


Prêmio ANTP – ABRADIBI 2005 Melhor Iniciativa de Promoção do Uso da Bicicleta.



Organização da Sociedade Civil voltada para a qualidade de vida através 
da utilização dos Meios de Transporte à Propulsão Humana nos Sistemas 
de Trânsito. 

Com outras organizações busca difundir a Cultura das Bicicletas, 
defendendo e promovendo seus direitos, deveres e benefícios.

Em busca de mais ciclistas nas ruas, por se sentirem seguros e confiantes 
por estarem bem informados, ou por se sentirem seguros por contarem 
com um sistema cicloviário de melhor qualidade.



Mobilizando para o 
Uso da Bicicleta.

Mobilizando para o 
Uso da Bicicleta.

Santos,  abril de  2007.Santos,  abril de  2007.



A Bicicleta

Z58
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Z58 Ze 9/4/2007
Para começar, vamos conhecer um pouco da 
bicicleta, motivo central de tudo isto
Ze; 21/4/2007



Giacomo Caprotti aluno influenciado por 
Leonardo Da Vinci - 1493.

Primeiro registro de uma bicicleta.
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Z59 Ze 9/4/2007
A primeira bicicleta que se tem notícia, é apenas um 
desenho de 1493. Curiosamente já com um desenho
muito semelhante ao que seria a bicicileta 500 anos 
depois.
Ze; 21/4/2007



Celerífero

De Sivrac - 1790
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Z60 Ze 9/4/2007
Foram praticamente 300 anos para que o desenho 
virasse realidade em 1790 De Sivrac apresentou o 
que seria o ancestral da bicicleta, O Celerífero, que 
não tinha jogo de direção e era movido por impulsos 
tomados no chão.
Ze; 21/4/2007



Drasienne

Barão Von Drais - 1817
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Z61 Ze 9/4/2007
Durante 100 anos a bicicileta evoluiu até chegar ao
desenho atual. 
Primeiro veio o jogo de direção, Draisienne.
Ze; 21/4/2007



Michauxdine ou Velocipede.

Irmãos Michaux - 1839
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Z62 Ze 9/4/2007
Depois os pedais no eixo dianterio como num 
velocipede, a Michauxdine.
Ze; 21/4/2007



Big Wheel

Z63
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Z63 Ze 9/4/2007
E as rodas começam a crescer em busca de 
velocidade, as Big Wheels.
Que se tornaram muito perigosas e difíceis de pilotar. 
Ze; 21/4/2007



Rover Safety Bike

James Stanley - 1880
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Z64 Ze 9/4/2007
Solucionando este problema de quedas chegou-se a  
um modelo muito parecido com os atuais.
Rodas do mesmo tamanho e transmissão por 
corrente.
Mais 10 anos e surgiria o quadro tipo diamante que 
está por aí até hoje.
Ze; 21/4/2007



A bicicleta e suas relações sociais.

Z65
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Z65 Ze 9/4/2007
No final do século XIX a bicicleta era algo 
Glamouroso,, um veículo para transporte caro, veloz
e confiável,  simbolo de Status e Poder.

Ze; 21/4/2007



A bicicleta e suas relações sociais.

Z66
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Z66 Ze 9/4/2007
Era muito comum os nobres tirarem fotos com seus 
possantes veículos com nesta foto  da Familia Real 
Dinamarguesa.
Ze; 21/4/2007



A bicicleta e suas relações sociais.

Z67
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Z67 Ze 9/4/2007
Com o tempo e o início das produções em série, 
as bicicletas foram ficando mais baratas, no final do  
século 19 elas já eram milhõès na europa, e começou
a se popularizar, tornando-se o veículo preferido 
das classes trabalhadoras, na mesma época em que 
o automóvel começava a surgir.
Ze; 21/4/2007



O carro e suas relações sociais.

Z68
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Z68 Ze 9/4/2007
O automóvel era algo Glamouroso,, um veículo para 
transporte Caro, Veloz e confiável,  simboolo de 
Status e Poder. 
Era muito comum os nobres e os poderosos tirarem 
fotos com seus possantes veículos.As linhas de 
montagem foram se aperfeiçoando e o carro foi se 
tornando mais popular.
Ze; 21/4/2007



O carro e suas relações sociais.
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Z69 Ze 9/4/2007
Hoje todos tem um e os que não tem gostariam de ter.

É muito comum as pessoas se deixarem fotografar
ao lado de seus possantes veículos.

Ze; 21/4/2007



E as ruas que eram assim,

Z70
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Z70 Ze 9/4/2007
As cidades que durante 5 mil anos foram uma 
extensão de nossas casas, de nossos trabalhos, um 
lugar para as pessoas, aonde as crianças brincavam 
tranquilamente.
Ze; 21/4/2007



ficaram assim!
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Z71 Ze 9/4/2007
Nos últimos 100 anos as cidades foram aos 
poucos sendo dominada pelas automóveis, eles 
foram se apossando das ruas, dos espaços 
públicos e como síimbolo de progresso as cidades 
foram se adaptando a eles expulsando os 
cidadãos das ruas que passaram a ser locais 
extremamente perigosos para o ser humano.

+ de 50% da poluição urbana vem dos carros
+ de metade das viagens tem menos de 5 km,
distância facilmente percorrrida em bicicletas.
+ da metade da população mundial já mora nas 
cidades
Ze; 21/4/2007



Em qual cidade você prefere viver?



Para mudar isso, um dos passos é:

Mobilização para o uso da Bicicleta !
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Z72 Ze 9/4/2007
Mobilizar para promover o uso das bicicletas!

A bicicleta ajuda na solução de vários males como 
engarrafamentos, obesidade, agravamento do 
efeito estufa, emissão de gases poluentes, má 
ocupação do espaço público e por aí vai.
Ze; 21/4/2007



• Brinquedo
• Lazer
• Esporte
• Transporte para pessoa de baixa renda.

A Bicicleta hoje no Brasil:

Frota de Bicicletas por Segmentação de Mercado.

Fonte: ABRADIBI e ABRACICLO, 2005.

29%

17% 1%

53%

Transporte
Infanto - juvenil
Lazer

Esporte
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Z74 Ze 9/4/2007
A bicicleta ainda é vista como um brinquedo embora 
a realidade seja outra.
Ze; 21/4/2007



Quem pode mudar isto?

Indústria

Administração 
Pública

Sociedade Civil

Técnicos em 
Infra-estrutura
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Z75 Ze 9/4/2007
Todos podem promover estas mudanças, poder 
público, técnicos, indústria e sociedade civil, que
juntos podem criar condições favoráveis ao uso 
das bicicletas.
O Poder Público e os técnicos representados pelo
Governo Federal a Indústria pelo IPB e a 
sociedade civil pela UCB devem agir em unissom 
formando uma base forte para a promoção do 
uso das bicicletas.
O triangulo aqui representado mostra esta 
atuação na esfera federal mas deve ser repetido 
localmente nos estados e municípios, com as 
organizações, indústria e comércio locais.

IPB
reúne empresas fabricantes, montadoras, 
distribuidoras, exportadoras e importadoras de 
bicicletas, peças e acessórios

UCB
A UCB é formada por entidades e usuários da 
bicicleta em todo país.
Ze; 21/4/2007



• No Brasil, a  conjuntura vem se tornando favorável à
implementação de infra-estrutura cicloviária, mas ainda 
é carente de dois componentes fundamentais para o 
estímulo ao uso da bicicleta: Educação e 
Conscientização do cidadão. 

• Resultando em sub-utilização da malha cicloviária e do 
potencial de uso de bicicletas.

• Mau uso do sistema viário existente.

Qual a situação atual?
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Z76 Vide o exemplo Carioca, aonde a infra-estrutura foi 
dispnobilizada sem nenhum tipo de conscientização 
ou educação , o que resulta em mal uso e muitos 
conflitos até hoje.
Ze; 21/4/2007



PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO
e

PROMOÇÃO AO USO DE BICICLETAS

POLÍTICAS
PÚBLICASINFRA-ESTRUTURA

EDUCAÇÃO
CONSCIENTIZAÇÃO

E
SENSIBILIZAÇÃO

O que esta Mobilização envolve?
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Z77 Ze 9/4/2007
Planejamento Cicloviário e Promoção do Uso de
Bicicletas são coisas que devem estar sempre 
juntas e são compostas básicamente por três 
itens:
Infra-estrutura
Políticas Públicas 
e Educação Conscientização e Sensibilização.

É aqui que acontecerá uma mudança no 
comportamento.
Ze; 21/4/2007



• Programas.

Políticas públicas.
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Z78 Ze 10/4/2007
Leis e Icentivos fiscais para bicis, como redução 
de impostos, criação de subsídios e facilidades 
para financiamentos.

Não basta planejar e incentivar, é preciso pedalar
 para conhecer as reais necessidades e dar o  
exemplo.
No México, desde o iníco deste o inicio de abril, 
em toda a primeira segunda feira do mês os 
funcionários do alto escalão do governo 
passaram a ir pedalando para o trabalho e 
aqueles que nõa tenham condições de fazê-lo
devem ir de transporte público.
Veja em : http://blog.ta.org.br/2007/04/03/exemplo-mexicano/
Ze; 21/4/2007



• Legislação específica.

Políticas públicas.
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Z79 Ze 10/4/2007
Legislação específica também promove as bicicletas, 
leis federais como o CTB que já encara a bicicleta 
como um veículo,
Leis estaduais e municipais com as aqui 
apresentadas, mostram que a bicicleta é algo sério
com direitos e deveres.

Ze; 21/4/2007



Infra-estrutura.

• Ciclovias, Ciclofaixas, Faixas Compartilhadas, etc.
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Z80 Ze 10/4/2007
Uma infraestrutura de qualidade faz parte da 
promoção, as vias devem ser agradáveis e 
convidativas e contar com:
Segurança viária
Rotas Diretas
Coerência
Conforto
Atratividade

Ze; 21/4/2007



Infra-estrutura.

• Ciclovias, Ciclofaixas, Faixas Compartilhadas, etc.

Z81
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Z81 Ze 10/4/2007
Ciclovias mal projetadas tem o efeito inverso. Nestes
dois casos, os ciclista acaba não usando a ciclovia e 
os motoristas reclamam por eles estarem fora dela
. Os pedestres também reclamam pois seu espaço foi
tomado. 
Cria-se uma série de conflitos e reclamações 
desnecessários que acabam por ir contra as 
bicicletas ao invés de promovê-las.
Ze; 21/4/2007



Infra-estrutura.

• Sinalização específica, tanto para ciclovias 
como para as ruas.
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Z82 Ze 10/4/2007
A sinalização específica, apresenta o estatus de 
veículo às pessoas.
Exemplo da sinalização municipal utilizada nas 
ciclovias do Rio e a nova sinalização cicloviária 
contida no Anexo 1 do novo caderno de referência 
para Planejamento Cicloviário do Ministério das 
Cidades.
Ze; 21/4/2007



Infra-estrutura.

• Bicicletários e Paraciclos.
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Z83 Ze 10/4/2007
Bicicletários concretizam a viagem por bicicleta, 
mesmo com ciclovias por toda a cidade, sem local 
para estacionar o conceito bicicleta como meio de 
transporte não estará completo.

Nestes exemplos, bicicletário em shopping center no
Rio de Janeiro e Paraciclos  na beira da praia.

Ze; 21/4/2007



Infra-estrutura.

• Integração com Transporte Público.
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Z84 Ze 10/4/2007
A integração com o transporte público também é 
muito importante, em algumas estações de trem 
européias mais de 50% dos passageiros chegam 
as estações de bicicleta, no Brasil temos o 
excelente exemplo da ASCOBIKE em Mauá aonde
cerca de duas mil bicicletas estacionam 
diariamente. 
A integração através da utilização do transporte 
público com as biicicletas também é muito 
importante, muito comum na Europa, no Rio de 
Janeiro as bicicletas já são aceitas no Metrô aos 
domingos e feriados desde 2005, em São Paulo,
recentemente  passaram a ser aceitas nos 
vagões do Metrô e dos Trens da CPTM aos 
sabados domingos e feriados.
Ze; 21/4/2007



• Em todas estas situações a sociedade civil pode 
colaborar.

• Isso já acontece com sucesso em várias cidades.

• Os usuários de bicicletas são os maiores interessados 
no sucesso dos sistemas cicloviários e em geral estão 
dispostos a participar ativamente do processo.

• Aonde o 3º Setor já está participando nesta busca por 
mudanças? 

O 3º Setor.



Educação e Conscientização.

• Seminários, palestras, workshops.
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Z85 Ze 10/4/2007
Seminários e palestras,  para técnicos, 
administradores, gestores e operadores de 
trânsito, estas já existem e tem sido muito bem 
sucedias.
Mas é preciso aresentar este assunto ao cidadão
para que ele possa tomar conhecimento e 
participar destas mudanças.

Nesta foto o grupo qu eparticipou do Workshop 
de Planejamento Cicloviário em Guarulhos, 2006.

Este evento foi um marco para o Planejamento 
Cicloviário Nacional.
Ze; 21/4/2007



• Campanhas pontuais.

Educação e Conscientização.
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Z86 Ze 10/4/2007
Campanha Pedale Legal 80 paineis por 60 dias 
espalhados pela cidade e oito eventos durante 
um mês aos domingos e quartas feiras.

Este tipo de campanha educativa pontual é muito
importante mas deve ser feita regularmente. 
Quando feita isoladamente em um longo periodo 
de tempo, seu efeito se torna apenas 
temporário.

As Prefeituras em geral tem verbas e tempo 
limitadas para este tipo de evento, mas a 
sociedade civil pode torná-los permanentes 
dando continuidade a eles como é o caso do 
Pedale Legal no Rio de janeiro que tem sua 
continuidade garantide através da participação 
da Associação Trasnporte Ativo
Ze; 21/4/2007



• Folhetos e cartazes.

Educação e Conscientização.
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Z87 Ze 10/4/2007
Folhetos e panfletos,sõa uma forma antiga de 
educar, mas tem várias formas de distribuição.

Deve conter sempre informações educativas de um 
lado  e no verso de conscientização.
Ze; 21/4/2007



• Livros e cartilhas.

Educação e Conscientização.
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Z88 Ze 10/4/2007
Livros trazem informações mais completas e são 
muito bem recebidos por aqueles que já tem um 
interesse maior pela causa.

No slide, duas publicações Cariocas.
Ze; 21/4/2007



Educação e Conscientização.

• Apresentações Power Point.
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Z89 Ze 10/4/2007
Apresentações para leigos, interessados, estudiosos 
e especialistas, sempre levando infirmações de 
qualidade que possam aumentar o conhecimento e a sensibilização da platéia.
Podem ser ministradas em Universidades, Escolas, 
Empresas, Seminários, Encontros, .....
Ze; 21/4/2007



• Vídeos.

Educação e Conscientização.
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Z90 Ze 10/4/2007
Vídeos, informação agil, rápida de fácil assimilação.

Facilita a sensibilização aqueles que ainda 
desconhecem as vantagens da bicicleta como meio 
de transporte ou não se interessam pelo assunto.
Um bom vídeo vale por muitas palavras!
Ze; 21/4/2007



• Contato constante com a imprensa.

Promovendo as bicicletas
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Z91 Contato constante com a Imprensa escrita e 
televisiva, eles precisam de informação e nós 
temos informação boa, relevante, de qualidade e
em alta nos tempos atuais.

Hoje o contato com a imprensa é fácil utilizando 
as ferramentes de internet como e-mails por
exemplo.

A imprensa precisa de noticias e qualquer 
atividade envolvendo as bicicletas são notícias!
Ze; 21/4/2007



• Com Governos.

Promovendo as bicicletas
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Z92 Sugerindo. apresentando necessidades, 
participando. 

Entre os documentos do slide, estão um que a 
Transporte Ativop entrega anualmente a 
Prefeitura do Rio, com sugestões para o ano 
seguinte e ainda uma que foi entregue ao 
Ministério das CIdades em 2005, sugerindo a 
inclusão obrigatória de educação cicloviária em 
todos os Centros de Formação de Condutores 
assim como em todas as campanhas de educação
para o tr6ansito em todo o país.

No final deste anos, reapresentaremos em nome da UCB.

Para os governos aqui poderiamos dizer. Contato 
constante com a sociedade Civil.
Ze; 21/4/2007



• Com administração das cidades.

Promovendo as bicicletas
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Z93 Ze 21/4/2007
Informação e Soluções rapidas para a 
administração que não tem como estar em todos
os lugares ao mesmo tempo.
Mas o ciclista está sempre por lá e pode ajudar 
como nestes exemplos:
Construção irregular de stand de vendas em 
plena ciclovia e reparos em gradil de segurança 
provocado por acidente automobilístico.

No primeiro caso, sem a participação da 
Sociedade Civil, a irregularidade poderia passar 
desapercebida pela Prefeitura, no segundo por 
falta de verbas para manutenção a Prefeitura 
não tinha como limpar a área, então a Sociedade
Civil foi lá e liberou a ciclovia para que o ciclista
pudesse usá-la com segurança.

Ze; 21/4/2007



• Difusão constante de informações atuais e de qualidade 
através de:
Fóruns na Internet,
Traduções, 
Web sites,
Blogs.

Promovendo as bicicletas
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Z94 Ze 30/7/2006
Ferramentas da Internet como traduções de textos 
técnicos ainda inexistentes por aqui, websites, 
weblog e fóruns repletos de informações atuais para 
facilitar a vida de ciclistas, patinadores, pedestres, 
ativistas, técnicos, políticos e todos aqueles que se 
interessam por mobilidade sustentável e cidades mais
humanas.

Ze; 21/4/2007



Desafio Intermodal

Desenvolvendo ações que 
promovam a locomoção por 
Bicicleta e outros transportes 
ativos, como opção saudável e 
inteligente! 
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Z95 Procurando demonstrar algumas vantagens das 
bicicletas como:

Praticidade
Economia
Valor Ecológico
Velocidade

Vídeo disponível em:
http://www.ta.org.br/site/Banco/5imprensa/Desafio/DIJG2.wmv

Relatório disponível em: http://www.ta.org.br/site/Banco/5imprensa/Desafio/RelatorioDITA.pdf
Ze; 21/4/2007



Desenvolvendo ações que 
promovam o uso da bicicleta 
em nossa cidade e que sirvam 
de exemplo em outros pontos 
do país.

Teste Garagem Subterrânea da Cinelândia
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Z96 Hotsite da ação em:
http://www.ta.org.br/site/area/cinelandia.htm
Ze; 21/4/2007



Vaga Viva

Desenvolvendo ações que 
questionem o uso do espaço 
público.
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Z97 Ação que acontece em várias cidades do mundo no 
Brasil, em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 
Janeiro.
Busca mostrar a população outros usos do espaço 
público diferentes do estacionamento para 
automóveis.

Vídeo da ação em:
http://www.ta.org.br/site/area/VagaViva.wmv
Ze; 21/4/2007



Fiscalizando o cumprimento de 
legislação, facilitando assim o 
trabalho realizado pela 
Prefeitura.

Vistoria em Shopping Centers
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Z98 Relatório disponível em:
http://www.ta.org.br/site/area/arquivos2/RelatorioLeiComp77.pdf
Ze; 21/4/2007



Ações em contato direto com a 
população nas ruas .

Bicicletada
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Z99 Ações em contato direto com a população nas 
ruas, procurando passar o conceito e os 
benefícios das bicicletas direto para o cidadão.

Vídeos disponíveis em:

http://www.ta.org.br/site/Banco/6clipping/46%AA%20Bicicletada%20SP.wmv

http://www.ta.org.br/Videos/bicicletadaSP%202007-01.wmv

A Bicicletada acontece toda última sexta feira do 
mês em várias cidades do país, tendo em São 
Paulo seu braço mais ativo. O movimento 
acontece mundialmente na mesma data como 
nome de Critical Mass.
Ze; 21/4/2007



Parcerias com a Sociedade Civil.

• Experiências de sucesso são frequentes.

• O envolvimento da sociedade civil é muito importante 
em todas as fases do planejamento cicloviário, da 
definição de rotas à manutenção da infra-estrutura. O 
usuário de bicicleta já sabe quais são os melhores 
caminhos, aonde ele precisa estacionar e como prefere. 
Esta relação pode ser o diferencial entre sucesso  e 
fracasso de um sistema cicloviário.



Educação, conscientização e sensibilização para que 
possa haver uma mudança de comportamento, e a 
criação de ambientes favoráveis ao uso da bicicleta, são 
essenciais para o sucesso de qualquer infra-estrutura a 
ser implantada.

Embora o Governo esteja cada vez mais 
compromissado com políticas de promoção ao uso da 
bicicleta, estas ações só obterão o sucesso desejado 
com o suporte dos cidadãos.

E é claro o exemplo dado por cada um!



Vá de   Bicicleta!Vá de   Bicicleta!
Obrigado!Obrigado!



Contatos:
zelobo@ta.org.br

FoneFax: 21 2548-8923
Móvel: 21 9697-8900

Agradecimentos:
Carlos F. Pardo www.sutp.org
Pela ilustração do penúltimo slide.

www.ta.org.brwww.ta.org.br
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