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RESUMO   

A necessidade de distanciamento social como forma de combate a disseminação do novo coronavírus levantou o 

questionamento acerca da segurança envolvendo os tradicionais métodos de deslocamentos. Por ser um meio de 

transporte que favorece as medidas protetivas, a bicicleta vem sendo empregada como uma solução à mobilidade 

por meio de soluções emergenciais em vários países durante esse período. O artigo trata da resposta dada pela 

bicicleta à mobilidade urbana durante o isolamento social em diversas regiões do mundo, seja na forma de 

infraestrutura ou incentivos à sua utilização, e como essas conquistas tendem a se comportar após esse intervalo. 

Verificou-se que a adesão a esse meio de deslocamento foi evidente tanto por opção da população quanto por 

incentivo do poder público, que a bicicleta ganhou um destaque especial dado ao papel desempenhado nesse tempo 

e que muitas das soluções adotadas de forma emergencial tendem a se manter permanentes. 
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ABSTRACT 

The necessity of social distancing as a way of combating the dissemination of the new coronavirus has questioned 

the security concerning the traditional methods of locomotions. Being a mean of transportation that favors the 

protective measures, the bicycle has been placed as a solution to mobility through emergency solutions in various 

countries during this period. The article examines the answer given by the bicycle to urban mobility during social 

isolation in many regions of the world, wether in the form of infrastructure or encouragement to its utilization, and 

how these achievements tend to behave after this interval. It has been verified that the adhesion to this mean of 

locomotion was evident wether by option or public power stimulation, the bicycle gained a spotlight due to its 

performance in this phase and that many of the solutions in emergency form tend to maintain themselves as 

permanent. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2020, com a pandemia provocada pelo coronavírus, a bicicleta vem sendo incentivada no 

mundo todo como forma de evitar a aglomeração nos transportes públicos e priorizar 

alternativas mais sustentáveis. A Organização Mundial da Saúde (OMS) defende o uso da 

bicicleta como meio de transporte para deslocamentos essenciais durante a pandemia, uma vez 

que este modal não emite gases poluentes, também contribuintes para o aumento do risco de 

fatalidade por COVID-19 (WU et al., 2020), além de ser uma atividade física benéfica em 

tempos de isolamento social. 

 

A necessidade de distanciamento social como forma de controle à disseminação do novo 

coronavírus levantou o questionamento quanto à segurança dos hábitos diários e, assim, os 
processos eventuais referentes a mobilidade urbana necessitaram ser interrompidos ou 

repensados. A reprodução do uso da bicicleta entre os países fomentou a discussão acerca de 

modais sustentáveis, bem como a dinâmica da infraestrutura para a utilização segura do modal. 
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Com isso, diversos países vêm investindo na implantação ou extensão de ciclovias e ciclofaixas 

já existentes, assim como em novos estacionamentos para essas bicicletas ou disponibilizando 

financiamentos individuais, com o objetivo de incentivar os cidadãos a repararem suas 

bicicletas paradas ou adquirem uma nova (SALGADO, 2020). Há ainda os que adotaram uma 

redução do limite de velocidade em vias, bem como o acesso de carros a algumas regiões como 

forma de aumentar a segurança para os ciclistas (AGÊNCIA AFP, 2020).  

 

O presente artigo relata uma pesquisa realizada com objetivo de investigar as formas pelas quais 

a bicicleta surgiu como resposta às restrições impostas à mobilidade urbana durante a pandemia 

do novo coronavírus e o legado que essa experiência pode deixar na construção de um novo 

papel desse modo de deslocamento para o futuro. 

 

Por se tratar de um tema bastante recente e um fenômeno ainda em desenvolvimento, a 

produção científica sobre a relação da pandemia com mobilidade urbana é praticamente 

inexistente em periódicos e anais de congressos. Por isso, o processo metodológico utilizado na 

pesquisa consistiu de uma ampla revisão bibliográfica com base em sites oficiais, comunicações 

técnicas, relatórios e matérias divulgadas nos meios de comunicação, buscando investigar as 

experiências em andamento ou já adotadas em diversos países e seus resultados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Inicialmente a bicicleta havia sido adotada principalmente para o lazer e para a prática de 

esportes, entretanto, atualmente predomina o seu uso para a mobilidade urbana, que é definida 

como a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para realização das 

suas atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, educação, saúde, cultura, recreação e 

lazer), num tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro (VARGAS, 2008). 

 

De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 

Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o seu uso é dividido entre: 50% como meio de 

transporte, 32% destinado ao público infantil, 17% como recreação e lazer e 1% como 

competição (NEDOCHETKO, 2012). 

 

A bicicleta apresenta diversas vantagens para a mobilidade, visto que é um meio de transporte 

bastante flexível e de baixo custo, já que não há gastos com combustível, estacionamento ou 

passagens; requer pouco espaço, tanto para circulação como para armazenamento; e é o meio 

de transporte mais veloz numa cidade congestionada, podendo ser mais rápida do que o 

automóvel. Assim, dentro de uma área urbana, em curtas distâncias, pode-se dizer que a 

bicicleta compete em termos de igualdade com o transporte motorizado. 

 

Além de ser um modal eficiente em relação ao consumo de energia, a bicicleta também atende 

as demandas ecológicas, ambientais e sanitárias. Mais bicicletas nas ruas implica na redução de 

veículos motorizados em circulação, o que resulta na diminuição da emissão de gases poluentes, 

e da poluição visual e sonora nos grandes centros urbanos.  

 

Entre os gases poluentes emitidos está o dióxido de carbono (CO₂), principal causador do efeito 

estufa, e consequentemente do aquecimento global. A presença desse gás na atmosfera se deve 

em grande parte devido à queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel usados 

nos veículos motorizados. Segundo relatório apresentado em 2018 na 24ª Conferência das 
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Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 24), na Polônia, o setor de transporte 

contribui com um quarto das emissões globais de gases de efeito estufa (BRITO, 2018). 

 

Segundo um estudo realizado em parceria entre a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas 

(Aliança Bike) e o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (LABMOB), chamado “Economia da Bicicleta no Brasil”, o uso desse modal evita uma 

taxa de emissão total de 1.879.488 toneladas de CO₂ por automóveis particulares e 17.364.672 

por ônibus da frota Diesel ao ano. Esse estudo foi realizado analisando-se um período de um 

ano e considerando a população que utiliza a bicicleta como meio de transporte como 4% da 

população brasileira, tomando como base o censo de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e um levantamento feito pela Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP). Em relatório publicado pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa (SEEG), lançado em outubro de 2017 pelo Observatório do Clima, verificou-se que, 

somente em 2016, o país havia emitido 2,278 bilhões de toneladas brutas de dióxido de carbono 

(ALIANÇA BIKE e LABMOB/UFRJ, 2018). 

 

Mesmo com todas essas vantagens, entretanto, seu uso ainda ocorre de forma bastante 

divergente ao redor do mundo. Em Copenhagen, por exemplo, em 2018, 62% da população 

utilizava a bicicleta para se locomover ao trabalho ou local de estudo, contra 9% que se 

deslocava de carro. Há sinais específicos para as bicicletas e as ciclofaixas são respeitadas por 

motoristas e pedestres (G1, 2017). De forma semelhante, em Amsterdã, na Holanda, em que 

58% pedala diariamente (CAMARGO, 2018). Em Paris, na França, o governo havia prometido 

que todas as ruas parisienses teriam uma faixa para ciclistas até 2024. Na América do Sul, em 

Bogotá, na Colômbia, há cerca de 550 quilômetros de ciclovias, além de cerca de 117 

quilômetros de novas vias temporárias criadas devido a pandemia. Há ainda um programa em 

que as principais avenidas são bloqueadas nos finais de semana para que as bicicletas possam 

ter um maior espaço de circulação (ARMARIO, 2020). No Brasil, em 2015, a extensão da rede 

cicloviária em 19 capitais brasileiras totalizava 2.089,8 quilômetros, com uma frota, de 7 

milhões de bicicletas (ROCHA, 2017). 

 

Em 2017 esse número passou para 2.526,61 quilômetros, que em cidades com quase 90 mil 

quilômetros de vias, representam menos de 3% da extensão total dos sistemas viários dessas 

localidades. São Paulo é a capital com maior quilometragem atualmente, com cerca de 470 

quilômetros de ciclovias e ciclofaixas (ROCHA, 2017). Esses números pouco expressivos no 

Brasil se devem a inúmeros fatores, como as distâncias muito longas de casa para o trabalho, 

altos índices de acidentes de trânsito, ciclovias e ciclofaixas insuficientes ou com péssima 

infraestrutura, segurança pública precária, além de poucos recursos públicos destinados a 

políticas eficientes e suficientes nos grandes centros urbanos.  

 

3. MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE DESLOCAMENTO  

3.1. Incentivo governamental 

Diante das medidas que foram tomadas devido a incidência do coronavírus, o questionamento 

sobre a organização do espaço público foi levantado. Levando em consideração a necessidade 

de distanciamento social, a mobilidade ativa ganhou bastante destaque, tendo em vista que é 

uma das melhores saídas para se locomover neste período por evitar possíveis aglomerações 

causadas nos transportes públicos, além de incentivar um deslocamento sustentável. 
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O incentivo a utilização de bicicletas foi notório em alguns países. Tendo sua importância 

reconhecida, o modal foi indicado pela Organização Mundial da Saúde sob a premissa de não 

só contribuir para o distanciamento social, mas também por facilitar a realização de atividades 

físicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Ademais, os incentivos também 

partiram dos governos, como a criação de um fundo pelo governo francês de aproximadamente 

20 milhões de euros destinado ao reparo de bicicletas. O país ainda anunciou uma medida que 

visa instalar ciclofaixas temporárias e a ampliação de locais para os cidadãos estacionarem suas 

bicicletas de forma segura (CHARLEAUX, 2020). 

 

Medidas similares foram adotadas em outros países da Europa: na Itália, o governo 

disponibilizou um bônus de 500 euros destinado a compra de bicicletas, scooters e segways 

(NICOLA, 2020). Na Inglaterra, foi anunciado um fundo de incentivo ao ciclismo e locomoção 

a pé com investimento estimado para 2 bilhões de libras e parte desta quantia é voltada a 

construção de ciclovias (SALGADO, 2020). Segundo Agência AFP (2020), o incentivo ao 

ciclismo na América Latina foi observado em maiores proporções por meio do investimento 

em infraestrutura, com a implantação ou o aumento de ciclofaixas e ciclovias. 

 

Em Buenos Aires, na Argentina, apesar de já existir 245 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas 

desde 2009, o governo optou por melhorar a infraestrutura e ampliar a rede cicloviária nas 

importantes vias da cidade. O projeto é dividido em quatro etapas que prevê o aumento das vias 

existentes em 56 quilômetros. A implementação será feita em avenidas que cortam a cidade de 

Oeste a Leste, onde a demanda é maior e possui menos conectividade. A proposta busca 

oferecer mais segurança e visibilidade para os ciclistas (RIBEIRO e CORRÊA, 2020). 

 

3.2. A utilização da bicicleta durante o distanciamento social 

Perante o estímulo ao uso da bicicleta em todo o mundo, é possível acompanhar números 

referentes ao deslocamento populacional ainda durante a permanência do isolamento social. 

Segundo Ribeiro e Corrêa (2020), com o incentivo à circulação por bicicletas, a Cidade do 

México viu o número de ciclistas aumentar: o número passou de 2 mil em 24 de abril para quase 

5,5 mil em 2 de julho de 2020, levando em consideração que a capital não investiu somente em 

infraestrutura, mas também em um fundo voltado ao aluguel de bicicletas.  

 

Em Bogotá, na Colômbia, a relação dos cidadãos com o ciclismo tem sido promissora e 

estimulada há anos, de acordo com Ribeiro e Corrêa (2020). A cidade adicionou ciclovias 

temporárias aos seus mais de 550 quilômetros já construídos e conseguiu captar cerca de 15% 

a mais de ciclistas em relação ao número existente antes da implantação da quarentena na 

capital, sendo 68% desse total usuários de outros tipos de transportes antes do período. Ao 

analisar os dados de acordo com um recorte de gênero, o número de ciclistas mulheres enfrenta 

uma queda em Bogotá: aquelas que realizavam 24% das viagens diárias passaram a formar 14% 

(RIBEIRO e CORRÊA, 2020). 

 

Em São Paulo, no Brasil, os dados disponíveis apontam valores distintos para os seus diferentes 

bairros. Segundo Reis (2020), em relação à Avenida Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, 

um contador instalado na ciclovia da avenida registrou que o número de ciclistas foi alvo de 

queda pela metade durante o mês de abril de 2020, quando comparado com o mesmo período 

do ano anterior.  
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Já para a Rua Vergueiro, na Zona Sul da cidade, observou-se um aumento de quase 30% de 

ciclistas durante o mês de abril de 2020, em comparação ao mesmo intervalo de tempo do ano 

anterior. Ademais, um aumento em 9,4% e 132,7% de ciclistas para os dois locais, 

respectivamente, foi perceptível durante os finais de semana do intervalo de tempo analisado 

(REIS, 2020).  

 

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 

Bicicletas e Similares (Abraciclo), o setor de bicicletas registrou queda no começo do ano no 

Brasil: o faturamento das lojas e indústrias caiu em 70% entre 15 de março e 15 de abril 

(VIEIRA, D. 2020). Em contrapartida, segundo uma pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), a demanda aumentou cerca de 50% no mês de 

maio de 2020 em comparação aos primeiros seis meses do ano anterior (ALIANÇA BIKE, 

2020). Realizada entre lojistas, fabricantes e fornecedores, a pesquisa revela ainda que os 

modelos mais procurados foram aqueles voltados à utilização na cidade. Logo, essa retomada 

aponta que as pessoas estavam procurando o modal como a forma mais segura durante o 

momento. 

 

A Austrália apresentou um enorme crescimento na venda de bicicletas no mês de abril de 2020. 

Os varejistas da Giant Sydney, uma loja de bicicletas em Sydney, relataram ao The Guardian 

Australia que a grande procura estava inclusive dificultando o acompanhamento das vendas. 

Ainda em Sydney, o uso do transporte público caiu 75% em março, informou a Transport for 

New South Wales (LANDIS-HANLEY, 2020). A mobilidade por bicicleta foi fácil de 

incentivar, já que a Austrália possui infraestrutura necessária para tal prática e com a 

aproximação do inverno, o transporte público se torna inviável para aqueles que temem pela 

própria saúde. 

 

Por causa da demanda ao redor do mundo, a fabricação de bicicletas disparou também em 

Taiwan. Devido à pandemia, o setor passou por um renascimento no país, que era líder na 

década de 1990 antes da China tomar o seu posto e a maior parte de sua produção. Atualmente 

Taiwan têm pedidos até o final do ano entre seus principais fabricantes (UOL, 2020).  

 

4. A BICICLETA E A MOBILIDADE APÓS A PANDEMIA 

A mobilidade por bicicleta no Brasil encontra grandes dificuldades quando comparada com os 

outros países que tomaram medidas e colocaram em prática a construção, por mais que 

temporárias, de ciclovias e ciclofaixas. Esse problema na infraestrutura de várias cidades no 

país não é de hoje. Embora haja a necessidade de soluções que resolvam esse impasse, o Brasil 

parece seguir no sentido oposto. Mesmo em meio à pandemia, a promoção da bicicleta como 

meio de transporte encontra problemas, já que o modal nunca foi incluído de forma sistemática 

nas ações de transportes e trânsito (RODRIGUES, 2020). 

 

Problemas como a distância entre o trabalho e a residência também dificultam o incentivo à 

mobilidade perante aqueles que moram nas periferias das cidades. A falta de ciclofaixas, 

ciclovias e sinalização prejudica pessoas com poucas condições financeiras e as deixam sem 

alternativas de transportes, recorrendo apenas aos ônibus. Dessa forma, diversas organizações 

representativas de ciclismo requerem a líderes sociais que implantem as condições necessárias 

para que a circulação por bicicleta pela cidade seja possível, entre elas a instalação de ciclovias 

temporárias, seguindo o exemplo de diversos países (VIEIRA, B. M. 2020). 
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Em países com impasses relacionados à mobilidade urbana, como a grande concentração de 

veículos privados, superlotação de transporte público e falhas nas redes de transporte, a 

realidade após a pandemia pode contribuir para a intensificação desses fatores, visto que a 

necessidade de isolamento e distanciamento social pode vir a influenciar grandemente o 

comportamento da população ao se locomover pela cidade. Projeções e pesquisas são 

produzidas em todo o mundo sobre como se dará a relação entre a população e os meios de 

transporte após o controle da pandemia, bem como o papel dos modais na preservação do meio 

ambiente.  

 

A utilização da bicicleta como resposta a determinadas deficiências em mobilidade urbana se 

mostra promissora, principalmente como alternativa ao aumento do uso de automóveis 

privados, além de contribuir para a diminuição da emissão de gases poluentes. Portanto, 

Schwedhelm et al. (2020) afirmam que as soluções envolvendo o modal surgidas em meio à 

crise podem ser geradoras de vantagens à população a longo prazo, configurando, assim, 

cidades detentoras de transporte público qualitativos de acessibilidade, sustentabilidade e 

segurança. Além disso, reitera que a maior presença de bicicletas no espaço urbano torna 

possível o aumento de segurança nas ruas, contribui para a saúde da população, melhora a 

conectividade e a relação dos indivíduos com o meio ambiente. 

 

Portanto, como uma forma de exibir o questionamento quanto aos meios de transporte em maior 

utilização antes da pandemia e projetar o comportamento da população após o controle da crise, 

a organização Rede Nossa São Paulo realizou uma pesquisa virtual em parceria com o Ibope 

Inteligência envolvendo pessoas de diversas classes na cidade de São Paulo (VIEIRA, B. M. 

2020). Realizada entre 29 de maio e 01 de junho de 2020, a pesquisa revela que 20% dos 

paulistanos entrevistados pretendem inserir mais a bicicleta em seu dia a dia. 

 

Uma pesquisa publicada pela empresa Shift Active Media no mês de maio de 2020, abrangendo 

países da Europa e América do Norte, com objetivo principal de mapear os hábitos de consumo 

da população, demonstra que aproximadamente 25% dos entrevistados planejam adquirir uma 

bicicleta no período de três a seis meses a partir da data de publicação da pesquisa (BICYCLE 

RETAILER, 2020).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi apresentado neste trabalho, é possível perceber as vantagens que a inserção 

da bicicleta como meio de transporte apresenta para a mobilidade urbana não só durante a 

pandemia, mas também em uma realidade após o controle dessa. Por não promover 

aglomerações, ao contrário do que ocorre nos transportes públicos, além de ser um modal de 

baixo custo e não poluente, houve políticas emergenciais de inserção e melhorias para que a 

bicicleta tivesse cada vez mais prioridade nos deslocamentos urbanos. O meio de transporte 

também é visto como a melhor alternativa a viabilização de atividades físicas, essencial 

enquanto o distanciamento social é necessário, por promover segurança a quem o usa. 

 

A partir da ampla revisão bibliográfica feita ao longo da pesquisa, foi possível perceber uma 

inicial queda em uso da bicicleta no mundo. Após o incentivo realizado por diversos governos, 

tais como a disponibilização de fundos financeiros voltados a compra ou reparo de bicicletas e 

investimento em infraestrutura local, observou-se um aumento no número de viagens por esse 

meio de deslocamento. Em vários países, entretanto, o uso da bicicleta como meio de transporte 

não foi alvo de encorajamento por parte dos governantes. 
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O grande estímulo ao deslocamento por bicicletas também levantou questionamentos acerca da 

realização de viagens em uma realidade após o controle do coronavírus. A pesquisa revelou que 

o incentivo oferecido durante a pandemia pode, sim, contribuir para a sua maior presença no 

futuro, encorajando, assim, viagens sustentáveis, cidades mais seguras e a melhoria do bem-

estar da população. 
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