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1. Introdução

O projeto BICICLETADA NACIONAL RIO+20 pretende ser o maior evento que reunirá 
ciclistas  provenientes  de  todo  o  Território  Brasileiro  que  se  deslocarão  até  a  Rio+20.   A 
Conferência  das  Nações  Unidas  Sobre  Desenvolvimento  Sustentável  (UNCSD),  também 
chamada de Rio+20, acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 20 a 22 de Junho de 2012.

A BICICLETADA NACIONAL RIO+20 representa todos os brasileiros que acreditam na 
humanização das  cidades,  na  mobilidade urbana sustentável e  na  bicicleta como transporte  
modelo, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e sugerindo alterações que incorporem os 
direitos garantidos em Lei;  que acreditam  na transformação positiva das cidades a partir do uso 
da bicicleta, de forma prática, segura e integrada.

A Organização das Nações Unidas (ONU) propõe que o período de 2011 a 2020 seja a 
Década de Ação pela Segurança no Trânsito, Resolução ONU nº 2 / 2009 – neste contexto o 
evento pretende chamar a atenção de toda a sociedade para a necessidade de políticas públicas 
que  efetivamente  funcionem,  possibilitando  o  uso  seguro  e  confortável  das  vias, 
independentemente da forma de deslocamento escolhida.

A iniciativa pacífica e contestadora demonstra que modos de transporte suaves, verdes e 
saudáveis,  além de possíveis,  são absolutamente necessários  mesmo em países de  extensões 
continentais como no caso do território brasileiro. Assim, é necessário uma mudança no  desenho 
urbano, privilegiando as soluções sustentáveis e limpas, livres de fontes poluentes e a melhoria 
na qualidade dos deslocamentos.
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2. Objetivos

2.1 Geral

Unir grupos de ciclistas provenientes de todos os estados em um ponto de encontro único, 
formando  a  Massa  Ciclística  Brasileira,  na  Conferência  Mundial  da  ONU  sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a RIO+20, onde apresentaremos uma carta/documento contendo 
diretrizes e sugestões para que todas as instâncias dos governos tenham mais atenção e tratem 
esse assunto com maior seriedade.

2.2 Específicos

 Estimular o encontro de grupos de pessoas que partirão de diversos pontos do território 
nacional, com destino à Rio+20;

 Promover uma mudança cultural onde a prioridade é do ser humano e não do veículo;
 Exigir o cumprimento das leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
 Sensibilizar sobre a importância do respeito e acessibilidade aos ciclistas e demais atores 

do trânsito não-motorizados;
 Exigir a urbanização das cidades voltada às necessidades das pessoas independente do 

meio de locomoção;
 Utilizar a bicicleta como principal meio de transporte para o deslocamento até a RIO+20;
 Divulgar o evento Rio+20 durante a jornada até o Rio de Janeiro pelos diversos grupos e 

promover a educação ambiental local;
 Promover  atividades/ações  para  mitigação  da  pegada  ecológica  produzida  pela 

comunidade visitada e pelos participantes do projeto;
 Promover  o  conceito  de  economia  solidária  local  nas  cidades  que  acolherão  os 

participantes.

3. Justificativa

 Considerando  a  aproximação  da  Conferência  Rio+20,  cujo  tema  central  é  o 
desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, e que o Brasil tem firmado seu posicionamento 
favorável aos acordos para a redução das emissões de gases poluentes das mudanças climáticas, 
o projeto BICICLETADA NACIONAL RIO+20 estimulará a formação de grupos de ciclistas 
locais  que,  partindo  de  seus  Estados  e  do  Distrito  Federal,  seguirão  para  a  RIO+20, 
demonstrando que a bicicleta é um transporte modal suave, possível, limpo e necessário.

Utilizando a bicicleta como meio de transporte – e outros veículos movidos a propulsão 
humana e/ou com fontes limpas de energia - contribuiremos para a divulgação dos meios de 
transporte sustentáveis, diminuindo simbolicamente a emissão de gases poluentes das mudanças 
climáticas.
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4. Mobilidade por bicicleta no Brasil

A solução que o Brasil precisa para enfrentar os desafios da Mobilidade passa pelo uso da 
bicicleta como meio de transporte, a qual se populariza mais e mais a cada dia ao redor do 
planeta. Ela deixa de ser vista como um simples objeto de lazer e esporte e passa a compor a 
paisagem da cidade e o dia a dia das pessoas como um veículo prático, eficiente e sustentável.

           4.1 Iniciativas do Governo Federal

Em 22 de setembro de 2004, ocasião do Dia Mundial sem Carro,  o Governo Federal  
lançou o Programa Bicicleta Brasil a ser desenvolvido no âmbito do Ministério das Cidades. 
Desde  então  foram realizadas  atividades  de  fomento aos  municípios  para  implementação de 
sistemas  cicloviários  integrados  aos  demais  modais  de  transportes  e  às  cidades.  Apesar  da 
existência do Programa, não é possível mensurar objetivamente as conquistas em escala nacional 
provenientes de sua implementação, ciclistas continuam morrendo no trânsito e o aporte de apoio 
do Ministério  das Cidades é pouquíssimo significativo.  No quesito mobilidade urbana,  neste 
momento, o Governo Federal empenha todos os seus investimentos em transportes de grande 
capacidade visando prover as cidades com melhorias para os grandes eventos que se avizinham, 
Copas das Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016). Infelizmente o 
passivo  de  transportes  estruturantes  com  qualidade  é  muito  grande  e,  aparentemente,  os 
governantes não enxergam na mobilidade por bicicleta uma proposta plausível.

O  Governo  Federal  demonstra  algum  interesse  e  começa  a  desenvolver  o  Programa 
Caminho da Escola – Transporte Escolar por Bicicletas que tem como objetivo disponibilizar 
bicicletas para os jovens frequentarem as aulas com segurança, conforto e saúde, contribuindo 
para a  redução da evasão escolar,  entre  outros.  No lançamento desse Programa a Presidente 
Dilma  Roussef  deixou  claro  que  espera  que  os  municípios  banquem  a  implementação  de 
sistemas cicloviários em suas cidades. Do Governo Federal, nada de apoio por enquanto.

Recentemente,  em janeiro  de  2012,  a  Presidente,  através  do  Ministério  das  Cidades, 
sancionou a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Esta Política,  que já nasce 
velha, é fruto de debates anteriores a 2004 e, como afirma o Secretário Nacional de Transporte e 
da Mobilidade Urbana à época, José Carlos Xavier, este conjunto de princípios e diretrizes, que 
fornece direcionamento ao Governo Federal, é "de suma importância para o desenvolvimento das 
cidades”.   A Política garante,  segundo ele,  a  prioridade aos  transportes  coletivos e  aos  não-
motorizados,  evidenciando  a  importância  do  investimento  de  recursos  públicos  em soluções 
sustentáveis para a Mobilidade, entre elas a Bicicleta.
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4.2 Iniciativa dos Governos Estaduais e Municípios

Rio de Janeiro

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, acompanhando essa tendência mundial, lançou 
o Programa Rio Capital da Bicicleta e tem realizado investimentos, ao longo dos últimos anos, 
para promover a bicicleta como meio de transporte. Hoje possui 235 km de malha cicloviária. 
Em Setembro de 2011, realizou o 1°Bicirio – Fórum Internacional de Mobilidade por Bicicleta – 
evento  com  duração  de  três  dias  e  intensa  troca  de  experiências  entre  gestores  públicos, 
acadêmicos e  sociedade civil.  Em agosto de  2011,  reativou o sistema de bicicletas  públicas 
SAMBA -  Solução Alternativa  para  a  Mobilidade por  Bicicletas  de Aluguel  -  sinalizando o 
interesse em promover  a  bicicleta  como meio de transporte seguro,  confortável  e  ecológico, 
reduzindo custos ao mesmo tempo que promove a saúde coletiva.

Distrito Federal

No Distrito Federal, o Governo anunciou em novembro de 2011, a liberação de R$ 122 
Milhões para o sistema cicloviário da região. Em janeiro de 2012, foi publicado no Diário Oficial  
do Distrito Federal, o início imediato da construção de 270 km de ciclovias em 14 cidades do 
DF. Atualmente a Política de Mobilidade por Bicicletas no DF é gerida por um Comitê composto 
por 12 autarquias do governo e 6 entidades da sociedade civil.

São Paulo e Minas Gerais

Outras cidades como São Paulo e Belo Horizonte começam a tirar alguns projetos do 
papel e já investem em sistemas cicloviários como opção de transporte diário, principalmente 
para distâncias curtas. Em Juiz de Fora, após a mobilização civil, parlamentares se mobilizaram e  
já existe um Projeto de Lei em tramitação na Câmara Municipal.

Mato Grosso e Paraná

Há ainda experiências iniciais, como Cuiabá e Curitiba, onde a sociedade civil por meio 
da internet lançou Projetos de Lei de Iniciativa Popular para tornar a bicicleta um instrumento da 
mobilidade urbana, reconhecida perante a lei. 
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Mato Grosso do Sul 

A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul contempla 38 quilômetros de 
ciclovias, de acordo com estatísticas o município tem uma frota de aproximadamente 200 mil 
bicicletas. Por ser uma cidade plana, a bicicleta é um meio de transporte bastante viável para a 
região. O município tem recebido investimento do PAC I E PAC II no entanto, o incentivo de 
investimento  do  projeto  de  Mobilidade  Urbana  contempla  a  construção  de  quatro  novos 
terminais de transbordo; 41 terminais de embarque pré-pago; abertura de 58,7 quilômetros de 
corredores exclusivos de transporte, 500 abrigos de ônibus, além da construção de um viaduto 
(na rotatória das avenidas Olavo Vilela Andrade e Gury Marques) e intervenções viárias em três 
cruzamentos.  Recursos  do  PAC  I  e  II  não  prevêem  investimento  para  instalação  de  mais 
ciclovias. No entanto, o projeto de mobilidade de que está sendo elaborado pelo PLANURB 
prevê a instalação de ciclovias de forma integrada, no entanto recuso oriundos do PAC II não tem 
previsão  de  atender  essa  demanda.  As  intervenções  e  solicitações  da  sociedade  civil  têm 
contribuído na construção de políticas públicas relacionadas â mobilidade sustentável da cidade, 
visto que por solicitação de usuários de bicicletas e sociedade civil de forma geral, vem sendo 
realizadas as audiências públicas sobre o projeto de um Plano Cicloviário para cidade de Campo 
Grande. A próxima audiência pública sobre o plano Cicloviário acontecerá no dia 09 de maio de 
2012. E uma audiência pública sobre mobilidade está prevista para o dia 29 de maio de 2012

Rio Grande do Norte 

No Rio Grande do Norte as políticas de incentivo ao uso da bicicleta como meio de 
transporte e integração a outros modais são escassas, ou quase zero. Das poucas “ciclofaixas” 
presentes na capital, estas, não integram a cidade, encontram-se fora dos padrões e depredadas, 
além de não estarem sinalizadas. O projeto Pedal Livre, realizado pela Secretaria da Mobilidade 
Urbana de Natal, que em teoria visa estimular a melhor convivência dos ciclistas e motoristas, 
ocorre aos domingos em uma avenida isolada, paradoxal a uma demanda diária, tendo em vista 
que a média de ciclistas urbanos de Natal supera a média nacional. Dentre as conquistas no 
âmbito  da  mobilidade  por  bicicleta  estão:  o  projeto  de  Lei  já  votado e  sancionado sobre  o  
Sistema  Cicloviário  de  Natal;  e,  a  Lei  que  obriga  a  construção  de  bicicletários  em órgãos 
públicos e privados.
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5. Todos somos o Trânsito! 

A resposta da população é imediata e se faz evidente pelo aumento no número de ciclistas 
brasileiros que descobrem nos transportes  sustentáveis,  a solução para enfrentar  o caos dos 
engarrafamentos e todos os demais problemas que o trânsito gera. O conceito de trânsito contido 
no Código de Trânsito Brasileiro (CBT) afirma  que:

§ 1°: Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga 
ou descarga.

§ 2°: O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito,  a  estes  cabendo,  no  âmbito  das  respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3°: Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito 
das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de 
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam 
o exercício do direito do trânsito seguro. 

§  5°:  Os órgãos  e entidades  de trânsito  pertencentes  ao Sistema Nacional  de Trânsito  darão 
prioridade em suas ações à defesa da vida, nela  incluída  a preservação da saúde e do meio 
ambiente.”

É  evidente  que  a  lei  classifica  trânsito como espaço público  utilizado por  todos,  no 
entanto, este espaço tem privilegiado somente um tipo de transporte: o individual, motorizado e 
poluente. O resultado é a situação caótica e epidêmica que vivenciamos todos os dias.

6. É  chegada  a  hora  da  mudança!  A  BICICLETADA  NACIONAL  RIO+20 
proporcionará:

 Maior alcance de divulgação do evento RIO+20, tanto pelos contatos interpessoais dos 
ciclistas durante o caminho, quanto pela repercussão nas mídias locais; 

 Promoção  junto  à  população  sobre  a  utilização  da  bicicleta  como veículo  modelo, 
demonstrando  assim,  que  o  transporte  por  propulsão  humana  é  uma  das  soluções 
urbanas mais modernas;

 Chamar atenção das autoridades para que invistam em infraestrutura adequada e no 
cumprimento das leis, promovendo assim o bem-estar comum, seguindo a tendência 
mundial,  de  promoção  de  transportes  livres  de  fontes  naturais  limitadas  e 
ecologicamente inadequadas.
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7. Público-alvo

Como público diretamente afetado, encontram-se todos os ciclistas que participarão do 
projeto BICICLETADA NACIONAL RIO+20.

Como público afetado indiretamente encontra-se toda a sociedade, principalmente àquela 
do entorno do trajeto, que perceberá a difusão do uso da bicicleta, o respeito às leis de trânsito e  
a divulgação dos conceitos de mobilidade, sustentabilidade e acessibilidade em todo o país.

8. Logística

Rotas

Cada grupo estabelecerá seu trajeto, observando o caminho mais seguro e confortável. Os 
grupos se  encontrarão  em um local   comum e  seguirão juntos,  fazendo com que o  pelotão 
aumente  gradativamente  conforme  se  aproxime  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Cada  grupo 
também estabelecerá em quais cidades fará as paradas para alimentação e repouso, além das 
intervenções  educativas,  chamadas  de  “Conferência  local  da  Rio+20”,  e  de  mitigação  de 
emissões como os plantios de espécies locais.

Rota PA-PI-CE-RN-PB-PE-AL-SE-BA-ES–RJ (Bonde Nordeste)

Rota AM-MT-MS-GO-DF-MG-RJ (Bonde Centro-Oeste)

Rota RS – SC – PR – SP – RJ (Bonde Sul)

(Ver as rotas especificas no ANEXO I)

Para  uma melhor  organização do Bonde Regional  formar-se-ão  Comissões  que  serão 
responsáveis por: 

 Comissão de organização da chegada/acolhimento em cada cidade (pode interessar a 
profissionais de relações públicas, secretaria, etc.):

  Preparar os locais de almoço ou jantar e hospedagem;
  Preparar o do local da Conferência e do plantio simbólico (à noite) ou real (de dia);
  Preparar da pedalada pela cidade – articulando com a autoridade local o melhor trajeto; 
 Organizar  a  saudação  ao  Prefeito,  assinatura  da  carta-compromisso  e  cartilhas  sobre 

Mobilidade aos Municípios (ANEXO II);
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 Comissão de Educação Ambiental (pode interessar a biólogos, educadores, ecologistas, 
etc.):

 Organizar os temas a serem abordados nas “Conferências” locais nas cidades;
 Organizar os materiais a serem levados;
 Contatar os Comitês Estaduais da Rio+20;
 Contatar as empresas/Ongs para o cálculo da pegada ecológica;
 Organizar as espécies vegetais para o plantio em cada região;

 Comissão de mídia e divulgação (pode interessar a jornalistas, escritores, etc.):
 Organizar os registros durante a pedalada;
 Organizar os registros das “Conferências” locais;
 Divulgar notícias e releases em tempo real, via livestream.

 Comissão  de  saúde  e  nutrição (pode  interessar  a  preparadores  físicos,  médicos, 
nutricionistas, etc.):

 Assegurar que todos façam seus alongamentos e exercícios antes e depois do trajeto;
 Elaborar cardápio e estratégia de preparo dos alimentos na estrada.

 Comissão de organização dos participantes (pode interessar a ciclistas profissionais, 
professores de educação física, etc.):

 Compilar e organizar as informações pessoais dos participantes e de suas bicicletas.
 Organizar as peças de reserva a serem levadas nos carros de apoio.
 Dividir os grupos de ciclistas e palestrantes (um grupo descansa enquanto outro pedala).
 Compilar e divulgar as informações de todos os Bondes.
 Conseguir painel LED com inscrição “Atenção, ciclistas na estrada”
 Conseguir 8 motoristas – fazer esquema de revezamento.
 Organizar a Logística dos carros e/ou ônibus de apoio.

9. Tipos de Apoio

Os materiais, insumos, equipamentos,  peças, veículos, alimentos, alojamento e objetos 
necessários  à  viagem  até  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  serão  obtidos  mediante  apoio  sem 
exclusividade, de empresas, órgãos governamentais e não governamentais que queiram ter sua 
marca, seu nome ou sua iniciativa, vinculados ao projeto.

9.1  Apoio do setor privado

 Doação ou empréstimo de equipamentos de segurança:
 Luzes,  capacetes,  luvas,  garrafas  d’água  (caramanholas),  refletivos,  peças  de 

reposição para as bicicletas, rastreadores (GPS) para localização em tempo real 
dos grupos.

 Alojamento  e  alimentação,  desde  que  seja  fornecida  pela  economia  local, 
privilegiando a agricultura familiar de produção orgânica;

 Apoio na confecção do kit dos participantes (item 10);
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 Impressão de material pedagógico;
 Impressão de banners de divulgação dos apoiadores e do projeto;
 Insumos para o plantio: mudas, sementes, adubos;
 Equipamentos e materiais para a produção de vídeos e artigos sobre o projeto, as 

cidades visitadas, a proposta educativa e a jornada até o Rio de Janeiro.
  

9.2  Apoio do setor público

 Articulação com as Prefeituras e suas Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, 
Cultura, Educação e Saúde para providenciar alojamento, alimentação e locais da 
intervenção educacional dos grupos participantes;

 Contato  com  a  Polícia  Rodoviária  Federal  para  pedir  apoio  e/ou  escolta  nos 
trechos mais inseguros das rodovias;

 Apoio  nas  tratativas  com  o  Governo  para  a  implementação  das  Políticas  de 
Mobilidade, apoio nas articulações com e fornecimento de verbas às Prefeituras;

 Apoio na produção de vídeos e artigos sobre o projeto, as cidades visitadas, a 
proposta educativa e a jornada até o Rio de Janeiro;

 Impressão de materiais pedagógicos;
 Impressão de banners de divulgação do projeto e dos apoiadores;
 Apoio para a confecção do kit dos participantes (item 10);
 Cartas de apoio (ANEXO III).

9.3 Apoio do terceiro setor

 Cálculo da pegada ecológica;
 Neutralização de emissão de poluentes através do plantio de mudas nativas;
 Apoio na produção de vídeos e artigos sobre o projeto e a jornada;
 Apoio em geral;
 Cartas de apoio (ANEXO III);
 Divulgação do projeto;
 Contato com os Comitês Estaduais Rio+20.

9.4 Comunicação e Mídia

- Veículos de comunicação comercial – serão convidados a divulgar o evento e produzir matérias 
durante o percurso.
- Veículos de comunicação pública – idem.
- Veículos de comunicação comunitária – convidados a divulgar e produzir artigos educacionais 
sobre a temática.
Produtos gerados:

 Vídeos e entrevistas que mostrarão o dia-a-dia de ciclistas nas cidades; 
 Vídeos e entrevistas sobre a jornada ao evento.
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Os produtos serão disponibilizados no site e/ou blog do projeto BICICLETADA NACIONAL 
RIO+20 para uso gratuito de todos.

*** Busca-se apoio  para  que  avisos  via  televisão,  rádios  comunitárias,  sejam emitidos  para 
aumentar a segurança dos ciclistas no caminho e para difundir o projeto.

10. Inscrição dos participantes 

O  participante  preencherá  a  ficha  de  inscrição  (ANEXO  IV)  e  o  termo  de 
responsabilidade (ANEXO V),  ganhará um cadastro no site e receberá um kit de participação* 
que inclui:
-  crachá e/ou pulseira de identificação;
- camisa de ciclismo da BNR20 pra ser usada na viagem por todos os participantes, mantendo o 
grupo uniformizado e facilmente identificável. 

 camiseta estadual: camiseta comum com arte a ser elaborada e produzida por cada grupo.
 haste com bandeirinha do Brasil pra colocar na bicicleta.

*  Este  quesito  vale  para  os  grupos  que  obtiverem  apoio  para  a  confecção  e  obtenção  dos 
componentes do kit.

11. Saúde e Prevenção de Acidentes 

Os participantes serão orientados a fazer exames médicos antes do evento, a assinar um 
termo de responsabilidade e a fazer exercícios de alongamento antes das pedaladas e ao final 
delas.

11.1 Alimentos 
Em consonância com os objetivos prioritários da Agenda 21 Brasileira, que recomenda 

que a produção, o consumo e a agricultura sejam sustentáveis, adotando procedimentos que 
evitem efeitos adversos à saúde humana e ambiental, que se utilizem de tecnologias mais limpas 
e  que  seja  dada  ênfase  e  se  fortaleçam  as  empresas  de  caráter  familiar  dentro  do 
desenvolvimento rural, o projeto objetiva incentivar e valorizar a agricultura orgânica familiar 
das pequenas cidades. 

O apoio relativo à alimentação poderá ser dado financiando-se a compra dos alimentos 
junto  aos  produtores  orgânicos  ou  através  do fornecimento de insumos (sementes  e  adubos 
orgânicos) em troca dos alimentos fornecidos, de forma socialmente justa. 

Serão levados pelos veículos de apoio alimentos não perecíveis e energéticos para os 
trechos curtos entre cidades.
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11.2 Nutrição
Nos trechos longos entre  cidades,  pretende-se levar  alimentos que não necessitem de 

preparo, que componham um cardápio nutritivo e balanceado com todos os princípios nutritivos 
essenciais ao ser humano, obtidos na passagem pela cidade anterior. Caso  algum  alimento 
necessite de preparo durante o trajeto, indica-se que sejam utilizadas fontes de energia limpa, 
como a solar.

12.  Conferências locais da Rio+20

Nos quesitos de maior alcance de divulgação do evento RIO+20 e da promoção junto à 
população sobre a utilização da bicicleta como veículo modelo, o projeto propõe-se elaborar 
intervenções  educativas,  atividades  de  plantio  ou  simplesmente  difundir  o  conceito  de 
sustentabilidade  em  cada  cidade  por  onde  passar,  promovendo  a  reflexão  da  comunidade, 
levando  materiais  informativos/educativos  e  o  compromisso  das  autoridades  locais  com  as 
iniciativas que envolvem a temática. O compromisso dos gestores será selado com a assinatura 
de cartas-compromisso que serão levadas pelos grupos. Ao final da jornada o projeto pretende 
levar carta à  Presidente Dilma.

13. Bicicletada e Pegada de Carbono

O projeto promoverá o plantio de espécies nativas, de acordo com o bioma local e sob 
orientação  do  órgão  ambiental  ou  instituição  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  ao  longo  do 
percurso,  bem como outras atividades/ações,  como forma de mitigação da pegada produzida 
tanto pelos veículos de apoio que serão utilizados para garantir a segurança dos participantes, 
como pelo regresso do grupos às suas cidades de origem.

14. Hospedagem

Objetiva-se pedir apoio a alguns Municípios para que cedam algum local para alojamento 
dos participantes do projeto.
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15.  LINKS  dos  Grupos  Estaduais  da  BICICLETADA  NACIONAL  RIO+20  no 
FACEBOOK:

Bonde Nordeste – PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES

PARÁ – [PA] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNPARIO20/

MARANHÃO – [MA] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNMARIO20/

PIAUÍ – [PI] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNPIRIO20/

CEARÁ – [CE] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNCERIO20/

RIO GRANDE DO NORTE – [RN] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNRIO20RN/

PARAÍBA – [PB] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNPBRIO20/
 
PERNAMBUCO – [PE] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNPERIO20/

ALAGOAS – [AL] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNALRIO20/
 
SERGIPE – [SE] BICICLETADA NACIONAL RIO+20- http://www.facebook.com/groups/BNSERIO20/

BAHIA – [BA] BICICLETADA NACIONAL RIO+20- http://www.facebook.com/groups/BNBARIO20/
 
ESPIRITO SANTO – [ES] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNESRIO20/ 
 

Bonde Centro-Oeste – AM, MT, MS, GO, DF, MG

AMAZONAS – [AM] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNAMRIO20/

MATO GROSSO – [MT] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNMTRIO20/

MATO GROSSO DO SUL – [MS] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNMSRIO20/
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GOIÁS – [GO] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNGORIO20/
 
DISTRITO FEDERAL – [DF] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/RIO20DF/
 
MINAS GERAIS – [MG] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNRIO20MG/

Bonde Sul – RS, SC, PR, SP

RIO GRANDE DO SUL – [RS] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNRIO20RS/

PARANÁ – [PR] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - http://www.facebook.com/groups/BNPRRIO20/

SANTA CATARINA – [SC] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNRIO20SC/

SÃO PAULO – [SP] BICICLETADA NACIONAL RIO+20 - 
http://www.facebook.com/groups/BNRIO20SP/
 

RIO DE JANEIRO – [RJ] BICICLETADA NACIONAL RIO+20
http://www.facebook.com/groups/132926376810706
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ANEXO I – ROTAS
1. O Mapa

2. Bondes e suas rotas

2.1 Rota do Bonde Nordeste  (AL- SE -  BA - ES – RJ )

Saída de Maceió.

Dia 03 (22/05): Praia da Pajuçara/AL – Pontal do Peba/AL 
Dia 04 (23/05): Descanso

Dia 05 (24/05): Pontal do Peba/AL – Aracaju/SE (Distância: 152 km)

Dia 06 (25/05): Aracajú/SE – Indiaroba/SE (Distância: 113 km)

Dia 07 (26/05): Indiaroba/SE – Porto de Sauípe/BA (Distância: 124 km)

Dia 08 (27/05): Descanso

Dia 09 (28/05): Porto de Sauípe/BA – Salvador/BA (Distância: 108 km)
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Dia 10 (29/05): Salvador/BA – Taperoá/BA (Distância: 119 km)

Dia 11 (30/05): Taperoá/BA – Ubaitaba/BA (Distância: 102 km))

Dia 12 (31/05): Descanso 

Dia 13 (01/06): Ubaitaba/BA – Itabuna/BA (Distância: 63 km)

Dia 14 (02/06): Itabuna/BA – Itagimirim/BA (Distância: 100 km)

Dia 15 (03/06): Itabuna/BA – Itagimirim/BA (Distância: 73 km)

Dia 16 (04/06): Itagimirim/BA – Itamaraju/BA (Distância: 131 km)

Dia 17 (05/06): Descanso 

Dia 18 (06/06): Itamaraju/BA – Teixeira de Freitas/BA (Distância: 66,2 km)

Dia 19 (07/06): Teixeira de Freitas/BA - Pedro Canário/ES (Distância: 95,9 km)

Dia 20 (08/06): Pedro Canário/ES – Linhares/ES (Distância: 135 km)

Dia 21 (09/06): Descanso

Dia 22 (10/06): Linhares/ES – Praia de Carapebus/ES (Distância: 121 km)

Dia 23 (11/06): Praia de Carapebus/ES – Guarapari/ES (Distância: 72,9 km)

Dia 24 (12/06): Guarapari/ES – Marataizes/ES (Distância: 67 km)

Dia 25 (13/06): Descanso

Dia 26 (14/06): Marataizes/ES - São Francisco de Itabapoana/RJ (Distância: 68,8 km)

Dia 27 (15/06): São Francisco de Itabapoana/RJ – Carapebus/RJ (Distância: 134,9 km)

Dia 28 (16/06): Carapebus/RJ – Cabo Frio/RJ (Distância: 94,4 km)

Dia 29 (17/06): Descanso 

Dia 30 (18/06): Cabo Frio/RJ – Saquarema/RJ (Distância: 75,2 km)

Dia 31 (19/06): Saquarema/RJ – Rio de Janeiro/RJ (Distância: 101 km)

2.2.1  Rota do Bonde Centro-Oeste (DF-MG-RJ) PLANO A

Saída de Brasília. Chegada prevista para dia 15 de junho.
*****Plano COM uso de ônibus*****
1º Dia (03/06): domingo – Participar do Passeio Rodas da Paz, almoçar, reunião, check-list.
Saída: Brasília - DF (14:00) 
Chegada: Luziânia – GO (18:00) - Apoio necessário: local para Conferência e plantio, 
juntar, alojamento. 
(Total: 60,8 km – aprox. 4 horas)

2º Dia (04/06): segunda-feira - 
Saída: Luziânia (06:00) - Apoio necessário: café da manhã
Chegada: Cristalina – GO (11:00) - Apoio necessário:  almoço, local para Conferência e 
plantio. 
(Total: 76,4km – aprox. 5 hora)
**Saída de ônibus: Cristalina (15:30) a Paracatu – MG (17:00)  (Total: 107km – aprox. 1,5 
horas) Apoio necessário: local para Conferência e plantio, jantar, alojamento. 
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3º Dia (05/06): terça-feira. - 
Saída: Paracatu (07:00 – 10:00) - Apoio necessário:  café da manhã,
**(DESCANSO após 47km 10:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação para o cami-
nho,
Chegada: João Pinheiro – MG (17:00) - Apoio necessário:  Conferência e plantio, juntar, 
alojamento.
(Total: 102km – aprox. 6 horas pedalando)

4º Dia (06/06): quarta-feira - 
Saída: João Pinheiro (06:00 – 12:00) Apoio necessário:  café da manhã,
**(DESCANÇO após 80km/AMOÇO 12:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação 
para o caminho,
Chegada: Três Marias – MG (18:00) - Apoio necessário: jantar, local para Conferência, 
alojamento.
(Total: 133km – aprox. 5 horas pedalando)

5º Dia (07/06): quinta-feira - 
Saída: Três Marias (06:00) - Apoio necessário: café da manhã
**DESCANÇO: Felixlândia – MG (12:00 – 13:00) - Apoio necessário: almoço 
Chegada: Paraopeba – MG (19:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), jantar, alo-
jamento. 
(Total: 169,3km – aprox. 12 horas)

6º Dia (08/06): sexta-feira 
1ª Perna:
Saída: Paraopeba (08:00) - Apoio necessário: café da manhã
Chegada: Sete Lagoas – MG (10:00) – Apoio necessário: local para Conferência e plan-
tio, Almoço
(Total: 29 km – aprox. 2 hora)

2ª Perna:
Saída: Sete Lagoas (14:00)
Chegada: Florença/Ribeirão das Neves – MG (16:00) - Apoio: local para Conferência e 
plantio
(Total: 37,8 km – aprox. 2 horas)

3ª Perna:
Saída: Florenca/Ribeirão das Neves (17:00)
Chegada: Belo Horizonte – MG (19:00)
Apoio: jantar, alojamento. ***Bicicletada!!!***
(Total: 31,0 km – aprox. 2 horas)

7º Dia (09/06): sábado
Passar o dia em BH - Apoio: café da manhã, local para Conferência 1 e plantio 1, almo-
ço, descanso, ***Bicicletada*** e plantio 2, jantar.
Saída de ônbus: BH (17:00)
Chegada: Congonhas – MG (18:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), alojamen-
to e juntar.
(Total: 79,0 km – aprox. 1 hora)
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8º Dia (10/06): domingo
1ª Perna:
Saída: Congonhas (11:00) - Apoio: café da manhã
Chegada: Conselheiro Lafaiette – MG (12:00) - Apoio: local para a Conferência (plantio) 
e almoço.
(Total: 17,0 km – aprox. 1 horas) 

2ª Perna:
Saída: Conselheiro (14:00)
Chegada: Barbacena – MG (20:00)- Apoio: jantar, alojamento.
(Total: 68,0 km – aprox. 6 horas)

9º Dia (11/06): segunda-feira
1ª Perna:
Saída: Barbacena (09:00) - Apoio: café da manhã
Chegada: Santos Dumont – MG (12:00) - Apoio: almoço e local para Conferência (plan-
tio)
(Total: 47,0 km – aprox. 3horas)

2ª Perna:
Saída: Santos Dumont (14:00)
Chegada: Juiz de Fora – MG (16:00) - Apoio: jantar, alojamento, local para Conferência 
(plantio)
(Total: 46,0 km – aprox. 2 horas)

10º Dia (12/06): terça-feira
Passar o dia em JF - Apoio: café da manhã , local para Conferência, almoço.
Saída: Juiz de Fora (15:00)
Chegada: Rios – MG (18:00) - Apoio: local para Conferência, jantar, alojamento.
(Total: 60,0 km – aprox. 3 horas)

11º Dia (13/06): quarta-feira
Saída:Rios (08:00) -  Apoio: café da manhã
***DESCANÇO após 30km no Pedágio ou algo próximo (11:00 – 14:00) - Apoio necessá-
rio: Alimentação para o caminho,
Chegada: Petrópolis – RJ (18:00)- Apoio: local para Conferência (plantio), jantar, aloja-
mento.
(Total: 60, km – aprox. 6 horas)

12º Dia (14/06): quinta-feira
Saída: Petrópolis (08:00) - Apoio: café da manhã
Chegada: Rio de Janeiro – RJ 
(Total: 64,0 km – aprox. 3 horas)
Chegada prevista para às 11 horas da manhã.
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2.2.2  Rota do Bonde Centro-Oeste (DF-MG-RJ) PLANO B

Saída de Brasília. Chegada prevista para dia 17 de junho.
*****Plano SEM uso de ônibus*****
1º Dia (03/06): domingo - Participar do Passeio Rodas da Paz, almoçar, reunião, check-list.
Saída: Brasília - DF (14:00) 
Chegada: Luziânia – GO (18:00) - Apoio necessário: local para Conferência e plantio, 
juntar, alojamento. 
(Total: 60,8 km – aprox. 4 horas pedalando)

2º Dia (04/06): segunda-feira - 
Saída: Luziânia (09:00) - Apoio necessário: café da manhã
**(DESCANSO após 40km 11:00 – 13:00) Apoio necessário: Alimentação para o cami-
nho,
Chegada: Cristalina – GO (16:00) - Apoio necessário:  juntar, local para Conferência e 
plantio, alojamento. 
(Total: 76,4km – aprox. 5 hora pedalando)

3º Dia (05/06): terça-feira. - 
Saída: Cristalina (9:00) - Apoio necessário:  café da manhã,
**(DESCANSO após 60km - 12:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação para o ca-
minho,
Chegada: Paracatu – MG (17:00) - Apoio necessário: local para Conferência e plantio, 
jantar, alojamento.  
(Total: 107km – aprox. 6 horas pedalando) 

4º Dia (06/06): quarta-feira - 
Saída: Paracatu (07:00 – 10:00) - Apoio necessário:  café da manhã,
**(DESCANSO após 47km 10:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação para o cami-
nho,
Chegada: João Pinheiro – MG (17:00) - Apoio necessário:  Conferência e plantio, juntar, 
alojamento.
(Total: 102km – aprox. 6 horas pedalando)

5º Dia (07/06): quinta-feira - 
Saída: João Pinheiro (06:00 – 12:00) Apoio necessário:  café da manhã,
**(DESCANÇO após 80km/AMOÇO 12:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação 
para o caminho,
Chegada: Três Marias – MG (18:00) - Apoio necessário: jantar, local para Conferência, 
alojamento.
(Total: 133km – aprox. 9 horas pedalando)

6º Dia (08/06): sexta-feira 
Saída: Três Marias (09:00) - Apoio necessário: café da manhã
**(DESCANÇO após 40km/AMOÇO 11:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação 
para o caminho,
Chegada: Felixlândia – MG (17:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), jantar, 
alojamento. 
(Total: 78km – aprox. 5 horas pedalando)
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7º Dia (09/06): sábado
Saída: Felixlândia (09:00) -  Apoio necessário: café da manhã
**(DESCANÇO após 43km/AMOÇO 12:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação
Chegada: Paraopeba – MG (17:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), jantar, alo-
jamento. 
(Total: 88,3km – aprox. 12 horas)

8º Dia (10/06): domingo
1ª Perna:
Saída: Paraopeba (08:00) - Apoio necessário: café da manhã
Chegada: Sete Lagoas – MG (10:00) – Apoio necessário: local para Conferência e plan-
tio, Almoço
(Total: 29 km – aprox. 2 hora)

2ª Perna:
Saída: Sete Lagoas (14:00)
Chegada: Florença/Ribeirão das Neves – MG (16:00) - Apoio: local para Conferência e 
plantio
(Total: 37,8 km – aprox. 2 horas)

3ª Perna:
Saída: Florenca/Ribeirão das Neves (17:00)
Chegada: Belo Horizonte – MG (19:00)
Apoio: jantar, alojamento. ***Bicicletada!!!***
(Total: 31,0 km – aprox. 2 horas)

9º Dia (11/06): segunda-feira
Passar o dia em BH - Apoio: café da manhã, local para Conferência 1 e plantio 1, almo-
ço, descanso, ***Bicicletada*** e plantio 2, jantar, alojamento.

10º Dia (12/06): terça-feira
Saída: BH – (09:00) - Apoio necessário: café da manhã
**(DESCANÇO após 37km/AMOÇO 12:00 – 14:00) Apoio necessário: Alimentação
Chegada: Congonhas – MG (17:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), juntar, 
alojamento.
(Total: 79,0 km – aprox. 1 hora)

11º Dia (13/06): quarta-feira
1ª Perna:
Saída: Congonhas (11:00) - Apoio necessário: café da manhã
Chegada: Conselheiro Lafaiette – MG (12:00) - Apoio: local para a Conferência (plantio) 
e almoço.
(Total: 17,0 km – aprox. 1 horas) 

2ª Perna:
Saída: Conselheiro (14:00)
Chegada: Barbacena – MG (20:00) - Apoio: jantar, alojamento.
(Total: 68,0 km – aprox. 6 horas)
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12º Dia (14/06): quinta-feira
1ª Perna:
Saída: Barbacena (09:00) - Apoio: café da manhã
Chegada: Santos Dumont – MG (12:00) - Apoio: almoço e local para Conferência (plan-
tio)
(Total: 47,0 km – aprox. 3horas)

2ª Perna:
Saída: Santos Dumont (14:00)
Chegada: Juiz de Fora – MG (16:00) - Apoio: jantar, alojamento, local para Conferência 
(plantio)
(Total: 46,0 km – aprox. 2 horas)

13º Dia (15/06): sexta-feira
Passar o dia em JF - Apoio: café da manhã , local para Conferência, almoço.
Saída: Juiz de Fora (15:00)
Chegada: Rios – MG (18:00) - Apoio: local para Conferência, jantar, alojamento.
(Total: 60,0 km – aprox. 3 horas)

14º Dia (16/06): sábado
Saída:Rios (08:00) - Apoio: café da manhã
***DESCANÇO no Pedágio ou algo próximo (11:00 – 14:00) - Apoio necessário: Ali-
mentação no caminho
Chegada: Petrópolis – RJ (18:00) - Apoio: local para Conferência (plantio), jantar, alo-
jamento
(Total: 60, km – aprox. 6 horas)

15º Dia (17/06): domingo
Saída: Petrópolis (08:00) - Apoio: café da manhã 
Chegada: Rio de Janeiro – RJ 
(Total: 64,0 km – aprox. 3 horas)
Chegada prevista para às 11 horas da manhã.
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2.3 Rota do Bonde Sul  (SC - PR – SP – RJ)
Saída de Florianópolis

ROTA SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO  ( total 651Km)
Dia 1:  TRECHO São Paulo - Santos  (100 km aproximadamente)
Obs.: Rota Márcia Prado 

DIA 2: TRECHO Santos - Praia do Juquehy  (85 km)

DIA 3: TRECHO Prais do Juquehy - São Francisco da Praia (Ilha Bela)  (55 km) 
Obs.: Região montanhosa 

DIA 4:TRECHO São Francisco da Praia - Ubatuba  (80 km)
Obs.: Região montanhosa 

DIA 5: TRECHO Ubatuba - Paraty  (75 km)
Obs.: Região montanhosa 

DIA 6: TRECHO Paraty - Angra dos Reis  (96 km)
Obs.: Região montanhosa - trecho com muita subida 

DIA 7: TRECHO Angra dos Reis - Mangaratiba  (60 km) 
Obs.: Região montanhosa 

DIA 8: TRECHO Mangaratiba - Rio de Janeiro  (100 km) 
Obs.: Acessando a cidade pela Avenida Brasil 

RIO DE JANEIRO

Chegada dos grupos na estação Leopoldina ou em frente à Prefeitura. Planeja-se 
uma bicicletada de boas-vindas até a Cinelândia, com direito a guia de turismo credenciado 
pela Embratur. 

Ponto de encontro das Bicicletadas diárias durante a Conferência Rio+20: 
Cinelândia em frente ao cinema Odeon a partir das 18:30h
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ANEXO II – Carta-compromisso “Carta dos Municípios Brasileiros pelo Desenvolvimento 
Sustentável”

Carta resultado dos debates realizados durante o I Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável (EMDS), de 27 a 29 de março de 2012, organizado pela  
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e entregue ao secretário-geral da Organização das  
Nações Unidas (ONU), Ban Ki Moon. O documento, que defende a maior participação dos 
municípios na implementação de políticas públicas para promover a sustentabilidade 
econômica, social e ambiental no Brasil, foi entregue pelo prefeito de Guarulhos (SP),  
Sebastião Almeida, por ocasião do encontro internacional que debateu o tema "o futuro 
que governos locais e regionais querem", promovido pela organização Cidades e Governos  
Locais Unidos (CGLU) e pela ONU Habitat, no dia 23 de abril. 
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ANEXO III - Carta modelo de Apoio

(NOME)

(LOGO)

BICICLETADA NACIONAL "RIO + 20"

(DATA)

A (NOME) reconhece o valor do projeto BICICLETADA NACIONAL RIO + 20, que neste 
ano de 2012 terá como destino a cidade do Rio de Janeiro, visando a chegada de ciclistas de 
todo o Brasil na abertura da Conferência RIO+20, no dia 20 de Junho de 2012.

Além  de  um  maior  alcance  de  divulgação  do  evento  Rio  +  20,  tanto  pelos  contatos 
interpessoais dos ciclistas durante o caminho, quanto pela repercussão nas mídias locais, o 
projeto BICICLETADA NACIONAL RIO + 20 visa promover  a  utilização da bicicleta 
como  veículo  sustentável  e  saudável   junto  à  população,  demonstrando  assim  que  o 
transporte à propulsão humana pode ser sim uma das soluções para o transporte urbano 
hoje.

Espera-se,  também,  chamar  a  atenção  das  autoridades  para  que  invistam  em  soluções 
limpas e verdes, seguindo uma tendência mundial, e ofereçam infraestrutura adequada para 
veículos  ecologicamente  corretos,  livres  do  uso  de  fontes  naturais  limitadas,  além  do 
cumprimento das leis de trânsito e ambientais. Tudo isto somado se reverterá em um bem 
comum à toda a humanidade e ao planeta.

(ASSINATURA)

(DADOS)
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ANEXO IV – Ficha de Inscrição

ANEXO V – Termo de Responsabilidade

Ou 
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