidade) e o método de busca. 

Salienta-se que como critérios de inclusão nas pesquisas realizadas foram considerados: (i) tempo 

de cobertura: todos os anos; e (ii) enquadramento com o objetivo proposto. E como critérios de 

qualificação tem-se: (i) a pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica bem fundamentada? (ii) o 

estudo apresenta inovação técnica? (iii)  as contribuições são discutidas? e (iv) os resultados e 

conclusões são consistentes com os objetivos estabelecidos? Destaca-se que, embora o presente 

artigo utilize esses critérios de qualificação, nos resultados não são expostas as limitações e 

lacunas de cada estudo, incluído no repositório de pesquisa, visto que não é o objeto desta 

pesquisa.  

A segunda etapa, denominada como “Definição do Referencial Base e Buscas Cruzadas”, 

consiste nas buscas efetivas, que tem como referenciais base os trabalhos desenvolvidos por 
Lamont e Buultjens (2011) e por Gazzola et al. (2018). Estes trabalhos foram considerados 

pertinentes para iniciar as buscas por apresentarem objetivos compatíveis com o do presente 

artigo, serem citados com frequência na literatura (ou seja, apresentam expressiva relevância 
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científica) e terem sido publicados em periódicos com prestígio internacional (Issues in Tourism e 

Sustainability, respectivamente).  

A partir destes estudos, foram realizadas buscas cruzadas, ou seja, incluídos estudos 

mencionados nos artigos adotados como base e, assim, desenvolvida uma rede de contribuição 

para investigação do problema, que se constituiu em 70 estudos sobre a temática. Destaca-se que 

nessa etapa aplica-se os critérios de inclusão para uma primeira triagem dos estudos. A terceira 

etapa, denominada como “Leitura dos Artigos”, consiste na análise completa dos artigos incluídos 

na triagem inicial e aplicação dos critérios de qualificação para triagem final dos estudos e, assim, 

determinação do repositório de pesquisa que contemplou a presença de 50 importantes estudos 

sobre o assunto. E, por fim, a quarta etapa, chamada de “Elaboração do Referencial Teórico”, 

consiste em uma pesquisa exploratória, aqui expressa na forma de artigo. 

 
3. CICLOTURISMO COMO ATIVIDADE SUSTENTÁVEL 

 

As transformações em curso na sociedade contemporânea, seja no âmbito social, 

econômico e/ou ambiental, são promotoras de novos comportamentos e atitudes relacionados à 

mobilidade urbana. No cenário do lazer e do turismo, estas transformações são caracterizadas 
principalmente pela ocupação do tempo livre e da necessidade de fuga do cotidiano (CAMPOS et 

al., 2016). Partindo desses pressupostos, o cicloturismo tem sido considerado como atividade 

turística que promove a sustentabilidade (GAZZOLA et al., 2018).  

Ele refere-se ao turismo que envolve assistir ou participar de um evento de ciclismo ou 

participar de passeios de bicicleta independentes ou organizados (RITCHIE, 1998; BULL, 2006; 
RITCHIE et al., 2010), na qual pedalar é parte significativa da experiência turística (ABREU et al., 

2020). Para Aguilar et al. (2008), o cicloturismo é uma atividade turística recreativa, que consiste 

em realizar percursos de bicicleta em setores urbanos ou rurais, dentro ou fora das rodovias, com 

interesse paisagístico, cultural e/ou ambiental. A viagem por cicloturismo pode durar de um dia a 

vários meses e percorrer desde uma comunidade do interior até vários países, além disso, o roteiro 

pode ser cumprido sozinho, em dupla, em família ou em grandes grupos.  

O cicloturismo representa muito mais do que apenas uma forma eficiente e econômica de 

viagem (CAVALLARI, 2012), ele está se tornando uma atividade global de turismo sustentável mais 
popular do mundo (LAMONT, 2009; RITCHIE et al., 2010; LEE, 2014; PUCHER et al., 2010; HAN 

et al., 2017), ou seja, impacta positivamente os três pilares do desenvolvimento sustentável que 

são: social, econômico e ambiental.  
No campo social, alia saúde e bem-estar (RITCHIE et al., 2010; LEE, 2014; DOBSON, 

2015) e permite o contato com novas culturas (PUCHER et al., 2010). O cicloturista se relaciona 

com as pessoas durante o caminho, o que torna de igual importância o percurso e o destino 
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(LAMONT, 2009), e a bicicleta apresenta oportunidades de conhecer destinos que ainda não estão 

sujeitos ao turismo de massa, podendo descobrir inclusive territórios intocados (FORMATO, 2009).  

No campo econômico, esse tipo de atividade aumenta as taxas de ocupação do destino 

(oportunidades de emprego diretas, indiretas e induzidas) (GARRETT-PELTIER, 2011; 

PRIVITERA, 2011) e a competitividade e atratividade de áreas que estão à margem do turismo de 
massa (RITCHIE, 1998; HØYER, 2000; RITCHIE et al., 2010), é econômico (CAVALLARI, 2012), 

favorece o desenvolvimento local (FAULKS et al., 2007; KOCH, 2013; BEANLAND, 2013), diminui 

os custos de saúde para todo o sistema (BASSETT et al., 2008) e reduz os congestionamentos 

(SUSTRANS, 1999). Além disso, cria diferentes perfis de emprego (guia de cicloturismo e gerente 

de mobilidade, por exemplo) que emergem para atender aos requisitos técnicos dos cicloturistas e 

suas necessidades para mobilidade (PRIVITERA, 2011).  

No campo ambiental, impacta menos o meio ambiente do que o transporte motorizado 

(SUSTRANS, 1999; CHANG; CHANG, 2005) porque reduz a poluição, principalmente as emissões 

de CO2 (LAMONT, 2009) e o consumo de combustíveis fósseis (SUSTRANS, 1999), cria uma rede 

de estradas verdes (WEARING; NEIL, 2009) e constitui-se em uma importante estratégia para a 

problemática da sazonalidade (CAVALLARI, 2012).  

De maneira a sintetizar as informações anteriores, a Figura 2 apresenta alguns dos 

benefícios do cicloturismo para promoção do desenvolvimento sustentável.  

 
Figura 2. Benefícios da adoção do cicloturismo no âmbito do desenvolvimento sustentável. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Cabe mencionar que, embora cada benefício indicado na Figura 2 esteja associado a um 

âmbito do desenvolvimento sustentável, ressalta-se que cada benefício pode estar intimamente 

ligado a mais de um âmbito. Por exemplo, tem-se a redução dos congestionamentos, que pode ser 
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associado: (i) a redução de gastos com combustível, sendo um aspecto econômico; (ii) a redução 

das emissões de CO2, em virtude da redução do consumo de combustíveis fósseis, sendo um 

aspecto ambiental; e (iii) o melhoramento da qualidade de vida dos habitantes, em virtude do 

melhoramento da qualidade do ar, sendo um aspecto social.  

Embora o cicloturismo apresente várias vantagens para promoção do desenvolvimento 

sustentável, ainda existem barreiras para que a atividade seja largamente difundida (LAMONT; 

BUULTJENS. 2011). Dessa forma, a próxima seção busca trazer o debate sobre o seu 

desenvolvimento por meio do planejamento estratégico.  

 

4. BARREIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CICLOTURISMO 
 

Como dito anteriormente, promover o cicloturismo e atrair ciclistas não é apenas uma 

questão de imprimir e distribuir mapas de ciclovias e erguer sinalização direcional, para uma real 

promoção torna-se necessário que seja proposta uma abordagem cooperativa entre as partes 

interessadas, baseada no planejamento estratégico, o que envolve investimentos em segurança, 

infraestrutura viária e integração modal (LAMONT; BUULTJENS. 2011). Salienta-se que as 

barreiras mencionadas neste trabalho não foram discutidas exaustivamente, por isto, não impedem 

o reconhecimento de outras. 

Diversos autores afirmam que o nível de segurança percebido ao andar de bicicleta tem 

influência significativa na seleção de destinos dos adeptos ao cicloturismo (BEIOLY, 1995; 

RITCHIE, 1998; THULL; DE SPA, 2001; LAMONT, 2008; LUMSDON e PEETERS, 2009). Nesse 

sentido, são necessários investimentos em infraestrutura apropriada e segura (como ciclovias e 

estacionamento de bicicletas bem planejados) e a implementação de programas educacionais e de 

treinamento substanciais destinados a posicionar o ciclismo como um meio de transporte 

culturalmente aceito para facilitar o crescimento do cicloturismo (LAMONT; BUULTJENS. 2011). 

Uma outra medida que pode contribuir para aumentar os níveis de segurança dos ciclistas em vias 

públicas é a introdução de legislação que indicará um maior dever de atenção por parte dos 

motoristas (CYCLISTS TOURING CLUB, 2004). Como possíveis leis destinadas a aumentar a 

segurança viária, tem-se, por exemplo, a legalização da utilização de capacete para bicicletas, que 

podem ajudar a prevenir lesões na cabeça em quedas e colisões, e de limites de velocidade para 
veículos a motor (PUCHER et al. 2010). A segurança dos ciclistas engloba a conscientização de 

quais estradas podem ser consideradas perigosas para o ciclismo (LAMONT; CAUSLEY, 2010). 

Cabe ressaltar ainda que é notório que uma avaliação da qualidade, no âmbito da segurança, por 

parte da demanda (entrevistas com ciclistas, por exemplo) é a melhor estratégia para obtenção de 

informações quanto a segurança viária (LAMONT; BUULTJEN, 2011). Isso porque são eles quem 

estão diretamente envolvidos na atividade e conhecem, melhor do que qualquer outra parte 

interessada, as limitações e oportunidades que a atividade pode oferecer. 
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Também está clara a necessidade de uma infraestrutura física aprimorada ao ciclismo nas 

vias públicas (RITCHIE, 1998; LAMONT, 2009; LAMONT; BUULTJENS. 2011) com rotas bem 

planejadas (DOWNWARD; LUMSDON, 2011) para aumentar a segurança viária, facilitar seu 
acesso e torná-las mais atrativas (ABREU et al., 2020). Isso se refere, por exemplo: (i) a utilização 

de amortecedores de separação para reduzir a possibilidade de os ciclistas serem forçados a 

situações perigosas decorrentes das condições da estrada; (ii) a instalação de bermas de estrada, 

que são faixas longitudinais pavimentadas, contíguas e não destinadas ao uso de automóveis 

senão em circunstâncias excecionais, adequadamente amplas e com largura suficiente para 

segurança dos ciclistas; ou (iii) construção de redes de ciclismo que ofereçam aos praticantes uma 

segregação completa do tráfego de veículos (LAMONT; BUULTJENS. 2011). Também é importante 

observar atributos naturais, aspectos socioculturais, associações simbólicas e, em muitos casos, 

uma ênfase temática em relação à definição das rotas (JEFFERSON; LICKORISH, 1991; 

DOWNWARD; LUMSDON, 2011), de modo a torná-las mais atrativas aos ciclistas. Dessa forma, 

deve-se entender as diferentes motivações daqueles que se envolvem e dedicam a essa atividade 
para observar os diferentes comportamentos e preferências de viagem (RITCHIE et al., 2010). 

Indica-se ainda a necessidade da disponibilidade de supermercados, restaurantes, oficinas de 

aluguel e reparação de bicicletas e locais para se hospedar ao longo das principais rotas, de modo 

a atender as necessidades dos ciclistas (LEE, 2014). Há ainda consenso sobre a necessidade de 

oferecer estacionamento adequado para as bicicletas - especialmente no quesito segurança para 

evitar roubos e protegê-las de intempéries (LITMAN, 2009; PUCHER, 2008). Além disso, o 

incentivo a utilização de trilhas ferroviárias, isto é, trilhas multiuso de longa distância construídas 

em corredores ferroviários fora de uso, é uma opção valiosa devido à melhora da segurança dos 

ciclistas e do atrativo turístico valioso (BEETON, 2003; BEETON, 2006). Ademais, essas rotas 

normalmente são livres de tráfego e, consequentemente, de poluição ambiental (atmosférica, 

sonora e visual) emitida pelos veículos a motor, portanto trazem maiores benefícios para a saúde 

dos praticantes.  

Dado que os ciclistas tendem a preferir a familiaridade de usar sua própria bicicleta em vez 

de alugar uma na chegada ao destino (SIMONSEN; JORGENSON, 1998), outra área que requer 

atenção são os sistemas integrados para o transporte delas. O cicloturismo pode levar a um 

aumento nas viagens de carro se não forem fornecidos serviços de transporte convenientes e 

ecológicos para o transporte de bicicletas (CHEN; CHENG, 2014). Portanto, os serviços de 

transporte aéreo, de ônibus e ferroviário são muito importantes para o cicloturismo. Isso porque 

representam elos cruciais que facilitam o movimento de ciclistas independentes ao longo de rotas 

de tráfego (LEIPER, 2004). Nesse sentido, são necessárias campanhas para educar os provedores 

de transporte sobre as necessidades dos indivíduos que viajam de bicicleta, a fim de anular esse 

impedimento ao desenvolvimento do cicloturismo (LAMONT; BUULTJENS. 2011). Partindo-se 

desse pressuposto, é importante que os órgãos públicos introduzam políticas mais afinadas com as 
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necessidades dos ciclistas junto às companhias aéreas, de ônibus e ferroviárias. As empresas 

privadas também podem ser incentivadas a incorporar políticas favoráveis ao ciclista por meio da 

persuasão, incentivos fiscais e como parte de seus requisitos de licenciamento. Por fim, destaca-se 

que quando é feito um planejamento do transporte público para o cicloturismo, a intermodalidade 

contribui significativamente para os ganhos ambientais de longo prazo associados (LUMSDON 

2000). Portanto, projetar e fornecer um serviço de transporte público que não agride o meio 

ambiente, aceito pelos ciclistas, é de considerável importância para sustentabilidade nas redes de 

transporte (CHEN; CHENG, 2014). 

Assim como realizado para as oportunidades, a Figura 3 busca sintetizar os desafios, bem 

como algumas das possíveis estratégias de melhoria do problema. 
 

Figura 3. Desafios da adoção do cicloturismo como atividade amplamente difundida. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Portanto, com tudo que foi abordado na presente seção, fica claro que a cooperação das 

partes interessadas e soluções relativas à segurança, acesso e infraestrutura viária são 

fundamentais para que todos os benefícios sejam alcançados. Isto é, para que as principais 

preocupações dos ciclistas sejam atendidas, é necessária uma resposta consistente e cooperativa 
das partes interessadas (LAMONT; BUULTJENS. 2011; ABREU et al., 2020). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O cicloturismo é um nicho de mercado turístico com significativo potencial de crescimento e 

atualmente recebe substancial atenção de pesquisadores, profissionais e formuladores de políticas 

públicas interessados no planejamento e gerenciamento de opções de turismo mais sustentáveis.  

Entretanto, para que essa atividade seja amplamente difundida é necessário que suas 

barreiras sejam vencidas. Nesse sentido, este artigo teve como objetivo identificar e discutir, por 

meio de uma revisão narrativa da literatura, as oportunidades e barreiras para o desenvolvimento 

do cicloturismo, bem como propor ideias de minimização das barreiras identificadas.   

Os resultados da revisão bibliográfica indicam que o cicloturismo tem enorme potencial na 

promoção do desenvolvimento sustentável porque, entre outros benéficos, desenvolve o comércio 

local, apresenta impacto mínimo no meio ambiente e ajuda a reduzir o congestionamento do 

tráfego. Todavia, problemas na segurança viária para os ciclistas, infraestrutura inadequada e 

dificuldades associadas ao transporte de bicicletas nos serviços de transporte público são, 

atualmente, impedimentos ao desenvolvimento dessa atividade. 

Conforme a exposição da narrativa, nota-se a existência de uma série de aspectos que 

podem facilitar as experiências do cicloturismo e enfatiza-se a necessidade de coordenação entre 

todas as partes interessadas no desenvolvimento e na vinculação de estratégias e políticas de 

disseminação dessa atividade. 

Nesse sentido, este artigo serve ao debate sobre a importância de estudos que tratam da 

identificação das oportunidades e barreiras para o desenvolvimento do cicloturismo, bem como 

auxilia os tomadores de decisão de transportes e turismo sobre os rumos que precisam tomar para 

o desenvolvimento do cicloturismo. Destaca-se ainda que as oportunidades e barreiras aqui 

discutidas não excluem a existência de outras de igual importância que possam ter ficado de fora 

dessas considerações. 
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RESUMO 
As unidades de conservação atuam não só na preservação do meio ambiente, mas também na manutenção 
da qualidade de vida e bem-estar obtidos pela sociedade através do contato com a natureza e seus serviços 
culturais. Desse modo, alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030, o 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) criou o programa Vem Pedalar RJ buscando fomentar por meio do 
turismo sustentável e da educação ambiental através da prática do ciclismo no meio natural como forma de 
lazer. O presente artigo apresenta o perfil dos ciclistas participantes, utilizando como base de estudo 
informações armazenadas no banco de dados do programa “Vem Pedalar RJ”, assim como uma análise de 
conteúdo temático. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cicloturismo, áreas protegidas, uso público, saúde mental, bem-estar. 
 
 
ABSTRACT 
Protected areas can be more than the preservation of the environment but also contribute to the maintenance 
of the quality of life and human well-being through contact with nature and its cultural services. Synergically 
with the sustainable development goals (SDG) of the 2030 agenda, the Rio de Janeiro State Environmental 
Agency (INEA), developed the "Let´s Ride Program" (Vem Pedalar RJ in Portuguese), which aims to promote 
sustainable tourism and environmental education throughout the practice of cycling in the natural environment 
as a form of recreation. This paper presents the profile of the program's cyclists based on the database of the 
"Vem Pedalar RJ" program, as well as analysis of thematic content, which was taken as the basis for the 
study. 
 
KEYWORDS: bicycle touring, protected areas, public use, mental health, well-being. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil existem atualmente 2.376 Unidades de Conservação (UC) que desempenham um 

papel fundamental na preservação dos biomas brasileiros como a Caatinga, o Pantanal, a Mata 

Atlântica, a Amazônia, o Pampa e o Cerrado, além do bioma marinho (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2019). 

A origem das Unidades de Conservação Brasileiras, deriva do movimento mundial iniciado 

em 1872 quando da criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estado Unidos, como área 

natural protegida para fins de conservação da natureza e recreação (VALLEJO, 2002).  

Via de regra a criação de áreas naturais protegidas, é motivada pela existência de atrativos 

naturais de grande beleza cênica, além de fornecerem para a sociedade serviços ecossistêmicos e 

atividades culturais, de lazer, e de turismo, proporcionando saúde mental e bem-estar para os 

seres humanos, sendo esses serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da vida na 

terra (SIMONETTI; NASCIMENTO, 2013). 

Segundo o Fórum Econômico Mundial (CROTTI; MISRAHI, 2017), o Brasil é apontado 

como o primeiro entre 136 países, quando considerado o número de atrativos naturais e sua 

competitividade no turismo em termos de potenciais produtos turísticos. A vocação do Brasil para o 

turismo se alicerça na sua exuberante natureza, constituindo seu inegável patrimônio e ativo 

econômico. Desta forma, compete ao poder público, principal gestor destes ativos, incentivar e 

formular diretrizes para o desenvolvimento do turismo sustentável em áreas públicas protegidas. 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), é o braço executivo da Secretaria de Estado do 

Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) sendo responsável pela gestão de 38 Unidades de 

Conservação (UCs), distribuídas ao longo de todo estado do Rio de Janeiro, que somadas 

representam 451.931 hectares ou 10,34 % da área do Estado (INEA, 2019).  

As áreas protegidas são lugares gratuitos e acessíveis, frequentemente seguros, que 

oferecem a possibilidade de recreação, prática de atividades físicas, terapêuticas e de relaxamento, 

e fornecem benefícios diretos à saúde mental e ao bem-estar. 

As UCs estaduais possuem diversos atrativos e equipamentos que possibilitam as 

chamadas atividades físicas de aventura na natureza (AFAN). Dentre essas praxes podem-se listar 

as trilhas com circuitos de mountain bike, segmento do ciclismo voltado para pedaladas em 

montanha e percursos irregulares, conectando o uso da bicicleta à natureza.  

Neste sentido, o uso recreativo da bicicleta se consolida cada vez mais no Brasil, que 
atualmente é composto por 18.554 empresas que geraram 117.550 empregos diretos (SOARES et 

al., 2015). A participação de micro e pequenas empresas é significativa, representando, juntas, 

mais de 95% deste total (SOARES et al., 2015). 

Em 2017, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) criou o Programa Vem Pedalar (PVP) RJ, 

visando incentivar o uso da bicicleta e a prática do cicloturismo em áreas protegidas sob sua 
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gestão. Os eventos do PVP são realizados gratuitamente, conforme calendário pré-estabelecido 

nas Unidades de Conservação estaduais e no seu entorno.   

O PVP foi regulamentado por meio da Resolução INEA n° 155 de 28 de junho de 2018, e 

tem como objetivo principal promover a visitação ecologicamente consciente, por meio do turismo e 

da educação ambiental, buscando o desenvolvimento da ciência cidadã. 

Adicionalmente, foi criada a Lei Estadual n° 8308 de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe 

sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo nos parques estaduais do Rio de 

Janeiro e nas trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno, e veio a confirmar a política 

estadual de abertura dos parques estaduais à visitação e ao uso público. 

Em face ao cenário atual e futuro do uso da bicicleta como vetor da visitação de áreas 

naturais, o presente artigo tem como objetivo analisar o perfil dos participantes do programa Vem 

Pedalar RJ realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente em 9 unidades de conservação durante o 

ano de 2019, identificando padrões, lacunas e apontando soluções para a melhoria dessa prática 

nas UCs estaduais.   

 
1.1. O uso da bicicleta em áreas naturais 

O uso da bicicleta como meio de transporte e recreação traz diversos benefícios, tanto para 

saúde quanto para questões de mobilidade urbana, caracterizando-se como opção de locomoção 

de baixo impacto ambiental por não emitir gases poluentes. Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (COELHO FILHO; SACCARO JUNIOR, 2017), o Brasil tem mais bicicletas do 

que carros, são 50 milhões de bicicletas contra 41 milhões de carros. Apesar disso, apenas 7% dos 

brasileiros utilizam a bicicleta como meio de transporte principal. 

Segundo levantamento realizado pela ONG Transporte Ativo (2018), 61.9% dos usuários 

utilizam a bicicleta como forma de lazer. Os números relativos aos praticantes de ciclismo no Brasil 

ainda são imprecisos.   
Saldanha et al. (2019) apontam que o uso da bicicleta para fins recreativos e de forma não 

competitiva abrange as diferentes concepções do cicloturismo. O uso da bicicleta voltada para o 

cicloturismo se divide em dois tipos: Touring e Center-Base (GOMES, 2018). Neste caso a 

modalidade cicloturismo, ocorre tanto em centros urbanos, quanto em áreas rurais e Unidades de 
Conservação (COX, 2012), o que envolve o uso de bicicletas do estilo mountain bike, estrada, 

híbridas ou urbanas, a depender do tipo de superfície existente. 
No caso do Touring, o cicloturista usufrui de hospedagem local em período curto (um ou 

dois dias), tendo como objetivo viajar por diferentes lugares percorrendo longas distâncias. Na 
modalidade Center-Base, o período de hospedagem tende a ser maior, sendo a finalidade dos 

cicloturistas desbravar as rotas regionais. 
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Para Soares e Jung (2010), “o cicloturista busca aventura, belezas naturais e simplicidade... 

Vive intensamente o trajeto, relaciona-se com as pessoas do caminho e dá tanta ou maior 

importância ao percurso quanto ao destino”.  

Via de regra, os destinos buscados pelo cicloturista são áreas e lugares excepcionais como 

as Unidades de Conservação. Da perspectiva de conservação da natureza, essa modalidade é 

uma prática desejada e sustentável, devendo, entretanto, ser criadas estruturas de apoio capazes 

de atrair e receber mais adeptos dessa modalidade para o contexto das UCs, aproximando as 

pessoas da natureza.  

Essa relação direta da população com seu meio ambiente é descrita na carta de Ottawa, 

publicada em 1986 durante a primeira conferência internacional sobre promoção da saúde, como 

uma relação inextricável que “constitui a base para uma abordagem socioecológica da saúde” 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). 

 
1.2. Restrições do uso da bicicleta em áreas naturais 

A Lei Federal 9.985/2000 que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) estabelece em seu Art. 7º dois grupos, com características específicas: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

Estas categorias implicam em restrições que regulam e até impedem a prática do ciclismo 

em seu interior. Neste caso, as classificadas como Proteção Integral se constituem como categoria 

mais restritiva quanto aos tipos de uso.  

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já o objetivo básico das Unidades de Uso 

Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. 

Neste sentido, o enquadramento e as permissões de uso à luz da Lei do SNUC das UCs 

participantes do PVP são apresentados a seguir. 

 
Tabela 1. Enquadramento das UCs participantes do PVP conforme categorias do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação. 

UC participante Categoria Permissão de uso público 
PESET Proteção Integral Sim 
REBIOA Proteção Integral Não 
APAAI Uso sustentável Sim 
PEPS Proteção Integral Sim 
APAMC Uso sustentável Sim 
PETP Proteção Integral Sim 
APAG Uso sustentável Sim 
MONA Serra da Beleza Proteção Integral Sim 

Fonte: Elaboração própria. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a elaboração deste artigo, foram utilizados como base dados coletados através dos 

formulários de inscrição no programa “Vem Pedalar RJ”, disponibilizados em meio eletrônico pela 
ferramenta Google Forms. 

Foram analisados 643 questionários direcionados aos ciclistas interessados em participar 

dos oito eventos de ciclismo de montanha realizados durante o ano de 2019 nas seguintes 

unidades de conservação: Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu (APA Alto Iguaçu), Parque 

Estadual dos Três Picos (PETP), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), Parque Estadual 

da Pedra Selada (PEPS), Monumento Natural Serra da Beleza (Mona Serra da Beleza), Área de 

Proteção Ambiental de Macaé de Cima (APA Macaé de Cima), Área de Proteção Ambiental do Rio 

Guandu (APA Guandu) e Reserva Biológica Estadual de Araras (REBIO Araras). 

Os formulários apresentaram questões fechadas, de múltipla escolha e de cunhos 

socioeconômico e sociocultural, sendo consideradas obrigatórias as perguntas sobre idade e 

profissão, gênero e origem, frequência na prática de atividades físicas, condições de saúde e 

existência de alergias, circuitos de interesse, contato emergencial, contato próprio, e meio de 

comunicação pelo qual obteve informações sobre os eventos. Mediante análise qualitativa e 

quantitativa elaboraram-se quadros e gráficos a fim de exteriorizar o perfil dos cicloturistas 

participantes do objeto abordado.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os 8 eventos ocorridos em 2019 em 8 Unidades de Conservação abrangendo 10 

municípios (Miguel Pereira, Resende, Itatiaia, Teresópolis, Petrópolis, Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, Niterói, Valença, Nova Friburgo) conforme Figura 1, reuniram 643 inscritos no total. A 

distância média dos percursos foi de 20,5 quilômetros e a altimetria média de 498 metros de ganho, 

sendo privilegiados caminhos de baixa dificuldade técnica.  

A escolha de percursos com menores distâncias e pouca altimetria, é devida ao objetivo 

recreativo e de contemplação da natureza. Outro fator se deve a questões logísticas e operacionais 

quanto à organização dos eventos, uma vez que, eventos maiores possuem maior complexidade 

envolvida e exige mais recursos humanos e financeiros.   
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Figura 1. Mapa das unidades de conservação participantes do Programa Vem Pedalar em 2019 e municípios 
abrangidos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) localizado entre os municípios de Niterói e 

Maricá, na região metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro, recebeu o maior número de 

participantes 235 inscritos, seguido da REBIO Araras, com sede em Petrópolis e APA Alto Iguaçu 

com sede em Nova Iguaçu, município da região metropolitana, com 151 e 89 participantes, 

respectivamente. 

É importante ressaltar que apesar da proibição de uso público, por conseguinte da visitação 

pública no caso mais restrito da REBIO Araras em Petrópolis, o INEA não realiza o evento do PVP 

no interior da UC, mas no seu entorno.  Nas demais UCs de Proteção Integral a realização do PVP 

é enquadrada conforme às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade.  

Neste sentido os resultados indicam um avanço na gestão por parte do INEA que concilia 

as atividades de ciclismo de forma compatível com a legislação, salvaguardando o 

desenvolvimento econômico e a conservação da natureza.  

A análise da origem dos participantes indicou participantes provenientes de 36 municípios 

do estado do Rio de Janeiro, conforme apresentado na Figura 2, sendo os cinco mais relevantes 

Rio de Janeiro (n=162), Niterói (n=115), Petrópolis (n=85), Resende (n=40) e Nova Iguaçu (n=31). 

A soma dos participantes da capital Rio de Janeiro (n=162) e Niterói (n=115), representam 43,1% 

do total de participantes.  
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 Quando considerada a UC que recebeu maior número de participantes de diferentes 

municípios, a liderança coube ao Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) n=17, seguido da 

REBIO Araras n=11 e da APA Alto Iguaçu n=10. As explicações podem estar relacionadas à prática 

consolidada do ciclismo de montanha no PESET e no Vale das Videiras, localizado no entorno da 

REBIO Araras, assim como na região de Tinguá, em Nova Iguaçu, região coberta pela APA Alto 

Iguaçu.  

Destas 3 UC citadas duas estão na zona metropolitana PESET e a APA Alto Iguaçu, dentro 

da distância média de deslocamento para um evento Vem Pedalar RJ padrão de 154 km (± 29) ida 

e volta, considerando o centro do município informado pelo participante e o local da largada do 

evento.  
 

Figura 2. Município de origem dos participantes do Programa Vem Pedalar RJ. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) se destacou em relação ao número de 

participantes inscritos assim como na atração de participantes de um maior número de municípios 

(n=17). Inserido na região metropolitana, a localização do PESET pode ser o fator de atração de 

participantes. Entretanto ressaltamos que a vocação regional para a prática do ciclismo de 

montanha não pode ser negligenciada. 

A REBIO Araras, localizada predominantemente no município de Petrópolis, na localidade 

do Vale das Videiras é reconhecidamente uma região onde a prática do ciclismo de montanha e 

estrada são consolidadas e populares (MINGATOS, 2008).   
Ressalta-se o fato que independente da categoria de Unidade de Conservação (UC), os 

eventos priorizam percursos no entorno da UC fortalecendo a interação com as comunidades 

vizinhas.  
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Figura 3. Número de municípios de origem dos participantes dos eventos Vem Pedalar RJ por UC em 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Figura 4. Mapa de árvore com número de participantes do Programa Vem Pedalar RJ, distribuídos por Unidade de 

Conservação. 

 
Legenda: PESET - Parque Estadual da Serra da Tiririca, REBIOA - Reserva Biológica de Araras, APAAI - Área de Proteção 
Ambiental de Alto Iguaçu, APAMC - Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, PEPS - Parque Estadual da Pedra Selada, 
PETP - Parque Estadual de Três Picos, APAG - Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, MONASB - Monumento Natural 
Serra da Beleza. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quanto ao gênero, dos 643 cicloturistas inscritos, 155 se declararam do sexo feminino, 486 

masculinos e 2 não se declaram. A faixa etária mais representativa entre os participantes foi a de 

40 a 60 anos, representando 58,2% do total de participantes.  

A representatividade de gênero indicou que o ciclismo de montanha ainda é uma atividade 

preponderantemente praticada por homens, que representaram 76% dos participantes, indicando a 

necessidade de atrair mais mulheres para a prática.  

A menor participação feminina não significa que devemos desconsiderar o público, mas de 

criar as condições para que a prática se popularize entre as mulheres. Segundo Melo e Schetino 

(2009) essa diferença provavelmente se dá por vários motivos, um deles reside na devido a 

popularidade por outros esportes, como a corrida por exemplo. 

Em estudo sobre o perfil dos usuários de trilhas a pé, Koga e Oliveira (2011) analisaram o 

perfil do visitante dos Parques no estado de São Paulo e não encontraram diferença significativa 

entre o perfil de gênero dos visitantes sendo 50,71% do sexo masculino e 47,72% do sexo 

feminino.   

Segundo Deschamps e Domingues Filho (2005), homens e mulheres compartilham as 

mesmas motivações e recompensas na atividade física do ciclismo, citando a melhora da estética, 

melhoria no condicionamento físico e qualidade de vida. Entretanto, a motivação entre homens e 

mulheres diferem, sendo citada a socialização mais importante para homens e a realização pessoal 

é mais significante para as mulheres. Considerando a característica do evento ser realizado em 

grupo, pode ser esta uma das razões da prevalência da presença do público masculino.  

No que diz respeito à frequência na prática de atividade física, 73% (n=471) dos 

participantes declararam a prática regular do ciclismo de montanha, seguido do grupo que declarou 

que pratica esporadicamente, 13% (n=84). Autodeclarados atletas foram 12% (n=77) e os que se 

identificaram como sedentários foram 11% (n=2). O formulário de inscrição permite ainda que o 

participante declare seu perfil profissiográfico, apresentado na tabela 1. 

 
Tabela 5. Perfil profissiográfico declarado pelos participantes dos eventos Vem Pedalar RJ em 2019. 

Perfil n % 
Autônomo 179 28 
Emprego privado 168 26 
Emprego público 129 20 
Outros 128 20 
Estudante 21 3 
Desempregado 18 3 
Total 643 100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O perfil profissiográfico do PVP indicou que 74% dos participantes são profissionais do setor 

privado, público ou autônomo. Este dado chama a atenção, principalmente quando comparado a 
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baixa participação de estudantes. Em estudo realizado no Parque Nacional da Tijuca (FREITAS et 

al., 2002) verificou que 19% dos visitantes eram estudantes. A baixa participação deste público 

provavelmente se deve ao fato dos custos envolvidos para a prática do ciclismo no Brasil e da 

logística associada ao deslocamento até as UCs.  

Outra razão que pode explicar a baixa participação de estudantes e do público mais jovem, 

pode estar relacionado ao preço das bicicletas e equipamentos necessários à prática do esporte. 

Segundo Troncoso, Árevalo e Puttini (2019) o ciclismo urbano como prática educativa e de saúde, 

é caro devido aos impostos cobrados pela receita federal sobre produtos importados, sendo o 

preço final do produto nacional influenciado por montadoras e empresas de outros países que 

produzem com alta tecnologia.  

 
Figura 6. Número de participantes do Programa Vem Pedalar RJ por identidade de gênero. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dentre as formas de publicidade do evento, a mais efetiva foi o WhatsApp (n=263) seguida 

pelo Facebook e Instagram (n=162), que somados representam 66% da forma de acesso à 

informação sobre os eventos.  

A taxa de retorno dos participantes nos eventos foi de 7%, sendo que 93% dos participantes 

foram em apenas um único evento.  

A faixa etária mais representativa entre os participantes foi a de 40 a 60 anos, 

representando 58,2% do total de participantes, que pode ser explicada pelos custos envolvidos na 

atividade, assim como a necessidade de deslocamento até o local dos eventos, via de regra fora de 

centros urbanos. Corrobora também a idade economicamente ativa o fato de que 74% se 

autodeclaram empregados ou autônomos, o que demonstra o potencial de desenvolvimento 
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econômico associado à prática do ciclismo na forma da atividade turística local de base 

sustentável. 

Freitas et al. (2000) recomendam a caracterização do perfil dos visitantes como estratégia 

fundamental para melhor conhecer e satisfazer as necessidades dos usuários, e, ao mesmo tempo, 

desenvolver programas preventivos destinados aos visitantes. Neste sentido, o INEA provém 

durante o evento veículo de apoio e equipe de guarda parque com treinamento em primeiros 

socorros e resgate. 

A prática do ciclismo de montanha, apesar de popular, é bastante exigente fisicamente, 

(DIEFENTHAELER; VAZ, 2008) e os resultados indicam que os participantes dos eventos do PVP 

são praticantes frequentes da atividade, seguidos do grupo que declarou que pratica 

esporadicamente, somando 86% dos participantes, o que indica que o público-alvo está sendo 

alcançado.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência acumulada na criação e realização do programa Vem Pedalar indicou um 

incremento positivo nas ações do INEA. O Programa Vem Pedalar constitui uma agenda positiva, 

atendendo a uma demanda outrora reprimida e aproxima o usuário das Unidades de Conservação, 

engajando mais pessoas em prol da conservação e de atividades sustentáveis. Neste sentido o 

PVP se constituiu em um novo benchmark na prática do ciclismo de montanha no âmbito estadual 

podendo servir de exemplo e replicado em outras regiões turísticas com unidades de conservação 

de uso sustentável ou proteção integral. 

Os resultados do programa Vem Pedalar RJ corroboram o crescimento do uso da bicicleta 

como forma de recreação e lazer. A afluência de novos usuários e a prática do ciclismo de 

montanha fica demonstrada no número de inscritos nos eventos ocorridos no calendário de 2019, 

potencializando a atuação do INEA e gerando valor e reconhecimento às Unidades de 

Conservação promotoras dos eventos.  

Por fim, é preciso avançar na identificação das oportunidades de recreação, que possam 

atrair mais participantes de ciclismo, conforme os atrativos oferecidos pelas UCs como florestas, 

rios, cachoeiras, formações geológicas e patrimônio cultural, garantindo experiências únicas e 

sustentáveis.  

A manutenção e ampliação do Programa depende da sua consolidação institucional ao longo dos 

anos. A criação de novas rotas e circuitos oficiais no interior das UCs garantindo o acesso aos 

ciclistas deve ser considerada para a ampliação do uso da bicicleta em áreas protegidas no Estado.  
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RESUMO 
O cicloturismo tem crescido na Região Metropolitana de Curitiba. Um dos principais destinos dos ciclistas da 
região, em seus passeios de fim de semana, é a zona rural do município de São José dos Pinhais (SJP). A 
capital paranaense encontra-se conurbada com a vizinha SJP, a segunda cidade mais populosa da região 
com mais de 300.000 habitantes. Apesar do grande adensamento populacional e forte presença industrial na 
sede do município, a sua extensão territorial é grande (931 km²) o que lhe permite uma ampla área rural e 
uma porção bem preservada da Mata Atlântica. Em 2014 foi criado o Parque Nacional Guaricana, onde 6.806 
hectares (13,8%) ficam na porção sudoeste do município de São José e o restante da área pertence aos 
municípios litorâneos de Morretes, com 9.755 hectares (19,8 %), e Guaratuba, com 32.739 hectares (66,4%). 
Atualmente o Conselho do Parque, com representação de proprietários da região, da Associação dos 
Ciclistas do Alto Iguaçu, ONG’s ambientalistas, representantes do ICMBio e outros órgãos governamentais, 
está formatando o plano de manejo, cuja uma das atividades desejadas para ocorrer no entorno e em 
algumas áreas internas do Guaricana é o cicloturismo. SJP tem tradição no turismo rural, com o já 
consolidado “Caminho do Vinho” que atrai muitos ciclistas e não fica muito distante da porção São-joseense 
da Unidade de Conservação. Fazendo uso de uma breve revisão bibliográfica, somada a experiência de 
campo dos autores, objeto de muitas pedaladas nas localidades, o artigo tem objetivo de aprofundar o 
conhecimento sobre a região e indicar a possibilidade de novas rotas, visando potencializar ainda mais o 
cicloturismo no entorno do Parque Guaricana. 

PALAVRAS-CHAVE: cicloturismo, guaricana, caminho do vinho, turismo rural, unidade de conservação.

ABSTRACT 
Cycle tourism has increased in the metropolitan region of Curitiba and one of the main destination of the 
cyclists is the rural zone of Curitiba´s neighbour city: São José dos Pinhais (SJP). The capital of Paraná is 
geographically connected to SJP, the second largest city of the region - in terms of population - with more 
than 300.000 inhabitants.  Despite of its high population density and the strong industrial presence in the city, 
its territorial extension is broad (931 km2), what allows the development of a significant rural area and a quite 
interesting preservation of the Atlantic Forest. In 2014, it was created the National Park of Guaricana, where 
6.806 acres (13.8%) are in the southeast part of SJP, with the rest being divided in the coastal towns Morretes 
(9.755 acre or 19.8%) and Guaratuba (32.739 acre or 66.4%).  Nowadays, the Park Council, having as 
representatives, property owners of the area, the Alto Iguaçu Cyclists Association, NGOs, environmentalists, 
ICMBio and other governmental members, is developing an expansion plan for the region and one of the 
aimed activities is to develop a cycle tourism route inside the Guaricana and in its surroundings.  SJP has 
already tradition in the rural tourism, as the Wine Route (or, as it is known locally: “Caminho do Vinho”), which 
attracts several cyclists, and it is located not too far from the SJP´s portion of the protected area. Through an 
overall literature review, added to the field experience carried by the authors – object of many cycling rides in 
the region - this article aims to deepen the knowledge on the region, in order to suggest new routes to 
potentialize the cycle tourism surrounding the Guaricana Park. 

KEYWORDS: cycle tourism, Guaricana, wine route, rural tourism, protected area. 
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo abordará o potencial e a viabilidade do desenvolvimento de novas rotas e o 

possível impulso ao cicloturismo no Estado do Paraná, através da implantação do Parque Nacional 

Guaricana. Com o apoio da revisão documental e por meio de um estudo de caso, procurar-se-á 

descrever as características regionais, associando-as ao momento em que está sendo construído o 

plano de manejo da nova Unidade de Conservação. Entende-se a ocasião como oportunidade 

ímpar para crescimento do cicloturismo na região. Com o início dos trabalhos em 2019, está 

acontecendo a elaboração da normatização das atividades que poderão acontecer no interior e 

entorno do parque e a discussão é feita por meio de um conselho que reúne representantes do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ONG´s ambientalistas e de 

ciclistas, meio acadêmico e a comunidade local. Desta forma, entende-se como o momento 

propício para a proposição de novas rotas e a organização de uma instância local de governança 

para gerenciar ações coordenadas de incentivo ao turismo sustentável na região.  

A oportunidade do momento é evidente e pode gerar sinergia com a tradição de turismo 

rural da região lindeira, que conta com os já consolidados roteiros da Colônia Mergulhão (Caminho 

do Vinho), Colônia Murici e as colônias da Campina do Taquaral - todos em SJP. Roteiros próximos 

à Curitiba e que já vêm atraindo muitos ciclistas do município sede, da capital paranaense e outras 

cidades vizinhas.  

2. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E O CICLOTURISMO

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), também conhecida como Grande Curitiba, 

reúne 29 municípios do estado do Paraná em relativo processo de conurbação, especialmente São 

José dos Pinhais - município que faz divisa com a capital paranaense. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), no período de um ano, a RMC passou de 

3.615.027 para 3.654.960 habitantes, registrando taxa de crescimento de 1,10% acima das médias 

do Paraná (aumento populacional de 0,749%) e do país (0,792%). Curitiba e São José dos Pinhais 

são os municípios mais populosos da região com, respectivamente, 1.933.105 e 323.340 

habitantes e são as cidades da região que mais cresceram percentualmente no último ano, 

segundo as estimativas populacionais recentes divulgadas pelo IBGE.  
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Figura 1. Região Metropolitana de Curitiba 

Fonte: Baixar Mapas (2020). 

A prática do cicloturismo tem crescido ano a ano na região, dado que os cicloturistas estão 

procurando principalmente rotas com estradas rurais pelo entorno de Curitiba, sendo São José um 

dos destinos preferidos. O interesse pelo cicloturismo no estado do Paraná pode ser balizado 

quando se observa a tabela de respondentes da pesquisa para traçar o perfil do cicloturista 

brasileiro, para a publicação “O Cicloturista Brasileiro 2018”, na qual o estado é o terceiro com 

maior número de respondentes. 

Figura 2. Estado de origem dos respondentes da pesquisa O Perfil do Cicloturista Brasileiro 

Ordem UF % Ordem UF % Ordem UF % 
1 SP 24,6 10 ES 1,6 19 TO 0,6 
2 RJ 16,6 11 MS 1,6 20 AC 0,4 
3 PR 13,1 12 AM 1,3 21 RN 0,4 
4 SC 10,4 13 MT 1,3 22 PB 0,3 
5 MG 5,7 14 GO 1,3 23 MA 0,3 
6 RS 5,8 15 DF 1,2 24 AP 0,3 
7 PA 4,8 16 CE 0,9 25 PI 0,3 
8 PE 2,9 17 SE 0,8 26 RO 0,2 
9 BA 2,6 18 AL 0,8 27 RR 0,0 

Fonte: Adaptado de SALDANHA et al. (2019, p.11). 
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O município de São José dos Pinhais está localizado na Região Metropolitana de Curitiba, 

tendo como limites: Pinhais e Piraquara ao norte; Tijucas do Sul ao sul; Morretes e Guaratuba a 

leste; Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba a oeste. O território do município está conurbado 

com a capital paranaense, compreendendo uma área de 931,73 km². A altitude na sede municipal é 

de 906 metros. O relevo do município é formado pelo Talvegue do Iguaçu a oeste e pela Serra do 

Mar a leste. Além disso, a cidade de São José dos Pinhais está localizada entre o Primeiro Planalto 

Paranaense e a Serra do mar. 

O município é cortado por ribeirões e córregos. Seu principal acidente geográfico, porém, 

é o rio Iguaçu, cuja nascente se verifica no município vizinho de Piraquara e serve de limite com o 

município de Curitiba. Os principais afluentes do rio Iguaçu em território são-joseense são os rios 

Itaqui, Pequeno, Miringuava e o Ribeirão da Cutia. Já o ribeirão dos Simões, o da Gama e o 

Rancho Grande; os rios Imbaú, da Prata, Guaratubinha, Arraial, dos Quatis, Castelhanos, Capivari 

e São João; correm da Serra do Mar para o Oceano Atlântico. O ribeirão da Onça é o único 

afluente do rio da Várzea. 

A Mata Atlântica em São José dos Pinhais faz parte de um dos principais corredores de 

biodiversidade do Brasil. A região entre a BR 376, sentido Estado de Santa Catarina, e a BR 277, 

sentido Litoral do Paraná, tem despertado o interesse de instituições da sociedade civil e empresas 

e estatais, que apoiam iniciativas conservacionistas e apontam as localidades entre as BRs como 

local com potencial para conjugar a conservação ambiental e o desenvolvimento do ecoturismo, 

incluindo o cicloturismo. 

Entidades do terceiro setor também estão envolvidas na campanha institucional Grande 

Reserva Mata Atlântica. Este programa preservacionista e de estudos biológicos da Fundação 

Boticário e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) tem apoio 

da iniciativa privada, como da empresa Serra Verde Express.  

Estas marcas - Fundação O Boticário e SPVS - ainda estão envolvidas via Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no Conselho do recém-criado Parque 

Nacional Guaricana.  

A importância da preservação das terras são-joseenses como parte da Grande Reserva 

Mata Atlântica, que fazem parte do Parque Nacional Guaricana, também são tema de um terceiro 

grande projeto de preservação em andamento na região, desenvolvido pela estatal de 

abastecimento de água: a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).  

A Sanepar pretende concluir as obras ainda em 2020, com a inundação da bacia do Rio 

Miringuava em 2021, permitindo a ampliação de 100% do abastecimento de água potável para 

Curitiba e aumento da rede de distribuição para até 400 mil curitibanos. Uma vez que a água 

represada se destina para consumo humano, a Sanepar tem trabalhado na conscientização dos 

agricultores para que aconteça a substituição do tradicional modelo de produção agrícola para a 

agricultura orgânica.  



67 

Figura 3. Ciclistas no Local da futura Barragem do Miringuava 

Fonte: Arquivo pessoal Marcos Rosa Filho (2019). 

Pedalar no corredor biológico entre as BRs 376 e 277 é uma imersão na transição de 

vegetação com araucárias tipo ombrófila mista até Mata Atlântica densa, por meio de inúmeras 

estradas de terra que permeiam chácaras, sítios e fazendas, em colônias ítalo-polonesas que 

antecedem a Serra do Mar. A variação de altitude em São José dos Pinhais é de 1.250 metros 

(Papanduva da Serra) até 300 metros (Colônia Castelhanos).  

Figura 4. Localização geográfica de São José dos Pinhais no Paraná. 

Fonte: Wikipédia (2020). 
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A extensa área rural de São José dos Pinhais, município localizado ao Sul de Curitiba, é 
uma região muito procurada por ciclistas de mountain bike que pedalam a partir da capital 

paranaense e cidades próximas. Também é um tradicional local de treinamento de ciclistas 

esportistas. Na BR 277, em seu trecho entre Curitiba e o início da Serra do Mar - na divisa com 

Morretes - centenas de ciclistas diariamente pedalam por este trecho, que em sua maior parte está 

dentro do município de São José dos Pinhais.  

Entre os fatores que favorecem as pedaladas em roteiros são-joseenses no trecho entre 

as BRs 376 e 277, desde os anos 90, estão a presença de grandes chácaras e poucos veículos 

transitando nas estradas de cascalho, no comparativo com as regiões do Norte de Curitiba. As 

regiões mais próximas do centro contam com dezenas de cafés coloniais, restaurantes e vinícolas, 

entre outros atrativos turísticos, que possuem caminhos reconhecidos de Turismo Rural, sendo 

eles as colônias Mergulhão (italiana), Murici (polonesa), Campina do Taquaral (ítalo-polonesa) e 

Marcelino (ucraniana).  

Figura 5. Conexão do Trajeto Caminho do Vinho, Colônia Murici, Colônia Castelhanos e a Entrada do Parque 
Guaricana 

Fonte: Elaboração própria a partir de Google Maps (2020). 

A região apresenta muitos atrativos que podem atrair pessoas com interesse no turismo 

rural de aventura e na natureza, apesar de muitos ciclistas que habitualmente frequentam a Colônia 
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Mergulhão, o Caminho do Vinho e a Colônia Murici desconhecerem a possibilidade destes novos 

roteiros próximos ao Parque Guaricana. Tal possibilidade é apontada neste artigo, como roteiros da 

Bacia do Miringuava, que em breve terá mais um atrativo circundando o grande lago formado pela 

Barragem em implantação, passando por rotas já populares e seguindo em direção a Serra da 

Guaricana e Colônia Castelhanos. 

2.1. O Parque Nacional Guaricana 
O Parque Nacional (PARNA) Guaricana é o mais amplo Parque Nacional da Grande 

Reserva da Mata Atlântica, além de ser a iniciativa para conservação do maior remanescente de 

Mata Atlântica do Brasil, um dos ecossistemas mais biodiversos em todo o planeta. 

Figura 6. Mapa com a proposta da grande Reserva da Mata Atlântica. 

Fonte: Grande Reserva da Mata Atlântica (2020). 

A proposta da grande reserva compreende conectar os maciços conservados, que incluem 

porções da serra do mar na região entre o litoral norte de Santa Catarina e o sul de São Paulo. 

Para o ICMBio (2019), a região é um dos únicos pontos do bioma com habitats minimamente 
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saudáveis e com pouca ingerência humana, passíveis de albergar os últimos indivíduos da 

megafauna ainda não extintos, como os grandes herbívoros e predadores do topo da cadeia, como 

a onça pintada e a onça parda. No trecho compreendido no estado do Paraná, a Grande Reserva 

preserva relevante diversidade biológica por meio de um mosaico de unidades de conservação 

(UC), sendo o PARNA Guaricana a maior área contínua da proposta do grupo de proteção integral.  

Figura 7. Localização do Parque Nacional Guaricana e a proximidade com o já consolidado roteiro de turismo 
rural caminho do vinho de SJP.

Fonte: Adaptado de ICMBio (2019). 

O PARNA Guaricana possui uma extensão de 49 mil hectares, com área delimitada em 

2014, e que, além do município de São José dos Pinhais, com 6.806 hectares (13,8%), contempla 

os municípios litorâneos com divisa com São José dos Pinhais, sendo Morretes com 9.755 

hectares (19,8 %) e Guaratuba com 32.739 hectares (66,4%).  

Na área do PARNA Guaricana existem grandes blocos de montanhas, com destaque para 

as Canavieiras, Serras da Igreja, Boa Vista, do Engenho, Preta, da Maria, Cubatão e Guarapari. 

Alguns cumes na Serra da Igreja e Canavieiras proporcionam mirantes espetaculares. O ponto 
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culminante do PARNA Guaricana é o Pico Canhemborá, também conhecido como Pico X, com 

1.381 metros, seguido pelo Pilão de Pedra (ou Pico Caruru), com 1.363 metros, e pelo Pico da 

Igreja, com 1.346 metros. Estas montanhas estão ao norte da UC, no lado direito de quem desce 

de Curitiba pela BR 277 em direção ao litoral. As serras Cubatão e Guarapari (porção sul da UC), 

embora mais baixas, também são ótimos mirantes, uma vez que o plano que as cercam está no 

nível do mar (baía de Guaratuba). Por fim, as serras do Engenho e Boa Vista contêm belas 

cachoeiras, como o Salto Cantagalo.  

A rede hidrográfica do PARNA Guaricana é formada por rios pedregosos e não 

navegáveis, resultado dos elevados índices pluviométricos e do relevo acidentado da região. A 

rede destaca-se pelos serviços ambientais prestados, pelo potencial para uso público (balneários, 

rafting, boia-cross, contemplação, harmonia paisagística etc.) e pelas oportunidades para pesquisa 

e conservação. Toda a drenagem do PARNA Guaricana corre para a Bacia do Litoral, 

especificamente para a do rio Cubatão, que deságua na Baía de Guaratuba. Drenagens 

importantes, como a do Rio Sagrado, rumam para a Baía de Paranaguá. Nenhum curso d’água 

segue para a Bacia do Iguaçu.  

O principal curso hídrico do PARNA Guaricana é o rio Arraial, que nasce em área bem 

preservada na porção norte da UC com o nome de “rio Guaratuba”, passa pelo antigo plantio de 

pinus (área em regeneração), depois encontra outro afluente que nasce em áreas degradadas no 

entorno para formar o Arraial, e por fim segue pela porção oeste da UC (divisa de São José dos 

Pinhais e Morretes) até o reservatório da Usina Guaricana, da Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica (COPEL) fora da área da UC. Após gerar energia, o rio volta para a UC e segue pela região 

central do parque, encontra o rio São João para formar o Rio Cubatão e sai do parque na porção 

sudeste, na comunidade Cubatão, indo desaguar na baía de Guaratuba.  

O ICMBio (2019) destaca que a proximidade do PARNA Guaricana com a cidade e região 

metropolitana de Curitiba, confere grande responsabilidade na atração do grande público, uma vez 

que poucos parques nacionais no Brasil estão próximos de uma metrópole com quase 2 milhões de 

habitantes. A proximidade com Curitiba e com o aeroporto internacional Afonso Pena, em São José 

dos Pinhais, com facilidade de acesso por rodovia pavimentada, já foram ressaltados pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Paraná, em expediente de apoio a criação do parque endereçado 

ao Ministério do Meio Ambiente em maio/2014. 

Os trabalhos para a construção do Plano de Manejo do PARNA Guaricana iniciaram-se 

em 2019 e ainda se encontram em fase inicial. No entanto, já está acontecendo o mapeamento de 

novas rotas no entorno do Guaricana - a parte interna apresenta muitas atrações - e assim que 

acontecer a liberação por parte do ICMBio, grupos de ciclistas devem começar a prospecção da 

possibilidade de rotas no interior da UC. 
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2.2. A Colônia Mergulhão, Colônia Murici e o “Caminho do Vinho”. 
A Colônia Mergulhão está localizada na área rural, entre as Colônias Acyoli, Murici e Rio 

Pequeno, a 10 km da sede do município de São José dos Pinhais. A região possui tradição na 

produção de hortaliças, piscicultura, produção artesanal do vinho e outros costumes típicos da 

imigração Italiana.  

Na vizinha Colônia Murici existe a preponderância da descendência polonesa e também a 

alguns anos o turismo rural é desenvolvido pela comunidade local, principalmente com 

estabelecimento de cafés coloniais, restaurantes e a venda de produtos típicos. 

Figura 8. Mapa com as atrações da Colônia Murici. 

Fonte: Caminhos da Colônia (2020). 

Em 1998 foi realizado um inventário para a identificação do potencial turístico da região 

para posterior elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico de São José dos Pinhais. Em 

1999, iniciaram-se as reuniões participativas com a comunidade, espaço em que foi apresentada a 

proposta do projeto. Devido a tradição na vinicultura, o roteiro foi batizado como “Caminho do 

Vinho”. 
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Figura 9. Mapa com as atrações do Caminho do Vinho – Colônia Mergulhão 

Fonte: Caminho do Vinho (2020). 

Hoje, o “Caminho do Vinho” é um roteiro de turismo rural consolidado que semanalmente 

atrai para seus restaurantes, cafés, vinícolas, quitandas, lojas de artesanato e pousadas, centenas 

de visitantes. A governança do Caminho do Vinho acontece com a participação conjunta entre a 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de SJP (SICTUR) e a Associação Caminho do Vinho-

Colônia Mergulhão (ACAVIM), fundada em 2004 pelos produtores rurais e proprietários de 

chácaras na região. A consolidação do turismo na Colônia Mergulhão e seus arredores têm 

fomentado um modelo de desenvolvimento mais sustentável, divulgando o folclore, artesanato, 

comidas típicas; a valorização do patrimônio histórico-cultural, por meio do estímulo à preservação 

das casas históricas, a melhoria constante na qualidade dos produtos comercializados, como o 

vinho, suco, graspa e licores, produtos coloniais (salames, queijos, compotas, bolachas, conservas, 

entre outros) e agrícolas. Nos últimos anos, algumas cervejarias artesanais também se instalaram 

na região, transformando o local em um “produto turístico” atrativo e diferenciado. 

Todos os fins de semana muitos ciclistas e grupos de pedal se dirigem ao “Caminho do 

Vinho”, que é um dos destinos favoritos daqueles que passeiam de bicicleta na região 

metropolitana de Curitiba, conforme indica o texto do site jornalístico Pauta SJP.com.  
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No dia 06 de junho de 2014, como exemplo do interesse em conhecer e pedalar em grupo na 
região, inúmeros praticantes de mountain bike estiveram no II Pedal da Integração, com 
registro em vídeo, de cerca de 600 ciclistas passando no atrativo turístico portal do Caminho 
do Vinho, na Colônia Mergulhão. Vários ciclistas almoçaram nos restaurantes e compraram 
comida nas diversas cantinas da localidade. (Pauta São José, 2014) 

Figura 10. Grupos de ciclistas tem presença constante no “Caminho do Vinho” principalmente aos finais de 
semana 

Fonte: Pauta SJP.com (2020). 

As estradas rurais entre as BRs 277 e 376, desde a época do escoamento das safras de 

erva mate a mais de um século, possuem vários caminhos vicinais que formam diversas opções de 

trajetos. Muitos grupos de pedal realizam passeios nas localidades, saindo das cidades vizinhas e 

da capital paranaense. 

O deslocamento dos ciclistas acontece a partir dos municípios - nas conexões 

metropolitanas pelas rodovias e o centro de São José dos Pinhais - e ainda existem aqueles que 

chegam de carro e deixam o fôlego para pedalar dentro do seu centro urbano e sua zona rural.  

3. METODOLOGIA

O método escolhido para orientar este artigo é o “estudo de caso”. Tal escolha se deve em 

razão de que a principal proposta deste texto é narrar a possibilidade de incremento do cicloturismo 

no município de São José dos Pinhais, a partir da criação do PARNA Guaricana. Parte-se da 

caracterização regional, onde são expostas características do município e a sua vocação para o 

turismo rural. 
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O estudo de caso é uma verificação que trata sobre uma situação particular, procurando 

encontrar as características importantes do fato ou território analisado e contribuindo para 

compreender melhor os fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da 

sociedade analisada. É uma ferramenta utilizada para entender a configuração e as razões que 

levaram a determinada conjuntura. Conforme Yin (2010), o estudo de caso é uma estratégia de 

pesquisa que compreende um método que abrange a observação de um fenômeno, um grupo de 

pessoas, território ou uma instituição, utilizando-se de abordagens específicas de coleta e análise 

de dados. Creswell (1994) define estudo de caso como o processo em que:  

O pesquisador explora uma simples entidade ou fenômeno limitado pelo tempo e atividade 
(um programa, evento, processo, instituição ou grupo social) e coleta detalhada informação 
utilizando uma variedade de procedimentos de coleta de dados durante um período de tempo 
definido. (CRESWELL, 1994, p.12) 

A pesquisa é participante devido ao envolvimento dos autores com a temática cicloturismo, 

seja por intermédio da participação dos autores na organização dos passeios que o Programa de 

Extensão Ciclovida da Universidade Federal do Paraná (UFPR) organiza na região abordada ou a 

participação no Conselho do Parque da Guaricana e no desenvolvimento do Plano de Manejo do 

mesmo. Ainda se salienta que um dos autores participantes do artigo é proprietário de chácara e 

sócio de empresa de ecoturismo com atuação na região. 

Pode-se afirmar que o objeto estudado (cicloturismo em São José dos Pinhais) está 

intrinsecamente ligado com a atividade pessoal, profissional e acadêmica dos autores. A 

possibilidade do autor ou dos entrevistados serem testemunhas e/ou atores protagonistas da 

narrativa sobre o fenômeno observado é registrada no pensamento de Cabruja, Iñiguez e Vásquez 

(2000). 

O mundo está atravessado por narrativas e narrações, e é precisamente este 
atravessamento que constitui o mundo. Para tornar a realidade inteligível, necessitamos 
recorrer a uma narração desta realidade, porém, por sua vez, são as narrações e narrativas 
que se entrecruzam e dialogam entre si que outorgam realidade ao mundo que vivemos. [...] 
mediante nossas relações e práticas acessamos a um mundo construído, porém 
simultaneamente contribuímos para a sua construção. Neste processo de construção do 
mundo a partir da narratividade, as identidades, do eu e do outro são elaboradas por meio de 
múltiplas narrações que contamos que nos contam e que contamos a outras pessoas sobre 
nossas vidas e sobre múltiplas narrações que ouvimos contar [...] (CABRUJA; IÑIGUEZ; 
VÁSQUEZ, 2000, p.65).  

Assim, para a construção do artigo, os autores fizeram uso da experiência pessoal, devido 

à atuação profissional ou pessoal em passeios de cicloturismo na região e das informações 

encaminhadas aos conselheiros do Parque Nacional Guaricana, durante as discussões sobre o 

desenvolvimento do Plano de Manejo do parque. Utilizou-se também pesquisa na internet e 
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bibliográfica complementar para caracterização regional, governança de circuitos e a relação 

cicloturismo com unidades de conservação.   

4. CICLOTURISMO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O segundo Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo (II EDESC), acontecido em 

2018 na cidade do Rio de Janeiro, teve como temática principal “Circuitos de Cicloturismo e 

Unidades de Conservação”, tema que vai de encontro ao escolhido para este artigo. Em texto 

constante dos anais do evento é destacado que a atividade de cicloturismo pode ser uma aliada, 

para a preservação ambiental, uma vez os turistas se integram com a comunidade local, que passa 

a perceber as vantagens econômicas na preservação das áreas verdes. Assim ressaltou Erika 

Guimarães do SOS Mata Atlântica na palestra de abertura: 

(...) que introduziu sobre a degradação da Mata Atlântica para contextualizar as ações da 
instituição na qual atua - ressaltando seus valores e a busca pela valorização dos Parques e 
Reservas. Segundo os exemplos dados pela palestrante, o uso da bicicleta é um 
componente relevante nas ações de mobilização e engajamento para o fortalecimento das 
Unidades de Conservação, como a ação Um Dia no Parque e o Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). (GUIMARÃES, 2018, p. 9)  

Outros exemplos apresentados no mesmo evento II EDESC ocorrido em 2018 que atrelam 

o uso de bicicletas em Unidades de Conservação: O primeiro, apresentado por Ernesto Castro

(2018), relata a experiência acontecida no Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro. Aponta
Ernesto que em um primeiro momento o mountain bike chegou a ser proibido devido à falta de

regramento, uma vez que este uso sem regras acabou por ocasionar danos à vegetação e ao solo

no interior da unidade de conservação. No entanto, a partir do momento que o tema passou a ser

discutido no plano de manejo com a participação da sociedade civil local e outras instituições do

conselho do parque, foram delimitadas trilhas para o uso da bicicleta e a parceria tem sido profícua.

O segundo exemplo diz respeito ao Programa Vem Pedalar RJ, apresentado por Ciro 

Moura (2018), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ).  O programa integra um conjunto de 

ações para promover o uso público nos parques estaduais do Rio de Janeiro, aproveitando a 

infraestrutura já existente e fomentando novos usos para estas Unidades de Conservação, que 

devem ser potencializados com a implementação do projeto “Rota dos Parques”, o qual interligará 

as Unidades de Conservação Estaduais tanto pela região serrana, quanto pela região litorânea. 

Já Pedro Menezes (2018), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), destaca que o turismo de bicicleta em Unidades de Conservação federais já se encontra 

consolidado em muitas unidades e novas iniciativas neste sentido podem ser relevantes para a 

consolidação de uma rede nacional de cicloturismo em Unidades de Conservação, inclusive 
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existindo uma proposta de se promover um caminho conectando-se diversas unidades de 

conservação entre o Rio Grande do sul e o Rio de Janeiro. 

Figura 11. Proposta da “Grande Trilha da Mata Atlântica”, caminho conectando Unidades de Conservação entre 
RGS e RJ. 

Fonte: Hypeness (2020). 

Percebe-se, assim, que o cicloturismo pode ser uma ferramenta de estímulo à visitação e a 

valorização de áreas protegidas, sendo capaz de fomentar o turismo de natureza, também por meio 

de atividades lúdico-pedagógicas que se relacionam com a educação ambiental. 

4.1. Governança de circuitos 

Sobre governança dos circuitos de cicloturismo, são quase inexistentes as informações 

publicadas - a pouca abordagem do tema é destacada pela relatoria do painel “Ferramentas de 
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Gestão de Circuitos” do II Encontro de Desenvolvimento do Cicloturismo acontecido no Rio de 

Janeiro em 2018. 

A escassez de informações sobre o desenvolvimento da interface entre turismo e bicicleta no 
Brasil se evidenciou após a realização do estudo A Economia da Bicicleta no Brasil 
(ALIANÇA BIKE; LABMOB, 2018). Nele, o cicloturismo foi definido como uma das 17 
temáticas do complexo econômico da bicicleta a ser investigada e segmentada por cinco 
dimensões: cadeia produtiva, políticas públicas, transporte, atividades afins e benefícios. 
Sendo assim, observou-se in loco a real dificuldade do monitoramento de usuários de rotas 
de cicloturismo, tal como a respectiva manutenção dos processos de governança. A proposta 
deste painel foi o levantamento de diferentes formatos de soluções por meio de atores no 
setor privado, na sociedade civil e na academia. (SALDANHA et al., 2018, p. 15)  

Assim, colocamos a dificuldade em encontrar na bibliografia exemplos de modelos de 

governança para circuitos de cicloturismo. Um dos poucos documentos que abordam o tema é a 

cartilha “Circuitos de Cicloturismo: Manual de Incentivo e Orientação para Municípios Brasileiros”. 

Entretanto, a abordagem sobre a governança de circuitos é tratada de forma genérica, não 

detalhando nenhum exemplo prático, apenas sugerindo que a gestão pode acontecer por meio de 

consórcio de municípios, sendo bem-vinda a participação de associações de ciclistas ou ONG’s; ou 

ainda através da criação de uma entidade para este fim, como no caso do “Circuito Acolhida na 

Colônia”, que tem a gestão feita pela associação de agro turismo que conta com a participação de 

agricultores e do poder público local. 

Existe informações no site do Circuito do Vale Europeu (2020), o mais renomado e o 

primeiro circuito oficial de cicloturismo estabelecido no Brasil, à respeito do “Circuito Vale Europeu 

Catarinense”, cuja instância de governança é uma entidade com representantes do poder público e 

privado dos municípios de Timbó, Pomerode, Indaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio, Benedito Novo, 

Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros; com o papel de coordenar pelas diretrizes do Programa de 

Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo. 

No Caminho do Vinho de SJP a governança é exercida pela Associação Caminho do Vinho-

Colônia Mergulhão (ACAVIM) em conjunto com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de 

SJP (SICTUR); mas é bom salientar que o Caminho do Vinho não é um circuito exclusivo de 

cicloturismo, mas sim um roteiro de turismo rural que tem os ciclistas como parte do seu público 

frequentador. 

5. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS.

No momento em que o artigo foi escrito encontrava-se em fase inicial de construção o plano 

de manejo do PARNA Guaricana , tendo acontecido uma única reunião da câmara técnica de uso 

público. No entanto, o tema incentivo ao cicloturismo já foi abordado e recebido com simpatia por 

Servidores do ICMBio e outros membros do conselho e da câmara técnica. Inclusive alguns destes 
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conselheiros são proprietários de chácaras na região, participam de associações locais e já 

trabalham com ecoturismo. Outro fator que evidencia à vontade por parte do ICMBio de incentivar o 

cicloturismo foi o convite feito à Associação dos Cliclistas do Alto Iguaçu para que esta fizesse 

parte do conselho. Foram feitas duas expedições para o mapeamento de novas rotas no entorno 

da Unidade de Conservação, com a participação de conselheiros e membros da comunidade local.  

Figura 12. Ciclistas em expedição de mapeamento para rotas de cicloturismo no Parque Guaricana e no seu 
entorno. 

Fonte: Arquivo pessoal Marcos Rosa Filho (2019). 

Com o avanço das reuniões e com a posse de mais informações resultantes de novas idas 

a campo, do progresso da prospecção de parceiros da região interessados em trabalhar com 

turismo - seja por meio de hospedagem, gastronomia, venda de artesanato ou produtos coloniais - 

pretende-se agendar uma reunião específica para a apresentação oficial da proposta de fomento 

ao cicloturismo na região. 
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Figura 13. Foto de satélite, onde se visualiza a área urbana de São José e o maciço bem preservado da Floresta 
Atlântica do Parque  Guaricana. 

Fonte: Google Earth (2020). 

Verificou-se na pesquisa que o cicloturismo em Unidades de Conservação tem sido bem 

aceito, principalmente com exemplos de ações no estado do Rio de Janeiro apresentados durante 

o Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo de 2018. O município de São José dos

Pinhais, devido à sua localização inserida em uma região metropolitana com mais de três milhões

de habitantes; à sua característica territorial, possuindo uma ampla área rural com uma grande

rede de estradas de saibro; ao  pouco movimento; e ainda a presença de uma expressiva porção

da Mata Atlântica bem preservada e com uma rica rede hídrica; possui atrativos que vão de

encontro ao interesse dos cicloturistas, principalmente aqueles que buscam o lazer de fim de

semana, para fugir das grandes cidades e se aproximar da vida rural e da natureza preservada.

A proximidade de uma grande metrópole como Curitiba e com os já consolidados roteiros de 

turismo rural “Colônia Mergulhão”, “Caminho do Vinho” e “Colônia Murici”; somado a oportunidade 

gerada pela implantação do Parque Nacional Guaricana, reforçada pelo momento que este possui 

um conselho recém-nomeado (ICMBIO, 2019). Conselho este que tem a participação de agentes 

públicos e da comunidade local e de instituições que pretendem fomentar o turismo sustentável. A 

conjuntura exposta facilita a integração dos atores e cria uma sinergia capaz de potencializar ainda 

mais a oportunidade de se propor um circuito de turismo na natureza, rural e de cicloturismo, que 

contemple áreas internas e externas do parque e se conecte com outros roteiros da região. Ainda 

salientamos a conveniência de se aproveitar as reuniões e a discussão do Plano de Manejo do 

parque para agregar apoio e parceiros, visando associar a ação de preservação ambiental com o 

desenvolvimento sustentável do entorno. 
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RESUMO 
O turismo de aventura, ramo do turismo de interesse específico, é realizado ao ar livre e praticado 
geralmente fora da região de domicílio do turista, descrito inicialmente nos anos 1990. Dentro deste tipo de 
turismo encontra-se o cicloturismo, uma atividade de lazer que envolve o deslocamento em bicicleta de um 
ponto a outro, podendo haver um ou mais pernoites durante o percurso. Nesse sentido, a academia carece 
de trabalhos de classificação de roteiros cicloturísticos. Assim, realizou-se um levantamento qualitativo de 
caráter descritivo para descobrir qual o grau de dificuldade de alguns trajetos com esse potencial entre as 
cidades de Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), com base nos parâmetros estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas para este tipo de modalidade de turismo de aventura. As cidades 
escolhidas dividem cerca de 100km de fronteira seca entre seus respectivos países e fazem parte da região 
do Pampa, um dos menores biomas registrados no Brasil. Dessa forma, elencou-se cinco locais com 
potencial cicloturístico e que apresentam relevância histórica, cultural ou turística. As localidades escolhidas 
são a Ferradura dos Vinhedos, Vila Pampeiro, Represa da OSE e Usina Eólica, Villa Masoller e Represa 
Historica de Cuñapiru. Após, desenvolveu-se trajetos de ida e volta para atingir essas localidades e realizou-
se as classificações necessárias. Por fim, apresentou-se a classificação a pelo menos 3 ciclistas com 
experiência no percurso para verificar se o trajeto e as classificações propostas estão em conformidade com 
a Norma. Espera-se, com este trabalho, não só contribuir com o assunto na academia, mas também com a 
cultura da preservação deste bioma.  

PALAVRAS-CHAVE: ecoturismo, cicloturismo, NBR 15509-2, Brasil, Uruguai. 

ABSTRACT 
Adventure tourism is a branch of special interest tourism, carried out outdoors and generally practiced outside 
the region of the tourist's home, initially described in the 1990s. Within this type of tourism is bicycle touring, a 
leisure activity that involves traveling by bicycle from one point to another, with one or more overnight stays on 
the route. In this sense, the academy lacks work to classify bicycle touring routes. Thus, a qualitative survey of 
a descriptive character was carried out to discover the degree of difficulty of some routes with this potential 
between the cities of Santana do Livramento (Brazil) and Rivera (Uruguay), based on the parameters 
established by Brazilian Association of Technical Standards for this type adventure tourism mode. The chosen 
cities share about 100km of dry frontier between their countries and are part of the Pampa region, one of the 
smallest biomes recorded in Brazil. Thus, five locations with potential for tourism and that have historical, 
cultural or tourist relevance were listed. The chosen locations are Ferradura dos Vinhedos, Vila Pampeiro, 
OSE Dam and Cerro Chato Wind Power Plant, Villa Masoller and Cuñapiru Historical Dam. Afterwards, round-
trip routes were developed to reach these locations and the necessary classifications were carried out. Finally, 
the classification was presented to at least 3 cyclists with experience on the route to verify that the route and 
the proposed classifications are in accordance with the Standard. This work is expected not only to contribute 
to the subject in academia, but also to the culture of the preservation of this biome. 

KEYWORDS: ecotourism, bicycle touring, NBR 15509-2, Brazil, Uruguay. 
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1. INTRODUÇÃO

O turista atual, segundo Karanikola et. al. (2018), busca em suas viagens destinos e 

experiências que proporcionem a ele momentos únicos. Nesse sentido, a indústria do turismo vem 

desenvolvendo o segmento de turismo de interesse específico (TIE) para poder atender a essa 

crescente demanda, de acordo com Mendonça (2017). O TIE abrange os segmentos de mercado 

de turismo de saúde, gastronomia, esporte e aventura, segundo Hall e Mitchell (2005) e Millington 

(2006). Este último segmento de TIE, de acordo com Muller e Cleaver (2000) e Millington (2001) é 

considerado como o mais promissor e significativo para o mercado.  

O cicloturismo, de acordo com Ewert (1987), Hall (1992), Sung, Morrison e O'Leary (2000) e 

Brasil (2010) encontra-se no grupo das atividades de turismo de aventura, caracterizando-se 

segundo Lamont (2009), por viagens realizadas para localidades distantes da região de origem do 

indivíduo, cuja participação ativa ou passiva no ciclismo é considerado o objetivo principal dessa 

viagem. A Lei nº 7.381 (BRASIL, 2010) que regulamenta a Política Nacional de Turismo, em seu 

artigo 34, determina que as agências de turismo devem seguir as Normas Técnicas oficiais, para 

prover segurança e conforto aos seus clientes. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) é a responsável no Brasil pela elaboração e revisão periódica das Normas Técnicas. A 

ABNT faz parte da International Organization for Standardization (ISO), da Comisión Panamericana 

de Normas Técnicas (COPANT), da Asociación Mercosur de Normalización (AMN) e da 

International Electrotechnical Commission (IEC) (ABNT, 2019). Dessa forma, a classificação das 

rotas deste trabalho será embasada nas Normas desenvolvidas por esta Associação. 

O poder público de Santana do Livramento, um dos maiores e mais antigos municípios do 

Rio Grande do Sul, tem direcionado esforços nos últimos anos para incentivar o turismo como uma 

fonte de renda, uma vez que nesta região é comum o turismo de compras, em virtude dos free-

shops existentes na cidade uruguaia de Rivera, que faz fronteira seca com a cidade brasileira 

(GUIA TURISMO BRASIL, 2019). Nos últimos anos, alguns projetos na área do turismo tem surgido 

na região, como Ferradura dos Vinhedos (FORTUNATO, 2013), exploração de fontes de águas 

termais (AUGUSTIN, PULZ, et al., 2006), o Vale del Lunarejo (MINTUR-UY, 2021b), Villa de 

Masoller (KRUKOSKI, 2012) e a Represa Histórica de Cuñapiru (MINTUR-UY, 2021c).  

Assim, ao considerar as características geográficas da região, composta por cerca de 100 

km de fronteira seca entre os dois países (BERNARDI, 2009) e a carência de informações sobre o 

cicloturismo na região, tem-se campo para a realização dos mais variados tipos de estudos, 

propondo benefícios através do turismo para as populações dos dois lados da fronteira, de acordo 

com Persia (2010). Neste estudo, busca-se descobrir qual o grau de dificuldade de alguns trajetos 

com potencial cicloturístico entre as cidades de Santana do Livramento e Rivera, com base nos 

parâmetros estabelecidos pela NBR 15509-2 (ABNT, 2017), que trata da classificação de roteiros 

cicloturísticos. Para responder a esse problema de pesquisa objetivamos, através de um 
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levantamento qualitativo de caráter descritivo, a identificação do grau de dificuldade de alguns 

trajetos com potencial cicloturístico das cidades de Santana do Livramento e Rivera. E de forma 

específica, objetiva-se: a) Descobrir destinos com potencial cicloturístico das cidades de Santana 

do Livramento e Rivera; b) Elaborar trajetos possíveis de serem realizados em bicicleta para ida e 

volta aos destinos elencados no objetivo anterior e; c) Realizar a classificação dos trajetos 

elaborados, com base na NBR 15509-2. Como contribuição à academia, este trabalho é o primeiro 

a classificar algumas rotas de cicloturismo na região do bioma Pampa, um dos menores biomas do 

Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional, de acordo com Fontana e Reed (2019). 

Considerando a diferença de dimensão territorial entre os municípios de Santana do 

Livramento e Rivera, para a elaboração deste trabalho será utilizada a extensão territorial do 

Departamento de Rivera. (IBGE, 2019, UNASEP, 2019).  

A seguir, aborda-se no referencial os conceitos de turismo de aventura, cicloturismo, e por 

fim da Norma Brasileira NBR 15509-2 (2017). Posteriormente, tem-se a metodologia utilizada neste 

trabalho, seguido dos resultados encontrados. E finalizando, apresentam-se as conclusões deste 

estudo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Cicloturismo

O turismo de aventura é um ramo de lazer ao ar livre e praticado fora da região de domicílio 

do turista, descrito inicialmente nos anos 1990 por Walle (1997), Sung, Morrison e O’Leary (1997) e 

que envolve o engajamento do turista, de modo que este não é apenas um espectador, mas parte 

ativa da atividade, com todas as emoções inerentes, bem como os desafios e riscos envolvidos, 

segundo Gardiner e Kwek (2016) e Mendonça (2017). Além dos riscos e desafios, um componente 

chave nesta modalidade de turismo são as experiências culturais, de acordo com Schneider e Vogt 

(2012). 

Na legislação brasileira, o turismo de aventura é aquela atividade em que há “a 

movimentação turística decorrente da prática de atividades de caráter recreativo e não competitivo” 

(BRASIL, 2010), sendo explicitado ainda na Lei que são reconhecidas como turismo de aventura as 

atividades de 

arvorismo, bóia cross, balonismo, bungee jump, cachoeirismo, cicloturismo, caminhada de 
longo curso, canoagem, canionismo, cavalgada, escalada, espeleoturismo, flutuação, 
mergulho, turismo fora de estrada, rafting, rapel, tirolesa, vôo livre, wind surf e kite surf 
(BRASIL, 2010). 

De acordo com Lamont (2009), o cicloturismo é definido por viagens realizadas para 

localidades distantes da região de origem do indivíduo, cuja participação ativa ou passiva no 

ciclismo é considerada para o objetivo principal dessa viagem. Lumsdon (1996) e Ho et al. (2015), 

de forma mais detalhada, afirmam ainda que uma atividade de cicloturismo possui como 
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características: 1) que a viagem ocorra em bicicleta e que esta seja fora da cidade de origem do 

participante; 2) a viagem se estenda por, pelo menos um dia, não havendo limite máximo; 3) que a 

viagem não seja de natureza competitiva; 4) que o meio de transporte principal seja a bicicleta e; 6) 

que a viagem tenha o intuito de lazer. Lumsdon (1996), Ho et al. (2015) e Ritchie (1998) 

condicionam que para uma atividade ser considerada de cicloturismo, esta deva durar ao menos 24 

horas ou então que ocorra um pernoite durante o deslocamento. Caso contrário, estes autores 

afirmam que a atividade desenvolvida seja apenas de ciclismo recreacional. Lamont (2009) 

discorda desta visão por entender este conceito muito rígido e por esta visão não incluir aqueles 

que comparecem em atividades envolvendo ciclistas, não andam em bicicletas e ainda contribuem 

de alguma forma para o desenvolvimento econômico da região onde se encontram. 

No Brasil, o cicloturismo ainda é incipiente, se comparado ao que é praticado em países da 

Europa e Estados Unidos segundo Santos, Campos e Alves (2016). Os circuitos mais conhecidos 

são o Vale Europeu em SC, Caminho do Sol e o Caminho da Fé, ambas no estado de São Paulo e 

a Estrada Real, que atravessa os estados de MG, SP e RJ, em SP (ALMEIDA, RAMOS e GABRIEL 

NETO, 2017). 

2.2. Norma Brasileira NBR 15509-2 
Sendo a entidade responsável no Brasil pela elaboração de Normas Técnicas, e diante do 

cenário emergente do turismo de aventura, a ABNT elaborou, sob a organização do Comitê 

Brasileiro de Turismo um conjunto de normas relacionadas ao turismo de aventura. O quadro 1, 

apresenta as normas gerais do turismo de aventura, tomando por base a coletânea de normas para 

este tipo de turismo. 

Quadro 1. Normas gerais para turismo de aventura 
NBR nº:ano Título Objetivo 

15285:2015 

Turismo de aventura - Líderes - 
Competência de pessoal 

Estabelecer os requisitos para o mercado das 
competências mínimas e os resultados esperados para 
líderes de atividades de turismo de aventura, 
aplicáveis a qualquer atividade de turismo de aventura 

15334:2016 
Turismo de aventura — Sistemas de 
gestão da segurança — Requisitos de 
competências para auditores 

Estabelecer os requisitos para a competência de 
auditorias em sistemas de gestão da segurança no 
turismo de aventura. 

15500:2014 

Turismo de aventura — Terminologia Definir os termos utilizados em diversas atividades do 
turismo de aventura, bem como terminologia 
apropriada relacionada à segurança, aos serviços e 
aos equipamentos. 

ISO 21101:2014 
Turismo de aventura — Sistemas de 
gestão da segurança — Requisitos 

Estabelecer requisitos de sistema de gestão da 
segurança para os prestadores de serviços em 
atividades de turismo de aventura. 

ISO 21103:2014 

Turismo de aventura — Informações 
para participantes 

Especificar os requisitos mínimos para informação a 
que deve ser fornecida aos participantes antes, 
durante e depois das atividades de turismo de 
aventura. 

Fonte: Elaboração própria, com base em ABNT (2019b). 
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Especificamente para a atividade de cicloturismo, a ABNT produziu as Normas NBR 15509-

1 e 15509-2. A primeira trata sobre os requisitos de produto e possui como objetivo estabelecer 

requisitos relativos à segurança dos participantes e líderes. Esta norma foi desenhada para ser 

aplicável a todos os tipos e tamanhos de organizações, podendo ainda ser aplicada em diversas 

condições sociais, culturais e geográficas (ABNT, 2019c). A segunda Norma complementa a 

primeira e possui o objetivo de estabelecer os critérios para a classificação de percursos (ABNT, 

2017). 

A Norma NBR 15509-2 (ABNT, 2017) afirma que os percursos podem ser classificados por 

qualquer tipo de organização, sendo a organização autora do percurso a responsável legal pelas 

informações fornecidas. O percurso desenvolvido pode exigir a presença de um líder de 

cicloturismo ou não, sendo nesse caso considerado autoguiado. Ainda de acordo com a referida 

norma, a existência de uma classificação permite ao participante ter o conhecimento prévio acerca 

do percurso a ser realizado. Por fim, a Norma recomenda ainda a revisão do percurso, ao menos 

uma vez por ano. Quatro critérios são utilizados para a realização da classificação de percursos. O 

Quadro 2 sintetiza esses critérios. 

Quadro 2. Critérios para classificação de percursos 
Critério Descrição Índice de Classificação 

Grau de severidade 
do meio 

Considera diversos fatores como temperatura, 
tráfego de veículos, pluviosidade, ventos, risco 
de quedas, tempo de atividade, tempo acesso 
a socorro e água, entre outros 

Varia de 1 (pouco severo) a 5 (muito 
severo) 

Orientação no 
percurso 

Considera a existência de sinais de orientação 
ou trilhas bem definidas para concluir o trajeto. 
Pontos de referência também podem servir 
para a orientação. A Norma ainda afirma que 
cada trecho do percurso deve ser avaliado 
quanto às condições de orientação e, havendo 
disponibilidade, devem ser criados mapas 
digitais (trackmaps), planilhas, aplicativos 
móveis e/ou sites na internet. 

1. Caminhos e cruzamentos bem definidos
ou sinalizados
2. Caminho ou sinalização que indica a
continuidade 
3. Alguns pontos sem sinalização
4. Muitos pontos sem sinalização
5. Exigência de navegação para utilizar
trajetos não conhecidos previamente

Grau técnico do 
percurso 

Considera aspectos como qualidade do piso e 
a existência de obstáculos no percurso, como 
pedras soltas, trechos com areiões, 
transposição de curso d'água etc. 

1. Piso tecnicamente muito fácil
2. Piso tecnicamente fácil
3. Piso técnico
4. Piso tecnicamente difícil
5. Piso tecnicamente muito difícil

Grau de esforço físico 

Considera o nível de esforço físico necessário 
para cumprir o percurso, considerando a 
extensão do trajeto, a existência de subidas e 
descidas. Toma por base o condicionamento 
físico comum de uma pessoa. Este é o único 
destes índices que é baseado em horas de 
atividade 

- Até 1hr: Pouco esforço
- Mais de 1h e até 2h: Esforço moderado
- Mais de 2h e até 4h: Esforço significativo
- Mais de 4h e até 6h: Esforço intenso
- Mais de 6h: Esforço extraordinário

Fonte: Elaboração própria, com base na NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

Ao fim do processo de classificação do trajeto, a comunicação deste é padronizada e deve 

apresentar os critérios anteriormente de forma conjunta, “com o resultado de cada critério 
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associado ao símbolo respectivo” (ABNT, 2017). Além dos critérios, devem constar o local de início 

e de chegada, desníveis de subidas e descidas, perfil altimétrico, distância total e condições 

relevantes, se houver. A norma ainda apresenta um modelo e exemplo de classificação.  A Figura 1 

apresenta este exemplo de classificação. 

Figura 1. Exemplo de classificação de percurso cicloturístico 

Fonte: NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

3. METODOLOGIA

Sendo este um estudo descritivo, busca-se analisar e descrever qual o grau de dificuldade 

de alguns trajetos com potencial cicloturístico das cidades de Santana do Livramento e Rivera. 

Para qualificar este grau de dificuldade, toma-se por base a Norma NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

Segundo Gil (2002), pesquisas do tipo descritiva tem como objetivo central a descrição de 

um fenômeno, das características de uma amostra ou ainda a identificação da existência de 

relações entre as variáveis estudadas e a determinação da pretensão da natureza desta relação. A 
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abordagem utilizada será a qualitativa, em virtude da quantidade reduzida de destinos escolhidos 

para este estudo. Nesse sentido, serão priorizadas localidades que apresentem algum viés 

histórico, cultural ou que recebam aporte turístico na região. O método adotado será o de 

levantamento, que de acordo com FOWLER JR. (2011) caracteriza-se por produzir estatísticas 

sobre o aspecto que está sendo estudado e para a análise de dados, será realizada a descrição 

dos trajetos elencados, bem como a apresentação da classificação encontrada, de acordo com a 

Norma.  

O Quadro 3 apresenta os objetivos específicos elencados e a metodologia de trabalho que 

será aplicada. 

Quadro 3. Relação de objetivos e a metodologia de trabalho que será aplicada 
Objetivo Método de trabalho 

Descobrir destinos com potencial 
cicloturístico das cidades de Santana do 
Livramento e Rivera 

Pesquisa documental, através de sites da internet de localidades nas 
cidades de Santana do Livramento e Rivera que apresentem relevância 
histórica, cultural ou turística na região estudada. 

Elaborar trajetos possíveis de serem 
realizados em bicicleta para ida e volta aos 
destinos elencados no objetivo anterior e; 

Pesquisa documental, com utilização dos sites Google Maps, Strava 
Global Heatmap e GPS Visualizer em busca das melhores opções de 
trajeto para os destinos selecionados. Os trajetos serão elaborados no 
aplicativo Google Earth, com base nas informações coletadas pelos sites 
acima mencionados.  

Realizar a classificação dos trajetos 
elaborados, baseado na NBR 15509-2. 

Realização da classificação dos trajetos. Após, o trajeto e a classificação 
serão apresentados a pelo menos 3 ciclistas que já tenham realizado 
este percurso para verificar se o trajeto e as classificações propostas 
estão adequados aos conceitos da Norma.  
Fonte: Elaboração própria. 

Em relação a área de estudo escolhida, Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) 

são municípios limítrofes fundados respectivamente, em 1823 e 1862 (RIVERA, 2021) que 

possuem como característica especial a falta de um marco natural para a separação dos países, 

fazendo com que esta divisão ocorra por uma linha imaginária, definida por representantes dos 

governos dos dois países no final do século XIX (KRUKOSKI, 2012). De acordo com Bernardi 

(2009) a linha de fronteira é composta por cerca de 100 km de fronteira seca, sendo comum a 

existência de estradas que, ora estão em solo brasileiro, ora encontram-se em solo uruguaio. 

Atualmente, as duas cidades abrigam cerca de 200 mil habitantes (DIARIO NORTE, 2021). A 

região ainda faz parte do Bioma Pampa, uma área com aproximadamente 500 mil km², que 

abrange parte da Argentina, Brasil e Paraguai, além de todo o território uruguaio (PALLARÉS, 

BERRETTA e MARASCHIN, 2005). Em nível estadual, este Bioma abrange 63% do estado do Rio 

Grande do Sul e em nível nacional, corresponde a pouco mais de 2% do território nacional 

(BRASIL, 1999). A Figura 2 apresenta no ponto destacado do mapa, a região estudada. 



91 

Figura 2. Localização das cidades de Santana do Livramento e Rivera 

Fonte: Google (2020). 

Em Santana do Livramento ainda se registra aproximadamente de 56% da Unidade de 

Conservação (UC) ambiental APA do Ibirapuitã, uma área com aproximadamente 318 mil hectares. 

Existe na área  

formações campestres e florestais de clima temperado, distintas de outras formações 
existentes no Brasil. Além disso, abriga 11 espécies de mamíferos raros ou ameaçados de 
extinção e 22 espécies de aves nesta mesma situação. Pelo menos uma espécie de peixe é 
endêmica da bacia do rio Ibirapuitã. Sete gêneros de cactáceas e bromeliáceas apresentam 
espécies endêmicas da região. A mata aluvial apresenta inúmeras espécies arbóreas de 
interesse comercial (BRASIL, 1999). 

Em relação ao turismo, grande parte do fluxo de visitantes concentra-se no turismo de 
compras, em virtude da existência dos free-shops no lado uruguaio, com o lado brasileiro ofertando 

o suporte, com hotéis, farmácias, restaurantes e postos de combustíveis para que este possa

atravessar a fronteira e realizar suas compras (PETER, 2015). Nos últimos anos, ambas as

localidades têm buscado explorar outras formas de turismo como por exemplo, a Ferradura dos

Vinhedos, o Valle del Lunarejo e o complexo de águas termais Amsterland (FORTUNATO, 2013;

NUÑEZ, 2017; MINTUR-UY, 2021a; MINTUR-UY, 2021b).

Realizadas as tarefas de apresentação do referencial teórico e da metodologia a ser 

utilizada, parte-se para a seção de resultados. 
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4. RESULTADOS

Após a pesquisa nos sites da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, da 

Intendência Departamental de Rivera, Secretaria de Turismo do RS e Ministério do Turismo do 

Brasil e do Uruguai, como descrito no Quadro 3, escolheu-se 6 localidades, sendo que duas estão 

totalmente localizadas no Brasil, outras duas são totalmente localizadas no Uruguai e as duas 

últimas localidades permitem a construção de um trajeto de percurso único, de forma a passar nos 

dois países. 

Para todos os trajetos, o ponto de início e término do percurso definido foi o centro de 

atendimento ao turista, localizado na Praça Internacional, local que abriga representantes dos 

órgãos de turismo das duas cidades (SANTANA DO LIVRAMENTO, 2017). Como recomendações 

aos trajetos, inclui-se a verificação prévia da previsão do tempo, pois verão e inverno na região 

apresentam temperaturas intensas. Além disso, pode haver a ocorrência de ventos, principalmente 

nas estações do outono e da primavera. Por fim, para os trajetos com maior distância, foi incluída a 

recomendação de considerar a possibilidade e disponibilidade de um ou mais pernoites durante o 

deslocamento, dependendo do condicionamento físico do cicloturista, bem como suprimento 

adicional de água e alimentos. Na Figura 3, encontra-se as cinco rotas desenvolvidas no mapa 

Figura 3. Mapa dos roteiros desenvolvidos 

Fonte: Elaboração própria. 

Terminados os desenhos dos percursos, as classificações e aprovações junto aos ciclistas 

consultados e seguindo as recomendações da Norma, uma página na internet foi criada reunindo 

informações sobre os trajetos, com mapas, perfis altimétricos e mapas em formatos digitais para 

dispositivos de GPS. A página criada pode ser acessada através do endereço http://bit.ly/31Yaeqo.  
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Apresenta-se a seguir os cinco trajetos desenvolvidos, com uma breve contextualização e a 

classificação de acordo com a Norma. 

4.1. Ferradura dos Vinhedos 
A Ferradura dos Vinhedos decorre de um projeto de extensão desenvolvido pelo Campus 

de Santana do Livramento da Universidade Federal do Pampa em 2010, surgindo com o objetivo 

de alavancar o desenvolvimento regional enoturístico. O trajeto é disposto em formato que lembra 

uma ferradura, dando origem ao nome (FORTUNATO, 2013; COSTA e HERRERA, 2019), 

apresentando ao turista potencial um contato com a natureza, com as riquezas patrimoniais, 

culturais, históricas e religiosas, além de atividades sociais e de entretenimento" (NUÑEZ, 2017). 

Em 2018, a Assembleia Legislativa Gaúcha instituiu o trajeto como rota oficial, o que possibilita ao 

poder público a realização de parcerias visando o incentivo a projetos turísticos (FERRER, 2018; 

BUENO, 2018). 

Este trajeto apresenta 62 km com desníveis de descidas e subidas de 915 m e para gerar a 

classificação, a mesma foi dividida em 4 trechos, sendo: a) Do Centro de Atendimento ao Turista 

na Praça Internacional até a Vinícola Nova Aliança, com 22 KM; b) Da referida vinícola até a 

estrada de acesso do Cerro de Palomas com a BR-158, com extensão de 19 KM em estradas de 

terra; c) Da estrada de acesso ao Cerro de Palomas até o posto da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), 12 KM de extensão e, finalizando; d) Do Posto da PRF até o ponto de partida na Praça 

Internacional, com 7 Km de extensão. Com exceção do trecho B, todo o trajeto ocorre em estradas 

asfaltadas. Estima-se um tempo de execução deste roteiro em 5 horas. O Quadro 4 sintetiza e 

apresenta a classificação por trecho. 

Quadro 4. Classificação por critérios por trecho – Ferradura dos vinhedos 

Trecho Dist. 
(KM) 

Desníveis 
subida (m) 

Desníveis 
descida (m) 

Tempo 
estimado 
(HH:MM) 

Classificações 
Grau de 

severidade 
Grau de 

orientação 
Grau 

técnico 
Grau de 
esforço 

A 22 299 318 01:36 2 1 1 2 
B 19 283 283 01:36 1 2 3 2 
C 12 220 216 01:15 2 1 1 2 
D 7 113 98 00:35 2 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 5 apresenta as classificações encontradas para todo o trajeto. Conforme a 
Norma, as classificações são baseadas pelos maiores valores encontrados por trecho. 

Quadro 5. Classificação por critérios para o trajeto Ferradura dos Vinhedos 

Critério Classificação 
Grau de severidade do meio Nível 3 – Severo 
Orientação do percurso Nível 2 - Caminho ou sinalização que indica a continuidade 
Grau técnico do percurso Nível 3 - Piso técnico 
Grau de esforço físico Nível 4 - Esforço intenso 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 4 apresenta a classificação do percurso, no formato recomendado pela Norma. 

Figura 4. Classificação do percurso Ferradura dos Vinhedos 

Fonte: Elaboração própria. 

4.2. Vila Pampeiro 
Localizada no interior do município de Santana do Livramento, a cerca de 40 km do centro 

da cidade, a Vila Pampeiro contou, nos anos 1970 com mais de dois mil habitantes, em função da 

intensa atividade econômica proporcionada pelas lavouras e da linha férrea que atravessava a vila 

(SOUZA, FROS e TERRA, 2015). Contudo, de acordo com Fros e Terra (2015), a desativação da 

estação ferroviária nos anos 1980, a mecanização das lavouras e o declínio da economia pecuária 

da região provocou um êxodo dos moradores daquela região, a ponto de serem registrados 
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atualmente aproximadamente200 habitantes na localidade. Em 2014, o Campus Santana do 

Livramento da Universidade Federal do Pampa inicia um projeto de extensão nesta localidade, 

tendo como objetivo 

desenvolver ações multidisciplinares, voltadas à revitalização e ao desenvolvimento da Vila, 
tendo como linhas de ação a administração (com ações voltadas para o Associativismo e 
Cooperativismo, o Empreendedorismo Social e a Gestão); a educação (atividades 
educacionais para crianças, jovens e adultos, atividades lúdicas, recreativas e esportivas) e 
as ciências agrárias (gestão ambiental, floricultura, fruticultura, apicultura e engenharia 
florestal) (FROS e RABELO, 2014). 

A etapa de desenho do percurso revelou que este foi o maior trajeto em solo brasileiro deste 

trabalho, apresentando 91 km de extensão, com desnível de subidas e descidas de 1190 m e para 

a geração de sua classificação, foi dividido em 4 trechos, a saber: a) Do Centro de Atendimento ao 

Turista na Praça Internacional até o encontro da BR-158 com a estrada de acesso a Vila Pampeiro, 

com extensão de 27 KM; b) Da BR-158 até Vila Pampeiro, com 21KM; c) Da Vila Pampeiro até a 

Vinícola Almadém, com 23 KM de extensão; d) Da referida vinícola até o ponto de partida na Praça 

Internacional, com 19 Km de extensão. Os trechos B e C são em estradas de terra e somam 44 

KM. As outras partes do trajeto são em asfalto. Estima-se o tempo para a execução deste roteiro 

de 7 horas. No quadro 6 encontra-se sintetizado as classificações por trecho deste trajeto. 

Quadro 6. Classificação por critérios por trecho – Vila Pampeiro 

Trecho Dist. 
(KM) 

Desníveis 
subida (m) 

Desníveis 
descida (m) 

Tempo 
estimado 
(HH:MM) 

Classificações 
Grau de 

severidade 
Grau de 

orientação 
Grau 

técnico 
Grau de 
esforço 

A 27 395 448 02:06 2 1 1 3 
B 21 180 218 01:45 2 2 3 2 
C 23 298 234 01:59 2 2 3 2 
D 19 317 290 01:30 2 1 1 2 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 7 apresenta as classificações encontradas para todo o trajeto, de acordo com a 
NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

Quadro 7. Classificação por critérios para o trajeto Vila Pampeiro 

Critério Classificação 
Grau de severidade do meio Nível 3 - Severo 
Orientação do percurso Nível 2 - Caminho ou sinalização que indica a continuidade 
Grau técnico do percurso Nível 4 - Piso tecnicamente difícil 
Grau de esforço físico Nível 5 - Esforço extraordinário 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 5 apresenta a classificação do percurso, no formato recomendado pela Norma 
NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 



96 

Figura 5. Classificação do percurso Vila Pampeiro 

Fonte: Elaboração própria. 

4.3. Represa - Usina Eólica 
A Represa de OSE, localizada a cerca de 10 quilômetros do centro de Rivera na localidade 

da Coxilha Negra, foi construída nos anos de 1930, abastecendo esta cidade com água potável 

(PALERMO, 2013; MINTUR-UY, 2021a). A continuação da estrada que passa sobre a represa leva 

até o distrito do Espinilho (SANTANA DO LIVRAMENTO, 2006), já na cidade de Santana do 

Livramento. É neste Distrito que se encontra o Complexo Eólico, fundado em 2010, sendo 

atualmente composto por 5 parques eólicos, contando com 39 aerogeradores (EÓLICAS DO SUL, 

2019) produzindo energia elétrica desde 2012. Na localidade, além dos aerogeradores e a 

infraestrutura para o funcionamento do complexo, existe um centro de atendimento ao turista e 
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fazendas de pecuária ovina e bovina características da região (MARQUETTO, FERREIRA e 

RIEDL, 2012). A estrada do Complexo Eólico liga-se ao município via BR-293. 

O trajeto desenvolvido possui ao todo 48 KM, desnível de subida e de descida na ordem 

dos 583 m e para a geração da classificação, foi divido em 4 trechos, sendo: a) do ponto de partida, 

no centro de atendimento ao turista da Praça Internacional até o Parque Grã-Bretaña, com 8,3 KM 

de extensão; b) do Parque Grã-Bretaña até a Represa da cidade de Rivera, com extensão de 1,76 

KM e uma forte elevação; c) da Represa até o encontro desta estrada com a Rodovia BR-293. Este 

trecho possui 18 KM de extensão e é o único do trajeto em terra e, finalizando; d) da BR-293 até a 

Praça Internacional, com extensão de 20 KM. Estima-se um tempo para a execução deste roteiro 

de aproximadamente 4 horas. No quadro 8 as classificações encontradas por trecho. 

Quadro 8. Classificação por critérios por trecho – Represa e Usina Eólica 

Trecho Dist. 
(KM) 

Desníveis 
subida (m) 

Desníveis 
descida (m) 

Tempo 
estimado 
(HH:MM) 

Classificações 
Grau de 

severidade 
Grau de 

orientação 
Grau 

técnico 
Grau de 
esforço 

A 8,3 87,8 89 00:31 2 1 1 1 
B 1,7 70,9 26,3 00:21 1 1 2 1 
C 18 152 154 01:30 3 2 3 2 
D 20,2 273 314 01:33 2 1 1 2 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 9 apresenta as classificações encontradas para todo o trajeto, de acordo com a 
NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

Quadro 9. Classificação por critérios para o trajeto Represa - Usina Eólica 

Critério Classificação 
Grau de severidade do meio Nível 3 - Severo 
Orientação do percurso Nível 2 - Caminho ou sinalização que indica a continuidade 
Grau técnico do percurso Nível 4 - Piso tecnicamente difícil 
Grau de esforço físico Nível 5 - Esforço extraordinário 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 6 apresenta a classificação do percurso, no formato recomendado pela Norma 
NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 
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Figura 6. Classificação do trajeto cicloturístico Represa - Usina Eólica 

Fonte: Elaboração própria. 

4.4. Masoller 
A região onde se localiza a Vila de Masoller é um dos territórios contestados entre Brasil e 

Uruguai desde meados dos anos 1930, durante o processo de melhorias dos marcos divisórios 

entre os dois países (KRUKOSKI, 2012). A contestação decorre de uma interpretação na colocação 

dos marcos de fronteira, após mais de 80 anos da instalação destes (LOPES, 2018). Cada governo 

afirma que a área, com cerca de mais de 200 km² pertence a seu país. O Governo do Brasil não 

reconhece a demanda do Governo do Uruguai, e este mantém em seus mapas desde 1974, por 

força de Lei, a região sob o regime de “território contestado” (KRUKOSKI, 2012; LOPES, 2018; 

ZANINI, 2019). Em 1985, foi criada pelo governo militar a Vila Albornoz, com o objetivo de reforçar 
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a posse brasileira sobre o território. Entretanto, a presença mais sentida pelos moradores da 

localidade é a do Estado uruguaio (ZANINI, 2019). Ao longo dos anos o governo do Uruguai remete 

notas de protesto sobre o assunto, tendo emitido a última nota em 1988, que foi respondida pelo 

governo brasileiro em 1989 (LOPES, 2018). A região de Masoller também está localizada entre os 

limites territoriais dos departamentos de Rivera e Artigas. Possui ao todo cerca de 300 habitantes 

(LOPES, 2018; ZANINI, 2019). Na região encontra-se o sítio histórico da batalha de Masoller e o 

Valle del Lunarejo, sendo o primeiro local palco de batalhas na guerra entre Blancos e Colorados 

no início do século XX (ESCUELA DIGITAL, 2014; DOBKE e PADOIN, 2013) e o segundo, “uma 

região que se destaca por uma paisagem de grande beleza, com elementos cênicos únicos no” 

Uruguai (MINTUR-UY, 2021b). 

Para chegar até a localidade, pode-se fazer o trajeto inteiramente em estradas asfaltadas, 

através das Rutas 5 e 30. Entretanto, para a elaboração dos trajetos neste trabalho, optou-se por 

rotas que explorem traçados diferentes para ida e volta. Assim, o trajeto desenhado possui ao todo 

153 KM, com um total de 1774 m de ganho de elevação e 1173 m de perda de elevação. O 

percurso foi dividido em 4 trechos para a geração da classificação, sendo: a) do ponto de partida, 

no centro de atendimento ao turista da Praça Internacional até o Caminho Arroio Sausal, com 11,5 

KM de extensão e um forte aclive; b) do final do trecho A até Masoller, com extensão de 57,2 KM, 

sendo este o único trecho com estrada de terra do percurso; c) de Masoller até a cidade de 

Tranqueras. Este trecho possui 29,9 KM de extensão e um forte declive e, por último; d) do 

município de Tranqueras ao Centro de Atendimento ao Turista, na Praça Internacional, com 

extensão de 55,5 KM. Estima-se o quantitativo de tempo para a execução deste roteiro de 12 

horas. No quadro 10 são apresentadas as classificações encontradas por trecho do trajeto. 

Quadro 10. Classificação por critérios por trecho – Masoller 

Trecho Dist. 
(KM) 

Desníveis 
subida (m) 

Desníveis 
descida (m) 

Tempo 
estimado 
(HH:MM) 

Classificações 
Grau de 

severidade 
Grau de 

orientação 
Grau 

técnico 
Grau de 
esforço 

A 11,5 238 110 00:53 1 1 1 1 
B 57,2 346 357 04:46 3 3 3 4 
C 29,9 301 486 02:18 3 2 1 3 
D 55 883 820 04:13 3 2 1 4 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 11 apresenta a classificação criada para a totalidade do trajeto criado. 

Quadro 11. Classificação por critérios para o trajeto de ida e volta a Masoller 

Critério Classificação 
Grau de severidade do meio Nível 3 – Severo 
Orientação do percurso Nível 3 - Alguns pontos sem sinalização 
Grau técnico do percurso Nível 4 - Piso tecnicamente difícil 
Grau de esforço físico Nível 5 - Esforço extraordinário 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 7 apresenta a classificação do percurso, no formato recomendado pela Norma. 

Figura 7. Classificação do trajeto cicloturístico de ida e volta a Vila Masoller 

Fonte: Elaboração própria. 

4.5. Represa Histórica de Cuñapiru 
O local que apresenta as ruínas da primeira usina hidroelétrica da América do Sul, foi 

inaugurada no ano de 1882, funcionando até meados de 1918. Foi construída para atender a 

demanda energética da extração e processamento de minerais da região, principalmente ouro e 

quartzo. A energia gerada por esta usina também alimentou um trem por cerca de 12 quilômetros 

(IBARROLA, 2009; UGON, 2012). Além da represa, na região encontra-se o museu do ouro e 

paisagens naturais, como os cerros Miriñaque e Vigilante (MINTUR-UY, 2021c). 
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O maior trajeto deste trabalho possui ao todo 190 KM e 2624 m de desnível de subida e 

descida e para a geração desta classificação foi divido em 5 trechos, sendo: a) do ponto de partida, 

no centro de atendimento ao turista da Praça Internacional até a localidade de La Manguera, na 

Ruta 27, onde o cicloturista percorrerá uma distância de 42,3 KM; b) da localidade de La Manguera 

até Minas de Corrales, com 47,9 KM; c) de Minas de Corrales até a Represa Histórica de Cuñapiru. 

Este trecho possui 13,5 KM de extensão e apresenta um pequeno trecho em estrada de terra; d) da 

Represa histórica até o entroncamento da Ruta 5 com a Ruta 27, apresentando o mesmo trecho de 

estrada de terra que o item anterior. Este trecho conta com 43,7 km de extensão e, por fim; e) do 

encontro da Ruta 5 com a Ruta 27 ao ponto de partida, no Centro de Atendimento ao Turista da 

Praça Internacional. Este último trecho possui 43,5 Km de extensão. Estima-se um tempo para a 

execução deste roteiro de 17 horas. No quadro 12 apresentam-se as classificações encontradas 

para trecho deste trajeto. 

Quadro 12. Classificação por critérios por trecho – Represa histórica do Cuñapiru 

Trecho Dist. 
(KM) 

Desníveis 
subida (m) 

Desníveis 
descida (m) 

Tempo 
estimado 
(HH:MM) 

Classificações 
Grau de 

severidade 
Grau de 

orientação 
Grau 

técnico 
Grau de 
esforço 

A 42,3 550 579 03:31 2 1 1 3 
B 47,9 468 517 03:59 2 1 3 3 
C 13,5 239 242 02:42 2 2 3 3 
D 43,6 686 624 03:57 2 1 1 3 
E 43,5 681 660 03:37 2 1 1 3 

Fonte: Elaboração própria. 

Com base nos maiores valores encontrados para cada trecho estudado, de acordo com a 

Norma, construiu-se o Quadro 13, que apresenta a classificação por critérios para todo o trajeto. 

Quadro 13. Classificação por critérios para o trajeto da Represa histórica do Cuñapiru 

Critério Classificação 
Grau de severidade do meio Nível 3 - Severo 
Orientação do percurso Nível 2 - Caminho ou sinalização que indica a continuidade 
Grau técnico do percurso Nível 3 - Piso técnico 
Grau de esforço físico Nível 5 - Esforço extraordinário 

Fonte: Elaboração própria, com base na NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

A Figura 8 apresenta a classificação do percurso, no formato recomendado pela Norma. 
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Figura 8. Classificação do trajeto cicloturístico de ida e volta a Masoller 

Fonte: Elaboração própria, com base na NBR 15509-2 (ABNT, 2017). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o problema de pesquisa proposto, que era o de descobrir qual o grau de 

dificuldade de alguns trajetos com potencial cicloturístico das cidades de Santana do Livramento e 

Rivera, com base nos parâmetros estabelecidos pela NBR 15509-2 (ABNT, 2017), conclui-se que 

este foi plenamente atendido. Através dos objetivos específicos propostos, elencou-se cinco locais 

com potencial cicloturístico (Ferradura dos Vinhedos, Vila Pampeiro, Represa-Usina Eólica, 

Masoller e Represa histórica de Cuñapiru), desenvolveu-se trajetos de ida e volta para atingir essas 

localidades e com base na Norma, realizou-se as classificações necessárias. Acredita-se também, 
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que ao classificar os trajetos que exploram o turismo de aventura no bioma Pampa se contribui no 

trabalho de preservação deste bioma que, segundo Fontana e Reed (2019), ocupa pouco mais de 

2% do território nacional sendo um dos menores biomas do Brasil. 

Os trajetos elencados e classificados aqui exigem um ciclista minimamente preparado para 

percorrer distâncias superiores a 40 km. Ao considerar a realização do trajeto, o cicloturista deve 

ponderar a busca de contatos nos locais para pernoite e socorro médico e mecânico, em caso de 

necessidade. Dessa forma, abre-se oportunidades de geração de negócios à população local.  

Os trechos desenvolvidos e classificados em cada trajeto permitem ao ciclista iniciante 

conhecer parte da região mais próxima ao centro das duas cidades permitindo que este, quando 

estiver com o condicionamento adequado, possa realizar os trajetos em sua plenitude.  

Para futuros trabalhos, sugere-se a realização de classificações de percursos em outras 

cidades fronteiriças, como, por exemplo, Barra do Quaraí (BR) e Bella Unión (UY), Quaraí (BR) e 

Artigas(UY), Aceguá (BR) e Acegua (UY) ou Jaguarão (BR) e Rio Branco (UY), ou ainda a criação 

e classificação de um roteiro na fronteira deste dois países, ligando Barra do Quaraí a Jaguarão, de 

forma a gerar um circuito com aproximadamente 700 km de extensão nos moldes existentes do 

circuito do Vale Europeu em Santa Catarina, que possui cerca de 300 km ou ainda a Estrada Real, 

com mais de 1500 km de extensão e que percorre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 
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RESUMO 
Este artigo analisa a cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, a partir do conceito 
de polo de cicloturismo. É uma análise baseada na revisão bibliográfica sobre critérios como a integração da 
bicicleta ao transporte público, a qualidade da infraestrutura cicloviária, os modos de hospedagem e a 
atratividade turística da cidade. O potencial de Campo Grande é forte devido à sua malha cicloviária e uma 
rede de hospedagem capaz de receber turistas de diversos perfis. Entretanto há necessidade de 
regulamentar várias políticas municipais da bicicleta e criar uma nova que integre e ajude desenvolver os 
critérios elencados pelo conceito do polo de cicloturismo, para assim ser considerada um portal de entrada à 
atividade na região. 

PALAVRAS-CHAVE: turismo sustentável, mobilidade urbana, bicicleta, cicloturismo. 

ABSTRACT 
This article analyzes Campo Grande, capital city of Mato Grosso do Sul state in Midwest Brazil, as a potential 
cycle tourism hub. The assessment is based on bibliographic reviews for criteria, such as bicycle 
infrastructure, bicycle integration to public transport, tourist accommodation and attractiveness of the city as 
tourist destination. Assessment indicates that Campo Grande has a strong potential due to its bicycle lane 
system and hosting network. However, regulation of bicycle policies and creation of a cycle tourism policy 
must be priority for the municipality in order to integrate and develop the other criteria to become a cycle 
tourism hub for the region. 

KEYWORDS: sustainable tourism, urban mobility, bicycle, cycle tourism. 
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1. INTRODUÇÃO

O cicloturismo urbano é uma modalidade sustentável do turismo nas cidades 
(KARANIKOLA et al., 2018), justamente por ter como protagonista das suas atividades um meio de 

locomoção que promove na prática alguns dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável: a 

bicicleta (UCB, 2016).  Suas atividades envolvem passeios diários para conhecer atrativos culturais 

(festivais, feiras, museus), ambientais (parques, praças, unidades de conservação urbanas) e 

arquitetônicos da cidade que podem ser realizados tanto por residentes quanto visitantes de forma 

autônoma ou guiada (oferecidos por agências, profissionais ou outros residentes) (ROLDAN, 2000). 

O cicloturismo pode trazer numerosos benefícios para uma cidade, não só econômicos 

(ligados ao setor do turismo e do comércio de bicicletas), mas também socioambientais, como a 

requalificação de espaços públicos, a inclusão socioespacial e o fortalecimento da identidade 

cidadã (LEDO, 2017). Além disso, sua prática tem se tornado uma solução importante para 

promover a competitividade e atratividade turística de grandes e famosos centros urbanos como 

Amsterdã, Bogotá, Copenhague, Curitiba, Londres e Nova York, onde a mobilidade por outros 
meios de transporte é um desafio muitas vezes estressante e caro (SAMPAIO et al., 2015; 

BOGOTÁ, 2019). Isso porque a bicicleta tem a capacidade de aproximar o turista do seu entorno 

de forma diferenciada, pois possibilita contemplar a paisagem e conhecer lugares que não estavam 

previstos no roteiro original, tornando a simples experiência de pedalar pela cidade mais um 

atrativo turístico.  

Em estudos recentes que quantificam detalhadamente o capital gerado pelos diversos 

benefícios que o uso da bicicleta proporciona, o cicloturismo é destaque (ECF, 2020). Na união 

Europeia por exemplo, a atividade gerou 44 bilhões de euros, 525 mil empregos e 2,3 bilhões de 

viagens com finalidades turísticas em 2012 (6 bilhões de euros e 199 mil empregos a mais do que 

a indústria do turismo de cruzeiros). Só na França um cicloturista pode gastar em média até 20% a 

mais que um turista comum.  

No Brasil, por sua vez, o Ministério do Turismo destinou R$ 20,2 milhões para incentivar a 

construção de ciclovias em 53 municípios (CASTRO, 2017) e, segundo as prefeituras das capitais, 

a malha cicloviária no país mais que duplicou, passando de 1.414 km em 2014 para 3.291 km em 
2018 (VELASCO et al., 2018).  

Entretanto, além do investimento em infraestrutura cicloviária existem outros elementos e 

estratégias para planejar o cicloturismo em qualquer território (seja este urbano ou não) para que 
este consiga engajar a sociedade efetivamente (SALDANHA, et al., 2015). Dentre eles, destaca-se 

o polo de cicloturismo ou cycling hub em inglês (NTA, 2007), um conceito que integra todos os

elementos listados por outras estratégias (SALDANHA et al., 2020). Ele foi desenvolvido pela

autoridade nacional em transportes da Irlanda (NTA, 2007) na tentativa de identificar os critérios e
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ações requeridas para constituir uma rede nacional de ciclismo que tornasse o país um destino 

mais atrativo e competitivo para o turismo de bicicleta.  

Neste trabalho, é analisado o potencial cicloturístico da cidade de Campo Grande, capital do 

estado do Mato Grosso do Sul no centro-oeste brasileiro, por meio dos elementos que conceituam 

um polo de cicloturismo. 

2. POLO DE CICLOTURISMO (CYCLING HUB)

Em sua essência, o planejamento estratégico para desenvolver projetos de cicloturismo 

urbano tem como objetivo transformar a cidade destino em um portal para a atividade, isto é, um 

polo de cicloturismo (NTA, 2007). Esse conceito lista diversos critérios que determinam o quanto 

uma cidade é (ou pode vir a ser) atrativa para ser conhecida de bicicleta (SALDANHA, 2017). 

Dentre eles, a atratividade turística da cidade é a base que sustenta outros elementos 

considerados essenciais para determinar seu potencial, tais como: modos de hospedagem diversos 

e receptivos à bicicleta (se possível); malha cicloviária atraente e segura que acesse os principais 

atrativos da cidade (fundamental); e integração da bicicleta aos serviços do sistema de transporte 

público. Critérios como o mapeamento e a sinalização de rotas, além de outras facilidades para 

ciclistas como o aluguel de bicicletas, oficinas de reparo e uma comunidade de apoio ao uso 

bicicleta, são de carácter complementar determinante (Figura 1).  

Figura 1. Pirâmide de critérios para designar uma cidade como potencial polo de cicloturismo. 

Fonte: Elaboração própria a partir de NTA (2007) e SALDANHA (2017). 

 

Já suposto 

Essenciais 

Complementares 

- Atratividade de Campo Grande como destino
turístico

- Malha Cicloviária atraente e segura
- Modos de hospedagem diversos e abundantes
- Acesso por transporte público integrado à bicicleta

- Sinalização de Rotas
- Mapeamento de Rotas
- Facilidades para Ciclistas
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3. METODOLOGIA

A análise do potencial cicloturístico de Campo Grande está pautada pelos critérios 

essenciais apontados por NTA (2007), para designar uma cidade como potencial polo de 

cicloturismo (Figura 1). 

A análise do critério da atratividade de Campo Grande como destino turístico está baseada 

na diversidade de recursos naturais e áreas verdes que apresenta dentro do seu perímetro urbano, 

além da qualidade e importância dos espaços histórico-culturais mais emblemáticos que 

representam a tradição e memória de seus cidadãos. Também pelo grau de conectividade que a 

cidade tem com o resto do mundo através das diferentes alternativas que existem para acessar a 

cidade e a percepção da população local em relação ao uso da bicicleta.   

Os critérios relacionados à malha cicloviária de Campo Grande e às alternativas que o 

transporte público oferece para quem está interessado em conhecer a cidade pedalando estão 

analisados sobre a ótica dos resultados de pesquisas recentes sobre o perfil do ciclista 

(TRANSPORTE ATIVO, 2018) e a percepção cidadã da mobilidade urbana e uso da bicicleta em 

Campo Grande (BICI NOS PLANOS CG, 2020).  

Já a análise do critério sobre a diversidade dos modos de hospedagem está feita em base a 

publicações oficiais sobre a cidade e sua atividade turística (PLANURB, 2017; SEMAGRO, 2018).  

4. CAMPO GRANDE COMO POLO DE CICLOTURISMO EM POTÊNCIA
4.1. Atratividade da cidade como destino turístico
4.1.1. Recursos Naturais

Campo Grande é uma cidade localizada na região centro-oeste do Brasil, entre as bacias do 

alto Paraguai e Paraná, no bioma Cerrado (Figura 2). Sua área urbana tem aproximadamente 

357,66 km² (SIMGEO, 2019) e conta com uma população estimada de 895.982 habitantes (IBGE, 

2019), revelando uma densidade demográfica aproximada de 2505 habitantes/km². Assim, embora 

o município seja muito populoso, sua densidade demográfica ainda não é tão alta quando

comparada com regiões metropolitanas do Brasil e do mundo.

A cidade é reconhecida pelas Organização das Nações Unidas por ser bastante arborizada 

e ter mais de 90 espaços abertos para lazer entre parques e praças distribuídos por toda a cidade 

(TREE CITIES, 2020). É uma das poucas capitais brasileiras que contempla em seu perímetro 

urbano vários tipos de unidades de conservação, além de parques lineares e ecológicos com fauna 

e flora abundante remanescente do cerrado que também lhe outorga o título de capital do turismo 

de observação de aves (SANTOS & KRAWIEC, 2011; MAMEDE & BENITES, 2018). 
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Figura 2. Localização e principais áreas verdes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul-Brasil. 

Fonte: Elaboração própria. 

Um dos principais destinos turísticos da cidade é o Complexo do Parque dos Poderes que 

na sua área de influência (880,79 ha) contempla três parques diferentes: O Parque das Nações 

Indígenas - PNI (1), o Parque Estadual do Prosa - PEP (2) e o Parque dos Poderes - PP (Figura 3). 

Juntos contemplam o maior remanescente de cerrado em área urbana e pode ser considerado 

como um dos maiores parques urbanos do mundo.  

O PEP (2) é uma unidade de conservação integral de 135 hectares de vegetação protegidas 

(controlado pelo órgão ambiental do estado, com visitação apenas em horários específicos). Abriga 

duas nascentes de um dos principais córregos da cidade, sendo possível observar animais nativos 

dentro e nas redondezas do parque.   

Do lado oeste do PEP está o PNI (1) de 119 ha, o mais conhecido e frequentado tanto por 

visitantes quanto residentes, sendo um dos cartões postais da cidade.  Devido a sua proximidade 
com o PEP, no PNI é possível avistar facilmente animais como a arara-canindé (Arara ararauna 

Linnaeus, 1758), o mutum-de-penacho (Crax fasciolata, Spix 1825), veado-mateiro (Mazama 

americana, Erxleben, 1977), quati (Nasua nasua, Linnaeus, 1766) e muitas capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus, 1758). Dentro do PNI há um lago onde é permitida a prática 

de canoagem, também é possível pedalar ao longo de uma ciclofaixa em formato de circuito de 3,2 

km. O parque oferece, ainda, infraestrutura para a prática de outros esportes, parquinho, banheiros, 

pista de caminhada e apresentações culturais na concha acústica Helena Meirelles. 
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O PP (3), de 100,45 ha, é a sede administrativa do governo estadual onde estão localizados 

os órgãos dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Contempla 8 blocos de edificações que 

começaram ser construídos na década de 1980 em meio à mata nativa do cerrado (IBGE, 2020). 

Em outubro de 2016 após a implementação da Lei nº 4682 de 12/06/2015, ficou instituído o projeto 

“Amigos do Parque”, que destina uma das vias que contorna o PEP para uso exclusivo de lazer, 

esporte e transportes ativos nos finais de semana e feriados, das 07:00h às 19:00h. Também 

durante finais de semana e feriados existem iniciativas privadas de aluguel de bicicletas na região, 

o aluguel é cobrado por hora e são disponibilizadas bicicletas infantis e adultas.

Figura 3. Complexo do Parque dos Poderes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Legenda: 1 - Parque das Nações Indígenas; 2 - Parque Estadual do Prosa; 3 - Parque dos Poderes. 

Fonte: Elaboração própria por meio da ferramenta Google Earth. 

Assim, a área contemplada pelo Complexo do Parque dos Poderes é o principal espaço 
público da cidade destinada para atividades de lazer, turismo e contato com a natureza (ASATO et 

al., 2016), a região é muito frequentada pela comunidade de ciclistas para passeios, treinos e 

trajetos diários (MARTINS et al., 2020) (Figura 4). 
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Figura 4. Experiências e atrativos no Complexo do Parque dos Poderes, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

Outro conhecido atrativo turístico e de beleza natural em Campo Grande/MS é a Cachoeira 

do Céuzinho (Figura 5), localizada na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) da Bacia do 

Córrego Ceroula, a aproximadamente 11 km do centro da cidade. A região abriga por volta de cinco 

quedas d’água protegidas pela mata fechada, que podem ser acessadas por trilha beirando o 

córrego (VALENTIM, 2019). Ao final da trilha após a última cascata é possível encontrar vestígios 

da “Usina do Ceroula”, que foi a primeira usina hidrelétrica de Campo Grande, construída no início 

do século XX, desativada há muito tempo, no local encontram-se as ruínas da edificação, a turbina 

e tubulações da usina (Figura 5) (VALENTIM, 2019). 

Figura 5. Cachoeira do Céuzinho e Ruínas da turbina da Antiga Usina do Ceroula em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, Brasil 

Fonte: Acervo pessoal dos autores e Valentim (2019). 

Outra área verde relevante para a cidade é o campus da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul - UFMS, a qual possui uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de 

aproximadamente 62 hectares que também abriga diversas espécies de fauna e flora do bioma 

Cerrado.  O campus também conta com uma represa conhecida como “Lago do Amor”, que possui 

cadeiras, mirante, barracas com bebidas e comidas. A universidade é acessível por ciclovia e 

possui quadras poliesportivas, local para descanso com mesas e cadeiras, sanitários e 

bebedouros, além de ser palco de diversos eventos educacionais e culturais. 
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4.1.2. Patrimônios materiais e imateriais (históricos, culturais e arquitetônicos) 

A principal avenida da cidade é a Afonso Pena, que corta a cidade no eixo leste-oeste e 

dispõe de ciclovia localizada no canteiro central da via por toda a sua extensão, o qual é tombado 

como patrimônio histórico-cultural e paisagístico da cidade (DELVIZIO, 2018). Pela avenida existe 

uma ampla gama de atrações turísticas, culturais e históricas, como a Casa do Artesão, Morada 

dos Baís, praças Ari Coelho e do Rádio Clube, monumentos a famosos poetas e pioneiros da 

região, além de bares e casas de shows e acesso para o PEP e a outras importantes ciclovias da 

cidade. 

O Mercado Municipal (Mercadão) está localizado próximo à Avenida Afonso Pena, é um 

prédio antigo inaugurado em 1958 e que foi revitalizado em 2006: aqui encontram-se especiarias, 

temperos, artesanato, doces caseiros, assim como diversos produtos regionais como o tereré, 

mandioca, feijão de bugre, guariroba. O local também conta com uma feira na qual índios de 

diversas etnias, como a Terena, vendem produtos agrícolas trazidos das aldeias. 

Um dos principais acervos museológicos da cidade está localizado no “Parque das Nações”, 

que abriga o Museu de Arte Contemporânea (MARCO) e conta com mostra permanente de obras 

de seu acervo, além de espaço para quatro outras mostras temporárias que variam conforme a sua 

programação anual. O parque também abriga o Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB), 

conhecido como o Museu do Índio, é reconhecido mundialmente pelo seu grande acervo de peças 

de diferentes áreas como etnologia, arqueologia, paleontologia, mineralogia e zoologia, com foco 

nas etnias indígenas locais como Bororo, Xavante, Kadiwéu, Guarani, entre outros. 

Em Campo Grande existe o complexo ferroviário da antiga Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil (EFNOB), local que sofreu um processo de tombamento federal realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2009. O conjunto possui 22,3 hectares e 135 edifícios 

em alvenaria e madeira, erguidos em datas diferentes a partir do desenvolvimento da região e 

ainda mantém parte dos trilhos que não foram retirados da área urbana da cidade. O local passou 

por um processo de revitalização urbana, a partir da manutenção dos prédios existentes e 

ocupação para outras atividades, como a Feira Central, que hoje é o espaço com maior visibilidade 

dentro do complexo ferroviário e demonstra uma dinâmica de moradores e turistas muito intensa, 

dispondo de espaço fixo de gastronomia, lojas de artesanatos, shows e festivais. 

4.1.3. Portões de entrada (Aeroportos, rodoviárias, rodovias principais) 

Os dois principais meios de transporte para chegar em Campo Grande/MS são o rodoviário 

e o aéreo. Segundo o Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul (2019), de 4.716 pessoas 

abordadas na sala de embarque do aeroporto internacional de Campo Grande entre julho e 

setembro de 2019, 57% eram turistas não residentes no estado, a maioria deles brasileiros 

(84,82%), onde o destino mais visitado do estado foi Campo Grande (Figura 6). 
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Pelo fato da cidade estar localizada no centro de um estado fronteiriço e ser a capital 

estadual, ela é um ponto estratégico de interconexão com diversas rodovias internacionais (da 

Bolívia e Paraguai) e nacionais/estaduais, sendo os principais exemplos a BR-163 que conecta a 

região sul e norte do Brasil, atravessando todo o estado e passando pela capital, e a BR-262 que 

conecta o litoral sudeste brasileiro até Corumbá/MS e é a principal rodovia para acessar a região 

do pantanal sul-mato-grossense. 

Figura 6. Ranking dos municípios mais visitados no Mato Grosso do Sul, Brasil, no 3º trimestre de 2019 
(n=4.716). 

Fonte: Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul (2019). 

Entre julho e setembro de 2019, os dados do Observatório de Turismo do Mato Grosso do 

Sul (2019), mostraram que de 2.106 passageiros desembarcados na rodoviária municipal de 

Campo Grande, 35% eram turistas nacionais, a maioria procedentes de estados vizinhos e com a 

capital como destino final (Figura 7). 
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Figura 7. Municípios sul-mato-grossenses de destino dos passageiros desembarcados na rodoviária municipal 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, entre julho e setembro de 2019 (n=2.106). 

Fonte: Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul (2019). 

Dentro da cidade, tanto a rodoviária quanto o aeroporto possuem infraestrutura cicloviária 

adjacente que possibilitam o deslocamento por bicicleta logo após o desembarque na cidade. 

Também há paraciclos, mas não existem opções de aluguel de bicicletas nesses locais ou áreas 

para montar e desmontar a bicicleta. 

4.1.4. Vias (infraestrutura e trânsito) 

Campo Grande conta com uma malha viária de 4.078 km, dos quais 70% são asfaltados. As 

vias são largas nas avenidas principais comportando de 3 a 4 faixas para carro como mínimo. O 

trânsito na cidade é caracterizado por uma alta taxa de uso de transporte motorizado individual, e 
há um veículo para cada habitante acima de 20 anos (MARTINS et al., 2020). Segundo pontuações 

nas tabelas de desempenho global do tráfego, Campo Grande é a quarta capital brasileira (nº 67 no 

mundo) onde mais se gasta tempo no congestionamento: 121 horas ao ano (INRIX, 2018).  

Em Campo Grande o automóvel também é o principal causador de acidentes e mortes no 

trânsito da cidade: em 2014 dos 12.241 acidentes totalizados, o carro estava envolvido em pelo 

menos 52% dos casos, entretanto, as vítimas fatais resultantes desses acidentes são 
especialmente motociclistas, pedestres e ciclistas (MARTINS et al., 2020). Entretanto, as mortes 

relacionadas aos acidentes de trânsito vêm gradualmente apresentando redução (Figura 8), 

especialmente após o início da execução do programa “Vida no Trânsito” em 2010. Tal programa 

busca desenvolver ações de vigilância, controle e prevenção de óbitos e lesões no trânsito, 
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gerando queda de quase a metade do número de mortes no trânsito entre 2011 e 2019 

(AGETRAN, 2020). 

Figura 8. Comparativo dos óbitos em acidentes de trânsito no período de 2011 a 2019, com a implementação do 
programa “Vida no Trânsito”. 

Fonte: Organizado pelos autores, com base em Agetran (2020). 

4.1.5. Receptividade da população à bicicleta 

Pesquisas recentes sobre a percepção da população campo-grandense a respeito do uso 

da bicicleta (BICI NOS PLANOS CG, 2020) revelam que a maioria dos entrevistados (n=386) é 

composta por motoristas (52%) ou usuários do transporte público (20%) que enxergam o modo 

como algo positivo para a cidade (Quadro 1), onde o maior interesse é seu uso para lazer (Quadro 

2). 

Quadro 1. Percepção cidadã da bicicleta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Fonte: Bici nos Planos CG (2020). 
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Quadro 2. Uso potencial da bicicleta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Fonte: Bici nos Planos CG (2020). 

4.2. A Malha Cicloviária de Campo Grande 

Campo Grande conta com 86,336 quilômetros de infraestrutura cicloviária, sendo 67,371 km 

de ciclovias, 17,127 km de ciclofaixas e 1,839 km de calçadas compartilhadas (SIMGEO, 2019). 

Essa infraestrutura contempla 3% da malha viária pavimentada da cidade, pela qual é possível 

acessar diversos parques, pontos turísticos, entre outras atrações culturais da cidade (Figura 9). 

4.2.1. Avaliação das Ciclovias 

A receptividade da população em relação à malha cicloviária é positiva, mas não satisfatória 

(Figura 10), sendo que apenas 16% dos campo-grandenses se sentem motivados a pedalar em 

função da infraestrutura para a bicicleta na cidade. Tanto usuários da bicicleta quanto não usuários 

demandam por sua ampliação, manutenção e maior conectividade, segundo as pesquisas de 

percepção cidadã (BICI NOS PLANOS CG, 2020).  

Os ciclistas que pedalam a cidade diariamente há mais de 5 anos também apontam que o 

maior problema é a falta de infraestrutura e sensação de insegurança no trânsito (TRANSPORTE 

ATIVO, 2018). Outros relatam diversos problemas relacionados à presença de pedestres nas vias 

exclusivas para bicicletas e cruzamentos perigosos que os expõem a conflitos com veículos 
motores (MARTINS et al., 2020). Mesmo assim, este tipo de ciclista mais experiente também não 

reconhece a cidade como um lugar perigoso quanto à segurança pública (Figura 11).  



121 

Figura 9. Mapa da infraestrutura cicloviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10. Avaliação da malha cicloviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, pela população (n=386). 

Fonte: Bici nos Planos CG (2020). 
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Figura 11. Problemas e motivações dos ciclistas que pedalam Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, Brasil, diariamente (n=306). 

Fonte: Transporte Ativo (2018). 

4.3. O Acesso por Transporte Público 

4.3.1. Intermodalidade  

O transporte público em Campo Grande não é integrado à bicicleta, mesmo que no Plano 

Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana vigente existam propostas para a criação de 

bicicletários junto a alguns dos terminais de ônibus da cidade (DIOGRANDE, 2015). Ainda na Lei nº 

5.177/2012, que institui o plano de ciclovias no município, o art. 7 determina a inclusão de 

estacionamentos e guarda de bicicletas em todos os projetos de implantação de quaisquer 

equipamentos urbanos associados aos serviços de transporte coletivo (DIOGRANDE, 2012).  

Entretanto, nenhuma das iniciativas ou orientações indicadas por estas duas leis têm sido 

implementadas com sucesso por falta de regulamentação. Ainda assim, 29% dos ciclistas em 

Campo Grande já utilizam a bicicleta em combinação com outro modo de transporte 

(TRANSPORTE ATIVO, 2018), o que demonstra que existe uma demanda potencial para 

fundamentar projetos de intermodalidade para a bicicleta na cidade (Figura 12). 

4.3.2. Sistemas de bicicletas compartilhadas 

Atualmente, a cidade não conta com um sistema de bicicletas compartilhadas implantado, 

embora a Lei nº 6.242/19 autorize a Prefeitura Municipal de Campo Grande a criar o “Sistema de 

Bicicletas Públicas” (DIOGRANDE, 2019). A lei explicita todos os detalhes de implantação e 

logística de funcionamento, prevê estações inteligentes conectadas a uma central de operações, 

distribuídas em pontos estratégicos da cidade nos quais as pessoas interessadas em utilizar esse 

sistema deverão ser cadastradas para viabilizar a retirada e devolução da bicicleta na mesma ou 
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em outra estação após o seu uso. Entretanto, a referida lei é muito recente e ainda precisa ser 

regulamentada.  

Figura 12. Utilização da bicicleta em combinação com outro modo de transporte em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, Brasil (n=306). 

Fonte: Transporte Ativo (2018). 

4.4. Modos de Hospedagem 

Como um dos 65 destinos indutores do turismo no Brasil (PLANURB, 2017) e por ter como 

principal demanda turística o segmento de negócios e eventos, Campo Grande consegue 

comportar mais de 7000 leitos distribuídos numa rede hoteleira diversa e espalhada pela cidade 

desde 2015 (SEMAGRO, 2018). Entre hotéis e hostels urbanos, além de pousadas rurais nas 

redondezas da cidade (pois o turismo rural está crescendo), há alguns que já oferecem bicicletas 

para aluguel que permitem aos hóspedes conhecer a cidade e entorno pedalando. A cidade 

também conta com 7 centros de atendimento ao turista espalhados pelas diferentes regiões 

urbanas para oferecer apoio.  

Recentemente Campo Grande demonstrou sua capacidade como anfitriã ao sediar uma das 

maiores feiras de ciência e tecnologia na América Latina, a 71ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC-2019 – para a qual precisou acionar toda sua rede 

de hotelaria e de hospedagem solidária. 

5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de Campo Grande a partir dos critérios que constituem um polo de cicloturismo 

mostra que seu potencial está baseado na sua atratividade como destino turístico, uma malha 

cicloviária que leva aos seus principais atrativos e uma rede de hospedagem com logística 
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suficiente para oferecer apoio a qualquer pessoa interessada em conhecer a cidade de bicicleta, 

mas é preciso desenvolver ainda mais esses três elementos para que o potencial seja consolidado.  

Começando pela malha cicloviária que tem demonstrado ser até fonte de motivação para 

quem pedala a cidade há mais de 5 anos (Figura 11), sua extensão e distribuição deve ser mais 

bem reconhecida pela população, além de divulgada e aprimorada pelo poder público, privado e/ou 

organizações civis envolvidas com a bicicleta. A melhor forma de conseguir tal feito é 

regulamentando as políticas que regem seu planejamento e implantação, além de incluí-la como 

um programa de desenvolvimento nas principais políticas públicas do município, seja no Plano 

Plurianual, Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana ou Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social (NOGUEIRA; GONÇALO, 2018).  

Quanto à integração da bicicleta ao sistema de transporte público em Campo Grande, 

critério essencial para um polo de cicloturismo, a prioridade é garantir a regulamentação de 

estacionamentos para a bicicleta em todos os terminais de ônibus e um novo serviço de bicicletas 

compartilhadas para a cidade, como já é previsto pelas leis municipais revistas na seção 4.3 deste 

artigo. Essas duas medidas são essenciais para impulsionar tanto o potencial da intermodalidade 

que já acontece na cidade (Figura 12), quanto para incentivar a já boa receptividade da população 

local pelo uso da bicicleta (Quadro 1). 

Entretanto, a possibilidade de transportar bicicletas em linhas de ônibus locais não é tão 

determinante para Campo Grande quanto é para grandes metrópoles. Seu perímetro urbano não 

supera os 8 km de extensão do centro até a periferia, o que torna a cidade vantajosamente propícia 

para o deslocamento por bicicleta (BICICLETA BRASIL, 2007). Uma iniciativa mais adequada para 

o contexto local seria incentivar as empresas de ônibus intermunicipais a promover descontos nos

seus serviços de transporte de bicicletas (que quando existem, são pouco divulgados).

Em relação aos critérios complementares do polo de cicloturismo, como a acessibilidade da 

bicicleta aos atrativos turísticos e à rede de hospedagem, é imprescindível desenvolver uma 

política municipal de fomento ao cicloturismo para que a cidade consiga oferecer melhores e mais 

diferenciados serviços para esse ramo do turismo (GRIMM; RODRIGUES, 2018). Essa política 

deve incluir o desenvolvimento de infraestrutura de apoio ao ciclista nesses lugares e a promoção 

de parcerias público privadas em eventos relacionados ao ciclismo não competitivo. Ela pode se 

constituir na ferramenta necessária para oficializar e desenvolver circuitos para o turismo em 

bicicleta na cidade por meio de sinalização turística específica, mapeamento e divulgação das rotas 

(elementos complementares de um polo de cicloturismo), além de incluir a atividade nos 

levantamentos das pesquisas oficiais de desempenho do turismo feitas pelo estado e município 
(SALDANHA et al., 2015).  Isso pode exaltar o potencial turístico da bicicleta na cidade para vários 

atores e aumentar seu uso pela população local, aspecto determinante para o desenvolvimento 
organizado do cicloturismo urbano (SAMPAIO et al., 2015). 
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O potencial da bicicleta para o turismo em Campo Grande é semelhante ao de outras 

capitais brasileiras: forte, mas pouco explorado e aproveitado (IHA, 2017). Entretanto, como visto 

pela análise a partir do conceito de polo de cicloturismo, já há condições favoráveis para que este 

ramo do turismo seja reconhecido e explorado.  

Finalmente, o quadro geral delineado – se for adequadamente aproveitado por políticas 

públicas e privadas – colocaria Campo Grande em amplo alinhamento com agendas planetárias 

relacionadas à redução de emissão de gases de efeito estufa, uso de serviços ecossistêmicos e 
mobilidade urbana (JOLY et al., 2019). 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo reunir informações acerca da demanda turística de Niterói e dos agentes de 
mobilidade urbana na cidade e, a partir da análise dessas, propor roteiros de passeio e visitação que possam 
ser realizados utilizando-se a bicicleta como meio de transporte. As informações utilizadas foram recolhidas 
em relatos publicados em blogs nacionais e internacionais, através dos quais seus responsáveis 
descreveram suas experiências como turistas na cidade. Foram consideradas também as sugestões de 
passeios. Por familiaridade dos autores com a língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, a busca 
pelos relatos foi feita em sites mantidos por blogueiros de diversos países, como Brasil, Estados Unidos da 
América, França, Paraguai, Argentina, entre outros. Após análise quantitativa dos dados obtidos e o 
mapeamento dos pontos turísticos visitados e/ou recomendados, foi observada a possibilidade de se criar 
roteiros de turismo que pudessem ser feitos com uso da bicicleta, levando em consideração as distâncias a 
serem percorridas, o perfil topográfico da cidade e a presença de lugares onde o visitante pudesse comer e 
se hospedar. 

PALAVRAS-CHAVE: Niterói, turismo, bicicleta, viagem, roteiro. 

ABSTRACT 
This work aims to gather information about the tourist demand of Niterói and the agents of urban mobility in 
the city and, based on their analysis, propose itineraries of tours and visitation that can be carried out using 
the bicycle as a means of transport. The information used was collected in reports published on national and 
international blogs, through which those responsible described their experiences as tourists in the city. Tour 
suggestions were also considered. Due to the authors’ familiarity with the Portuguese, English, French and 
Spanish languages, the search for the reports was made on websites maintained by bloggers from different 
countries, such as Brazil, United States of America, France, Paraguay, Argentina, among others. After 
quantitative analysis of the data obtained and the mapping of the visited and/or recommended attractions, it 
was observed the possibility of creating tourism itineraries that could be done with the use of the bicycle, 
taking into consideration the distances to be travelled, the topographic profile of the city and the presence of 
places where the visitor could eat and stay. 

KEYWORDS: Niterói, tourism, bike, trip, itinerary. 



130 

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Niterói possui grande importância no cenário econômico do estado do Rio de 

Janeiro. Antes mesmo de ser elevada à categoria de cidade, em 1834, as atuais terras niteroienses 

já hospedavam nomes ilustres, como o rei Dom João VI, que costumava vir com sua família para 

repousar em um palacete que posteriormente lhe fora doado. A cidade foi capital estadual por dois 

longos períodos (de 1834 a 1894 e de 1903 a 1975) e recebeu de Dom Pedro II o título de Imperial 

Cidade. Esses acontecimentos alavancaram o desenvolvimento da cidade, com implantação de 

meios de transporte coletivos modernos para a época e a construção de praças, parques, 

alargamentos de ruas e de avenidas, entre outros (IBGE, 2019; HENRIQUE; HERDEIRO, 2007). 

Mesmo após deixar de ser capital do estado, Niterói segue apresentando bons números no 

que se refere aos índices que medem a qualidade de vida de seus habitantes. Segundo o IBGE 

(2019), Niterói possui o maior IDH do estado do Rio de Janeiro e o sétimo maior do Brasil. De 

acordo com o Instituto Trata Brasil, 100% da população possui abastecimento de água, 94,81% do 

esgoto é coletado e 100% deste é tratado (TRATABRASIL, 2020). 

Quando se volta para o turista, Niterói também possui vários motivos para atrair os olhares 

destes. É uma cidade litorânea, com aproximadamente 11 km de terras voltadas para o oceano 

Atlântico e para a Baía de Guanabara e é possuidora do segundo maior acervo de obras do famoso 

arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer. Aqueles que partem da capital Rio de Janeiro para Niterói 

podem atravessar a baía por meio da Ponte Rio-Niterói ou fazendo uso das barcas e catamarãs de 

última geração (CCRBARCAS, 2020). Estas fazem os percursos que ligam a Praça XV, no Rio de 

Janeiro, à Estação das Barcas de Niterói, no Centro, e à Estação das Barcas de Charitas, no bairro 

de Charitas.  

O patrimônio histórico, cultural e ambiental que Niterói possui são alguns dos elementos que 

despertam nos turistas a vontade de conhecer a cidade. A proximidade do Rio de Janeiro e a 

facilidade de acessar a cidade também são elementos considerados por aqueles que ou estão de 

passagem ou moram na cidade maravilhosa e tiram um ou alguns dias para conhecer Niterói. Na 

intenção de mapear os lugares mais visitados por quem vem à cidade, iniciou-se o trabalho de 
coletar, em blogs, os relatos de pessoas que visitaram Niterói e/ou recomendaram o passeio. 

A escolha por coletar os dados desejados nesse tipo de sítio eletrônico foi feita no intuito de 

colher informações pessoais com o mínimo de influências midiáticas possíveis e com uma gama 

maior de percepções sobre a cidade, com maior diversidade de opiniões e perfis de turistas. 

2. DESENVOLVIMENTO

O município de Niterói possui, em sua composição territorial, extensas áreas 

predominantemente planas, como as regiões do Centro, dos bairros de Icaraí, São Francisco e 

http://www.tratabrasil.org.br/tratamento-dos-esgotos-em-niteroi-avancam-e-municipio-esta-perto-da-universalizacao
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Charitas, além dos aterros da Praia Grande e do Mangue de São Lourenço. No primeiro desses, 

inclusive, está localizada boa parte das obras projetadas pelo arquiteto e urbanista Oscar 

Niemeyer, as quais fazem parte do conjunto arquitetônico que recebe o nome do artista, o Caminho 

Niemeyer. Além dessas áreas, Niterói possui também outras tantas que são compostas por 

formações rochosas de diferentes altitudes, tais como a serra da Tiririca, o Morro da Viração, onde 

está localizado o parque da cidade, e o mirante da Boa Viagem (Figura 1). 

A densidade urbana do município e a relativa proximidade entre seus bairros e os principais 

pontos turísticos são fatores que favorecem a prática de uma atividade turística mais acessível e 

agradável. Outro ponto de grande importância na promoção desse tipo de atividade na cidade é a 

existência de uma infraestrutura urbana que contemple uma diversa gama de usuários, 

principalmente aqueles que fazem uso de meios ativos de locomoção, dentre os quais temos a 

bicicleta e a prática do cicloturismo como exemplo. 

Ao observar as características do espaço urbano de Niterói, é possível notar seu potencial 

em ser/se tornar uma cidade capaz de acolher os mais diversos públicos, em suas variadas 

necessidades e desejos. É a partir da concepção de um plano de mobilidade voltado para as 

pessoas que as conexões entre espaço e usuários são criadas e, posteriormente, fortalecidas. 

Salienta-se a ideia apresentada e defendida por Gehl (2013), na qual o arquiteto explicita a 

necessidade de se projetar cidades com vitalidade, com dinâmicas voltadas para as atividades de 

escala humana, do pedestre, do ciclista.  O autor defende que o planejamento urbano como um 

todo deve ter em sua base o usuário que deve ter o direito e a segurança para trafegar pela cidade 

e apreciar a mesma. 

A estrutura topográfica existente em Niterói e a malha urbana formada ao longo dos anos 

na cidade entregam o cenário ideal para a implementação do que é defendido por Gehl (2013). 

Sabe-se, no entanto, que a logística rodoviarista, na qual os carros são protagonistas nas vias, tem 

ditado a forma como os espaços são projetados de maneira geral ao redor do mundo desde muitas 

décadas. 

Felizmente, as últimas gestões administrativas da cidade têm adotado medidas que buscam 

tornar a malha urbana mais convidativa para ciclistas e, consequentemente, cicloturistas. Há o 

entendimento de que é necessário se ter, por exemplo, uma rede cicloviária segura, convidativa e 

bem estruturada. Dessa maneira, os atuais e os potenciais usuários daquela infraestrutura poderão 

usufruir dela e do espaço da cidade com segurança (TELLES, 2018). 

Nos últimos anos, a prefeitura tem priorizado a formulação de um planejamento de 

mobilidade urbana (NITERÓI, 2020) tendo como um de seus fundamentos a prioridade ao 

transporte público coletivo e aos modos individuais e ativos. Uma das consequências que já são 

notadas na cidade é o aumento na quantidade de ciclovias e ciclofaixas nos bairros, principalmente 

na região chamada de Praia da Baía. Segundo a prefeitura, em 2018, a gestão já havia dobrado a 

quantidade, em quilômetros, de vias exclusivas para ciclistas se comparado com o que a cidade 
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possuía até 2012. Ainda de acordo com a prefeitura, a meta até 2020 é possuir um total de 100 

quilômetros de malha cicloviária (NITERÓI, 2018) e outros seis bicicletários, a exemplo do 

Bicicletário Araribóia (OFLUMINENSE, 2017). Esse planejamento posto em prática em Niterói, 

fundamentado no estímulo ao uso de transportes ativos e na implantação de uma estrutura de 

mobilidade que atenda todos os usuários, é favorecido pelas características topográficas da cidade, 

como é apresentado no mapa da Figura 1. 

Figura 1. Topografia de Niterói. 

Fonte: Topographic (2020). 

Ao comparar o mapa topográfico de Niterói (Figura 1) com o mapa turístico (Figura 2) 

elaborado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), é possível notar que as regiões 

predominantemente planas coincidem com as que possuem maiores sugestões de lugares para se 

hospedar, comer e visitar. Esses fatores favorecem a realização de passeios turísticos nos quais a 

bicicleta pode ser utilizada como principal meio de transporte. 
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Figura 2. Mapa turístico de Niterói. 

Fonte: VisitNiterói (2020). 

3. METODOLOGIA

As informações referentes ao perfil dos turistas que visitam ou recomendam a cidade de 
Niterói foram obtidas por meio de blogs. Optou-se por utilizar essa ferramenta devido à 

possibilidade de encontrar relatos imparciais e de turistas provenientes de diversas partes do 

mundo. Utilizou-se também o Anuário Estatístico de Turismo 2019 (MTUR, 2019), no qual foram 

selecionados os 4 países com maior número de turistas chegando no Brasil em 2018 sendo eles a 

Argentina, Estados Unidos, Chile e Paraguai, além da França (6°) e Portugal (11°), por 

familiaridade dos autores do artigo com a língua falada nesses locais. 

Figura 3. Relatos por país/idioma. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Assim, o levantamento dos dados foi feito em blogs escritos por pessoas desses países, 

além do próprio Brasil, nos principais buscadores da internet, utilizando termos como “Turismo em 

Niterói”, “Viagem de um dia em Niterói”, “O que fazer em Niterói”, “Passeio em Niterói”. Os mesmos 

termos foram lançados nos buscadores traduzidos para a língua espanhola, inglesa e francesa. Ao 
todo foram analisados 69 blogs, dos quais 40 do Brasil, 10 dos Estados Unidos da América, 13 da 

França e outros seis divididos entre Portugal, Chile e Paraguai (Figura 3).  

4. RESULTADOS

A análise dos dados permitiu identificar que do total (69), em 51 dos relatos não foram 

encontradas informações acerca do lugar utilizado para hospedagem dos visitantes. Nos outros 18 

relatos, em uma metade havia indicação que a hospedagem tinha sido na cidade do Rio de 

Janeiro, enquanto na outra foi informado que a hospedagem tinha sido em Niterói (Figura 4). Em 

relação aos passeios realizados ou sugeridos pelos escritores, somente em um ficou explícito o uso 

da bicicleta como o único ou principal meio de transporte. 

Figura 4. Cidade de hospedagem. 

Fonte: Elaboração própria. 

Para fins de registro, recolheu-se também nessas pesquisas informações como sexo de 
quem escreveu/visitou e eventuais dicas dadas pelos blogueiros. Assim, foram encontrados 33 

relatos escritos por mulheres, 15 por homens e dois por duas ou mais pessoas. No restante (19), 

esse dado não foi informado. 

De todas as matérias, apenas seis apresentavam dicas com relação ao uso da bicicleta. 

Elas se resumiam a comércios nos quais o visitante receberia desconto se chegasse ao local 

utilizando bicicleta, e espaços com entrada gratuita para ciclistas. Foi observada também uma 

pluralidade de meios de transportes utilizados pelas pessoas, sendo táxis e serviços de aplicativos 

os predominantes. 
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Observou-se também que em 38 foram citados de um a cinco pontos turísticos. Em 17 

deles, foram citados de seis a dez pontos turísticos. Em apenas três dos relatos foram visitados ou 

recomendados 26 ou mais lugares (Figura 5). 

Figura 5. Quantidade de lugares citados por relato. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os cinco pontos turísticos mais visitados ou recomendados, de acordo com os relatos, 

foram: o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a praia de Itacoatiara, o parque da Cidade, a 

Fortaleza de Santa Cruz e o Costão de Itacoatiara, com 55, 35, 30, 29 e 22 citações, 

respectivamente (Figura 6). 

Figura 6. Ranking dos cinco lugares mais citados. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foram mapeados um total de 57 lugares visitados e/ou recomendados nos blogs 

selecionados. Percebeu-se que Niterói possui uma pluralidade de pontos turísticos que 

contemplam tanto espaços fechados, como museus e teatros, quanto abertos, como praias, 

parques e mirantes. Entretanto, observa-se a predominância de citações de lugares localizados em 

bairros da região das praias da Baía e na região Oceânica (Figura 7). 

Figura 7. Lugares visitados e/ou recomendados nos blogs. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Google Maps (2020). 

Percebe-se, a partir do que é representado na Figura 8, que em uma região compreendida 

num círculo de raio igual a dois quilômetros e centro situado no Palácio dos Correios, estão 

localizados 27 dos 57 pontos turísticos citados, isso sem incluir o próprio Palácio. 
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Figura 8. Concentração de pontos turísticos citados na região central de Niterói. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Google Maps (2020). 

O conteúdo dos blogs foi classificado em: ‘sugestão de viagem/passeio’, ‘visita a pontos 

turísticos’, ‘sugestões feitas por moradores de Niterói’, e ‘visita guiada por morador de Niterói’ 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Classificação dos conteúdos 

Classificação Quantidade 
Sugestão de viagem/passeio. 43 
Visita a pontos turísticos. 18 
Sugestão feita por moradores de Niterói. 4 
Não havia informações suficientes. 3 
Visita guiada por morador de Niterói. 1 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se, a partir do Quadro 1, que os blogs encontrados apresentam, em sua maioria, 

apenas sugestões de passeios na cidade de Niterói. Verificou-se, ainda, quais blogs tratavam sobre 

o uso da bicicleta e apenas seis faziam alguma menção sobre. As informações encontradas foram:

• Pontos turísticos que podem ser visitados usando bicicleta, no que se refere à

distância percorrida, e informações sobre distância média e nível de dificuldade;

• Divulgação dos passeios realizados pelo projeto Niterói Bike Tour. Estes passeios

aconteceram nos terceiros domingos de cada mês entre os anos de 2015 e 2016
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com o objetivo de incentivar o cicloturismo urbano na cidade. Os circuitos duravam, 

em média, 3 horas e eram abertos para todos, mas com vagas limitadas; 

• Passeio pela cidade de Niterói utilizando a bicicleta como meio de transporte. Nesse

caso, a intenção principal era o pedalar, ao invés das visitas aos pontos turísticos em

específico;

• Apresentação de roteiro de passeio com foco em reforçar a bicicleta como meio de

transporte utilizado.

4.1. Sugestão de Roteiros Turísticos para Niterói 
O mapeamento dos lugares mais recomendados e/ou visitados em Niterói de acordo com os 

relatos recolhidos permitiu observar que a zona turística da cidade possui pelo menos três áreas 

turísticas bem definidas (Figura 9). A área I, localizada na região central de Niterói, possui uma 

gama de pontos turísticos bastante diversificados, com parques, praias, centros culturais, museus, 

polo gastronômico, entre outros. A área II, ainda próxima aos bairros centrais da cidade, apresenta 

um conjunto de atrativos naturais, como praias, trilhas, mirantes e parques. A área III, localizada na 

região oceânica do município, possui semelhanças com a anteriormente citada, como a presença 

de praias, morros e trilhas, mas se diferencia pela sua distância em relação ao centro de Niterói e 

presença de um clima mais acolhedor, predominantemente residencial. 

Fazendo uma comparação com a Figura 2, é possível notar que as duas primeiras áreas 

possuem uma estrutura hoteleira e gastronômica bem maior se comparadas com a última.  

Figura 9. Áreas turísticas de Niterói. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Google Maps (2020). 
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A aglomeração de pontos turísticos em áreas específicas de Niterói e a predominância de 

áreas planas na maior parte do território da cidade (Figura 1) são alguns fatores que contribuem 

para a promoção do cicloturismo como atividade conectada ao turismo praticado no município. É 

possível acrescentar aqui, como pontos que agregam valor a essa atividade, a infraestrutura de 

apoio ao usuário de bicicleta, composta por ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas, bicicletarias e 

bicicletários, assim como as paisagens naturais, tanto de Niterói quanto da cidade do Rio de 

Janeiro, que são um espetáculo à parte para aqueles que podem apreciá-las. 

Passeios realizados com bicicleta permitem que o usuário tenha a liberdade de fazer 

paradas em lugares que despertam seu interesse e que possa apreciar os cheiros, as sensações e 

as vistas de todo o espaço ao seu redor. É possível obter uma experiência sensorial extremamente 

rica quando se está em contato direto com o meio que se consome. O passeio também é 

enriquecido pelo fato de que todo o trajeto percorrido se torna parte do passeio turístico, ao invés 

de apenas os pontos visitados possuírem valor. As vias que ligam um ponto turístico a outro se 

tornam elementos ativos da experiência de visitação. 
Analisando os dados apresentados nesse artigo, bem como os recolhidos nos blogs e 

inseridos aqui em forma de gráficos e ilustrações, nota-se a potencialidade da cidade de Niterói 

para a promoção do cicloturismo urbano como atividade econômica e de lazer. O perfil geográfico 

da cidade e a relativa concentração de boa parte dos pontos turísticos mais recomendados e 

visitados são fatores que tornam a atividade do cicloturismo ainda mais viável para moradores e 

visitantes.  

Portanto, a partir de todas as informações obtidas, foram criadas cinco opções de roteiros 

turísticos tendo a bicicleta como principal meio de transporte. O objetivo foi abranger, da melhor 

maneira possível, diversas opções de trajeto, distância e perfis dos lugares visitados. O primeiro 

roteiro sugerido, por exemplo, tem como foco a visitação de espaços culturais, enquanto no último 

priorizou-se a visitação de mirantes e praias. 

Na formulação dos roteiros foram considerados fatores como a distância percorrida 

aproximada, a intensidade do passeio de acordo com a altitude dos pontos a serem visitados e a 

duração aproximada do passeio considerando as paradas nos lugares visitados e o próprio tempo 

de deslocamento entre estes. A estrutura de suporte ao ciclista presente em Niterói 

(TRANSPORTE ATIVO, 2020), na qual constam a localização e quantidade de bicicletários, 

oficinas de bicicleta e vias cicláveis, também foi levada em consideração na criação das rotas. 

Foram tidos como pontos de referência para início e fim dos roteiros os principais terminais 

hidroviários da cidade (Estação das Barcas de Niterói e Estação das Barcas de Charitas), pelo 

entendimento de que são pontos de referência tanto para moradores de Niterói quanto para 

visitantes.  

http://ciclorio.ta.org.br/
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4.2. Roteiros Turísticos 
O Roteiro 1 (Figura 10) possui de 7 a 8 quilômetros totais de percurso, é considerado leve e 

tem duração aproximada de um dia. Este roteiro percorre nove atrativos da cidade. É iniciado na 

Praça Araribóia (1), Caminho Niemeyer (Teatro Popular, memorial Roberto Silveira, Fundação 

Oscar Niemeyer) (2), Reserva Cultural (3), Solar do Jambeiro (4), Museu Janete Costa de Arte 

Popular (5), Museu do Ingá (6), Museu de Arte Contemporânea (MAC) (7), Teatro Municipal de 

Niterói (8) e Palácio dos Correios (9). O passeio é finalizado na Praça do Araribóia. 

Figura 10. Roteiro 1. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Google Maps (2020). 

Em praticamente todo o percurso é possível encontrar pontos de apoio, como cicles, 

bicicletários e restaurantes. Nesse roteiro, o foco é a visitação a espaços fechados. A proximidade 

entre os pontos turísticos e o terreno majoritariamente plano permite que pessoas, em diferentes 

níveis de preparo físico, possam participar do passeio. É possível visitar outros pontos turísticos 

sem que haja alteração significativa no percurso, como passeio ao Plaza Shopping e à praça Leoni 

Ramos, mais conhecida entre os moradores como Cantareira. 
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O Roteiro 2 (Figura 11) possui percurso de 9 a 10 quilômetros totais, com nível de 

dificuldade classificado de leve a moderado, e percorre dez atrativos de Niterói. Esse roteiro tem 

início na Praça do Araribóia (1) seguindo em direção ao Reserva Cultural (2), Forte do Gragoatá 

(3), Ilha da Boa Viagem (4), Praia da Boa Viagem (5), MAC (6), Praia das Flechas (7), Pedras de 

Itapuca e Pedra do Índio (8), Praia de Icaraí (9), Campo de São Bento (10), Parque das Águas (11), 

terminando no ponto de partida, a Praça do Araribóia. 

Figura 11. Roteiro 2 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim como no primeiro roteiro, há uma quantidade significativa de pontos de apoio em 

quase todo esse percurso. Esse roteiro e o anterior estão localizados na região da cidade com a 

maior concentração de lugares para comer e se hospedar, como indica o mapa da Figura 2. A 

configuração desse roteiro é mista, abrangendo lugares fechados e abertos. É necessário se 

informar com antecedência sobre a possibilidade de visitar o Forte do Gragoatá e a Ilha da Boa 

Viagem. 
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O Roteiro 3 (Figura 12), com nível de dificuldade de moderado a intenso, possui de 9,5 a 

10,5 quilômetros de percurso. Também tem início na Praça Araribóia (1), passando pelo Forte do 

Gragoatá (2), Ilha da Boa Viagem (3), Praia da Boa Viagem (4), MAC (5), Praia das Flechas (6), 

Pedras de Itapuca e do Índio (7), Praia de Icaraí (8), Praia de São Francisco (9) e Praia de Charitas 

(10). Diferente dos outros dois, esse roteiro é finalizado na Estação das barcas de Charitas (11).  

Figura 12. Roteiro 3 

Fonte: Elaboração própria. 

No caso deste roteiro, o percurso tem início e fim em pontos distintos da cidade. A partida 

se dá na praça do Araribóia, no centro da cidade, e o último ponto visitado é a estação das barcas 

de Charitas. Ideal para quem está hospedado na cidade do Rio de Janeiro, tem como vantagem a 

possibilidade de se atravessar a baía de Guanabara por duas rotas diferentes. Nesse roteiro, o foco 

é a visitação de espaços abertos. Por conta disso, é preciso estar atento aos dias com chuva. 

Partindo da Praça XV, é possível inverter o sentido do roteiro. A quantidade de pontos de apoio, 

como cicles, bicicletários e restaurantes, também é satisfatória.  
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O Roteiro 4 (Figura 13) é considerado intenso, com percurso entre 17 e 17,5 quilômetros. Este 

roteiro se inicia na Estação das barcas de Charitas (1), seguindo pelo Pico do Morcego (2), Praia 

do Adão (3), Praia de Eva (4), Fortaleza de Santa Cruz (5), Praia de Charitas (6), Parque da Cidade 

de Niterói (7) e é finalizado na Estação das barcas de Charitas. 

Figura 13. Roteiro 04 

Fonte: Elaboração própria. 

Esse roteiro possui um percurso mais intenso e percorre pontos turísticos mais afastados do 

centro da cidade. Ainda que em menor quantidade, os pontos de apoio estão presentes em boa 

parte do trajeto. Fazendo-se o passeio em um dia, uma sugestão é visitar os quatro primeiros 

pontos na parte da manhã, almoçar em algum dos vários restaurantes da praia de Charitas e 

finalizar o dia com a bela vista no alto do Parque da Cidade, antes de retornar para a cidade do Rio 

através da estação das barcas de Charitas. A subida para o parque pode ser feita a pé, assim 

como a descida. O uso da bicicleta, mesmo com a inclinação acentuada no caminho para o parque 

da cidade, é válido. Para isso, no entanto, é necessário ter a certeza de que os freios da bicicleta, 

por exemplo, estão regulados corretamente. 
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O Roteiro 5 (Figura 14) possui de 35 a 36 quilômetros de percurso e, assim como o anterior, 

é considerado intenso. O ponto de partida deste roteiro é na estação das barcas de Charitas (1). 

De lá, o turista segue para a Enseada do Bananal (2), Costão de Itacoatiara (3), Praia de 

Itacoatiara (4), Praia de Charitas (5), Campo de São Bento (6), Praia de Icaraí (7), MAC (8), Praia 

da Boa Viagem (9) e finaliza o passeio, ao fim da tarde, no Caminho Niemeyer (10).  

Figura 14. Roteiro 05 

Fonte: Elaboração própria. 

Esse roteiro possui um percurso maior e, também, percorre pontos turísticos mais afastados 

do centro da cidade. Recomenda-se a realização do percurso em, no mínimo, dois dias. O ideal, no 

entanto, é reservar três dias para que seja possível aproveitar com mais tranquilidade cada lugar 

visitado. Por demandar hospedagem, o custo desse roteiro pode ser mais elevado. Ainda que em 

menor quantidade, os pontos de apoio estão presentes em boa parte do trajeto, principalmente no 

percurso que abrange o que foi sugerido para o segundo dia de passeio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos relatos de quem visitou e/ou recomendou Niterói e alguns de seus pontos 

turísticos, juntamente com o estudo da estrutura atual e prevista no município que tem como 

prioridade a promoção da mobilidade urbana sustentável, com foco no transporte coletivo, ativo e 

sustentável, permite enxergar que a cidade possui grande potencial no que se refere à promoção 

do cicloturismo como modalidade turística. 

A atenção dada pela prefeitura aos serviços de melhorias nas vias públicas, às obras de 

integração entre modais e ao aumento quantitativo e qualitativo da rede cicloviária da cidade é de 

grande importância no caminho de promover o crescimento da cidade. São também políticas que 

colaboram com o desenvolvimento e fomento do cicloturismo na região, conforme aponta o 6º 

infográfico temático da Campanha Bicicleta nos Planos (CCB, 2020). 
A partir do mapeamento dos principais pontos turísticos apontados nos blogs que foram 

tomados como referência para esse artigo, percebeu-se a possibilidade de se criar roteiros 

turísticos que pudessem ser realizados fazendo uso da bicicleta como principal meio de transporte. 

Considerando a distância entre os lugares, topografia da região, estrutura de suporte ao cicloturista 

e a pluralidade dos lugares citados, foram criados cinco roteiros, com percursos, níveis de 

dificuldade e duração variados. 

Ainda que em apenas um dos 69 relatos a visitação à cidade tenha sido feito de bicicleta, o 

cicloturismo em Niterói apresenta potencial. O comércio que gira em torno da atividade, como 

aluguel de bicicleta, agenciamento de turismo ativo, manutenção e venda de peças e 

equipamentos, além de outros, como alimentação, hospedagem e venda de produtos e serviços no 

geral, tende a receber os benefícios econômicos do cicloturismo. Segundo a Federação Europeia 

de Ciclistas (EFC), o cicloturismo gera 44 bilhões de euros por ano e é um dos setores do turismo 

que mais cresce na Europa (BIELIAU, 2016). No Brasil, alguns dos circuitos de cicloturismo mais 

famosos são os Circuitos Vale Europeu e o das Araucárias, ambos em Santa Catarina.  

Este estudo proporcionou observar três fatores importantes relacionados à bicicleta e à 

cidade de Niterói tais como: (i) o interesse do poder público na melhoria da ciclomobilidade da 

cidade; (ii) as condições geográficas para a prática do ciclismo e do cicloturismo; e (iii) a 

diversidade de roteiros que um turista pode fazer de bicicleta pela cidade.  
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RESUMO 
Conforme projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050 a população urbana representará 
mais de 68% da população mundial e concomitantemente a esse crescimento vislumbram-se impactos ao 
atendimento das necessidades da população e do desenvolvimento sustentável. Para a ecossocioeconomia 
o desenvolvimento só é possível por meio de processos participativos, onde iniciativas revelam redes de
atores sociais e o impacto positivo desta ação sobre o território, culminando em resultados economicamente
viáveis, socialmente justos e ecologicamente prudentes. Promover o acesso à cidade contemplando estas
dimensões é um desafio e questiona-se se no rol da mobilidade urbana sustentável existem políticas públicas
sistêmicas que utilizem a ciclomobilidade como modo protagonista neste processo. Assim, este artigo tem o
objetivo de identificar pressupostos e cenários que justifiquem o uso da ciclomobilidade no contexto da
mobilidade urbana sustentável e da promoção do cicloturismo na cidade de Curitiba, Paraná. Esta pesquisa
exploratória é a etapa 1 de um projeto de tese que visa analisar experiências de mobilidade urbana
sustentável, verificando as contribuições para melhor planejar a mobilidade urbana em Curitiba, e os reflexos
da ciclomobilidade no cicloturismo como acréscimo qualitativo para este artigo. Nesta etapa, a pesquisa
caracteriza-se como qualitativa, com base em referencial bibliográfico e documental. Identificou-se que a
ciclomobilidade é parte essencial da mobilidade urbana sustentável, resultando em benefícios que
contemplem as dimensões econômicas, sociais e ecológicas e deixando claro que as experiências
ecossocioeconômicas de ciclomobilidade, podem gerar aprendizados que auxiliem cidades, estados e países
que desejem fomentar a mobilidade urbana e o turismo sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida, mobilidade, turismo, sustentabilidade. 

ABSTRACT 
According to projections by the United Nations Organization, in 2050 the urban population will represent more 
than 68% of the world population and, concomitantly with this growth, there are glimpses of impacts to meet 
the needs of the population and sustainable development. For ecosocioeconomy, development is only 
possible through participatory processes, where initiatives reveal networks of social actors and the positive 
impact of this action on the territory, culminating in economically viable, socially just and ecologically prudent 
results. Promoting access to the city considering these dimensions is a challenge and it is questioned whether 
there are systemic public policies in the list of sustainable urban mobility that use cycling mobility as a 
protagonist in this process. Thus, this article aims to identify assumptions and scenarios that justify the use of 
cycling mobility in the context of sustainable urban mobility and the promotion of bicycle tourism in the city of 
Curitiba. This exploratory research is stage 1 of a thesis project that aims to analyze experiences of 
sustainable urban mobility, verifying the contributions to better plan urban mobility in Curitiba, and the reflexes 
of cycling mobility in cycling tourism as a qualitative addition to this article. In this stage, the research is 
characterized as qualitative, based on bibliographic and documentary references. It was identified that cycling 
mobility is an essential part of sustainable urban mobility, resulting in benefits that contemplate the economic, 
social and ecological dimensions and making it clear that the ecosocioeconomy experiences of cycling 
mobility, can generate lessons that help cities, that wish to promote urban mobility and sustainable tourism. 

KEYWORDS: quality of life, mobility, tourism, sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO

Segundo dados e projeções da Organização das Nações Unidas (2014), em 2050 a 

população que viverá na área urbana representará mais de 68% da população mundial. Em função 

dessa questão, há uma ampla discussão nos mais variados setores sobre formas de mitigar os 

impactos do crescimento populacional, atender as necessidades da população e promover o 

desenvolvimento sustentável. Assim sendo, quando se pensa em modelo de desenvolvimento, 

percebe-se que o mesmo procura ser pautado em eficiência no uso dos recursos urbanos, na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, no desenvolvimento do socioempreendedorismo e na 

busca por investimentos em projetos que tornam a cidade de vanguarda no âmbito local, nacional e 

global.  

Outra característica necessária e amplamente estudada é o desenvolvimento sustentável, que 

necessita de alternativas que levem em consideração o tamanho da cidade, a natureza específica 

da mesma e o ambiente no qual está inserida. Dessa forma, surge a ecossocioeconomia, que se 

pauta pela premissa que o desenvolvimento realmente só ocorre por meio de processos 

participativos, onde iniciativas revelam redes de atores sociais e o impacto positivo dessa ação 

sobre o território, isto é, no movimento dos elementos sociais, geográficos e naturais e no 

entrelaçamento que os compõem, por meio de arranjos socioprodutivos e institucionais, levando 

em consideração saberes, conhecimentos e tecnologias apropriadas ao território, culminando 

assim em resultados ecossocioeconômicos (economicamente viável, socialmente junto e 

ecologicamente prudente. Para Sampaio (2010), a ecossocioeconomia analisa as complexidades 

do cotidiano, revelando novos elementos paradigmáticos, além de repensar a cadeia sistêmica 

socioeconômica de maneira a melhor distribuir os benefícios aos atores e sobretudo, impactar 

positivamente no território. Isto é, a ecossocioeconomia revela a ação de efetividade 

extraorganizacional para o desenvolvimento sustentável, uma vez que as cidades estão cada vez 

mais tornando-se maiores, necessitando de uma organização cada vez mais relevante para 

solucionar os problemas que surgem devido a essas aglomerações. 

Dessa forma, tornam-se relevantes estudos que abordem uma base científica substancial 

sobre questões de mobilidade urbana sustentável, pois o paradigma predominante é a utilização do 

transporte individual motorizado, o qual precariza as condições de mobilidade das pessoas, por 

conta do congestionamento que vem se tornando um padrão, contribuindo na diminuição da 

qualidade de vida e aumentando a emissão de poluentes veiculares, um dos fatores 

preponderantes na emissão de dióxido de carbono (CO2), que está associado ao tema das 

mudanças climáticas.  
Assim sendo, verifica-se a seguinte problemática: ainda que as cidades necessitem de 

soluções para os problemas do cotidiano, entre esses o de mobilidade urbana, ocasionado pelo 

crescimento populacional que desencadeou mais deslocamentos de pessoas, questiona-se se 
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existem políticas públicas sistêmicas que procurem prevenir tal ocorrência e que utilizem a 

ciclomobilidade como o modal protagonista neste processo. Da mesma forma, qual o incentivo e a 

situação de sustentabilidade de um fenômeno de abrangência social, cultural e econômico 

denominado turismo, que se identifica com a movimentação de pessoas para fora de seu local de 

residência e cuja atividade reflete na economia, no ambiente natural e nas áreas urbanas, locais 

visitados, população e visitantes, bem como, a promoção do desenvolvimento sustentável de 

destinos turísticos através do cicloturismo. 

Dessa forma, este artigo tem o objetivo de identificar pressupostos e cenários que justifiquem 

o uso da ciclomobilidade no contexto da mobilidade urbana sustentável e da ecossocioeconomia.

Esta pesquisa exploratória é a etapa 1 de um projeto de tese que visa analisar experiências de

mobilidade urbana sustentável, verificando as contribuições para melhor planejar a mobilidade

urbana sustentável em Curitiba, com enfoque no modo cicloviário, e os reflexos da ciclomobilidade

no cicloturismo como acréscimo qualitativo para este artigo, os quais serão detalhados na seção

metodologia.

Este trabalho contempla uma abordagem sobre ecossocioeconomia em sua próxima seção, 

seguindo com o embasamento sobre mobilidade urbana e turismo sustentável, a metodologia 

utilizada e finalizando com os resultados e discussões e considerações finais. 

2. ECOSSOCIOECONOMIA

Tem-se observado, no decorrer dos tempos, vários fatos que originaram e contribuíram para 

a degradação ambiental, entre estes, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, até́ culminar 

com o atual modo de vida. Destaca-se que, a partir da Revolução Industrial, ocorreu uma mudança 

significativa na sociedade, na economia e na política: a migração do campo para a cidade, o que 

fez com que se alternasse de forma bastante aguda o espaço, iniciando assim o processo de 

urbanização, a qual definiu o que se conhece como uma sociedade industrial, de distribuição e de 

consumo (OLIVEIRA, 2013). Também é a partir da Revolução Industrial que se observa uma 

variedade de substâncias e materiais que até então não se observava no meio ambiente, pois a 

forma como a produção e consumo dos produtos passaram a ocorrer gerou recursos e resíduos em 

quantidades relevantes, que passaram a ameaçar a aptidão de suporte do planeta (BARBIERI, 

2004). Verifica-se que atualmente a industrialização atingiu o seu ápice, contudo, 

concomitantemente, acarretou degradação ambiental sem precedentes, ocorrendo, ainda, 
aglomeramento de pessoas nas cidades (HAWKEN, et al., 1999).  

Em meados das décadas de 1960 e 1970 os impactos dessa nova sociedade começam a 

ser sentidos e é nesse momento que o economista Ignacy Sachs e a equipe do Centro 

Internacional de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIRED/EHESS), concebe o 

conceito de ecodesenvolvimento. Nesse conceito o economista propõe uma concepção inovadora 



152 

para desenvolvimento, a qual é baseada no bom senso ecológico, na eficiência econômica e, 

também, na justiça social. Assim sendo, pode-se entender que naquele momento surgem com mais 

expressão os movimentos ambientalistas, quando a sociedade demonstra sua preocupação com 

problemas locais ainda focados nas questões de contaminação do meio ambiente e suas 

consequências, e quanto à utilização equivocada dos recursos naturais (OLIVEIRA, 2013). As 

questões ambientalistas foram se complexificando e ganhando relevância, de tal forma que 

passaram a fazer parte de pautas governamentais gerando regulações e a impactar no modo de 

gestão das organizações. São consideradas cinco grandes propensões de interesse global: (i) o 

ritmo acelerado de industrialização; (ii) o rápido crescimento demográfico; (iii) a desnutrição 

generalizada; (iv) o esgotamento dos recursos naturais não-renováveis e (v) a deterioração 
ambiental (MEADOWS et al., 1972), Vale aqui destacar que essas tendências se interrelacionam e 

possuem implicações a longo prazo. 

Para Veiga (2010), a solução dos problemas advém de atitudes e ações que, em sua 

síntese devem ocorrer sem assistencialismo; contudo, devem atender de forma simples a 

variedade dos problemas locais, regionais e globais. Enfim, é necessário pensar em outra forma de 

economia, como as opções ecossocioeconômicas que complexificam o fenômeno da economia, 

correlacionando-a com as demais dimensões da vida (SACHS, 2007). Como sugere Max-Neef 

(2012), a economia existe para servir as pessoas, e não as pessoas para servir a economia. Ainda 

para o mesmo autor, a crise contemporânea não se restringe à esfera econômica, social, cultural 

ou política, a crise é a confluência de todos esses fatores e diante desta circunstância é necessário 

que se busque o desenvolvimento à escala humana através de três pilares: o primeiro que é a 

satisfação das necessidades humanas, o segundo é o da autodependência e, o terceiro pilar que é 

a articulação orgânica dos seres humanos (MAX-NEEF, 2012). 

Assim, diante de todas as insuficiências provocadas na sociedade, suas consequências e 

limitações para entendê-las, surge a ecossocioeconomia como forma de buscar as soluções para 

qualificar essas insuficiências e repensar em um novo desenvolvimento. Essa nova forma de 

desenvolvimento deve considerar que os problemas são sistêmicos e suas soluções passam por 

ações multiescalares e transdisciplinares (MAX-NEEF, 2012). A ecossocioeconomia apoia as 

ações de organizações, sendo estas, grupos produtivos, comunidades ou associações e este apoio 
não se restringe a resultar ganhos econômicos (SAMPAIO et al., 2010). Este apoio nas práticas 

organizacionais é extremamente relevante pois pode-se citar como exemplo as comunidades que 

consomem seus recursos de forma rápida sem acompanhar a renovação dos mesmos, estas 

tendem a gerar resíduos que o sistema natural não consegue degradar, acarretando vários 

problemas locais. (RAI, 2012). 

Para Sachs (2008), a ecossocioeconomia apresenta uma visão pragmática da teoria do 

ecodesenvolvimento, uma forma de regulamentar alternativas para solucionar problemas reais do 

cotidiano; sendo assim, procura criar alternativas aos problemas de cada cidade, município, micro 
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ou mesorregião. Ao realizar uma breve discussão acerca do conceito do espaço urbano, verifica-se 

que Carlos (2007) define a cidade através do processo histórico acumulativo, onde se observa a 

construção humana, o produto-social, também descreve a cidade como expressão e significação 

da vida humana, onde não se pode a dissociar de sociedade e do momento histórico. 

Para Lefebvre (1999), a cidade se constitui no modo como se vive. Dessa forma, verifica-se 

que as cidades necessitam de soluções para os problemas do cotidiano, entre estes, o de 

mobilidade, ocasionado pelo crescimento demográfico desordenado das cidades, o que ocasiona 

uma série de desarranjos como trânsito e poluição, entre outros. Nesse sentido, a 

ecossocioeconomia é um enfoque relevante, pois pondera a complexidade dos subsistemas 

vinculados às cidades, procurando atender às implicações da mobilidade sustentável, por meio da 
efetividade dos critérios extraorganizacionais (GARCIA et al., 2014).  

A ecossocioeconomia possui princípios claros os quais compreendem que, de forma similar 

às pessoas e às cidades, municípios, regiões e microrregiões também têm peculiaridades, pode-se 

assim entender que toda e qualquer ação ecossocioeconômica precisa levar em consideração as 

características de cada lugar, como as características sociopolíticas, culturais, naturais, históricas e 

tradicionais (SACHS, 2007). Os princípios da ecossocioeconomia são definidos por Sampaio 

(2010), como: (i) Gestão interorganizacional: ações a nível macroeconômico, onde ocorre a 

mediação dos interesses públicos e privados, e que sendo considerada uma ação coletiva, 

possibilita uma melhora nas oportunidades de trabalho e renda; (ii) Efetividade extraorganizacional: 

está baseada nos efeitos decorrentes da gestão interorganizacional, regulada nos critérios 

socioeconômicos e ambientais e associadas nas consequências societárias, pois procuram atender 

as demandas do território (dinâmica e junção econômica, social, geográfica e natural). Para Souto-

Maior (2012), o conceito de efetividade é proporcionar o bem estar de todos os agentes através do 

alcance de resultados, e; (iii) Extra-racionalidade: o conhecimento que advém das experiências 

locais, territorializadas1, conhecida como a dimensão tácita do conhecimento e de complexa 

apreciação racional. A extra-racionalidade, quando compartilhada, inspira organizações, resultando 

em um elemento central para incorporar princípios mais solidários nas decisões organizacionais. 

O resultado observado é que toda ação intraorganizacional (interna) repercute extra-

organizacionalmente (externo), ou seja, reflete no território no qual está́ inserida. Assim, Sampaio 

(2010) indica a necessidade de um processo de governança organizacional interorganizacional, 

para que ações da organização repercutam extraorganizacional, isto é, sejam efetivas às 

demandas socioambientais do território no qual está́ inserida a organização.  

1 É o conhecimento adquirido pelas pessoas que vivem no território ou pelas pessoas que sofrem os 
impactos das ações planejadas (SIGNORI E.; FELSKI H.; SAMPAIO C. 2008) 
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3. CICLOMOBILIDADE E TURISMO SUSTENTÁVEL

É notório relacionar três pontos nos quais os problemas de mobilidade surgiram nas 

cidades: o primeiro faz relação à história de desenvolvimento de cada uma, o segundo traz a 

inexistência de um planejamento adequado e por fim, o último demonstra a falta dos investimentos 

que deveriam ter sido realizados nas cidades. Assim, pode-se observar que o problema de 
mobilidade urbana é algo remoto. (RODRIGUES DA SILVA et al., 2008). 

Ao destacar o problema de mobilidade urbana como longínquo, faz-se referência à evolução 

da indústria automotiva no Brasil, que remonta à década de 1950 e ao observar esta trajetória 

pode-se dizer que a sociedade se transformou na sociedade da automobilidade, segundo Sheller e 

Urry(2000). Ainda para Arup (2016), o século XX é considerado como o século dos carros devido 

ao que o autor chama de decisivo triunfo do automóvel. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), a partir da evolução da 

indústria automobilística no Brasil, ocorreu uma mudança relevante nos meios de transportes 

utilizados pela população, a qual passa a utilizar modos motorizados que privilegiam os 

deslocamentos individuais e que são dependentes de combustível fóssil. Os modos sobre trilhos 

tiveram uma grande redução e os bondes elétricos foram praticamente extintos, ou seja, esse 

processo relevantemente negativo, deixou de proporcionar um transporte urbano com 

deslocamentos coletivos, públicos, eletrificados e sobre trilhos, o que tornou a mobilidade urbana 

sustentável bastante deficitária. Para Banister (2002), não há solução para a mobilidade urbana 

sustentável quando se opta pela construção de mais vias, pois ocorrerá assim uma maior procura e 

por conseguinte mais congestionamentos, a solução se encontra na medida que se reduz a 

utilização do automóvel. 

Quando o assunto é ciclomobilidade, a trajetória desse modo acompanhou a realidade dos 

problemas de mobilidade urbana devido à inexistência e/ou a falta de políticas públicas que o 

privilegiem e incentivem a população a utilizá-lo. Um breve histórico sobre políticas de 

ciclomobilidade no Brasil mostra que na década de 1970 o governo brasileiro realizou suas 

primeiras ações buscando expor a necessidade da ciclomobilidade, advindo da crise do petróleo e 

da retomada da ciclomobilidade na Europa. Já na década de 1980, cria-se um manual para o 

planejamento e desenvolvimento cicloviário, contudo observa-se que ainda existiam erros quanto a 

utilização da bicicleta enquanto modo, a qual não possuía características próprias de uso e 

impactos no meio ambiente e da mesma forma não existiam regras para o uso das bicicletas como 
forma de transporte relevante nos meios urbanos (SOARES et al., 2015) 

Segundo dados do IPEA (2010), devido ao forte e rápido processo de urbanização que 

provocou o crescimento abrupto e desordenado das cidades, a mobilidade no Brasil passou por 

grandes mudanças culminando no aumento significativo do uso do transporte individual motorizado. 

Essa situação reflete na deterioração das condições de mobilidade da população por alguns 
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fatores, como por exemplo, os congestionamentos de trânsito e a poluição pela emissão de 

poluentes veiculares, pois a partir da década de 1990 o Brasil atraiu investimentos da indústria 

automobilística, ocasionando assim, uma elevação da capacidade de produção de automóveis e 

veículos praticamente três vezes maior que a habitual. Dessa forma, essa produção precisou ser 

escoada, o governo então, lançou políticas de redução de carga tributária e expansão de crédito, a 

fim de maximizar as vendas de veículos (CARVALHO; PEREIRA, 2011). Em reflexo a situação 

supracitada, observou-se que o desenvolvimento da estrutura de mobilidade urbana ocorreu em 

consonância com a utilização do automóvel (NEWMAN; KENWORTHY, 2015). 

De acordo com estudo e projeções da ONU (2014), o número de pessoas que viviam em 

áreas urbanas em 1950 perfazia 700.000 habitantes; em 2014 esse número se elevou a 3,9 bilhões 

de pessoas e a estimativa é que, até 2050, tenham-se 6,3 bilhões de pessoas em centros urbanos. 

Esta crescente urbanização da sociedade, associada a um acelerado ritmo de vida, ocasionou a 

dependência ao transporte motorizado individual pois os deslocamentos das pessoas se tornaram 

mais longos e mais complexos (BANISTER, 2008). 

Diante desta circunstância há uma relevante necessidade de mudanças para que as 

externalidades provocadas por ambos os aspectos sejam minimizadas, pois o conceito de 

mobilidade vai muito além da quantidade de viagens que as pessoas realizam no seu cotidiano; a 

mobilidade envolve também questões relacionadas à saúde física e psicológica, à sociedade, à 

economia e ao meio ambiente (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). Desta forma, a 

sustentabilidade está inserida no cotidiano das pessoas e não somente ao meio ambiente, a 

dimensão pessoa está diretamente relacionada às questões de sustentabilidade (KUHLMAN; 

FARRINGTON, 2010).  

 A mobilidade urbana torna-se ainda mais importante quando se acrescenta a 

sustentabilidade ao termo mobilidade, pois, dessa forma, procura-se analisar alternativas que 

reduzam e/ou minimizam os efeitos negativos que os transportes ocasionam às questões 

supracitadas. O impacto da mobilidade sustentável ao meio ambiente não ocorre somente a nível 

de ecossistema, também há uma busca pela preservação da cultura dos povos, do patrimônio 

histórico e paisagista, também e não menos importante, a mobilidade sustentável é essencial à 

sobrevivência da espécie humana pois deve garantir ao cidadão segurança, acessibilidade, 

preservar a herança cultural e a identidade através de agrupamento multicultural (PIRES; PIRES 

2014). Não obstante, quando se pensa em turismo sustentável há uma relevante concordância de 

que este está conectado a ciclomobilidade, então o termo cicloturismo se reveste sob um novo 

olhar sob o turismo pois contribui para a sustentabilidade, a conexão com a natureza, a saúde e as 

relações sociais (OLIVEIRA; ESPERANÇA, 2011). 

Existe uma ampla discussão sobre como alcançar a sustentabilidade na mobilidade urbana; 

para Litman (2009), os sistemas de transportes atuais trazem muitas vantagens, contudo oferecem 

variados problemas. O autor elenca algumas dificuldades observadas, tais como a distribuição dos 
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custos e benefícios não equitativo; o encarecimento dos transportes para as famílias; a falta de 

interação entre as instituições privadas e as públicas, quanto à atenção dos elementos que 

compõem o movimento de bens e pessoas, haja visto suas necessidades; a infraestrutura e os 

equipamentos urbanos, bem como serviços e as normatizações emanadas; e ainda a precariedade 

na conservação ambiental e da qualidade de vida das pessoas. Ainda para Portney (2013), a 

sustentabilidade é efetivamente gerada quando as necessidades das pessoas são reconhecidas 

através das políticas públicas, isto é, da forma como os governantes entendem essa 

responsabilidade que lhe é incumbida.  

Para Banister (2008), existem algumas ações que podem tornar a mobilidade urbana mais 

sustentável: (i) reduzir distâncias de deslocamento; (ii) adotar políticas de gestão territorial; (iii) 

motivar o uso de transportes públicos; (iv) redução do uso de automóveis; (v) utilizar novas fontes 

energéticas; (vi) promover a cooperação intersetorial; e (vii) conscientizar as pessoas. Diante de 

tantos problemas, a mobilidade urbana sustentável traz um alerta para o desenvolvimento 

sustentável das cidades: esse desenvolvimento deve estar embasado nas pessoas, nas suas 

necessidades e satisfação pois, para Max-Neef (2012), atender necessidades requer, 

essencialmente, entendê-las como um conjunto sincronizado, interdependentes, que espelham a 

própria vida, o desenvolvimento humano e seus componentes abstratos, bem como zelar para com 

o ambiente natural de forma a não comprometer a capacidade dos recursos para as demandas das

próximas gerações.

Ainda tratando sustentabilidade e a sua relação com o turismo é notório que a 

sustentabilidade no destino turístico é um fator determinante, pois impacta na competitividade e 

proporciona subsídios para a conservação do meio ambiente natural para as gerações futuras. A 

inovação e a diferenciação no setor de turismo são muito relevantes, pois alavancam a 

competitividade (PUCCIO; GRANA 2008). Também pode-se considerar que a inovação nos 

destinos turísticos é um dos fatores que mais provocam resultados no desenvolvimento sustentável 

tanto enfatizado no item anterior intitulado ecossocioeconomia (MARÁKOVÁ; MEDVEĎOVÁ, 2016), 

Existem práticas que auxiliam na obtenção de uma mobilidade sustentável: limitar a 

emissão de resíduos, reduzir os impactos sobre o uso do solo e a geração de ruídos, suportar uma 

economia competitiva e equilibrada, oferecer opções quanto à mobilidade, promover a equidade e 

assegurar os direitos básicos das pessoas. Uma delas é a ciclomobilidade, que pode ser 

compreendida como uma forma de solucionar os dilemas de mobilidade urbana por meio do uso da 

bicicleta (MAY; CRASS, 2007), Essa compreensão é citada por Furness (2013), que relaciona os 

problemas enfrentados quanto a mobilidade, questões econômicas e ecológicas e salienta a 

relevância da ciclomobilidade como um modo de potencial impacto sobre estes problemas para 

este século. Da mesma forma, países que estão realizando investimentos em mobilidade urbana 

sustentável estão utilizando o modo ciclomobilidade como forma de maximizar o desenvolvimento 
sustentável e a saúde das pessoas (CAVILL et al., 2009). Em continuidade com o autor 
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supracitado, pode-se justificar que o cicloturismo vem em complemento as questões visualizadas 

pois o mesmo é conceituado como as visitas de lazer nas qual o ciclismo é predominante na 

viagem, independentemente do momento em que é realizado. Ainda, para o mesmo autor o 

cicloturismo pode ser entendido sob três formas: (i) cicloturismo em feriados, onde o ciclismo é o 

impulsionador, oferecendo a opção de pernoite para turistas do mesmo local e de outras 

localidades; (ii) férias de ciclismo, onde a ciclomobilidade é adotada durante o período de férias; (iii) 

excursões de bicicleta com duração de um dia, onde os passeios podem envolver multimodais 
devido a distância até o ponto da visita por bicicleta (EDRA et al., 2017, p. 47). 

Relacionando a ciclomobilidade ao cicloturismo, pode-se discernir algumas vantagens, tais 

como: (i) potencial oferta de turismo ecológico onde se pode maximizar  um conjunto de serviços 

considerados tradicionais e inovar através do conceito de turismo sustentável e ecológico, o que 

está intimamente relacionado à tendências mundiais de bem viver e preservação do meio ambiente 

para todas as gerações; (ii)  desenvolvimento de ganhos econômicos de forma direta e indireta pois 

surge a necessidade de novos postos de trabalho devido à necessidade em ofertar acomodações, 

alimentação, transporte e compras além de atividades e ainda, auxilia a assentar a população local; 

(iii) o cicloturismo permite a organização e oferta de eventos, competições e torneios o que pode

também ser uma fonte de lucratividade e; (iv) baixo custo de manutenção de bicicletas se

comparados com outros tipos de modais (ARAYA; VARAS, 2018).

Desta forma, a ciclomobilidade é entendida como o principal modo do transporte ativo, pois 

ciclistas conseguem alterar seus papéis na rede de automobilidade dominante (PESSES, 2010). O 

transporte ativo é composto pelos meios à propulsão humana (pedestres, bicicletas, triciclos, 

patins, patinetes), que possuem grande vantagem em sua utilização pois não geram poluição 

atmosférica, sonora, utilizam menos espaço físico, ocasionam um menor custo econômico e 

aproximam as pessoas (CARVALHO; FREITAS, 2012). Bantel (2005), descreve a bicicleta como 

um meio de transporte relevante do ponto de vista socioeconômico, uma vez que pode ser utilizado 

para os mais variados fins, como modal urbano, instrumento de lazer, de exercícios físicos e de 

saúde, proporcionando cidadania e inclusão social. Ainda segundo o mesmo autor, a bicicleta é o 

símbolo mundial da mobilidade sustentável.  

Atualmente, o uso da bicicleta está sendo difundido como um meio de transporte nas 

grandes cidades e seus benefícios são temas de diversos trabalhos científicos, discussões e 

debates sobre as atuais políticas públicas urbanas, a fim de repensar estratégias e ações para uma 

mobilidade urbana sustentável, da mesma forma, o passeio de bicicleta é sentido como uma prática 

em progresso se transformando em uma opção turística em localidades que possuem 

características naturais e atrações culturais e patrimoniais. 

 O valor de uma bicicleta é geralmente considerado mais acessível que o valor de um 

automóvel e sua manutenção baixa, o que denota que essa forma de transporte, está mais próxima 

do orçamento de um maior percentual de pessoas. Além disso, a ciclomobilidade se distingue dos 
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demais modais devido a características como dimensão, velocidade e, também, vulnerabilidade de 

acordo com Tiwari (2008). Bianco (2008) corrobora com essa questão ao elencar a inclusão da 

bicicleta no meio urbano considerando-a como um modo que proporcionará alicerce para a 

mobilidade urbana sustentável. 

 Tiwari (2008), elenca a fragilidade da ciclomobilidade perante os benefícios que concede ao 

meio urbano, salientando assim a necessidade de segurança no trânsito e a utilização da ciclovia e 

ciclofaixa como formas de apoio a esse modal. Da mesma forma, Wilheim (2013) destaca a 

necessidade de uma maior interação da bicicleta com o meio urbano citando a necessidade de 

bicicletários confiáveis em locais de grande circulação de pessoas como metrô e terminais de 

ônibus. Destaca-se aqui outro aspecto importante e que pode constituir uma motivação a utilização 

da ciclomobilidade, que é a integração a outros modais, isto é, a possibilidade de transportar 

bicicleta dentro de trens ou metrôs (BIANCO, 2008). 

Assim, exprime-se a relevância para que os governos municipais agreguem recursos 

necessários à otimização da ciclomobilidade, de forma corrente ao planejamento, efetivando a 

construção de ciclovias, ciclofaixas e vias cicláveis, bem como realizem a sinalização essencial 

para a utilização da bicicleta de forma segura. Segundo Martens (2004), ao se utilizar multimodais, 

sendo estes a bicicleta e o transporte público, de forma mais relevante ao uso do automóvel se 

consegue alcançar inúmeros benefícios ambientais e sociais, os quais respectivamente podem 

gerar a redução na utilização de energia, na poluição atmosférica e sonora, bem como no 

congestionamento que é um fator gerador da má qualidade de vida para os cidadãos.  

Para a Comissão Europeia (2015), a qualidade de vida, do ambiente e as economias a 

longo prazo possuem uma relação direta com os benefícios ocasionados pelo uso da 

ciclomobilidade. Esses benefícios podem ser destacados basicamente como uma redução direta 

dos congestionamentos em decorrência da redução dos automóveis, uma redução indireta dos 

congestionamentos em virtude da combinação multimodal de transporte público e da bicicleta, uma 

maior fluidez no trânsito e menor nível de poluição ambiental e sonora. Além desses, muitos outros 

benefícios podem ser elencados através do uso da ciclomobilidade: (i) economia de espaço, (ii) 

melhores investimentos em lugares públicos gerando maior atratividade; (iii) menor degradação do 

patrimônio público e (iv) minimização dos impactos do automóvel na cidade (Ibid). 

Pode-se observar que a ciclomobilidade já faz parte do cotidiano de muitas cidades, com 

um maior impacto em países europeus. A Comissão Europeia (2015), em seus documentos 

públicos, relata o estímulo que as referidas cidades aplicam para que se utilize cada vez mais a 

ciclomobilidade, a socialização dos automóveis e principalmente as restrições ao seu uso em 

centro urbano. Sabe-se ainda que, em vários países europeus, inclusive nos considerados menos 

desenvolvidos, existe um incentivo maior para a ciclomobilidade. Isso se deve, prioritariamente, 

pela participação de relevantes políticas públicas voltadas para esse tipo de modo. 



 

159 
 

Segundo Vasconcelos (2015), a iniciativa em aderir a ciclomobilidade deriva de questões 

pessoais, tais como as de condição física, familiar, a cultura, a oferta de meios de transportes e as 

condições financeiras. Para Vale (2016), a escolha pela ciclomobilidade possui basicamente três 

fatores, o primeiro diz respeito a forma e características urbanas, a infraestrutura existente se 

traduz no segundo fator e, por último, cita-se a estrutura de apoio no destino. A estrutura natural do 

ambiente tem influência sobre a utilização de modais considerados mais sustentáveis, neste caso a 
bicicleta (ZAHRAN et al., 2008). Da mesma forma, quando se relacionam atributos do ambiente 

construído, a proximidade entre origens e destinos, verifica-se que estes são igualmente relevantes 

para viagens de bicicleta, pois segundo o cicloturismo é considerado um modo distinto, porque 

viabiliza através da bicicleta que se visite inúmeros destinos, abarcando os vários setores da 
economia e requerendo uma infraestrutura local (SALDANHA et al., 2015). 

Assim sendo, quando se possui infraestrutura adequada, se consegue proporcionar 

educação, sensibilização e incentivo ao uso da bicicleta e do cicloturismo merecendo destaque à 

necessidade de políticas e ações propostas através do desenvolvimento territorial local, da 

participação de todos os atores sociais envolvidos nas dimensões ambiental, econômica, social e 

cultural e política. 
 

4. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, qualitativa e com base em referencial 

bibliográfico e documental. Foram utilizadas obras como livros, teses, artigos de periódicos e 

documentos (legislação, documentos técnicos, entre outros) relevantes para o atendimento do 

objetivo proposto para esta etapa da pesquisa. O estudo absorveu para a pesquisa bibliográfica e 

documental informações relativas à sustentabilidade, mobilidade urbana e cicloturismo. Salienta-se 

que mesmo com alguns hiatos, o que está apresentado neste trabalho foi fruto de esforços em 

trazer à luz da ciência o que se encontrou na prática sobre o tema abordado. 

 Assim sendo, pode-se dizer que este trabalho de predominância qualitativa, foi dirigido 

para realizar uma breve análise da situação de ciclomobilidade e cicloturismo em Curitiba.  

Sabe-se que o processo de construção de uma pesquisa qualitativa adota essencialmente 

quatro fases: (i) o panorama teórico; (ii) as estratégias de pesquisa; (iii) os métodos de coleta de 

dados e (iv) a análise, interpretação e apresentação dos resultados (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Apropriando-se desse contexto, o Quadro 1 descreve as três etapas a serem adotadas para o 

estabelecimento dos procedimentos metodológicos deste trabalho, com destaque para a etapa 1, 

de onde parte as principais informações para este artigo. 
 
 
 



160 

Quadro 1. Etapas da Pesquisa 
ETAPA PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1a Adequação do Tema Revisão Bibliográfica do Tema em estudo 
Pesquisa Documental 

2a Procedimentos 
Metodológicos 

Seleção e organização dos instrumentos de coleta de dados (base dados 
de periódicos, sites de órgãos governamentais e trabalhos já publicados 
sobre o tema) 

3a Análise, Interpretação e 
Conclusão  

Elaboração dos Resultados Encontrados 
Considerações finais 

Fonte: Elaboração própria. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se que, com a mesma atenção requerida ao desenvolvimento sustentável, pode-se 

também aplicar ações de mobilidade sustentável em três dimensões principais – econômica, social 

e ambiental. Essas três dimensões, observadas no Quadro 2, se tornam essenciais em todo 

processo de planejamento, pois entende-se que são pressupostos básicos para a mobilidade 

urbana sustentável (CARVALHO, 2012). 

Quadro 2. Mobilidade Sustentável 
Autor Sustentabilidade Ambiental Sustentabilidade Econômica Justiça Social 
Sachs 
(1993) 

Uso racional dos recursos naturais, 
redução do volume de resíduos e de 

poluição através da política 3R 
(reduzir, reutilizar, reciclar); 

Obtenção de tecnologias de baixo 
teor e adequada proteção ambiental. 

Alocação e gerenciamento mais 
eficientes dos recursos e de 
constantes de investimentos 

públicos e privados que tenham 
como objetivo o alcance dessa 

forma de crescer. 

Tornar a sociedade equilibrada 
através do desenvolvimento 
alicerçado a uma melhoria 

significativa na qualidade de 
vida da população: equidade 

na distribuição de renda, 
melhorias na saúde, na 

educação e nas oportunidades 
de emprego.  

Pawlowski 
(2008) 

Relaciona-se com a preservação da 
natureza, dirigindo-se às ações que 
possibilitem a proteção de recursos 

naturais, criação de áreas de 
preservação ambiental e a 

diminuição da poluição. Relaciona 
também à criação e à manutenção 

de áreas adequadas para habitação 
do homem. 

As perspectivas econômicas e 
legais estão mais relacionadas se 

comparadas às demais. 
 Taxas e impostos pagos pela 

poluição e utilização de recursos 
naturais sob um setor industrial e 

subsídios para empresas que 
desenvolvam projetos ambientais 

podem ser definidos para 
enquadrar o desenvolvimento 

sustentável a um mercado 
econômico, por meio de 

legislações. 

O ambiente social deve 
salvaguardar os fundamentos 
sobre os quais a existência 

dos indivíduos baseia-se em 
ambos os seus aspectos 
materiais e espirituais. 

Carvalho 
(2012) 

Tecnologias mais limpas do ponto 
de vista ambiental (emissões e 

ruídos). 
Veículos e infraestrutura adequados 
ao ambiente da operação (áreas de 
preservação histórica/ambiental). 
Planejamento urbano e transporte 

integrados 
Baixa intrusão visual. 

Cobertura dos custos, 
balanceamento da 
oferta/demanda. 

Investimento em expansão da 
rede permanente. 

Investimento na melhoria dos 
serviços permanentes. 

Modelos de financiamento e 
remuneração viáveis. 

Tarifa de transporte público 
inclusiva; inclusão social. 

Atendimento às áreas mais 
carentes; equidade no uso do 

espaço urbano. 
Acessibilidade universal ao 

transporte público. 

Fonte: Organizado pelos autores a partir de Carvalho (2012), Pawlowski (2008) e Sachs (1993). 
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Van Bellen (2008) elenca que o progresso em direção à sustentabilidade é uma escolha da 

sociedade, das organizações públicas e privadas, das comunidades e dos indivíduos, devendo 

existir um grande envolvimento de todos os segmentos. Alguns exemplos da utilização da 

ciclomobilidade no mundo mostram que essa modalidade de transporte depende de forma 

relevante de políticas de mobilidade urbana que, quando implementadas, determinam um maior 

incentivo para seu uso, independentemente das condições favoráveis ou não para o seu uso, como 

por exemplo, o clima e a geografia local. O Quadro 3 apresenta exemplos nacionais e mundiais da 

utilização da ciclomobilidade e seus impactos positivos para a qualidade de vida, o meio ambiente 

e a equidade social. 

Quadro 3. Exemplos de Planejamento para Ciclomobilidade e seus Impactos para as Localidade 
Local Informações 

Dinamarca 

- Um terço da população de Copenhagen (um milhão e trezentos mil habitantes) se desloca
ao trabalho de bicicleta
- Em Copenhagen ocorreu redução do tempo médio de viagens de bicicleta em 15%, o
aumento no número de ciclistas que se sentem seguros em 90%, e o aumento no número de
ciclistas que utilizam a bicicleta para ir ao trabalho ou a escola em 50%.
- Em 2010 a S-Train (operadora de trem em Copenhagen) deixou de cobrar aos usuários
ciclistas o valor adicional para o embarque com bicicleta. A pesquisa também aponta que
27% dos ciclistas a bordo do trem disseram que não o teriam utilizado se não pudessem
embarcar com a bicicleta, e 8% disseram que estão utilizando mais vezes o trem com suas
bicicletas por não terem que pagar o valor adicional
- Após a implantação do planejamento de ciclovias, registrou-se uma redução de 35% no
número de acidentes de trânsito
- Onde as medidas de melhoramento de transporte cicloviário foram executadas de maneira
mais ampla, essa redução ficou entre 70% e 80%, e não se registrou qualquer prejuízo ao
comércio local

Lyon - Um ano após implantar sistema de aluguel de bicicletas, foi registrado um número superior a
22 mil aluguéis por dia para mais de 52 mil usuários cadastrados

Paris - Um ano após implantar Sistema de aluguel de bicicletas já contava com 24 mil bicicletas
disponíveis em 1.750 estações de aluguel.

Alemanha - 9% dos veículos em trânsito são bicicletas. A estimativa é de que circulem mais 78 milhões
de bicicleta pelo país, o que significa uma vez e meia do número de carros.

Amsterdam 
- Com uma população de 730 mil moradores, existem 600 mil bicicletas
- Possui mais de 400 quilômetros de ciclovias
- 20% dos deslocamentos são realizados por bicicleta

Suécia - Mesmo sendo um país frio 33% de todas os deslocamentos em Västerås (115.000
habitantes) são realizados por bicicletas

Suíça 
- Não é um país plano, e mesmo assim a utilização da bicicleta corresponde a 23% dos
deslocamentos em Basileia
- Em Berna, onde suas ruas muitas vezes apresentam declive de 7%, os deslocamentos
representam 15%.

Reino Unido - Em Cambridge que é um local extremamente úmido, 27% dos deslocamentos fazem-se, em
bicicleta

São Paulo 
- A cidade de São Paulo possui uma malha cicloviária de 498,3 quilômetros e cerca de 6.270
vagas em bicicletários e paraciclos, incluindo alguns em terminais de ônibus, metrô e trem
- O metrô possui ao todo 65 estações, destas 27 oferecem bicicletários ou paraciclos para os
usuários. E a estação Jabaquara, possui serviço de bicicletário com aluguel de bicicletas.

Berlim - Possui uma rede cicloviária de mil quilômetros.

Rio de 
Janeiro 

- Integrou a bicicleta com o metrô, que possui três linhas, a Linha 1 passa por 20 estações; a
Linha 2 por 26 estações; e a Linha 4 passa por seis estações, no total são 41 estações.
- Possui 432,5 quilômetros de ciclovias

Bogotá - A rede cicloviária passou de 30 km para aproximadamente 340 km de extensão em apenas
sete anos e foi projetada para oferecer um total de 500 km de vias segregadas para o ciclista.

Fonte: Organizado pelos autores a partir de Comunidade Europeia (2000) e Teixeira e Edra (2018). 
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Da mesma forma, a ressignificação do turismo em prol da sustentabilidade denota uma 

relevante preocupação com as questões de desenvolvimento, isto se dá, pois, o turista necessita 

de mobilidade e este sendo um serviço primordial nas visitas o cicloturismo começa a ganhar força 

em inúmeros locais no mundo. O Quadro 4 mostra as mudanças de infraestrutura para transportes 
de turistas em três capitais (SAMPAIO et al., 2015). 

Quadro 4. Mudanças na infraestrutura para transporte de turistas 
Infraestrutura para transporte de turistas 

Curitiba Amsterdam Copenhague 
Serviço de aluguel de bicicletas em 
parques da cidade, roteiros 
especiais e temáticos de ciclorotas 
turísticas, transporte de bicicleta em 
ônibus da linha de turismo (só para 
turistas). 

Plano ciclista de longo prazo que 
considera a construção de 7000 
estacionamentos baixo da água, 
4000 sobre a água e avançar na 
meta de ter 40 mil novos 
estacionamentos e novas medidas 
de curto prazo para resolver o alto 
fluxo de ciclistas até 2030. 

Parceria público-privada fez surgir o 
City Bike que oferece um serviço de 
aluguel de bicicletas, com GPS, em 
mais de 120 estações. Cicloturismo 
agendado e especializado com 
diversas rotas programadas. 
Empréstimo de bicicleta 

Fonte: Sampaio et al. (2015). 

A cidade de Curitiba é reconhecida por seu histórico exitoso de planejamento urbano e, 

dentre outras ações de referência, organizou um sistema de transporte coletivo inovador na década 

de 1970. Essa inovação gerou uma expectativa de que no futuro, Curitiba seria uma cidade com 

uma mobilidade urbana sustentável e que conseguiria mitigar o uso do automóvel como principal 

meio de transporte (VASCONCELOS, 2019). Analisando índices atuais sobre a mobilidade urbana 

sustentável em Curitiba, verificou-se que a expectativa de uma cidade com mobilidade sustentável 

não se concretizou, pois segundo dados do IPPUC (2019), o automóvel corresponde a 44,9% dos 

modos utilizados na cidade, enquanto a bicicleta colabora com apenas 2%. 

Ainda para o IPPUC (2019), Curitiba acompanhou os grandes centros do Brasil com relação 

à mobilidade onde não ocorreram políticas de desenvolvimento urbano que motivasse os cidadãos 

a utilizar em menor escala o automóvel como meio de transporte.  Atualmente, a extensão total do 

arruamento na cidade de Curitiba é de 4.814 km, sendo que a malha cicloviária corresponde a 

208,5 km, com 4,3% implantada, de acordo com o IPPUC (2019). O Quadro 5 mostra com mais 

detalhes o histórico de implantação de ciclovias na cidade de Curitiba. 
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Quadro 5. Histórico de implantação de ciclovias em Curitiba 
1977 1980 Década de 1990 2000-2011 2016-2018 

Tem início o 
processo de 

implantação da 
rede cicloviária 

em Curitiba. 
Extensão de 

3km. 
Apesar de ser 

chamada 
inicialmente de 

ciclovia, trata-se, 
na verdade, de 
uma calçada 

compartilhada 

A malha 
cicloviária 
sofre um 
aumento 

exponencial 
em sua 

extensão, 
passando de 
3 km para 35 

km 

Neste estágio a malha 
cicloviária atinge a marca 

de 87 km. 
Na época a ciclovia 

implantada em parte das 
faixas de domínio da 

RFSSA desde as 
proximidades com a antiga 

BR 116 até a região da 
Vila Guaira sofre processo 

de ocupação irregular 
(atual Ferrovila), ocasião 

em que a ciclovia foi 
descaracterizada. Outra 
descaracterização ocorre 

na região do Sítio 
Cercado, também 

motivada por ocupação 
irregular. 

 

A malha Cicloviária 
implantada continua 

crescendo e passa de 87 
a 117 km considerando 

ampliações à oeste, área 
central e importante 
ampliação na Linha 

Verde. 

Com a implantação das 
ciclo faixas nas Vias 

Lentas, em trechos do 
Setor Estrutural, a 

caracterização de faixas 
preferenciais e ciclorrotas, 
a rede cresce para 208,5 

km. 

Fonte: IPPUC (2019) 
 

Curitiba possui vários pontos positivos no que se refere a ciclomobilidade e cicloturismo: (i) 

existem atualmente oito parques interconectados por ciclovias que denota a utilização das ciclovias 

tanto para meio de transporte quanto para turismo; (ii)  a cidade de Curitiba consegue aplicar seus 

atrativos turísticos  de forma relevante no desenvolvimento do turismo, história e cultura, patrimônio 

arquitetônico, gastronomia e suas áreas naturais; (iii) possui vários parques, interconectados ás 

ciclovias, áreas de lazer, sistema de transporte público exemplo para o mundo, distritos industriais 

e bairros residenciais que acolhem mais de 1,7 milhões de curitibanos; (iv) existe empenho por 

parte do setor público que busca motivar, promover e conscientizar a população para a 

ciclomobilidade através de redes sociais, panfletos e eventos (SEGOVIA; GRIMM, 2017, p.48). 

Entretanto, as autoras destacam que também existem barreiras para alavancar a 

ciclomobilidade e o cicloturismo, em primeiro denota-se o clima de Curitiba, bastante chuvoso e 

considerado um fator inibidor da ciclomobilidade e do cicloturismo, outra questão importante seria a 

topografia, o relevo que pode causar desinteresse na prática desta mobilidade, visto que a cidade 

não conta ainda com multimodais para ciclistas de forma considerável para suprir este aspecto e, 

por fim, observa-se que ainda não há, de forma maciça e objetiva, a intenção de receber turistas 

para realizar cicloturismo. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que o contexto da sustentabilidade, como alicerce para solução de mobilidade, está 

ganhando cada vez mais relevância e traz consigo um conceitual contemporâneo para um novo 
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olhar sobre a mobilidade urbana sustentável. Visto que a mobilidade urbana sustentável pode ser 

alicerçada sob a mesma égide da sustentabilidade, verifica-se que são igualmente referenciadas as 

três dimensões: econômica, social e ambiental.  

Diante do objetivo de “identificar pressupostos e cenários que justifiquem o uso da 

ciclomobilidade no contexto da mobilidade urbana sustentável e da ecossocioeconomia” entende-

se que a ciclomobilidade é parte essencial do que se entende por mobilidade urbana sustentável, 

com potencialidade de promover menor nível de poluição ambiental e sonora, redução direta e 

indireta de congestionamentos, maior fluidez no trânsito, economia de espaço, melhores 

investimentos em lugares públicos gerando maior atratividade e menor degradação do patrimônio 

público. 

A mobilidade urbana sustentável é dependente das escolhas e da interatividade entre a 

sociedade, as organizações públicas e privadas, as comunidades e os indivíduos, bem como do 

relevante envolvimento de todos. Assim, se torna primordial um plano cicloviário para sensibilizar e 

motivar o uso da ciclomobilidade; isso ocorre através um processo participativo de planejamento, 

implantação e gestão de um sistema cicloviário – nesse sentido, a teoria ecossocioeconomia e a 

análise de experiências ecossocioeconômicas de ciclomobilidade podem gerar aprendizados que 

auxiliem cidades, estados e países que desejem fomentar a mobilidade urbana sustentável.  

O histórico de ciclomobilidade da cidade de Curitiba demonstra que apesar do interesse em 

promover a mobilidade urbana sustentável há uma grande lacuna de investimentos, experiências, 

ações concretas que consolidem seu interesse. Analisar experiências em curso exemplificadas, 

como as da Dinamarca, identificando diretrizes e fazendo aproximações pode facilitar e dar maiores 

chances de sucesso para Curitiba, ressaltando-se que não se trata de reproduzir o caso 

dinamarquês, pois a ecossocioeconomia reconhece que os condicionantes territoriais são 

determinantes, mas valorizar e aprender com casos de referência. 

Também se faz relevante destacar que os pontos apresentados neste trabalho apontam que 

Curitiba pode vir a atender às condições para o cicloturismo através de serviços suplementares que 

possuam nível adequado para os turistas. Entretanto, é notório observar que, para ser considerada 

uma opção viável para o cicloturismo há uma exigência e maior comprometimento das autoridades 

na promoção da cultura turística de Curitiba, através do planejamento e execução de melhorias em 

infraestrutura para a utilização desta prática (ciclovias, placas, placas de informações com rotas, 

empréstimo de bicicletas, bicicletários, modos com espaço para os ciclistas e bicicletas, entre 

outros).  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARAYA, P. S.; VARAS, M. C. Cicloturismo como alternativa estratégica para a promoção do turismo 

sustentável em áreas rurais do Vale do Elqui, Chile. Rev. interam. ambiente. tur., Talca, v. 14, n. 2 P. 

170-187, dez. 2018.



165 

ARUP. Cities Alive – Towards a walking world. Londres: Arup, 2016 

BANISTER, D. Transport Planning. Londres: Spon, 2002. 

BANISTER, D. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15, 73-80, 2008. 

BANTEL, G. Bicicleta, Veículo não motorizado (VNM). Revista de Transportes Públicos – ANTP. Ano 27, 2o 
Trimestre, São Paulo. p. 59-68, 2005. 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 1.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

BIANCO, S. L. O papel da bicicleta para a mobilidade urbana e a inclusão social. 2008. Disponível em 

<www.transporteativo.org.br/site/Banco/6clipping/MobilidadeSergio Bianco.doc >. Acesso em: 15 de 

novembro de 2019. 

CARLOS, A. F. A. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade de São Paulo. São Paulo: Labur 

Edições, 2007, 123 p. 
CARVALHO, C. H. R.; PEREIRA, R. H. M. Efeitos da variação da tarifa e da renda da população sobre a 

demanda de transporte público coletivo urbano no Brasil. Brasília: Ipea, 2011. (Texto para Discussão, n. 

1595). 

CARVALHO, M. L.; FREITAS. C. M. Pedalando em busca de alternativas saudáveis e sustentáveis. Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 1617-1628, 2012. 

CAVILL, N., KAHLMEIER, S.; RUTTER, H.; RACIOPPI, F.; OJA, P. 2009. Economic analyses of transport 

infrastructure and policies including health effects related to cycling and walking: a systematic review. 

Transport Policy, doi: 10.1016/j.tranpol.2008.11.001. 
COMISSÃO EUROPEIA. IN-DEPTH REPORT: Indicators for Sustainable Cities. Science for Environment 

Policy, 2015. Disponível em:

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/indicators_for_sustainable_cities_IR

12_en.pdf. Acesso em: 25 set. 2019. 

 OLIVEIRA, J; ESPERANÇA, J. P. Bike usage and cycle tourism: The Pattern of Portuguese associated bike 

riders. Book of Proceedings vol. I, International, 2011. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Org.) O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 

EDRA, F. P. M.; CASTRO, J.; SALDANHA, L. E. C. Cicloturismo Urbano em Foco. Niterói: FTH/UFF, 2017. 

Disponível em: http://www.turismo.uff.br/images/Publi/ebook_cicloturismo.pdf. Acesso em 19 out. 2019. 

FURNESS, Z. Não temos nada a perder, exceto nossas correntes (de bicicleta): contemplando o futuro do 

cicloativismo e do carro. Pós, v. 12, n. 1, 2013.  

GARCIA, M.; SAMPAIO, C.A.C; GONZALEZ, A.D. Ecosocioeconomics and logistics of urban delivery: 

sustainability indicators. 2014. 

HAWKEN, P.; LOVINS, A.; LOVINS, L. H. Capitalismo Natural. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1999. 
IPPUC. INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Plano de Estrutura 

Cicloviária. Curitiba: IPPUC, 2019. Disponível em:  https://www.curitiba.pr.gov.br/locais/instituto-de-

pesquisa-e-planejamento-urbano-de-curitiba-ippuc/1334. Acesso em 1 de novembro de 2019. 

IPPUC. INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Pesquisa com usuários 

de bicicleta na Via Calma da Avenida Sete de Setembro. Curitiba: IPPUC, 2014. Disponível em: 



166 

https://www.curitiba.pr.gov.br/locais/instituto-de-pesquisa-e-planejamento-urbano-de-curitiba-ippuc/1334. 

Acesso em 1 de novembro de 2019. 

IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. A mobilidade urbana no Brasil. Infraestrutura 

social e urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas. 
Brasília: Ipea, 2010. 

KUHLMAN, T.; FARRINGTON, J. What is sustainability? Sustainability, v. 2, n. 11, p.3436–3448, 2010. 

LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Tradução de Sérgio Martins e revisão técnica de Margarida Maria de 

Andrade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

LITMAN, T. Well weasured – developing indicators for conprehensive and sustainable transport planning. 

Vivtoria Transport Policy Institute, Canada, 2009. Acesso em 10 out. 2019. 

MARÁKOVÁ, V.; MEDVED’OVÁ, M. Innovation in Tourism Destinations. Forum Scientiae Oeconomia, 4(1), 

33–43, 2016. https://doi.org/10.1300/J162v06n03 
MARTENS, K. The bicycle as a feedering mode: experiences from three European countries. Transportation 

Research Part D, 9 – 281-294, 2004. 

MAX-NEEF, M. Desenvolvimento à Escala Humana: Concepção-Aplicação-Reflexos Posteriores. 

Blumenau: Edifurb, 2012. 

MAY, T.; CRASS, M. Sustainability in transport – implications for policy makers. Artigo apresentado no 86th

Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., 2007. 

MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D.; RANDERS, J.; BEHRENS, W. W. Limites do Crescimento. 1.ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1972. 
MINISTÉRIO DAS CIDADES. A mobilidade urbana no planejamento da cidade. Cartilha, Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2005. 

NEWMAN, P.; KENWORTTHY, J. The End of Automobile Dependence. Washington: Island Press, 2015. 

OLIVEIRA, J. A. P. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

ONU. Organizações das Nações Unidas. 2014. Disponível em:  http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pnuma/. 

Acesso em: 28 set. 2019.  
PAWLOWSKI, A. How many dimensions does sustainable development have? Sustainable Development, 

São Francisco, v.16, n. 2, p. 81-90, 2008. 

PESSES, M. W. Automobility, Vélomobility, American Mobility: an exploration of the bicycle tour. Mobilities, 

v. 5, n. 1, p. 1-24, 2010.

PIRES, A. C. M.; PIRES, L. R. G. M. A cidade: direito à moradia e à existênciadigna. In: ANDREUCCI, A. C. 

P. T. et al. (Org). Direitos humanos – perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. 

PORTNEY, Kent E. Taking Sustainable Cities Seriously. Cambridge: The MIT Press, 2013. 

PUCCIO, H.; GRANA, N. La innovación como requisite para la competitividad turística: Una metodología 
para su descripción y análisis. Gestión Turística, 10, 59–76. https://doi.org/10.4206/gest. tur. 2008. 

RAI, P. T. Townships for Sustainable Cities. v. 37, p. 417–426, 2012. 

RODRIGUES DA SILVA, A. N.; COSTA, M.S.; MACEDO, M. H. Multiple views of sustainable urban mobility: 

the case of Brazil. Transport Policy, v. 13, n. 6, p. 350-360, 2008. 

https://doi.org/10.4206/gest


167 

SACHS, I. Estratégias de Transição para o Século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: 

Studio Nobel e Fundação de Desenvolvimento Administrativo (Fundap), p.24-27, 1993. 

SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.  

SACHS, I. Rumo à ecossocioeconomia. Teoria a prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.  
SALDANHA, L.; PEIXOTO, M.; FRAGA, C. O Papel de instrumentos de planejamento para o 

desenvolvimento do cicloturismo em âmbito internacional. XIII Rio de Transportes, 2015. 

SAMPAIO, C.A.C. Gestão que privilegia uma outra economia: ecossocioeconomia das organizações. 

Blumenau: Edifurb, 2010.  

SAMPAIO, C.A.C.; GRIMM, I.J.; SEGOVIA, Y. Mobilidade Urbana Sustentável e o Turismo: Análise 

Comparativa Brasil, Holanda e Dinamarca. Anais do XII Seminário da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Turismo. Natal, 2015. 

SEGOVIA, Y.; GRIMM, I. J. O cicloturismo na perspectiva da gestão urbana na cidade de Curitiba - PR. In: 
EDRA, F. P. M.; DECASTRO, J.; SALDANHA, L. (Orgs.) Cicloturismo urbano em foco. Niterói: FTH/UFF, 

p. 44-53, 2017.

SHELLER, M.; URRY, J. The city and the Car. International Journal of Urban and Regional Research, 24, 

737-57, 2000.

SIGNORI, E.; FELSKI, H.; SAMPAIO, C. O processo de tomada de decisão sob o viés da 

ecossocioeconomia das organizações: relevando a perspectiva da extra-racionalidade. Dynamis Revista 

tecno-científica n.14, vol.3, 01-08, 2008. 

SOARES, A. G., GUTH D., AMARAL, J. P., MACIEL M. A Bicicleta no Brasil. São Paulo, 2015. 
SOUTO-MAIOR, J. Planeação estratégica e comunicativa. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 

2012. 

TEIXEIRA, C.; EDRA, F. Bicicleta no planejamento urbano e nas estratégias: um aproveitamento para o 

turismo. Revista Turismo & Desenvolvimento. 2018. Disponível em: 

http://each.usp.br/turismo/publicacoesdeturismo/ref.php?id=48630. Acesso em 10 de novembro de 2019. 

TIWARI, G. Urban Transport Priorities – Meeting the Challenge of Social-economic Diversity in Cities, a 

Case Study of Delhi, India. Cities, Vol.19, 95 – 103, 2008. 
VALE, D. S. A cidade e a bicicleta: Uma leitura analítica. Revista Portuguesa de Geografia, Lisboa, n. 103, 

p. 45-66, 2016.

VAN BELLEN, H. M. V. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. 2 ed. São Paulo: FGV, 

2008. 

VASCONCELLOS, E. A. Mobilidade urbana em Curitiba – os limites do sonho. Revista dos Transportes 

Públicos - ANTP - Ano 41, 2019. 

VASCONCELOS, Y. Ônibus mais sustentáveis. Pesquisa FAPESP, São Paulo, n.237, 2015. 

VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável. O desafio do Século XXI. São Paulo: Garamond, 2010.  
WILHEIM J. Mobilidade urbana: um desafio paulistano. Estudos Avançados, 27(79), 7-26, 2013. 

Recuperado de http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/68699 

ZAHRAN, S., BRODY, S.D., MAGHELAL, P., PRELOG, A., LACY, M. Cycling and walking: Explaining the 

spatial distribution of healthy modes of transportation in the United States, Transportation Research Part 

D, 13 – 462-470, 2008. 



168 

O CICLOTURISMO COMO ATIVIDADE SUSTENTÁVEL 

Cycle tourism as a sustainable activity 

Victor Hugo Souza de Abreu1 
Andrea Souza Santos2 

Veja a transmissão desta apresentação em: youtu.be/F2mZhZzIF4A?t=409  
eBook completo: bit.ly/ebook_3edesc  
Portal do Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo: planett.com.br/edesc/ 

FORMATO PARA CITAÇÃO: 
ABREU, V. H. S.; SANTOS, A. S. O cicloturismo como atividade sustentável. In: SALDANHA, L.; 
SOUZA, H. A. S.; DECASTRO, J.; BALASSIANO, R. (Orgs.) III Encontro para o Desenvolvimento do 
Cicloturismo: Governança para Desenvolvimento Regional. Rio de Janeiro: COPPE - UFRJ, 2021. 

1 Doutorando do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: 
victor@pet.coppe.ufrj.br 
2 Professora Adjunta do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: 
andrea.santos@pet.coppe.ufrj.br 

https://youtu.be/F2mZhZzIF4A?t=409
https://bit.ly/ebook_3edesc
http://planett.com.br/edesc/


169 

RESUMO 
O cicloturismo está atraindo cada vez mais atenção, pois apresenta-se como importante estratégia para 
promoção do desenvolvimento sustentável. Isso porque, entre outros benefícios, alia saúde e bem-estar, 
favorece o desenvolvimento local e impacta menos o meio ambiente do que o transporte motorizado, por não 
emitir poluentes e gases de efeito estufa (GEE). Além disso, em tempos de pandemia, a bicicleta tem sido 
uma grande aliada no combate à disseminação do vírus Sars-CoV-2, ao contrário do transporte público, por 
exemplo. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo identificar e analisar estudos diretamente aplicáveis 
ao assunto, por meio de uma revisão com abordagem bibliométrica. Os resultados mostram que a temática, 
embora ainda pouco trabalhada, está em franca expansão. Além disso, identifica-se, por exemplo: (i) que é 
importante realizar pesquisas do lado da demanda para promoção do desenvolvimento sustentável; (ii) que é 
necessário determinar o papel dos processos volitivos e não volitivos, a norma pessoal, o comportamento 
passado e a atratividade de alternativas insustentáveis para explicar a intenção de viajar de bicicleta; (iii) que 
o cicloturismo em algumas partes do mundo aumentará no futuro, suportado pela nova tecnologia de
bicicleta, incluindo bicicletas elétricas e avanços na informação de rotas; (iv) que é necessário uma maior
cooperação entre os diferentes níveis de governo que operam no advento da alavancagem de eventos de
ciclismo para estender os benefícios do cicloturismo; e (v) que há evidências de que os ciclistas, em geral,
estão preocupados com os atributos de serviço integrado, como preço, tipo de armazenamento, local de
armazenamento e frequência de serviço.

PALAVRAS-CHAVE: ciclo; turismo; cicloturismo; bicicleta; desenvolvimento sustentável. 

ABSTRACT 
The cycle tourism is attracting more and more attention, as it presents itself as an important strategy for 
promoting sustainable development because, among other benefits, it combines health and well-being, favors 
local development and impact less the environment than motorized forms of transport, for not emitting 
pollutants and greenhouse gases (GHG). Furthermore, in times of pandemic, the bicycle has been a great ally 
in combating the spread of the Sars-CoV-2 virus, unlike public transport, for example. Thus, this paper aims to 
identify and analyze studies directly applicable to the subject, through a review with a bibliometric approach. 
The results show that the theme, although scarce, is booming. In addition, it is identified, for example: (i) that it 
is important to conduct research on the demand side to promote sustainable development; (ii) that it is 
necessary to determine the role of volitional and non-volitional processes, personal norms, past behavior and 
the attractiveness of alternatives unsustainable to explain the intention to travel by bicycle; (iii) that cycle 
tourism in some parts of the world will increase in the future, supported by new bicycle technology, including 
electric bicycles and new route information technology; (iv) that requires greater cooperation between different 
levels of government operating in the advent of leveraging cycling events to extend the benefits of cycling 
tourism; and (v) that there is evidence that cyclists in general are concerned with integrated service attributes 
such as price, type of storage, storage location and frequency of service. 

KEYWORDS: cycle; tourism; cycle tourism; bike; sustainable development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

À medida que a atividade de transporte relacionada ao turismo é cada vez mais reconhecida 

como fonte de degradação ambiental, as agências de transporte e turismo começaram a prestar 

mais atenção ao desenvolvimento de sistemas de transporte não-motorizados que atendam aos 

princípios do desenvolvimento sustentável (LUMSDON, 2000). Nesse contexto, o cicloturismo 

chamou atenção considerável devido à sua ampla gama de benefícios (LAMONT, 2009; PUCHER 
et al. 2010). 

O cicloturismo consiste em viagens realizadas por uma rota específica para explorar 

destinos de bicicleta com o objetivo de praticar esportes, busca de aventura, desafio, relaxamento 
físico, mental e espiritual, entretenimento, proximidade com a natureza etc. (DURAN et. al., 2018) e 

pode representar uma boa estratégia para a construção de uma sociedade mais sustentável, 
inteligente e inclusiva (GANTAR et al., 2012; ABREU et al., 2020). 

O desenvolvimento do cicloturismo é importante por várias razões tais como: (i) desenvolver 

o comércio local e oferecer várias oportunidades de negócios, principalmente nas áreas rurais 
(FAULKS et al., 2006; KOCH, 2013; BEANLAND, 2013); (ii) oferecer uma forma de turismo 

ambientalmente sustentável, com impacto mínimo no meio ambiente (LAMONT, 2009; PUCHER et 

al., 2010); (iii) ajudar a reduzir o congestionamento do tráfego (SUSTRANS, 1999) e (iv) Melhorar a 

segurança viária (ABREU et al., 2020). 
Portanto, o cicloturismo tornou-se recentemente um importante nicho de mercado turístico, 

que cresce junto com a conscientização da necessidade de desenvolvimento sustentável 
(RITCHIE, 1998; LUMSDON, 2000; LINDSAY et al., 2010; LUMSDON; MCGRATCH 2011; CHEN; 

CHENG, 2014) que é pautado nos âmbitos social, econômico e ambiental.  

Cabe mencionar ainda que estudos sobre o cicloturismo, bem como da utilização da 

bicicleta como meio de transporte, tornaram-se ainda mais pertinentes no contexto de combate à 

disseminação do vírus Sars-CoV-2 (BIKE VILLAGE, 2020). Isso porque essas alternativas parecem 

ser uma opção ideal para evitar a transmissão de doenças, favorecendo o distanciamento social, 

quando a recriação ao ar livre se torna cada vez mais importante e novos investimentos em 

infraestrutura cicloviária são realizados (THE BULLETIN, 2020). 

Embora o cicloturismo favoreça a promoção do desenvolvimento sustentável, as pesquisas 

científicas que tratam especificamente sobre esse assunto são bem limitadas (LAMONT, 2009). 

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo apresentar uma visão abrangente dos artigos 

científicos aplicáveis à promoção do cicloturismo como alternativa sustentável, por meio de uma 

revisão com uma abordagem bibliométrica, bem como apontar algumas oportunidades de novos 

estudos.  

Esta pesquisa tem como objetivos específicos: (i) apresentar a evolução das publicações e 

citações ao longo dos anos; (ii) identificar os principais periódicos, autores e países que publicam 
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estudos sobre o assunto; (iii) destacar as principais palavras-chave; e (iv) analisar os estudos mais 

relevantes da base de dados sobre o assunto sob investigação.  

Cabe destacar que este estudo está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das 

Nações Unidas (ONU), mais especificamente ligado aos: ODS3 (Saúde e Bem-Estar); ODS9 

(Indústria, Inovação e Infraestrutura); ODS11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis); ODS13 

(Ação Contra a Mudança Global do Clima); e ODS17 (Parcerias e Meios de Implementação) (UN, 

2015). 

Para alcançar seus objetivos, este artigo está organizado em seis seções: Introdução, 

Referencial teórico, Metodologia, Resultados bibliométricos, Identificação de diretrizes e 

Conclusões. Na Seção 2, há a descrição do tópico investigado e sua relevância para a investigação 

científica. Na Seção 3, a metodologia de pesquisa é descrita. Na Seção 4, os principais resultados 

bibliométricos alcançados são relatados. Na Seção 5, são apontadas algumas diretrizes e lacunas 

que podem ser mais bem trabalhadas para promoção do cicloturismo como atividade sustentável. 

Finalmente, na Seção 6, destacam-se as principais considerações finais relacionadas à pesquisa 

científica. 

2. O CICLOTURISMO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O cicloturismo refere-se ao turismo que envolve assistir ou participar de um evento de 
ciclismo ou participar de passeios de bicicleta independentes ou organizados (RITCHIE et al., 

2010) no qual o ciclismo é parte significativa da experiência turística. Para Aguilar et al. (2008), o 

cicloturismo é uma atividade turística recreativa, que consiste em realizar percursos de bicicleta em 

setores urbanos e/ou rurais, dentro ou fora das rodovias, com interesse paisagístico, cultural ou 

ambiental. A viagem pode durar de um dia a vários meses e percorrer, desde uma comunidade do 

interior, até vários países, e o roteiro pode ser cumprido sozinho, em dupla, em família ou em 

grandes grupos. 

 O cicloturismo está se tornando uma das principais atividades globais de turismo 
sustentável (LAMONT, 2009; RITCHIE et al., 2010; LEE, 2014), ou seja, impacta positivamente nos 

três pilares do desenvolvimento sustentável que são: social, econômico e ambiental. Isso porque 

alia saúde e bem-estar, é econômico, favorece o desenvolvimento local, impacta menos o meio 

ambiente do que o transporte motorizado e permite o contato com novas culturas, atraindo cada 
vez mais adeptos e despertando o interesse de governos e de empreendedores (RITCHIE et al., 

2010; PUCHER et al., 2010; LUMSDON; MCGRATCH, 2011; LEE, 2014).  

Salienta-se também que o cicloturismo ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego 
(SUSTRANS, 1999; PUCHER et al., 2010; HAN et al., 2016) que tem relação direta com todos os 

âmbitos do desenvolvimento sustentável porque, entre outros problemas, impactam na qualidade 
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de vida da população (sendo um aspecto social), geram gastos aos cofres públicos (sendo um 

aspecto econômico) e favorecem a maior emissão de poluentes e GEE (sendo um aspecto 

ambiental). 

Além disso, essa modalidade de turismo permite que os viajantes desfrutem de uma 

experiência mais sensível e intimista com as regiões visitadas. Isso porque permite que seus 

adeptos estejam em maior contato com seu entorno do que um viajante em veículo motorizado, por 
exemplo (GONÇALVES JUNIOR et al., 2016) e tenham oportunidades de conhecer destinos que 

ainda não estão sujeitos ao turismo de massa, podendo descobrir territórios intocados (FORMATO, 

2009). 

Destaca-se que o cicloturismo se torna ainda mais pertinente no contexto do combate à 

disseminação do vírus Sars-CoV-2. Isso porque atividades ao ar livre minimizam as transmissões 

de doenças e fortalecem o sistema imunológico de seus praticantes (BIKE VILLAGE, 2020). Dessa 

forma, deve-se aproveitar os novos investimentos em infraestrutura cicloviária realizados pelo 

mundo para favorecer o distanciamento social, que embora tenham sido realizados para atender 

um problema a curto prazo, podem ter benefícios a longo prazo.  

Embora apresente várias vantagens para promoção do desenvolvimento sustentável, os 

estudos sobre o cicloturismo continuam escassos e limitados (LAMONT, 2009). Dessa forma, as 

próximas seções buscam servir a esse debate ao reunir artigos que tratam do assunto por meio de 

uma revisão bibliográfica, realizando análises bibliométricas sobre eles e apontando algumas 

oportunidades para desenvolvimento de novas pesquisas sobre o assunto.  

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para realização desse estudo adota uma revisão bibliográfica com 

abordagem bibliométrica para identificação de estudos que investigam a relação entre o 

cicloturismo e o desenvolvimento sustentável. Para isso, a Tabela 1 apresenta a descrição das 

estratégias de investigação que contém o tópico de pesquisa, a base de dados em que as buscas 

foram realizadas, os indexes considerados nessa base, bem como os critérios de inclusão e 

qualificação e a data das buscas. Cabe mencionar que TS = Tópico corresponde as palavras que 

são pesquisadas nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos. 
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Tabela 1. Descrição das Estratégias de Buscas. 
Critério Descrição 

Tópico TS = (“*cycle* tour*” AND sustainab*) – Para Web of Science 
TITLE-ABS-KEY (“*cycle* tour*” AND sustainab*) – Para Scopus 

Base de Dados Web of Science e Scopus 

Indexes SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI 

Inclusão 
(I) Tempo de cobertura: todos os anos da base de dados (1945 – 2021); (II) Enquadramento

com o objetivo proposto; (III) Tipos de documentos: somente artigos. 

Qualificação 
(I) A pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica bem fundamentada? (II) O estudo apresenta
inovação técnica? (III) As contribuições são discutidas? (IV) As limitações são explicitamente

declaradas? E (V) Os resultados e conclusões são consistentes com os objetivos pré-
estabelecidos? 

Data da Procura 24 de maio de 2021, as 21h40min 
Fonte: Elaboração Própria. 

Salienta-se que a escolha do tópico de pesquisa “*cycle* tour*” permite que variáveis da 

palavra cicloturismo (cycle tourism, em inglês) sejam incluídas na pesquisa tais como as palavras 

ciclo turista (cycle-tourist, em inglês) e bicicloturismo (bicycle tourism, em inglês). Além disso, ao se 

utilizar “sustainab*”, tem-se, tanto artigos que retornam a palavra desenvolvimento sustentável 

(sustainable development, em inglês), quanto sustentabilidade (sustainability, em inglês). Essas 

estratégias permitem que um número mais amplo e consistente de estudos seja incluído no 

repositório de pesquisa.  
Cabe mencionar que foram escolhidas as bases de dados Web of Science e Scopus por 

elas apresentarem alcance e cobertura satisfatórios e pela facilidade de manipulação de seus 

resultados em razão da familiaridade dos autores com essas bases. Destaca-se ainda que ao todo, 

com a implementação dos critérios de inclusão e qualificação (qualidade e aplicabilidade), foram 
identificados 25 artigos na base de dados do Web of Science e 24 artigos na base de dados do 

Scopus, entretanto 19 estudos estavam duplicados, ou seja, o repositório de pesquisa consistiu em 

30 artigos relevantes sobre a temática.  

4. RESULTADOS

Inicialmente, para determinar a proporção de artigos das bases de dados Web of Science e 

Scopus sobre cicloturismo que tratam explicitamente de desenvolvimento sustentável, optou-se por 

fazer uma pesquisa em que os tópicos de busca limitavam-se a TS = (“*cycle* tour*”) e TITLE-ABS-

KEY ("*cycle* tour*") e outra, conforme já exposto na Tabela 1, que incluía o termo referente ao 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, com a Figura 1, nota-se que apenas aproximadamente 

23% dos artigos sobre cicloturismo abordam sobre o potencial da atividade para promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

http://apps-webofknowledge.ez29.capes.proxy.ufrj.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=4&SID=8EvNHUaYrR1D12bxoKA&page=1&doc=9&cacheurlFromRightClick=no
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Figura 1. Proporção de artigos que tratam explicitamente do desenvolvimento sustentável. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Dessa forma, nota-se que é importante averiguar o comportamento dessas publicações por 

meio de análises bibliométricas, conforme segue. A Figura 2 mostra a evolução das publicações 

sobre o tema ao longo dos anos. Essa análise é importante para avaliar se o assunto está 

defasado ou se continua em expansão, como novas oportunidades de estudos. Na Figura 2, 

verifica-se que a primeira publicação foi registrada em 1998, dado que demonstra que o assunto é 

antigo. Entretanto, só houve uma constância nas publicações apenas a partir de 2015 (ou seja, a 

partir desse ano, todos os anos subsequentes tiveram pelo menos uma publicação sobre o 

assunto) e o assunto continua em expansão, com ápice em 2020, e a curva acumulada representa 

o interesse crescente sobre o tema ao longo dos anos. 
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Figura 2. Evolução das publicações sobre o assunto. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Destaca-se aqui que em relação aos principais autores, nota-se que não há uma 

representatividade significativa sobre o assunto em análise. Isso porque os cerca de 70 autores 

desenvolveram, cada um, apenas um estudo sobre a temática.  

Torna-se também pertinente avaliar os artigos por periódico de publicação, de modo a 

identificar quais são as revistas que mais se interessam pelo assunto, bem como o fator de impacto 

de cada uma delas. Isso permite que pesquisadores direcionem seus esforços de publicação para 

periódicos que se interessam diretamente pelo tema estudado. Nesse sentido, a Tabela 2 

apresenta os periódicos que publicaram estudos sobre o assunto. Salienta-se que P (Publicações) 

refere-se a porcentagem de artigos publicados no periódico sobre a área de interesse investigada e 

FI (Fator de Impacto) avalia a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Os 

valores apresentados na Coluna FI correspondem ao ano de 2019. Além disso, NE significa que o 
FI do artigo em questão não foi encontrado na Web of Science, que foi estabelecida como fonte 

para obtenção dessa informação. 
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Tabela 2. Principais periódicos sobre o assunto. 

Periódicos de Publicação P FI 
Sustainability 20% 2,576 

Journal of Sustainable Tourism 17% 3,986 
International Journal of Environmental Research and 

Public Health 7% 2,849 

Revista de Estudios Andaluces 7% NE 
International Journal of Tourism Research 7% 2,585 

Current Issues in Tourism 3% 4,147 
European Journal of Tourism Research 3% 0,400 
European Sport Management Quarterly 3% 1,889 

Journal of Leisure Research 3% 0,625 
Journal of Outdoor Recreation and Tourism 3% NE 

Networks Spatial Economics 3% 2,379 
Revista CIDOB D’Afers Internationals 3% NE 

South African Journal of Economic and Management 
Sciences 3% 0,597 

Sustainable Development of Mountain Territories 3% NE 
TEMA Journal of Land Use Mobility and Environment 3% NE 

Tourism Management 3% 7,432 
Tourism Planning and Development 3% NE 

Transportation Letters the International Journal of 
Transportation Research 3% 1,840 

World Leisure Journal 3% NE 
Fonte: Elaboração Própria. 

Na Tabela 2, nota-se que os periódicos que mais abordam sobre o assunto são: o 
Sustainability, e o Journal of Sustainable Tourism, que juntos correspondem cerca de 37% das 

publicações sobre o assunto. Além disso, nota-se que ao ordenar os periódicos por FI, foi possível 
identificar que os mais relevantes são: o Tourism Management, o Current Issues In Tourism e o 

Journal of Sustainable Tourism, todos com excelentes pontuações.  

Também se considera pertinente avaliar quais são os países de origem das instituições de 

ensino dos autores que mais desenvolvem artigos relevantes sobre o assunto, ou seja, trata-se de 

uma identificação da origem/base de trabalho (universidade/centro de pesquisa) dos 

pesquisadores. Isso permite mostrar quais são os países que mais se interessam sobre a temática, 

bem como demonstrar carência de investimentos em outros.  

Dessa forma, os países com maior número de publicações encontram-se identificados na 

Figura 3, desenvolvida com auxílio do software Tableau. Nela, nota-se que os países que mais 

publicam estudos sobre o assunto são: Espanha, com 23,33% das publicações, e Itália e Austrália, 

com 13,33% das publicações cada. O restante das publicações está pulverizado em outros 16 

países tais como China, Coreia do Sul, Áustria e Canadá.  
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Figura 3. A intensidade das publicações internacionais. 

 
Fonte: Elaboração Própria por meio do Tableau. 

 

Acredita-se também interessante avaliar as principais palavras-chave encontradas nos 

artigos incluídos no repositório de pesquisa, conforme identificado na rede de interligação entre as 
palavras-chave apresentada na Figura 4, desenvolvida com auxílio do Software VOSviewer.  

 
Figura 4. Principais palavras-chave das publicações. 

 
Fonte: Elaboração Própria por meio do VOSviewer. 
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A rede representada na Figura 4 é composta por 162 itens, 15 clusters e 1056 

links/conexões. Nela, é possível identificar as palavras-chave mais utilizadas (de acordo com o 

tamanho da esfera sob sua representação), as interconexões entre elas (de acordo com as 

conexões entre esferas) e o período em que elas foram mais utilizadas (de acordo com a cor de 

cada esfera).  

Com a Figura 4 ainda é possível perceber que as palavras-chave mais recorrentes sobre o 
assunto são: cicloturismo (do inglês, cycle tourim); sustentabilidade (do inglês, sustainability), 

bicicloturismo (do inglês, bicycle tourim); e transporte (do inglês, transport). Além disso, destaca-se 

a presença de palavras-chaves menos recorrentes mais igualmente importantes como: cidades (do 

inglês, city), acessibilidade (do inglês, accessibility) e infraestruturas verdes (do inglês, green 

infraestructures).  

Outra análise importante refere-se ao número de citações por ano, conforme apresentado 

na Figura 5. Nela, observa-se que a primeira citação ocorreu no ano de 2001 e que o número de 

citações, na maioria dos casos, cresceu com o passar dos anos, atingindo ápice em 2020, com 101 

citações. Cabe salientar que esses dados mostram que o interesse pelo assunto continua em 

expansão, assim como os dados relativos ao quantitativo de artigos por ano. 

Figura 5. Evolução das citações por ano. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Ainda em relação ao número de citações, também é importante identificar os artigos mais 

citados na base de dados, conforme apresentado na Tabela 3. Destaca-se que C (Citações) se 

refere ao quantitativo de artigos que mencionam o artigo analisado e MCA (Média de Citações por 
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Ano) refere-se ao valor médio obtido pelo número de citações totais dividido pelos anos 

decorrentes desde sua publicação. 

Tabela 3. Artigos mais citados sobre o assunto. 

Título Referência Periódico C MCA 

Bicycle tourism in the South Island of New 
Zealand: planning and management issues RITCHIE (1998) Tourism Management 90 4,09 

Transport and tourism: Cycle tourism – a 
model for sustainable development? LUMSDON (2000) Journal of Sustainable 

Tourism 81 4,05 

Emerging bicycle tourism and the theory of 
planned behavior HAN et al. (2016) Journal of Sustainable 

Tourism 62 20,67 

Sustainable Cycle Tourism along the Danube 
Cycle Route in Austria MESCHIK (2012) Tourism Planning and 

Development 18 2,25 

Mountain bike tourism in Austria and the 
Alpine region-towards a sustainable model for 

multi-stakeholder product development 

PROEBSTL-HAIDER et al. 
(2018) 

Journal of Sustainable 
Tourism 17 8,5 

Extending the benefits of leveraging cycling 
events: evidence from the Tour of Flanders 

DEROM; 
VANWYNSBERGHE (2015) 

European Sport 
Management Quarterly 13 2,6 

Sustainability SI: Exploring Heterogeneity in 
Cycle Tourists' Preferences for an Integrated 

Bike-Rail Transport Service 
CHEN; CHENG (2014) Networks & Spatial 

Economics 7 1,75 

Fonte: Elaboração Própria. 

Na Tabela 3, verifica-se que os artigos com maior número de citações são: RITCHIE (1998), 
com 90 citações; LUMSDON (2000), com 81 citações; e HAN et al. (2016), com 62 citações. Ao 

considerar o MCA, os artigos em destaque são: HAN et al. (2016), e PROEBSTL-HAIDER et al. 

(2018), com respectivamente, mais de 20 e mais de 8 citações por ano. Além disso, nota-se que 
dos 7 artigos mais relevantes da base de dados, 3 são do Journal of Sustainable Tourism, que 

conforme já exposto anteriormente é um dos periódicos com maior recorrência.  

Além das análises apresentadas anteriormente, a fim de salientar alguns dos principais 

pontos abordados nos artigos mais citados, bem como identificar possíveis oportunidades de 

estudos, a seguir são realizadas algumas considerações.  

Ritchie (1998) examina o crescente fenômeno do turismo de bicicleta para promoção do 

desenvolvimento sustentável, definindo seus conceitos, a partir de uma perspectiva da demanda, e 

descreve as características, infraestrutura e comportamento de viagem associados a ele por meio 

do exame de dados coletados em entrevistas com ciclistas independentes na Ilha Sul da Nova 

Zelândia. Como resultados há a ilustração, por meio da análise da importância do desempenho, 

dos limitantes que precisam ser solucionados para promover o crescimento do cicloturismo na 
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região em análise.  As áreas rurais mais periféricas, por exemplo, embora sejam mais atraentes 

aos ciclistas e possam se beneficiar com o desenvolvimento econômico local, não apresentam 

infraestrutura e serviços de apoio adequados para atender a essa demanda. Portanto, as 

recomendações incluem, por exemplo, (i) desenvolver uma ampla variedade de tipos de 

acomodação, como áreas básicas de acampamento entre os principais destinos; (ii) facilitar o 

aluguel de bicicletas/oficinas de reparação ao longo de rotas importantes; e (iii) fornecer 

informações sobre rotas alternativas para as principais rodovias rurais. No que diz respeito às 

motivações dos turistas de bicicleta e aos resultados das avaliações de importância para o 

desempenho, várias recomendações também podem ser realizadas tais como: (i) investigar as 

preocupações de segurança e resolvê-las; (ii) desenvolver redes de ciclismo mais atrativas; (ii) 

sinalizar adequadamente as vias; e (iv) incentivar a promoção do ciclismo durante condições 

climáticas mais estáveis e estabilizadas. 

Lumsdon (2000) investigou uma série de implicações, que podem ser consideradas no 
desenvolvimento de redes de transporte turístico semelhantes ao National Cycle Network, no Reino 

Unido, como um modelo potencial para a integração de transporte, turismo e recreação. A lição 
aprendida nos estágios iniciais de implementação da National Cycle Network e de outros 

esquemas, como La Route Verte e as redes nacionais de bicicletas dinamarquesas, holandesas e 

suíças, é que uma infraestrutura melhorada, essencialmente sem tráfego, pode gerar uma 

demanda substancial. As análises realizadas no artigo permitem construir um modelo generalizado 

que pode ser aplicado ao desenvolvimento de um sistema de turismo-transporte, que busca 

integrar elementos centrais do desenvolvimento sustentável. Neste modelo, modos de transporte 

ambientalmente sensíveis em um destino são priorizados tanto em termos de política quanto de 

comprometimento de recursos, enquanto formas de transporte mais poluentes são gerenciadas de 

forma mais eficaz. 
Han et al. (2016) investigam o processo de formação de decisões dos viajantes para o 

passeio de bicicleta como forma de atividade turística sustentável. Para isso, entendem a teoria do 
comportamento planejado (do inglês theory of planned behavior, TPB), usando a norma pessoal e o 

comportamento passado como preditores e a atratividade de alternativas insustentáveis como 

moderador. Os resultados da comparação de modelagem mostraram que o modelo TPB estendido, 

desenvolvido pelos autores, é superior ao TPB original na previsão de intenção e os resultados da 

análise estrutural revelaram que os caminhos hipotéticos que ligavam atitude, norma subjetiva, 

controle comportamental percebido, norma pessoal e intenção puderam ser comprovados e 

validados e que a norma pessoal mediou significativamente o impacto da norma subjetiva na 

intenção. Além disso, a proposição sugerida de que o processo de tomada de decisão dos 

viajantes de bicicleta diferiria com base no nível de atratividade de alternativas insustentáveis é 

geralmente apoiada. Em suma, os resultados ajudam a entender claramente o papel dos processos 

volitivos (processo cognitivo pelo qual um indivíduo se decide a praticar uma ação em particular) e 
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não volitivos, a norma pessoal, o comportamento passado e a atratividade de alternativas 

insustentáveis para explicar a intenção de viajar de bicicleta. 

Meschik (2012) avalia dados disponíveis em duas pesquisas (contagens permanentes de 

ciclistas e preferência declarada por meio de questionário) realizadas na área de Krems, uma 

pequena cidade localizada na ciclovia do Danúbio, na província da Baixa Áustria. A avaliação 

desses dados leva às seguintes conclusões, tanto no aspecto econômico do turismo, quanto nos 

outros aspectos da sustentabilidade: (i) O cicloturismo tem um impacto notável nas economias da 

região. Durante o verão, por exemplo, não é possível encontrar um quarto vago em um trecho de 

10 km em ambas as margens do Danúbio sem pré-reserva; e (ii) Os ciclistas tendem a ser bem-

educados e cientes dos impactos ambientais do transporte. Dois terços das pessoas entrevistadas 

concluíram o ensino médio ou possuem um diploma universitário. Os resultados sugerem que a 

maioria dessas pessoas poderia facilmente pagar as férias de carro ou avião, portanto deve ser a 

preocupação com a saúde, a beleza da região, a qualidade da infraestrutura turística, os atrativos 

culturais que encontram perto do Danúbio, bem como o seu sentido de responsabilidade em termos 

de mobilidade sustentável que os leva a escolher a bicicleta como meio de transporte durante as 

férias. 
Proebstl-Haider et al. (2018) discutem a respeito do turismo de bicicleta de montanha 

(mountain bike, em inglês) nas florestas austríacas que apresenta interesses divergentes. Isso 

porque enquanto várias organizações favorecem a permissão para andar de bicicleta em todas as 

estradas das florestas, utilizado como oportunidades de desenvolvimento turístico, outras partes 

interessadas (incluindo caminhoneiros, caçadores legalizados e proprietários de terras) desejam 

restringir essa permissão. O artigo baseia-se em 12 entrevistas detalhadas com especialistas em 
destinos de turismo e mountain bike da Áustria para encontrar os caminhos a seguir. Os resultados 

sugerem que, na Áustria, o turismo de bicicleta aumentará no futuro, suportado pela nova 

tecnologia de bicicleta, incluindo bicicletas elétricas e nova tecnologia de informação de rotas. Além 

disso, os autores observam a complexidade do mercado para o turismo de montanha e a 

necessidade premente de não criar mais trilhas, mas produtos turísticos mais sofisticados, incluindo 

tornar as trilhas já existentes mais atraentes e conservadas e fornecer infraestrutura de lazer mais 

eficiente (instalações para aluguel de bicicletas, serviços e reparos) e acomodações adequadas às 

necessidades dos ciclistas. Para isso, há a necessidade de realização de um planejamento 

colaborativo com todas as partes interessadas e fornecer melhores padrões de construção de 

trilhas, adaptados a diferentes preferências, necessidades e condições ambientais, bem como 

padrões claros de monitoramento que são pré-requisitos de uma estratégia austríaca para o 

desenvolvimento e gerenciamento sustentável do cicloturismo, que pode ser replicada em outros 

lugares. 

Derom e VanWynsberghe (2015) examinam a alavancagem de eventos, tais como os que 

promovem o incentivo ao cicloturismo, em benefício da saúde pública com o resultado de aumentar 
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a participação na atividade física. Embora a alavancagem de eventos forneça a base para esta 

pesquisa, a teoria ecológica social é aplicada adicionalmente para examinar melhor como os 

esforços de alavancagem podem aumentar a participação da atividade física uma compreensão de 
sistemas e metas. Para isso um estudo de caso aprofundado do Tour of Flanders (em holandês, 

Ronde van Vlaanderen), o evento anual de ciclismo mais popular da Bélgica, é realizado usando 

dados qualitativos de entrevistas e documentos. Os resultados revelam que os recursos 

alavancáveis relacionados à comunidade e aos eventos esportivos foram aproveitados 

simultaneamente por meio do uso estratégico da herança ciclística de Flandres para aumentar o 
turismo de bicicleta e a participação ativa do ciclismo na região. Além disso, o Village of the Tour e 

o Centennial Tour são discutidos como dois processos de alavancagem que ocorrem em sistemas

sociais ecológicos distintos, usando diferentes alvos para promover o ciclismo. Com conclusões

finais, os autores defendem uma maior cooperação entre os diferentes níveis de governo que

operam no advento da alavancagem de eventos de ciclismo para estender os benefícios desse tipo

de evento.

Chen e Cheng (2014) se concentram em analisar um serviço integrado de transporte 

ferroviário e de bicicleta, em substituição a integração com o veículo particular, para realização do 

cicloturismo e examina as preferências dos ciclistas em relação a esse serviço, utilizando um 

experimento de escolha discreta em Taiwan (pequena nação insular localizada a leste da China). 

Para isso, foram examinadas as preferências de diferentes grupos segmentados por nível de 
especialização em recreação e disposição para pagar (do inglês willingness-to-pay, WTP) por 

atributos de serviço. Os dados foram coletados usando uma pesquisa experimental de escolha no 

local, com conjuntos de opções projetados com base em atributos de serviço no contexto de 

serviço de transporte ferroviário e ferroviário/bicicleta integrado. Modelos Logit Mistos foram 

analisados para explorar as diversas preferências dos entrevistados. Os resultados mostram 

evidências de que os ciclistas, em geral, estão preocupados com os atributos de um serviço 

integrado de transporte ferroviário e de bicicleta, como preço, tipo de armazenamento, local de 

armazenamento e frequência de serviço. Além disso, várias diferenças nas preferências em relação 

aos atributos de serviço, como local de armazenamento de bicicletas e necessidade de serviço, são 

encontradas entre os diferentes grupos em análise. 

5. IDENTIFICAÇÃO DE DIRETRIZES E LACUNAS NOS ESTUDOS CONSULTADOS

A forte ligação entre a comunidade local, o território e os negócios locais são elementos 

essenciais para desenvolver uma proposta de valor única, onde conexões inovadoras entre os 
atores locais e as raízes culturais do território criam uma forte identidade local (GAZZOLA et al., 

2018). Dessa forma, para se estabelecer como uma atividade sustentável amplamente difundida, 

as partes interessadas devem trabalhar em conjunto e adotar medidas de planejamento estratégico 
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para melhorar o fornecimento de infraestrutura e amenidades exigidas pelos ciclistas que 

consistem em necessidades específicas (tais como rotas seguras, convenientes e atraentes 

envolvendo estradas silenciosas e de baixo tráfego ou ‘trilhas fora de estrada’ disponíveis apenas 

para uso não motorizado) e complementares do trajeto (tais como boas paisagens, guias, mapas e 

serviços, como lojas de alimentos e acomodações para bicicletas) (PRATTE, 2012).  

Além disso, cabe mencionar que se deve ter cuidado para equilibrar o benefício econômico 

com a preservação ambiental, por meio do correto planejamento, monitoramento e gerenciamento 

do cicloturismo. O turismo natural é considerado por muitos governos como uma combinação de 

estratégia econômica e de conservação (LEE, 2015). Dessa forma, há a necessidade de 

colaboração entre o setor público e representantes privados para promoção sustentável do 
cicloturismo (GAZZOLA et al., 2018; BAKOGIANNIS et al., 2020) em uma perspectiva 

multifuncional que favoreça principalmente as comunidades locais. Nesse sentido, de acordo com 
GAZZOLA et al. (2018), deve-se prestar atenção a: (a) análise das características de referência 

com o intuito de destacar fatores de sucesso e questões críticas; (b) criação de uma estratégia em 

longo prazo, com base nos recursos e oportunidades de cada área; e (c) desenvolvimento de um 

plano de ação que indique os investimentos e ações necessários para que os objetivos sejam 

alcançados. 

 Cabe salientar ainda a necessidade de interconexão de projetos/estudos sobre cicloturismo 

ao contexto dos ODS da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, estratégia 

ainda pouco explorada. Isso porque por meio da promoção do cicloturismo há a possibilidade de 

atendimento a muitos dos ODS, se não todos. Estudos mostram que a promoção de políticas 

públicas para a bicicleta e o uso deste modo de transporte têm impacto direto e indireto nos 17 

ODS, desde que se compreenda e inclua as inúmeras e múltiplas realidades existentes (ECF, 

2016; UCB, 2018). 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma relação entre ciclismo e turismo tem sido observada desde a década de 1890 (DURAN 
et. al., 2018 apud WILSON, 2004), no entanto, essa relação só recentemente atraiu interesse 

acadêmico. Isso porque o cicloturismo emergiu-se como importante estratégia para promoção do 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, este artigo teve como objetivo identificar e analisar 

estudos diretamente aplicáveis ao assunto por meio de revisão bibliográfica com abordagens 

bibliométricas.  

Como resultado das análises bibliométricas tem-se que a produção acadêmica e o número 

de citações, embora ainda em crescimento, estão em uma curva ascendente, que não há 

predominância de publicações por um autor/grupo específico e que dois periódicos se destacam: (i) 
o Sustainability, e (ii) o Journal of Sustainable Tourism, que juntos correspondem a mais de um 
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quarto das publicações sobre o assunto, enquanto o restante está pulverizado em outras revistas. 
Quanto ao número de publicações por países, a Espanha lidera o ranking, seguida por Itália e 

Austrália, China e Coreia do Sul.  

Além disso, os resultados das pesquisas mais relevantes sobre o assunto (ou seja, com 

maior número de citações) mostram: (i) que é importante realizar pesquisas do lado da demanda 

para promoção do desenvolvimento sustentável (RITCHIE, 1998); (ii) que, na implantação de redes 

cicloturismo, uma infraestrutura melhorada, essencialmente sem tráfego, pode gerar uma demanda 

substancial e aumentar a potencialidade sustentável da atividade (LUMSDON, 2000); (iii) que é 

necessário determinar o papel dos processos volitivos e não volitivos, a norma pessoal, o 

comportamento passado e a atratividade de alternativas insustentáveis para explicar a intenção de 
viajar de bicicleta (HAN et al., 2016); (iv) que o cicloturismo tem um impacto notável nas economias 

locais (MESCHIK, 2012); (v) que o cicloturismo aumentará no futuro, suportado pela nova 

tecnologia de bicicleta, incluindo bicicletas elétricas e nova tecnologia de informação de rotas 
(PROEBSTL-HAIDER et al., 2018); (vi) que se faz necessário uma maior cooperação entre os 

diferentes níveis de governo que operam no advento da alavancagem de eventos de ciclismo para 

estender os benefícios do cicloturismo (DEROM; VANWYNSBERGHE, 2015); e (vii) que há 

evidências de que os ciclistas, em geral, estão preocupados com os atributos de serviço integrado, 

como preço, tipo de armazenamento, local de armazenamento e frequência de serviço (CHEN; 

CHENG, 2014). 

Com base nos dados apresentados, verificou-se que o assunto investigado é profícuo de 

estudos e que crescerá com o passar dos anos. Tudo isso leva a crer que há interesse por parte 

das publicações e dos pesquisadores em aprofundar suas questões nessas áreas, inclusive 

alinhando o assunto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, os 

resultados aqui expressos podem fornecer embasamento para novos pesquisadores que desejam 

elaborar trabalhos sobre o assunto.  

Salienta-se ainda que o cicloturismo precisa ser ainda mais incentivado nos cenários 

durante e pós-pandemia do vírus Sars-CoV-2, considerando que as atividades realizadas de 

bicicleta são pertinentes para minimizar o espalhamento de doenças contagiosas e fortalecer o 

sistema imunológico de seus praticantes/usuários.  
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ANEXO I: Webinários EDESC 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TfrFuR8Ze2U
https://www.youtube.com/watch?v=m-Sd1k8-l20
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https://www.youtube.com/watch?v=XvAL82ut9Ag
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ANEXO II: EDESC no Circuito urbano 
ONU 2020 
Transmissão apoiada pelo Circuito Urbano ONU-Habitat 2020 
Link para transmissão do Webinários EDESC 2020 
Link para página do Circuito Urbano ONU-Habitat 2020 

Facilitação gráfica por Alessandra Rosa (@pinguim_rosa): 

Parte 1/3: 

https://www.youtube.com/watch?v=XvAL82ut9Ag
http://www.circuitourbano.org/boas-praticas-de-engajamento.html
https://www.instagram.com/pinguim_rosa/
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Parte 2/3: 

Parte 3/3: 
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ANEXO III: Programação III EDESC 

 Sessão extraordinária internacional 
 2021 Taiwan’s Year of Cycle Tourism: Exchanging good practices 

 Session opening 
 Host: Fábio Nazareth 
 Mr. Tsung-Che Chang, Representative of Taiwan in Brazil 
 Mr. Luis Fong, Regional Representative of Taiwan in São Paulo 

 Taiwan and Brazil for cycle tourism 
 2021 Taiwan’s Year of Cycle Tourism 
 Brad Shih (Taiwan Tourism Bureau) 
 Taiwan’s National Cycling Route (Round-the-Island Itinerary) 
 Wu Kuan Li (ThinkTravel.co) 
 Cycling and the Brazilian Trails Network 
 Pedro Menezes (Rede Trilhas) 
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 Roundtable: Cycling through cities and parks 
 Chair: Thiago Allis (University of São Paulo) 
 Planning, Construction and Management of Cycling Routes Round the Island of Taiwan 
 Chung-Chang Lee (Directorate General of Highways, MOTC) 
 Sun Moon Lake cycle routes management 
 Yichuan Chen (Sun Moon Lake National Scenic Area Management Tourism Bureau) 
 Sustainable Outcomes for All: Cycling in Natural Parks 
 Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire) 

 Plenária de abertura 
 CIDADES E REGIÕES PARA CICLOTURISMO 
 Apresentação: Fábio Nazareth 
 Gestão de rotas de cicloturismo entre urbano e o rural 
 Vivian Floriani, Circuito Costa Verde e Mar (SC) 
 Articulação entre poder público e sociedade civil 
 Diuly Mahler, Circuito Cascatas e Montanhas (RS) 
 Arranjos locais para o cicloturismo 
 Leandro Karam, Via Ecológica Serra dos Tapes (RS) 
 Sessão de perguntas e respostas 
 Moderação: Ivo Leonardo Schmitz, Clube de Cicloturismo do Brasil 

 Oficina Cidades Ativas 
 INCIDÊNCIAS DO MONITORAMENTO PARA TOMADAS DE DECISÃO 
 Moderação: Juliana DeCastro 
 Rodada 1: Processos participativos de governança 
 // Caso-chave: Escritório da Bicicleta (PE) 
 Rodada 2: Realização e análise de perfil de ciclistas e cicloturistas 
 // Casos-chave: Perfil do Ciclista Brasileiro e Plano Municipal de Cicloturismo de Niterói 
 Rodada 3: Contagens manuais e automáticas de bicicletas 
 // Caso-chave: Ação realizada em Blumenau 

 Desafio atendido: 
 Como monitorar e conhecer a atividade dentro de uma cidade ou região? 

 Quem esteve conosco? 
 Zé Lobo, Transporte Ativo 
 Helena Torres, Programa Niterói de Bicicleta (RJ) 
 Karla Leite, Escritório da Bicicleta (PE) 
 Giovani Seibel, Associação Blumenauense pró-Ciclovias (SC) 
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 Oficina Turismo de Natureza 
 GESTÃO E MANEJO DE CICLISMO PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 Rodadas transversais: 
 // Formação de parcerias para gestão integrada de rotas 
 // Mapeamento e geoprocessamento de rotas de cicloturismo 
 // Voluntariado e manejo para a manutenção do destino 
 Desafio atendido: 
 Parque Nacional Serra do Itajaí: Bicicleta como ferramenta de conservação da natureza 
 Quem esteve conosco? 
 Viviane Daufemback, ICMBio PARNA Serra do Itajaí 
 Naiana Menezes, ICMBio PARNA Serra do Itajaí 
 Adilson Nicoletti, Consultoria de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 
 Ivo Leo Schmitz, Clube de Cicloturismo do Brasil 
 William Mendes, Rede Brasileira de Trilhas 

 Mostra acadêmica 

 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS 
 10:00 - Abertura do painel 
 Moderação: Luiz Saldanha 
 Rodada de estudos sobre cicloturismo em centros urbanos 
 // Interação com autores: Perguntas, respostas e comentários 
 Rodada de estudos sobre a interface com áreas naturais 
 // Interação com autores: Perguntas, respostas e comentários 

 Plenária de encerramento 

 ÁREAS PROTEGIDAS PARA CICLOTURISMO 
 Apresentação: Fábio Nazareth 
 Governança entre parques e cidades em Taiwan 
 Andrea Chung, Taiwan Tourism Bureau 
 A interface de rotas peregrinas às áreas protegidas do entorno 
 Camila Bassi, Caminho da Fé (SP/MG) 
 Turismo de Base Comunitária como ferramenta de restauração 
 Mariana Madureira, Instituto Raízes Desenvolvimento Sustentável 
 Sessão de perguntas e respostas 
 Moderação: Goura, Deputado Estadual do Paraná 



https://www.planett.com.br/edesc
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