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RESUMO 

A implementação das ciclovias repercute, a princípio, em várias possibilidades 

positivas dos efeitos conseguintes da sua utilização sobre uma população, 

entretanto, é imperioso que investigações sejam feitas com foco em detectar o perfil 

destes usuários, tais como: quem são (idade e gênero)? Como estão fisicamente 

(IMC, circunferência, cintura quadril, pressão arterial)? Durante quanto tempo 

pedalam e por qual distância? Finalmente, quais tipos de ajustes são utilizados na 

bicicleta em relação as variáveis antropométricas? Estas informações poderiam 

induzir iniciativas que auxiliassem os usuários na maximização da segurança e dos 

benefícios da ciclovia. 

 

INTRODUÇÃO 

Na cidade de Santos, as ruas não possuem inclinação significativa, o que 

facilita a locomoção, maximizada por subsídios para aquisição de bicicletas 

temporárias, como o programa “Bike Santos”, um projeto de sustentabilidade da 

Prefeitura. As bicicletas do programa estão disponíveis em estações distribuídas em 

pontos estratégicos da cidade, caracterizando-se como uma solução de meio de 

transporte e facilitando o deslocamento das pessoas nos centros urbanos.   

Estudos indicam que estratégias, como a construção de Ciclovias e Ciclo-

faixas para o transporte nas bicicletas possuem benefícios à saúde pública, tais 

como a melhoria da qualidade de vida, (SARMIENTO et al, 2010); melhor qualidade 

do ar e potencialização da saúde dos usuários (MASSINK et al 2011) e a promoção 

de capital social, segurança e equidade (WRIGHT & MONTEZUMA, 2011). 

 Os achados apresentados até o momento indicam o grande potencial das 

ciclovias na saúde humana individual e coletiva, bem como apontam para melhoria 

da mobilidade urbana e economia de cidades que fazem estes tipos de investimento.  

O Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 1998, 2007) recomenda 

práticas diárias de exercício físico, de 20 a 60 minutos de forma contínua ou 

intermitente, com intensidades variando entre 55% e 90% da frequência cardíaca 

máxima (FCmáx). Quando seguidas estas orientações, altos e moderados níveis de 

aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, força e resistência muscular e um nível 

adequado de gordura podem ser alcançados, promovendo a melhora da saúde em 



 

 

todas idades e evitando  o desenvolvimento precoce de doenças crônico-

degenerativas (GLANNER, 2003). 

A ciclovia na orla da praia de Santos possui 4,8 km de extensão, 2,5 metros 

de largura e estende-se desde o Emissário Submarino até as proximidades do 

Mercado de Peixes da Ponta da Praia e em outras avenidas da cidade, possuindo 

extensão total de 30.430 metros (PMS, 2015), muito utilizada como meio de 

transporte para trabalhadores e para lazer.  

 

OBJETIVOS 

     Analisar as características físicas dos usuários da ciclovia do município de 

Santos; Investigar as frequências, tempo de uso, distâncias percorridas e período do 

dia nos diferentes gêneros; Identificar os ajustes utilizados na interação 

antropométrica antropometria e bicicleta. 

 

METODOLOGIA  

 A iniciativa desta pesquisa contará com ações específicas em diferentes 

momentos do trabalho. Será computado em diferentes dias da semana o número de 

ciclistas que cruzam a ciclovia, com registro dos dados a cada hora, permitindo 

indicar os dias e horários de maior circulação dos diferentes gêneros, pelo uso de 

aparelho manual de contagem por clique; Coleta de dados antropométricos (IMC, 

circunferências de cintura e quadril, pressão arterial e frequência cardíaca). Ainda, 

registro dos perfis dos usuários em termos de aptidão física e predisposição a 

doenças sistêmicas; Questionário para a análise dos objetivos e das distâncias 

percorridas para mapear o percurso e quais as intenções dos usuários. Será 

mensurada a relação antropométrica (altura do quadril e comprimento do tronco) e 

os ajustes da bicicleta (altura do celin e distância entre ele o guidon). Por fim, 

elaboração de um questionário sobre o tipo de alimentação antes da utilização da 

ciclovia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

           Durante os meses de Agosto e Setembro serão feitas as leituras para 

embasamento do estudo e dos testes. Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, 

Fevereiro e Março serão coletados os dados e realizados os registros dos mesmos. 



 

 

Nos meses de Abril, Maio e Junho serão feitas as análises dos dados, discussão e 

conclusão. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Por se tratar de um trabalho inédito, espera-se acumular dados que possam 

contribuir com a prefeitura de Santos na elaboração de iniciativas educacionais de 

conscientização das melhores estratégias para uso das ciclovias, potencializando 

ainda mais seus efeitos e aumentando de forma significativa a segurança de seus 

usuários. 
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