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A Associação TRANSPORTE ATIVO, é uma Organização da Sociedade 
Civil voltada para a qualidade de vida através da utilização dos Meios de 
Transporte à Propulsão Humana nos Sistemas de Trânsito. 

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

Em busca de mais ciclistas nas ruas, seja por se sentirem seguros e 
confiantes por estarem bem informados, ou por se sentirem seguros por 
contarem com um sistema cicloviário de melhor qualidade.
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Z15 No Brasil ainda não existe uma cultura da bicicleta, esta é vista como brinquedo, meio de transporte de pobres ou equipamento 
apenas para lazer.
Para que o uso efetivo da bicicleta como meio de transpote seja possível, esta mentalidade tem que mudar e para isto tentamos 
difundir uma cultura de bicicletas por aqui, apresentando todas as suas vantagens e possibilidades.
Ze, 8/4/2006



Qual é a situação hoje?
• No Rio de Janeiro, a atual conjuntura é favorável à

implementação de infra-estrutura cicloviária e começa a ser em 
todo o país, mas ainda é carente de componentes 
fundamentais para o estímulo ao uso da bicicleta: Educação, 
Conscientização e Sensibilização. 

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

• Mau uso do sistema viário existente.

Z16



Slide 5

Z16 No início dos anos 90 as Ciclovias Cariocas começavam a surgir, sem nenhumna campanha educativa ou de esclarecimento. O 
resultado foi um uso inadequado destas vias pois cada um a utilizava da forma que achava correta. Até hoje ainda existem muitos 
resquícios deste mau uso. Ao longo deste período poucas campanhas foram realizadas, todas pontuais e sem continuidade, não 
causando o efeito desejado. Nos últimos anos estas campanhas tem se intensificado e a sociedade civil tenta dar continuidade a elas.
Para que o mesmo não aconteça em cidades aonde os sistemas cicloviários estão começando a ser implantados, é muito importante 
que campanhas educativas , de esclarecimento e conscientização façam parte desde processo desde o início, faciltando o uso correto 
das vias e a compreensão deste novo modal.
Ze, 8/5/2006



PROMOÇÃO DE BICICLETAS
E

PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO

EDUCAÇÃOINFRA-ESTRUTURA
CONSCIENTIZAÇÃO

&
SENSIBILIZAÇÃO
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Z17 Planejamento Cicloviário e Promoção de Bicicletas devem andar juntos para um resultado mais eficiente.
A infra-estrutura, a educação, a conscientização e sensibilização são todos fatores relevantes para o sucesso do sistema cicloviário a 
ser implantado.
Ze, 8/12/2006



Infra-estrutura
• Ciclovias, Ciclofaixas, Faixas Compartilhadas, etc. 
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Z18 Ciclovias seguras, com percursos diretos, coerentes, confortáveis e atraentes, promovem a locomoção por bicicletas e são como um 
berço de novos usuários que não se arriscariam pelo trânsito mas se sentem seguros para iniciar por ali.
Ze, 8/6/2006



Infra-estrutura
• Ciclovias, Ciclofaixas, Faixas Compartilhadas, etc. 
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Z19 Ciclovias mal projetadas vão contra a promoção deste modal. Alguns exemplos de projetos que vão contra os sistemas cicloviários ( 
fotos no Rio e São Paulo), provocam reclamações dos pedestres, motoristas e não são utilizadas pelos ciclistas. Geram mais conflitos 
do que ajudam a implementar o uso da bicicleta.
Ze, 8/5/2006



Infra-estrutura
• Sinalização específica, tanto para ciclovias como 

para as ruas.
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Z20 Enquanto o anexo 2 do Contran não fica pronto, com a sinalização que deverá ser adotada em todo o país, algumas soluções locais 
devem ser tomadas. Nos exemplos, a sinalização das ciclovias do Rio e da placa que está sendo implantada em Brasília nas áreas de 
grande fluxo de ciclistas. No Rio algumas vias também começam a receber placas deste tipo, alertando aos motoristas para a presença
de ciclistas na via.
Ze, 8/12/2006



Infra-estrutura
• Bicicletários e Paraciclos.

Paracambi, RJ Copacabana Rio de Janeiro RJ
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Z21 Bicicletários e Paraciclos promovem o uso da bicicleta pois fecham o ciclo da bicicleta como meio de transporte efetivo. 
Eles concretizam a viagem e facilitam a integração com outros modais.
Sem eles pode-se percorrer todo um sistema cicloviário mas sem ter como estacionar com segurança. 
Mais informações sobre bicicletários em:
www.ta.org.br/site/banco.htm#bicicletarios
Ze, 8/12/2006



Infra-estrutura
• Legislação Específica.
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Z22 Legislação também promove o uso das bicicletas, facilitando seu uso como meio de tranporte. Além do novo CTB que vê a bicicleta 
como veículo, legislações estaduas e municipais são essenciais para o sucesso de um sistema cicloviário. No Rio novas leis como a 
Complementar nº77 de 22 de abril de 2005 e  o decreto 26.431 de 28 de abril de 2006, obrigam novos estabelecimentos comerciais a 
disponibilizarem estacionamento para bicicletas. Hipermercados e Shopping centers, mesmo já em funcionamento devem ter 5% do 
número de vagas para automóveis disponíveis para bicicletas, o desrespeito está sujeito a sanções.
Para ler o testo completo destas leis, recorte e cole no seu navegador de internet o link a baixo:
www.ta.org.br/site/banco.htm#legislacao 
Ze, 8/12/2006



Educação
• Campanhas sobre regras de uso e segurança.

Z23



Slide 12

Z23 Regras de uso e segurança devem ser difundidas pela cidade, para que todos tomem conhecimento de que as bicicletas são uma 
realidade no trânsito. 
No exemplo, cartazes de 180x120cm com informações para motoristas pedestres e ciclistas, buscando melhor convívio entre estes, 
ficaram expostos por 60 dias em 80 totens para propaganda do mobiliario Urbano em diferentes pontos da cidade.
Durante a campanha Pedale Legal.
Leia mais sobre a campanha em:
www.ta.org.br/site/news/pedleg.htm
ou para ver o cartaz:
www.ta.org.br/site/News/Arquivos/Cartaz.pdf
Ze, 8/6/2006



Educação
• Eventos, passeios, seminários, workshops ...
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Z24 A abordagem educativa de usuários dos sistemas de trânsito em eventos é simpatica e a receptividade costuma ser muito boa. São 
excelentes momentos para se abordar as crianças, fazer pesquisas e distribuir brindes com temas relacionados e com informações 
relevantes.
Ze, 8/6/2006



Educação
• Eventos, passeios, seminários, workshops ...
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Z25 Em passeios, conceitos de segurança e comportamento podem ser passados além de ser um excelente espaço para agregar pessoas e
sensibilizá-las sobre os prazeres de andar de bicicleta.
Sempre ao final de passeios ciclísticos, todos estão sorridentes e felizes!
Ze, 8/6/2006



Educação
• Eventos, passeios, seminários, workshops ...
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Z26 Seminários também são muito importantes para se difundir o que e como estão acontecendo as coisas que envolvem o universo 
ciclcoviário no Brasil e no Mundo
Ze, 8/6/2006



Educação
• Eventos, passeios, seminários, workshops ...
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Z27 Workshops técnicos são importantes, mas tanto quanto, são os workshops de Pilotagem para crianças, adultos e idosos e também de 
mecânica para que os usuários se sintam mais próximos de seus veículos e mais seguros para sair pedalando por aí! Podem ser feitos 
em escolas, clubes, praças; como já vem sendo feito pela ViaCiclo e UDESC em Florianópolis, em São Paulo a Escola de Bicicleta 
também vem realizando com sucesso este tipo de atividade.
www.viaciclo.org.br
www.escoladebicicleta.com.br
Ze, 8/6/2006



Educação
• Material educativo, folhetos , cartazes, cartilhas ...
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Z28 Folhetos para serem entregues a qualquer hora e em qualquer lugar, usamos principamente para entregar durante conflitos de 
trânsito. Ao invés de discutir, educamos com informações valiosas e coerentes.
Procuramos em nossos folhetos, ser positivos, apresentando dados educativos em um lado e de conscientização do outro.
Baixe um exemplo aqui:
www.ta.org.br/22set/folheto05.pdf
Ze, 8/12/2006



Educação
• Material educativo, folhetos , cartazes, cartilhas ...
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Z29 Cartazes podem ser afixados em escolas, universidades, empresas ou qualquer painel ou mural em qualquer lugar, sempre 
promovendo e educando.
Baixe alguns dos exemplos em:
www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/BiciTrab1/Bicitrab.htm
Ze, 8/7/2006



Educação
• Material educativo, folhetos , cartazes, cartilhas ...
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Z30 Cartilhas são sempre excelentes para educar, existem exemplos recentes em Vitória, Ubatuba e em muitas outras cidades. 
Esta existe em versão power point, é uma compilação comentada dos itens do novo Código de Trânsito Brasileiro que estão 
relacionados com os ciclistas, seu conhecimento é muito importante, principalmente por parte dos ciclistas
Baixe a apresentação em:
www.ta.org.br/site/area/PALESTRA-CTB-comentado.pps
Ze, 8/12/2006



Educação
• Para usuários do sistema viário, agentes de trânsito, 

técnicos, poder público e gestores da Lei.
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Z31 A educação deve ser voltada para todos os usuários do sistema viário, que somos todos nós: Motoristas, ciclistas, pedestres, 
passageiros, todos devem estar informados para que o espaço viário se torne um local mais humano e de convivência saudável.
Ze, 8/12/2006



Educação
• Para usuários do sistema viário, agentes de trânsito, 

técnicos, poder público e gestores da Lei.
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Z32 A educação para os técnicos de trânsito e outros departamentos, deve ser voltada a qualificá-los como mentores de projetos de 
sucessso.
Os agentes de trânsito, Guardas Municipais e Policias Militar, devem também receber treinamento adequado, pois nos dias atuais, 
muitos deles desconhecem totalmente às regras para ciclistas e pedestres chegando ao absurdo de por vezes indicar que façam o 
oposto do que está prescrito no CTB.
Ze, 8/12/2006



Educação
• Para usuários do sistema viário, agentes de trânsito, 

técnicos, poder público e gestores da Lei.
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Z33 O poder público precisa ser conscientizado e sensibilizado, pois como gestores sem seu conhecimento sobre o assunto dificilmente a 
implementação de sistemas cicloviários saem do papel.
Os gestores da lei também tem importante papel na promoção dos não motorizados ao aplicarem corretamente os princípios da 
legislação. A realidade hoje é de desconhecimento das regras o que resulta em ações e vereditos totalmente fora da realidade, como 
recentemente aconteceu no Rio de Janeiro aonde um juíz deu ganho de causa a um motoqueiro que atropelou um ciclista dentro da 
ciclovia, por total falta de conhecimento do CTB.
Ze, 8/12/2006



Conscientização
• Eventos culturais, exposições, livros, vídeos ...
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Z34 Eventos que promovam e apresentem para a população as possibilidades e a abrangência da bicicleta e do mundo que a envolve. Sua 
história, suas estórias e muitas coisas desconhecidas.
Conscientes do que é a bicicleta o cidadão fica sensibilizado para sua utilização.
Na foto o Evento Loucos por Bicicletas realizado pelo SESC Santos e Escola de Bicicletas
Ze, 8/7/2006



Conscientização
• Eventos culturais, exposições, livros, vídeos ...
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Z35 Livros, Cartilhas, folhetos, todos são veículos de dvulgação das possibilidades das bicicletas. Nos exemplos cariocas apresentados aqui,
muita informação sobre a hitória deste veículo na cidade, dados informativos, legislação e dicas de como agir no trânsito e de como 
manter sua bicicleta na melhor forma.
Ze, 8/12/2006



Conscientização
• Eventos culturais, exposições, livros, vídeos ...
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Z36 Hoje existe uma vasta gama de filmes sobre o assunto disponíveis na internet e distribuídos pelas organizações que promovem este 
modal. Alguns ótimos exemplos:

Sociedade do Automóvel http://paginas.terra.com.br/arte/sociedadedoautomovel/

Contested Streets http://www.transalt.org/campaigns/reclaiming/contestedstreets/

Still We Ride
http://www.stillweridethemovie.com/

Cycling Friendly Cities
http://www.ta.org.br/site/banco.htm#divulgacao
Ze, 8/7/2006



Conscientização
• Material de Conscientização.
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Z37 Foheto da Campanha Pedale Legal no Rio de Janeiro. De um lado regras de boa convivência a serem cumpridas e do outro itens de 
conscientização sobre o tema.

Veja o folheto em:
www.ta.org.br/site/news/arquivos/PEDALE1.pdf
Ze, 8/12/2006



Conscientização
• Material de Conscientização.
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Z38 Foheto sobre o dia mundial sem carros 22 de setembro.
De um lado dados sobre a data e do outro notícias e dados relevantes sobre a utilização excessiva do automóvel particular.

www.ta.org.br/22set/
Ze, 8/7/2006



Conscientização
• Material de Conscientização.
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Z39 
Folheto web questionando a qualidade de vida nas cidades e indicando algumas soluções simples que o indivíduo pode adotar.
Ze, 8/7/2006



Conscientização
• Campanhas de esclarecimento e sensibilização 

sobre a bicicleta, os não motorizados e todas as 
suas possibilidades.
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Z40 O Evento Cidade Ativa visa trazer toda esta realidade que já é mostrada para técnicos do setor, usuários e poder público através de 
seminários e workshops específicos, para a população em geral  apresentando um novo modelo de cidades e de mobilidade que está 
surgindo neste início de século.
Ze, 8/7/2006



Promovendo as bicicletas

• Seu comportamento pode influenciar positivamente o 
comportamento de outros usuários do sistema viário.

• Parceria importante para as administrações.

• É o maior conhecedor da bicicleta e suas 
necessidades.

Ciclistas
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Z41 O forma com que um ciclistas e comporta nas ruas, está diretamente ligada a forma como ele será tratado, cada ciclcista é um 
embaixador dos demais ciclistase de toda a classe, deve-se então educar a estes para que deêm o exempo de boa conduta no 
trânsito, inclusive repassando seus conhecimentos para outros ciclistas.

O ciclista é o maior conhecedor de suas necessidades e pode, em muito, ajudar a tornar um planejamento cicloviário efetivo em sua 
cidade. Buscar parcerias da sociedade civil com a administração da cidade é um ação de excelentes resultados que deve ser sempre 
utilizada.
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Ações.
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Z42 A Transporte Ativo, procura promover as bicicletas sempre de uma forma positiva, trazendo os outros para junto de si.
Na foto vemos uma ação feita no dia 21 de setembro de 2005 aonde convidamos os motoristas a participarem do dia Mundial sem 
carros, 22 de setembro, com muito bate papo e distribuição de folhetos
Veja mais sobre esta ação e os folhetos em:
www.ta.org.br/site/pop13.htm
Ze, 8/7/2006



Promovendo as bicicletas
• Blitzes.
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Z43 O poder público, não tem como fiscalizar todas as irregularidades de uma cidade. Como os maiores interessados em que a legislação 
pró uso de bicicletas seja cumprida, os própirios ciclcistas entram em ação para checar quem está cumprindo ou não as normas. Neste
caso, apresentamos as leis em questão, nos disponibilizamos para apoiá-los na definição do melhor local, informamos com vasto 
material impresso sobre o assunto e indicamos todos os fabricantes nacionais.
Damos um prazo nosso, mais atraente que os da Prefeitura para que estes fiquem dentro dos padrões exigidos, vamos lá para 
ajudá-los a tornar o estabelecimento, mais moderno e atrativo e não para julgá-los como infratores.
Veja matéria sobre o assunto em:
http://ee.jornaldobrasil.com.br/reader/zomm.asp?pg=jornaldobrasil_11635/4017
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Contato constante com a imprensa.
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Z44 Houve tempo em que era difícil conseguir matérias na mídia, era necessário uma acessoria de imprensa. Hoje cada materia publicada 
em jornal ou revista, sempre tem o e-mail do reporter. Anote todos, faça sua própira mala direta para reporteres de trânsito, meio 
ambiente, esportes, etc..
E divulgue todas as ações ou fatos que envolvem as bicicletas. Elas tem estado em alta na mídia mundial e é fácil conseguir que ela 
apareça.
Reporteres precisam de notícias, então vamos entregá-las para eles.
Nestes dois anos, estivemos por mais de 20 vezes na mídia, escrita e TV, sempre usando esta tática.
Veja algumas matérias em:
www.ta.org.br/site/banco.htm#topo
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Contato constante com a administração da cidade e 

governos.
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Z45 A troca de informações é muito importante, o ciclista pode deixar a administração de sua cidade a par de suas necessidades e os 
administradores podem apresentar suas idéias e tirar suas dúvidas com os usuários.
Nos documentos do slide, fazemos sugestões para a Prefeitura do Rio de Janeiro e também ao Governo federal.
Veja um exemplo em:
http://www.ta.org.br/site/area/scan.pdf
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Contato constante com a imprensa, administração da 

cidade e governos.
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Z46 Aqui um bom exemplo de parceria bem sucedida entre usuários e administração.
Um estande de vendas foi montado em cima da ciclovia. Provavelmente a Prefeitura levaria muito tempo para identificar a 
irregularidade e os ciclistas seriam prejudicados.
Um ciclcista ao passar pelo local, entrou em contato conosco, fomos lá fotografamos e emviamos para a Secretaria responsável, em 
menos de 24 horas o problema estava solucionado e a ciclovia liberada.
Ze, 8/7/2006



Promovendo as bicicletas
• Difusão constante de informações atuais e de 

qualidade através de:
Fóruns na Internet.
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Z47 Participamos de inúmeros fóruns na internet, de lingua portuguesa, inlgesa e espanhola, de várias partes do mundo, sempre em busca
de informação atual e de qualidade, repassando todo o material relevante para diversos grupos brasileiros interessados.

http://br.groups.yahoo.com/group/Transporte_Ativo
Ze, 8/6/2006



Promovendo as bicicletas
• Difusão constante de informações atuais e de 

qualidade através de:
Traduções.
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Z48 Procuramos sempre traduzir, com autorização dos autores, material educativo, promocional ou de conscientização que consideramos 
importante que se tornem conhecidos também por brasileiros que não tem acesso a linguas estrangeiras.
A tradução de alguns textos técnicos estão em andamento.

www.ta.org.br/site/banco.htm#traducoes
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Difusão constante de informações atuais e de 

qualidade através de:
Vídeos.
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Z13 Vídeos de nossas ações no Rio no site
www.youtube.com/profile?user=Dysprosio
E links para muitos outros videos com temas relacionados.
www.youtube.com/group/TA
Ze, 8/12/2006



Promovendo as bicicletas
• Difusão constante de informações atuais e de 

qualidade através de:
Web sites.
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Z6 Website repleto 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.
www.ta.org.br
Imagens de Bicicletas e do Rio de Janeiro
www.fotolog.com/zelobo
Ze, 8/6/2006



Obrigado!Obrigado!
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Z14 Vá de Bike!

Muito Obrigado.
Ze, 8/4/2006



Contatos:
zelobo@ta.org.br
transporteativo@ta.org.br

FoneFax: 55 21 2548-8923
Móvel: 55 21 9697-8900

Algumas fotos desta apresentação foram 
retiradas do livro Ciclovias Cariocas.

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

Transporte  Ativo
Por um Futuro mais Limpo e um Trânsito mais Seguro!

Transporte  AtivoTransporte  Ativo
Por um Futuro mais Limpo e um Trânsito mais Seguro!Por um Futuro mais Limpo e um Trânsito mais Seguro!
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Z49 Em breve caixa postal!
Ze, 8/6/2006
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