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1. Apresentação 

Certa vez escrevi: “bicicletas são como o rádio: nunca saem de moda, mesmo 

nos tempos mais tecnológicos”. Admito minhas paixões pela bicicleta desde cedo até 

as mais recentes aventuras que fiz. Apesar de apaixonado, estou com a bicicleta 

parada. Não de tudo, ainda vou para o trabalho com ela. Mas ela está sem viajar, sem 

passeios mais longos. Meu joelho esquerdo não suporta mais até que eu o trate. Já 

passei por ortopedistas e agora é tratar ou tratar. 

 

Figura 1 - Bicicleta do pesquisador 

Brevíssima introdução sobre mim para contextualizar que é exatamente como 

estou hoje que me sinto a respeito desta pesquisa e deste relatório: apaixonado, mas 

parado. Entregando algo aquém do que deveria, mas não deixando de entregar. O 

presente relatório é tudo que eu consigo extrair da minha pequena parcela de 

participação neste universo tão vasto do ciclismo unaiense. 

A pesquisa que originou este estudo foi conduzida por mim, jornalista em reta 

final de formação. Em tempos de pandemia, a internet foi indispensável. Os 
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questionários foram distribuídos pela internet e cinquenta e dois questionários foram 

colhidos, tabulados e analisados. Os resultados advindos desse recorte se destacam 

em pelo menos dois eixos: na indicação de que existe um sem-número de sinistros de 

trânsito envolvendo bikes que não são registrados e na tendência de que a bicicleta é 

mais importante para a economia local do que se pode supor. Além disso, obviamente, 

outros temas serão discutidos em seção oportuna do presente relatório. 

Unaí, noroeste do Estado de Minas Gerais, está situada a 175 Km de Brasília-

DF e por aqui já mataram fiscais do Ministério do Trabalho (em 2004, você 

possivelmente já ouviu falar disso) e a cidade é muito mal vista, apesar de ser o 

município mais rico do agro mineiro. Mas deveria também ser conhecida com a cidade 

das bicicletas, ou talvez, a cidade mais propícia para se andar de bike em toda a 

região. Planíssima, com poucas subidas desgastantes e ligada em sua maior parte 

por asfalto. Tem parques em construção, um rio que banha a cidade, dezenas de 

trilhas (algumas até já identificadas pela bondade de colegas ciclistas), várias belezas 

naturais e claro, o ar de cidade do interior com a movimentação de cidade de médio 

porte. Se vai de um ponto ao outro da cidade, facilmente, de bicicleta, em até trinta 

minutos. Há pessoas que residem distante até 10 Km do centro da cidade e trasladam 

de bicicleta (claro que com algum risco, mas conscientes de que dá para fazer isso 

diariamente). 

Localmente, os munícipes que costumam andar de bike se organizam em 

grupos. Não é incomum se encontrar com grupos de pedais às segundas e quintas-

feiras em três pontos da cidade (Viaduto, Praça São Cristóvão e Praça da Matriz). Isso 

foi extremamente potencializado pela pandemia – as lojas ficaram vazias de tantas 

bicicletas vendidas. Não obstante, o mercado de bicicletas é forte: são pelo menos 

quatro grandes lojas que vendem marcas nacionais e importadas e outras várias 

pequenas que atendem bairros.  

Anualmente, um comboio de ciclistas organizados em torno de uma associação 

(embora constituída legalmente não tem ativismo nas pautas que envolvem a 

bicicleta) vão a dois lugares: o distrito de Santo Antônio do Boqueirão (geralmente em 

junho) e a Cachoeira da Jiboia (geralmente em outubro ou novembro). O primeiro, 

local onde acontece uma festa tradicional, patrimônio imaterial de Unaí, há mais de 

270 anos. O segundo, a maior queda d’água livre de Minas Gerais, uma cachoeira 

situada na divisa entre Unaí e Uruana de Minas, cerca de 90 Km do centro de Unaí. 
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A cidade possui alguns pouquíssimos metros de ciclovia e outros pouquíssimos 

metros de ciclofaixa. Não há política pública local neste sentido. A cidade ainda não 

possui Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) e está desenvolvendo audiências 

públicas para tratar do Novo Plano Diretor da cidade que deverá servir de base para 

a construção do PlanMob.  

O presente estudo (embora situado em 2020) deverá servir de base para a 

elaboração do PlanMob de Unaí juntamente com as audiências públicas e com a 

mobilização de outros ciclistas. Farei questão de protocolá-lo junto a Secretaria de 

Juventude, Esportes e Lazer bem como à Secretaria de Obras, Infraestrutura e 

Trânsito da cidade, assim que for validado pela Rede Bike Anjo para que constitua 

talvez o único estudo local neste aspecto para o PlanMob. 

É evidente, porém, que o ativismo dos ciclistas na cidade tem crescido. Além dos 

pedais limpa e identifica-trilha, pela primeira vez foi realizado1 o Pedal da Paz em 

novembro de 2021 em Unaí. O evento teve a coordenação de Sandra Maria Noronha, 

uma ciclista com quem tive a oportunidade de pedalar em meu grupo durante um bom 

tempo até que eu estragasse meu joelho, uma pessoa com o coração disposto e de 

um amor incondicional à sua família. E também teve, pela primeira vez, uma 

coalização de pequenos grupos, movimentos e páginas de mídias sociais 

representadas: Bike Suja Unaí, Pedalindas Unaí, Bonde das Pedaleiras, Catraca Livre 

Unaí, 29 Bikes, Pedalando e Parando Unaí-MG, Dinossauros Unaí, COPEDAL, As 

damas do Pedal, Canelas de Aço Unaí, Pedal dos Amigos. 

Embora eu devesse, não participei do Pedal da Paz. Além dos problemas com o 

joelho, trabalhava exaustivamente e isso me rendeu um esgotamento mental 

(Síndrome de Burnout). Fiquei afastado do trabalho por um tempo. Então, conseguir 

realizar a finalização deste relatório é para mim a segunda maior vitória. A primeira é 

ver meu pai vivo, pedalando novamente, após um sinistro em primeiro de dezembro 

de 2020 que o colocou na cama por dezenas de dias sem andar, sob risco de 

complicações maiores.  

Ele pedalava durante a noite por uma via urbana (hoje em duplicação e com 

garantia de que haverá uma ciclofaixa quando concluída) e foi atingido por um jovem 

que pilotava uma moto. O jovem em questão não tinha habilitação. Os documentos 

da moto estavam irregulares. A moto não era dele. O jovem não respeitou a 

                                                           
1 Portal Unaí. Disponível em: https://portalunai.com.br/unai-participa-pela-primeira-vez-do-pedal-da-paz/  

https://portalunai.com.br/unai-participa-pela-primeira-vez-do-pedal-da-paz/
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preferência do meu pai na pista nem fez sua obrigação de parar no cruzamento. Eles 

foram para o hospital juntos na ambulância dos Bombeiros e quando eu cheguei ao 

hospital, ele estava saindo (havia tido apenas pequenas escoriações).  

Foi a última vez que o vi. Nem mesmo a Justiça o localizou após meu pai mover 

um processo contra ele para reaver pelo menos o valor da bicicleta que virou ferro-

velho, dos equipamentos (alguns sequer foram localizados de tão forte que foi a 

batida), de parte dos suprimentos médicos não cobertos pelo SUS e claro, do seu 

celular que ficou esfarelado. Sobram as mágoas do meu pai em relação a todo o 

distrate que sofreu, todas as deseducações e impropérios proferidos ao telefone e a 

sensação de impunidade, tal qual a irresponsabilidade do jovem no guidão de uma 

moto.  

Meu pai permanece vivo e bem. Sente frequentes dores, mas continua bem. 

Venceu o medo de pedalar recentemente. Mas ainda não confia em pedalar à noite, 

mesmo tendo readquirido todos os equipamentos luminosos. Não é pra menos depois 

de sua experiência de quase morte. Agora resta seguir a vida. A bicicleta nunca sai 

de moda. A violência no trânsito, essa sim, nunca deveria ter entrado. 

Em nível local, gostaria de agradecer nominalmente à algumas pessoas que 

foram essenciais para que os questionários chegassem nos ciclistas: Luiz Gustavo 

Santos, Felipe Silva Gonçalves, Nash Natural de Castro Regueira, Ronivon Camargo 

dos Santos, Juliana Costa e Souza, Vinício Guimarães de Melo, Alex Lamounier 

Campos e Ana Luiza Castro. 

Meu abraço carinhoso ao César Barreto (a primeira pessoa do Bike Anjo que 

entrou em contato comigo). Minha total reverência à Joyce Ibiapina pela forma como 

conduziu a minha situação me dando todo prazo do mundo e confiando muito em mim. 

Lamento não ter entregue mais do que o mínimo. E meu agradecimento à Vívian que 

organizava os paranauês do Jitsi e ainda trocava boas ideias sobre como tocar essa 

pesquisa. Peço desculpas à Associação Bike Anjo. E digo que, mesmo não estando 

como ciclista, sou hoje um Bike Anjo de coração. Aos Anjos de todo o Brasil, 

pedalemos! 

Que os resultados desta pesquisa ecoem com a graça da intenção que tive ao 

submetê-la. 

 

Unaí, Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2022. 

Bruno de Oliveira Rocha (Bruno Cidadão) 

Jornalista DRT 21308/MG 



7 

2. Nota de esclarecimento sobre o termo “acidente de trânsito” 

Quando do início da pesquisa “Perfil do Ciclista – Unaí-MG”, ainda estava em 

vigor a terminologia “acidente de trânsito”, que foi alterada para “sinistros de trânsito” 

pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR nº 

10.697/20202. Destarte, em alguns momentos do relatório e no formulário de pesquisa, 

a terminologia “acidente de trânsito” irá aparecer devendo ser interpretada conforme 

a nova terminologia. A alteração não foi realizada visando preservar a originalidade 

do questionário. 

De acordo com a NBR 10.697/2020, são sinistros de trânsito “todo evento que 

resulte em dano ao veículo ou à sua carga e/ou em lesões a pessoas e/ou animais, e 

que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, 

em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em 

áreas abertas ao público”. 

 

3. A pesquisa “Perfil do Ciclista – Unaí/MG” 

3.1 A iniciativa 

A ideia de realizar uma pesquisa para identificar o perfil do ciclista unaiense tem 

raízes na vida e trajetória de Bruno de Oliveira Rocha, pesquisador responsável pelo 

projeto e ciclista residente em Unaí-MG, que via no seu dia a dia a responsabilidade 

de quantificar e qualificar o ciclista unaiense.  

Após ter trabalhado por três anos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), percebeu não existir nenhuma pesquisa oficial a respeito do número de 

bicicletas em circulação já que não são regulamentadas. Também percebeu que 

muitas vezes furtos, roubos e sinistros não são comunicados à Polícia quando 

acontecem com os ciclistas.  

Tendo retornado aos pedais em 2019 após ter tido três bicicletas furtadas, Bruno 

submeteu o projeto de realizar a pesquisa e identificar para além do perfil do ciclista, 

                                                           
2 ABNT. Norma disponível em: 
https://www.abramet.com.br/repo/public/commons/ABNT%20NBR10697%202020%20Acidentes%20de%20Tr
ansito%20Terminologia.pdf 

https://www.abramet.com.br/repo/public/commons/ABNT%20NBR10697%202020%20Acidentes%20de%20Transito%20Terminologia.pdf
https://www.abramet.com.br/repo/public/commons/ABNT%20NBR10697%202020%20Acidentes%20de%20Transito%20Terminologia.pdf
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outros temas como sinistros (com e sem vítima), a movimentação do mercado local 

de bicicletas e o tipo de uso que o ciclista unaiense dá para a sua bicicleta. 

 

3.2 Financiamento 

A pesquisa “Perfil do Ciclista – Unaí/MG” obteve financiamento a partir da 

concorrência no edital de apoio Fundo Local Bike Anjo #5 da Associação Bike Anjo 

(CNPJ nº 19.515.100/0001-89). O valor aprovado para o projeto “GRANDE 

REPORTAGEM COM LEVANTAMENTO DE MORTES E ACIDENTES DE 

CICLISTAS NO MUNICÍPIO DE UNAÍ, MINAS GERAIS” foi de R$ 1.000,00. O 

resultado do projeto foi publicado em 31 de janeiro de 20203. O recurso foi pago ao 

pesquisador por meio de transferência bancária para uso nas atividades de realização 

do projeto aprovado. 

 

3.3 Alteração do projeto inicial 

Devido à pandemia que afetou todo o mundo, os prazos de execução do projeto 

foram flexibilizados. Além disso, houve também substituição dos supervisores de 

execução do projeto, sendo reavaliado o objeto do projeto e consideradas as 

alterações. As anotações desta reunião realizada no dia 02 de março de 2021 estão 

presentes no “Anexo II – Acompanhamento da Rede Bike Anjo”. 

Ao invés de focar nas mortes e acidentes, dadas as dificuldades mencionadas 

pelo pesquisador, o objeto da pesquisa foi alterado de modo a construir um perfil do 

ciclista da cidade e, desta forma, fortalecer as discussões e munir o movimento em 

torno do uso da bicicleta com informações factuais e legítimas. 

Na oportunidade das discussões, feitas através de reuniões virtuais com as 

gestoras locais, Joyce e Vivian, da Rede Bike Anjo (Distrito Federal e Rio de Janeiro), 

o pesquisador mencionou dificuldades políticas locais para realização de audiência 

pública conforme estabelecido no projeto. Também na oportunidade foi alinhado que 

poderia ser realizada uma nova edição da pesquisa em 2021 e, portanto, ser realizado 

um comparativo entre as duas pesquisas. 

                                                           
3 Bike Anjo. Resultado disponível em: https://www.bikeanjo.org/blog/2020/01/31/resultado-5fundolocal/ 

https://www.bikeanjo.org/blog/2020/01/31/resultado-5fundolocal/
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Apesar das discussões, a execução das atividades planejadas não aconteceu. 

E o resultado da pesquisa se limitou à aplicação do questionário em 2020 e ao 

presente relatório que analisa exclusivamente os resultados da aplicação. 

 

3.4 Metodologia 

A pesquisa realizada teve metodologia bastante simplificada para sua execução. 

Nesta seção, são identificados os pormenores de como a pesquisa foi realizada, 

sendo disponível o questionário na íntegra no “Anexo I – Formulário da Pesquisa”. 

 

3.4.1 Período e meio de realização 

A pesquisa foi realizada entre os dias 02 de junho de 2020 e 12 de junho de 

2020, ficando o questionário virtual aberto na plataforma Google Forms, com link 

público4 distribuído por meio de mensageiros virtuais, mídias sociais do pesquisador 

e na veiculação oral com os próprios ciclistas. 

 

3.4.2 Público-alvo 

Esperava-se para esta pesquisa ciclistas que utilizassem bicicletas a propulsão 

humana (considera-se, para os fins desta pesquisa, propulsão humana as que 

possuem auxílio de motorização, mas esta é passível de desligamento ou de não 

acionamento) e que residissem a maior parte do tempo em Unaí-MG, 

independentemente do bairro em que residiam. Esperava-se respondentes de 13 anos 

acima que pedalassem com frequência no município de Unaí, independentemente do 

tipo de uso (lazer, trabalho, estudo, etc.). 

 

3.4.3 Fluxo de perguntas 

O primeiro grupo de perguntas (página inicial da pesquisa) era objetivamente o 

perfil do ciclista enquanto humano. O questionário foi anônimo. As perguntas 

buscavam saber: idade, escolaridade, bairro de moradia, renda individual mensal, 

                                                           
4 Link da pesquisa: https://forms.gle/fxdnMwArnX4HXpjF7.  

https://forms.gle/fxdnMwArnX4HXpjF7
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residência habitual na cidade, tipo de uso da bicicleta, tempo de uso da bicicleta como 

meio de transporte, motivação para o uso da bicicleta, uso ou posse de bicicleta 

elétrica e ainda se o respondente já havia se envolvido em algum acidente de trânsito 

utilizando a bicicleta. 

O segundo grupo de perguntas era aberto para quem respondeu sim à questão 

do grupo anterior que perguntava sobre o respondente ter sofrido acidente de trânsito. 

Neste bloco de perguntas, as perguntas buscavam identificar: quantos foram os 

acidentes, se houve ferimentos, se houve prestação de socorro, se foi feito registro 

policial, se houve danos à bicicleta e se o respondente aceitaria ser contatado para 

buscar maiores informações. 

O terceiro grupo de perguntas visava identificar informações sobre a bicicleta do 

respondente, portanto ele abria para todos os respondentes. O bloco buscava saber: 

quantas bicicletas o respondente possuía, qual a origem da compra da bicicleta, 

quanto custava a bicicleta, o tipo da principal bicicleta, a frequência de manutenções 

da bicicleta e se o respondente tinha bicicleta elétrica. 

Já o quarto bloco de perguntas, também universal a todos os respondentes, 

buscava saber sobre os trajetos realizados pelos respondentes. Entre as perguntas 

estavam: quantos dias o respondente usava a bicicleta, se ele usava de forma 

combinada com outro meio de transporte, qual o principal problema enfrentado, o que 

o faria pedalar mais, o tempo médio do trajeto mais frequente realizado com a 

bicicleta, se há ou não avenidas ou ruas íngremes no trajeto. 

Por fim, o último bloco coletava informações dos respondentes que assim 

permitiam e gostariam de ser informados dos resultados da pesquisa. 

 

3.5 Dificuldades encontradas 

Em fevereiro de 2020, prestes a iniciar o levantamento de dados referente a 

acidentes e mortes no município de Unaí junto às forças de segurança, houve 

dificuldade em explicar aos policiais a origem da solicitação e a necessidade dos 

dados. Vencida essa primeira dificuldade, foram agendadas conversas com a divisão 

de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, 28º Batalhão de Polícia Militar, 

que tratou de orientar quais dados poderiam ser obtidos e quais não poderiam ser 

obtidos por vias administrativas junto à autoridade policial. 
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Com a declaração de pandemia, fechamento geral do país e mobilização das 

forças policiais para efetuar o controle de pessoas devido ao risco de contaminação 

com a covid-19, as conversas foram pausadas e não houve a oficialização do pedido 

de dados5 e adiante houve alteração do objeto da pesquisa. 

Deste modo, passa-se aos desafios encontrados durante a aplicação da 

pesquisa. O tempo de resposta, motivado pela quantidade de respostas, foi algo 

reclamado por alguns dos respondentes durante a aplicação do questionário. Outra 

dificuldade encontrada foi que parte dos convocados à resposta não se enxergavam 

como ciclistas. Em justificativa argumentavam que pedalavam “só quando dava”, “não 

é profissional”, “não tem bicicleta qualificada para ser chamada de bike de pedalar”, 

entre outros argumentos ligados à incapacidade de se perceber como ciclista devido 

aos parâmetros conceituais errôneos utilizados no modelo mental dos possíveis 

respondentes. 

Uma última dificuldade encontrada na aplicação do questionário foi o formato 

virtual. Essa em menor escala, mas importante de se haver menção. Alguns dos 

respondentes achariam melhor que o questionário fosse feito de forma tradicional (um 

pesquisador entrevista com uma prancheta, ou mesmo com o uso do celular, porém 

com a inscrição das respostas pelo próprio pesquisador e não pelo ciclista). Ao que 

parece, o entrevistado se sente mais confiante em poder falar tudo que pensa e deixar 

que o pesquisador tabule e marque aquela resposta. 

Apesar das dificuldades encontradas, nenhuma delas foi limitadora da aplicação 

do questionário. Portanto, a pesquisa aconteceu sem maiores dificuldades. 

 

3.6 Erros detectados após a aplicação 

A construção do questionário implica em pensar em uma série de parâmetros 

que sirvam posteriormente para análise e tabulação. Ao verificar que foram traçados 

vários perfis, identificou-se a ausência de uma pergunta sobre gênero dos 

respondentes. Tal identificação foi realizada já na primeira análise dos resultados 

juntamente com a equipe de supervisão da Rede Bike Anjo Nacional, porém como a 

pesquisa já tinha sido realizada, registra-se a detecção do erro. 

                                                           
5 Ofício direcionado à Polícia Militar foi elaborado, porém não foi entregue devido às mudanças do objeto da 
pesquisa. O referido ofício está disponível no Anexo IV – Documentos Adicionais. 
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Outro erro identificado, na verdade um vício de processo, foi uma pergunta 

similar a outra buscando saber se a pessoa respondente tinha bicicleta elétrica. Duas 

perguntas, embora em blocos distintos, trouxeram resultados similares. Registra-se a 

detecção do vício. 

Por fim, outro erro detectado na aplicação da pesquisa foi o tempo utilizado para 

os respondentes, já que no universo de 85 mil habitantes (estimativa do IBGE em 

2021 para o município de Unaí) seria interessante ter conseguido um mínimo de 85 

respostas para sinalizar 0,1% do total de munícipes. Ou pelo menos 63 respostas para 

sinalizar 0,1% do total de residentes no perímetro urbano do município. 

 

4. Resultados e discussão da pesquisa “Perfil do Ciclista – Unaí/MG” 

4.1 Respostas desconsideradas 

Foram desconsideradas 2 respostas do universo total. Uma resposta foi 

desconsiderada porque a pessoa respondente marcou que não reside maior parte do 

tempo em Unaí e a outra resposta foi desconsiderada por ter sido uma duplicata da 

resposta anterior, tendo exatamente todos os dados da resposta submetida 23 

segundos anteriores. 

 

4.2 Perfil dos respondentes 

4.2.1 Escolaridade 

Os respondentes tinham, em sua maioria, ensino médio (completo ou 

incompleto). Entre a segunda maioria estavam os que fizeram ensino superior 

(completo ou incompleto). O gráfico abaixo determina o universo da escolaridade dos 

respondentes. 
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4.2.2 Faixa etária 

Prezando pela diversificação do universo de respondentes, foi permitido que 

menores de idade também respondessem ao questionário. Eles somam 20% do total 

de respondentes. Jovens de 18 a 29 anos de idade somam 34% do universo. Adultos 

de 30 a 50 anos de idade somam 38% e idosos com mais de 50 anos somam 8%. 

 

 
 

4.2.3 Renda 

Em relação à renda, maior parte dos respondentes (72%) recebia até três 

salários mínimos. E apenas um dos respondentes tinha renda superior a dez salários 

mínimos mensais. 
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4.2.4 Distribuição geográfica dos respondentes 

A distribuição da pesquisa se deu de modo online, mas não foi direcional. 

Buscou-se a aplicação por meio de atores locais específicos (ciclistas membros de 

grupos de determinadas regiões da cidade, profissionais de comunicação, 

proprietários de lojas de bicicleta, etc.) para que a distribuição fosse o mais uniforme 

possível e a pesquisa acontecesse sem nenhum vício de influência do grupo de 

ciclistas ao qual o pesquisador estava vinculado. 

Determinada a geolocalização dos bairros dos respondentes a partir da 

plataforma do Google MyMaps, foi possível perceber que pessoas de 20 bairros foram 

atingidas, de modo que a distribuição visual dos pontos em azul no mapa abaixo 

representa a distribuição dos respondentes dos questionários e à esquerda o nome 

do bairro (e entre parênteses, o número de respondentes por bairro). 
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4.2.5 Tipo de bicicleta e origem de compra 

82% dos ciclistas respondentes da pesquisa tinham bicicletas do tipo Mountain 

Bike (MTB). Speed, Fixa e Híbrida, dois respondentes cada modelo. E três 

respondentes tinham bicicletas elétricas. 76% das bicicletas foram adquiridas novas e 

24% usadas.  
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Do universo de compradores de bicicletas novas, 21% compraram em lojas 

virtuais através da internet, 76,3% compraram em lojas físicas na cidade de Unaí-MG 

e um único respondente disse ter comprado de um terceiro (pessoa física), 

possivelmente bem arrematado em algum prêmio ou outro concurso. Convém 

registrar que a proximidade da cidade com o Distrito Federal não impactou na compra 

de bicicletas fora da cidade. A variedade de modelos, marcas e qualidades de 

bicicletas faz com que as faixas de valores indicadas pelos respondentes a respeito 

do valor de compra de suas bicicletas sejam bastante diversificadas: até R$ 999,99 

(23,7%), entre R$ 1.000 e 1.999,99 (23,7%), entre R$ 2.000 e R$ 2.999,99 (23,7%), 

entre R$ 3.000 e 4.999,99 (13,1%), entre R$ 5.000 e R$ 9.999,99 (13,1%) e acima de 

R$ 10.000,00 (2,7%). 

Dos que compraram bicicletas usadas, o repasse entre pessoas físicas foi o mais 

comum. 75% disseram ter comprado a bicicleta de uma outra pessoa em Unaí-MG, 

8% disseram ter comprado de outra pessoa em outra cidade e 16,7% disseram ter 

comprado em lojas físicas na cidade de Unaí. O valor indicado pelos respondentes 

para a compra de bicicletas usadas foi de até R$ 999,99 (66,6%) e entre R$ 1.000 e 

R$ 1999,99 (33,4%). 

 
34% dos respondentes disseram ter comprado bicicletas com valor abaixo do 

salário mínimo. À medida em que crescem as faixas de valores, diminuem os 

compradores. Uma bicicleta de entrada para pedalar com segurança e certa 

comodidade em trajetos urbanos e semiurbanos costuma custar entre 1,5 e 2,5 

salários mínimos. O preço médio de uma bicicleta de entrada na cidade, apurado pela 
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pesquisa observatória e de campo realizada, estava situado em R$ 1.900,006, o que 

equivalente a 1,82 salário mínimo (referência de 20207, ano da pesquisa). De acordo 

com os números apresentados na pesquisa, 60% dos respondentes compraram 

bicicletas de entrada, segundo o valor médio apresentado. 

 

4.2.5.1 O fenômeno das bikes elétricas 

Embora a cidade de Unaí tenha uma geografia bastante propícia ao uso das 

bicicletas a propulsão humana, não é incomum ver transitando em toda rua bicicletas 

elétricas. O uso das bicicletas é permitido sem a necessidade de Carteira de 

Habilitação e o aumento do uso das quase motocicletas fez com que a Polícia Militar 

realizasse diversas campanhas de conscientização8 para diminuir os sinistros de 

trânsito na cidade. 

 

Figura 2 - Bicicletas elétricas estacionadas à frente da Escola Pública de Unaí 

 

                                                           
6 A pesquisa de campo foi realizada entre os dias 18 e 22 de maio de 2020, com cotações por telefone (devido a 
pandemia) realizadas nas empresas: Bicicletaria Braz, Centauro Bikes, Casa do Ciclista e Bicicletaria do Gessi, 
todas situadas em Unaí-MG. O modelo cotado foi uma bicicleta aro 29, com 21 marchas, relação de origem 
nacional, com pneus semiurbanos e dotada de pedais em metal, freio à disco e quadro em pintura fosca. O valor 
médio obtido não teve centavos devido a maioria das lojas terem preços com final zero. 
7 O salário mínimo em 2020 custava R$ 1.045,00. O valor atual do salário mínimo em 2022 é de R$ 1.212,00. 
8 G1. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2019/07/05/policia-militar-e-prefeitura-
de-unai-fazem-campanha-para-uso-consciente-de-bicicletas-eletricas.ghtml  

https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2019/07/05/policia-militar-e-prefeitura-de-unai-fazem-campanha-para-uso-consciente-de-bicicletas-eletricas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2019/07/05/policia-militar-e-prefeitura-de-unai-fazem-campanha-para-uso-consciente-de-bicicletas-eletricas.ghtml


18 

4.3 O uso da bicicleta 

40% dos respondentes disseram usar a bicicleta para trabalhar. Destes, apenas 

um dos respondentes disse pedalar há menos de um ano, enquanto 70% disseram 

pedalar há mais de cinco anos.  

Para 44% dos respondentes, o uso da bicicleta no dia a dia tem apenas a 

finalidade de lazer e exercitar-se. Destes, 31,8% pedala há menos de um ano. 45,4% 

há mais de cinco anos. 

26% dos respondentes disseram usar a bicicleta para estudar, sendo quase a 

totalidade, adolescentes e jovens entre 14 e 29 anos de idade. Destes, 69,2% pedalam 

há mais de cinco anos. 

 

Figura 3 - Bicicleta é utilizada para lazer, compras, exercício e estudo na cidade 

O uso da bicicleta pelos unaienses tem o apelo da saúde (64%), da rapidez e 

praticidade (14%), do custo-benefício (8%), da prática ser ambientalmente correta 

(4%). Outros 10% disseram usar a bicicleta como meio de transporte por outro motivo 

não listado. 
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Entre os que consideram o uso da bicicleta como meio de transporte mais rápido 

e prático, 85,7% dos respondentes moram em bairros mais distantes do centro da 

cidade (Novo Horizonte, Sagarana e Cachoeira). Para os que consideram a bicicleta 

saudável, a distribuição geográfica dos respondentes é totalmente heterogênea. 

 

4.3.1 Tempo de uso da bicicleta 

Entre os respondentes, a maior parte (60%) usa a bicicleta há mais de 5 anos 

como meio de transporte. Nota-se também, provavelmente motivado pela pandemia, 

um número expressivo de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte há 

menos de um ano (18%). 
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4.3.2 Uso diário da bicicleta 

Não é nada incomum ver bicicletários próximos a escolas, farmácias, casas 

lotéricas, bancos, órgãos públicos e clubes. O motivo é simples: as pessoas realmente 

utilizam a bicicleta diariamente como meio de transporte.  

 

Figura 4 - Bicicletário à frente de um banco na cidade 

A pesquisa “Perfil do Ciclista” trouxe uma revelação interessante: entre os 

respondentes, 38% utilizavam a bicicleta de 5 a 7 dias por semana. 42% usam a maior 

parte da semana útil (entre 3 e 4 dias). 16% usam a bicicleta apenas dois dias na 

semana. E apenas 4% responderam usar a bicicleta apenas uma vez na semana. 

 

Considerando o trajeto mais frequente que o respondente realizava, ele 

respondeu o tempo de duração deste trajeto e os resultados apontam para um 

equilíbrio: trajetos maiores que trinta minutos equivalem a 58% das respostas 

enquanto trajetos de 10 a 30 minutos são 28% das respostas e trajetos de até 10 

minutos são 14% das respostas. 
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Entre os respondentes que pedalavam entre cinco e sete dias na semana, 57,9% 

pedalavam até 30 minutos no seu trajeto mais habitual enquanto que o restante 

pedalava mais de 30 minutos. O panorama altera quando são considerados os 

respondentes que pedalavam entre três e quatro dias na semana: 66,6% pedalam 

mais de 30 minutos (11 dos 21 respondentes mencionaram pedalar mais de uma hora, 

o que significa trajetos mais esportivos). Entre os que pedalam um ou dois dias na 

semana, 70% pedalam mais de 30 minutos ao dia. 

 

Figura 5 - Bicicletário em frente a prédio público na cidade 
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4.3.3 Seguro e manutenção 

Apenas 10% dos respondentes têm seguro para suas bicicletas. Em sua maioria, 

são donos e donas de bicicletas do tipo Mountain Bike e que pedalam mais de uma 

hora ao dia na maior parte dos dias da semana (4 dos 5 respondentes). Os preços 

das bikes adquiridas varia entre três e até mais de 10 mil reais, segundo os 

respondentes. Três dos cinco respondentes que afirmaram possuir seguro adquiriram 

sua bicicleta há menos de um ano – tem sido frequente a oferta de seguros pelas 

próprias lojas como um produto adicional com benefícios para quem fecha o seguro 

na hora que compra a bicicleta – e os outros dois mencionaram ter adquirido a bike 

entre um e três anos atrás. 

Quando o assunto é manutenção das bicicletas, os unaienses são cuidadosos: 

42% levam a bicicleta pelo menos uma vez a cada três meses na oficina para realizar 

reparos ou manutenções. Aqueles que levam a bicicleta semestralmente somam 22% 

enquanto que os que levam anualmente somam 18%. Apenas 18% confessam passar 

até mais de um ano sem ir à bicicletaria/oficina para realizar manutenções na bicicleta. 

 

Entre os mais descuidados com a bicicleta estão os que fazem pequenos trajetos 

(de até trinta minutos por dia). Eles somam 66% dos que passam mais de um ano 

sem levar a bike à manutenção. Já entre os mais cuidadosos (aqueles que levam a 

bicicleta pelo menos uma vez a cada três meses à manutenção) estão os que fazem 

trajetos superiores a trinta minutos. Eles somam 76,1% do total, destes dois terços 

fazem trajetos diários superiores a uma hora. 
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4.4 Sinistros de trânsito envolvendo bikes 

Oito dos 50 respondentes da pesquisa afirmaram terem se envolvido em algum 

acidente utilizando a bicicleta. Todos os oito não registraram boletim de ocorrência, 

isto é, 100% da amostra. 37,5% dos respondentes afirmaram que sua bicicleta sofreu 

danos. 62,5% tiveram ferimentos. 62,5% também informaram ter tido prestação de 

socorro pelo outro envolvido. 

Dos envolvidos nos sinistros que tiveram hematomas, ferimentos ou outro tipo 

de machucado, dois dos cinco informaram não ter tido prestação de socorro por parte 

do outro envolvido no sinistro. Isto é, o motorista e o motociclista envolvidos fugiram 

do local do acidente e não prestaram socorro. Este número é preocupante: 40% 

informaram omissão de socorro e a totalidade não registrou boletim de ocorrência. O 

que indica a subnotificação de casos de sinistros de trânsito envolvendo bicicletas, o 

que pode chegar a desencorajar a prática do ciclismo. 

 

Figura 6 - Acidente com bicicleta próximo ao viaduto da cidade (Fonte: CBMMG) 
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Na íntegra, abaixo, a tabela mostra os relatos dos ciclistas que manifestaram ter 

se envolvido em sinistros de trânsito. Os eventos manifestados pelos ciclistas 

aconteceram em 2020 (1), 2019 (3), 2018 (2), 2008 (1) e 2007 (1). 

Um carro freio a minha frente e abriu a porta pra não machucar o meu parceiro do 

lado bati em cheio na porta do carro o dono do automóvel me socorreu e me 

auxiliou até chegar em minha residência  

Motociclista não respeitou a minha preferência na rotatória e acabei colidindo 

lateralmente com a moto. Machuquei os dedos das mãos  

Eu estava descendo na rua e o motorista abriu a porta sem olhar o retrovisor, 

minha bike entrou para dentro do carro e eu passei por cima da porta e cai na 

frente do carro  

Eu tava atravessando a rua e um cara me atropelou de bike, e ele estava 

empurrando outra bike ou seja uma pessoa suas bike 

Atropelei uma biz no cruzamento. 

Estava na rua quando um motorista do carro no acostamento  sem se certificar se 

havia alguém passando,abriu a porta bruscamente sem que eu pudesse reagir e 

me desviar acertando asim meu ombro e deixando o roxo e alto 

Eu fui fechado por motociclista enquanto ele fazia uma curva sem me ver, mas 

nesse caso não tinha muito um errado, pois ele deu seta mas como eu estava ao 

lado dele ele n viu no retrovisor e eu n vi a seta 

um automovel me fechou... 
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5. Considerações Finais 

A pesquisa “Perfil do Ciclista – Unaí/MG – 2020” identificou nuances do ciclismo 

unaiense importantes para as discussões futuras e novas pesquisas. Mesmo havendo 

alterações no objeto inicial da pesquisa e erros detectados ao longo do caminho, o 

questionário foi aplicado por 10 dias e alcançou 50 respostas líquidas, por pessoas de 

13 a 74 anos de idade, residentes em 20 bairros da cidade de Unaí, sendo portanto 

uma pesquisa descentralizada. 

82% dos respondentes utilizavam a popular bicicleta do tipo MTB. As lojas físicas 

da própria cidade são responsáveis por 76,3% das vendas de bicicletas novas. Bikes 

elétricas são um fenômeno na cidade que tem também uma geografia muito propícia 

à mobilidade dos ciclistas. 

Boa parte dos respondentes usam a bike para trabalhar e quase metade para 

lazer e exercício, manifestando preocupação com a saúde para motivar a prática do 

ciclismo. 60% dos respondentes usa a bike há mais de cinco anos. Mais de um terço 

usa a bike praticamente todos os dias. Mais de metade usa por mais de 30 minutos 

ao dia. 

Em relação à segurança, apenas 10% dos ciclistas têm seguro para suas bikes. 

O valor das bicicletas seguradas está entre 3 a mais de 10 mil reais. Já quanto aos 

cuidados, 42% levam a bicicleta à oficina local para reparos, manutenções e melhorias 

pelo menos uma vez a cada três meses. 66% das pessoas que passam mais de um 

ano sem levar a bike à oficina são pessoas que usam pouco a bicicleta (até 30 minutos 

por dia). 

Por fim e talvez a estatística mais gritante: a totalidade dos respondentes que 

afirmou ter se envolvido em sinistros de trânsito com a bike não registrou boletim de 

ocorrência, o que indica que há bastante subnotificação dos dados relativos à mortes, 

sinistros e outras ocorrências vinculadas à bike. A situação fica ainda pior quando dos 

sinistros que tiveram ferimentos 40% dos respondentes afirmaram que houve omissão 

de socorro pela outra parte. 

A ausência de ciclovias nas principais vias da cidade é uma questão 

preocupante, já que apenas os novos bairros estão começando a ter essa 

infraestrutura enquanto os dados da pesquisa apontam para a existência de sinistros 
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de trânsito com ferimentos, situações que possivelmente teriam chances de serem 

evitadas se os ciclistas tivessem uma via preferencial. 

 
Figura 7 - Primeiro loteamento com ciclovia em Unaí; há apenas alguns quilômetros de ciclovia e ciclofaixas na 

cidade 

Conclui-se, portanto, que a pesquisa alcançou parte do objetivo proposto e que 

se constitui num importante apoio para as discussões futuras da construção do Plano 

de Mobilidade Urbana de Unaí. 
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Anexo I – Formulário da Pesquisa 
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Anexo II – Acompanhamento da Rede Bike Anjo 

APONTAMENTOS REUNIÃO 02/03/2021 

 
Joyce (DF) - Gestora Institucional BA 
Vivian (RJ) - Primeira comunicação 
César (SE) - Anjo do Projeto 
 

CRONOGRAMA 
 

Janeiro, Fevereiro - definição com César; 
Março - início dos trabalhos; 
Abril-Maio - suspensão dos trabalhos, lockdown; 
Junho - pesquisa entre ciclistas; 
Julho - análise preliminar dos dados e informe ao César; 
Agosto - suspensão dos trabalhos, lockdown; 
Setembro - publicação da matéria, análise de dados do DataSUS e reinício da reportagem; 
Outubro-Janeiro - eleições, chuvas (esvaziamento de ciclistas) e alta do contágio; 
Fevereiro - contato com César para reajuste de contrapartida; 
Março - Reunião com Vivian e Joyce; 
Abril - volto a trabalhar em CH cheia + edição de site de notícias; 
 

PROPOSTA INICIAL 
 

 

 anexo; 
 dificuldades com a Polícia Militar sobre a informação; 
 dificuldades da pandemia; 
 dificuldades políticas; 
 produção de reportagem; 
 audiência pública em Câmara; 
 bikes elétricas; 

 

O QUE JÁ FOI FEITO 
 

 Algumas coletas de imagens, dados e outras informações acessórias; 
 Pesquisa Perfil do Ciclista (52 respostas), já é material que pode ser produzido um 

relatório; 
 Matéria em formato de nota (feita dentro de um projeto laboratorial da faculdade, que 

foi incentivadora da minha participação no Fundo Local); 
o https://brunocidadao.com.br/2020/09/07/andar-de-bike-e-seguro-no-brasil-4-a-

cada-100-mortos-no-transito-sao-ciclistas/ 
o https://www.uninter.com/noticias/aluno-de-jornalismo-ead-vence-concurso-

nacional-e-vai-produzir-reportagem-sobre-bikes 

 

REAJUSTE DE CONTRAPARTIDA 
 

https://brunocidadao.com.br/2020/09/07/andar-de-bike-e-seguro-no-brasil-4-a-cada-100-mortos-no-transito-sao-ciclistas/
https://brunocidadao.com.br/2020/09/07/andar-de-bike-e-seguro-no-brasil-4-a-cada-100-mortos-no-transito-sao-ciclistas/
https://www.uninter.com/noticias/aluno-de-jornalismo-ead-vence-concurso-nacional-e-vai-produzir-reportagem-sobre-bikes
https://www.uninter.com/noticias/aluno-de-jornalismo-ead-vence-concurso-nacional-e-vai-produzir-reportagem-sobre-bikes
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 pesquisa Perfil do Ciclista pode ser refeita para alcançar mais respondentes (meta 
inicial era de alcançar pelo menos 80 questionários qualificados), gerando um novo 
relatório e tendo como critério de comparação a pesquisa anterior; 

 Dentre os respondentes, posso tentar entrevistar pessoas para compor uma 
reportagem; 

 Posso solicitar novamente os dados à PM; 

 

Mobilização de Rede Bike Anjo 
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Anexo III  – Publicação do resultado da pesquisa 

A publicação oficial do resultado da pesquisa se deu no endereço: 

https://brunocidadao.com.br/perfildociclista_unai_2020 na data de 03 de março de 

2022. 

 

Anexo IV – Documentos adicionais 

IV-I – Ofício direcionado à Polícia Militar e não entregue 

 

 

https://brunocidadao.com.br/perfildociclista_unai_2020
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IV-II Respostas ao formulário de pesquisa na íntegra (dados sensíveis restritos 

apenas à cúpula da pesquisa) 

 

 

IV-III Prestação de Contas do Financiamento da Pesquisa (dados sensíveis restritos 

apenas à cúpula da pesquisa) 

 

 

 


