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RESUMO 

 

CARACTERÍZAÇÃO DO ESFORÇO FÍSICO DE INDIVÍDUOS QUE UTILIZAM A 

BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE EM ÁREA URBANA 

 

O uso da bicicleta como meio de transporte é considerado um comportamento 

sustentável e saudável. Entretanto, pouco é conhecido sobre a característica de 

esforço físico empregado pelos indivíduos durante seus trajetos habituais. 

Portanto, esse estudo buscou caracterizar o esforço físico realizado por indivíduos 

que utilizam a bicicleta como meio de transporte em meio urbano durante seus 

trajetos habituais. Além disso, analisar se o esforço físico empregado durante 

esses trajetos seria suficiente para atingir as recomendações de atividade física 

para promoção da saúde. Vinte adultos (22-42 anos) que utilizam a bicicleta como 

meio de transporte (≥ 3 dias/semana), realizaram um teste de esforço incremental 

máximo e foram monitorados durante sete dias nos seus trajetos habituais 

utilizando um sistema de posicionamento global (GPS, Global Position System) 

com monitor de frequência cardíaca (FC) acoplado. Foram analisados: i) distância 

percorrida, ii) duração e inclinação do trajeto, iii) velocidade de deslocamento e 

iv), tempo dispendido na intensidade de esforço leve (< 64% da FCmáx), 

moderada (64-76% da FCmáx) e vigorosa (> 76% da FCmáx). Os dados estão 

descritos em mediana e percentis 25 e 75. Os indivíduos percorreram uma 

distância de 3,8 km (2,6-5,9 km) por percurso em 13,1 min (10,6 – 20,9 min) com 

elevação média de 30,1 m (16,2 – 70,9 m) em uma velocidade média de 16,9 km/h 

(14 – 17,8 km/h). O tempo dispendido em esforço leve foi 19,9% (12,6 – 29,3%), 

moderado 46,1% (40,9 – 54,4%) e vigoroso 29,9% (12,5 - 44,9%). Considerando 

o volume total de trajetos realizados na semana, 50% da amostra (n = 10) 

atingiram as recomendações de atividade física para promoção da saúde (pelo 

menos 150 min de atividade física moderada-vigorosa) apenas utilizando a 



IX 

 

 

 

bicicleta como meio de transporte. Concluímos que o esforço físico realizado por 

indivíduos que usam a bicicleta como meio de transporte em área urbana é 

predominantemente moderado-vigoroso. Portanto, além de ser uma opção 

sustentável, o uso da bicicleta como meio de transporte parece ser uma alternativa 

interessante para se atingir as recomendações de atividade física para promoção 

da saúde. 

 

Palavras-chave: Ciclismo, Meio de transporte ativo, Atividade física. 

  



X 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL EFFORT OF INDIVIDUALS 

USING BICYCLES AS A MEANS OF TRANSPORT IN URBAN AREAS 

  

The use of the bicycle as a means of transport is considered a sustainable and 

healthy behavior. However, little is known about the characteristic of physical 

effort employed by individuals during their usual paths. Therefore, this study 

sought to characterize the physical effort performed by individuals who use the 

bicycle as a means of transportation in urban environments during their usual 

routes. In addition, it was analyzed whether the physical effort employed during 

these routes would be enough to reach the recommendations of physical activity 

for health promotion. Twenty adults (22-42 years old) who use the bicycle as a 

means of transport (≥ 3 days/week) were monitored for seven days in their usual 

routes using a Global Positioning System (GPS) with heart rate monitor (FC). We 

analyzed: (i) distance traveled; (ii) duration and slope of the course; (iii) speed of 

travel; and (iv) time spent on light exertion intensity (<64% HRmax), moderate 

(64-76% HRmax) and vigorous (> 76% of HRmax). The data are described in 

average and 25th and 75th percentiles. The individuals covered a distance of 3.8 

km (2.6-5.9 km) per course in 13.1 min (10.6 - 20.9 min) with Average elevation 

of 30.1 m (16.2 - 70.9 m) at an average speed of 16.9 km / h (14 - 17.8 km/h). The 

time spent on mild exertion was 19.9% (12.6 - 29.3%), moderated 46.1% (40.9 - 

54.4%) and vigorous 29.9% (12.5 - 44, 9%). Considering the total volume of 

routes performed during the week, 50% of the sample (n = 10) reached the 

recommendations of physical activity for health promotion (at least 150 min of 

moderate-vigorous physical activity) only using the bicycle as a means of 
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transportation. We conclude that the physical effort performed by individuals who 

use the bicycle as a means of transportation in urban areas is predominantly 

moderate-vigorous. Therefore, besides being a sustainable option, the use of the 

bicycle as a means of transportation seems to be an interesting alternative to reach 

the recommendations of physical activity for health promotion. 

 

Keywords: Cycling, Active means of transport, Physical activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade física (AF) pode ser definida como qualquer movimento 

realizado que eleve o gasto calórico acima dos valores de repouso. Ela está 

dividida em quatro grandes domínios: lazer, doméstica, laboral e deslocamento. 

Já é consenso na literatura que realizar atividade física regularmente podem trazer 

inúmeros benefícios a saúde, como, redução do risco cardiometabólico e 

diminuição do risco de mortalidade por todas as causas (SAMITZ et al., 2011; 

WEN et al., 2011; TUCKER et al. 2016). Apesar disso, dados preocupantes 

revelam que 62,4% da população adulta brasileira é inativa fisicamente em seu 

tempo livre (Brasil, 2016), e a principal barreira relatada é a falta de tempo 

(HALLAL et al., 2016). A partir disso, o aumento dos níveis de atividade física 

nos demais domínios vem sendo amplamente estimulado. 

Neste sentido, o domínio do deslocamento ativo, que inclui caminhada ou 

uso de bicicleta, tem demonstrado associação direta com indicadores de saúde 

(KELLY et al., 2014; BOPP & BOPP, 2015). Estudos recentes mostram que usar 

a bicicleta como meio de transporte (MT) reduz o risco de morbidade e 

mortalidade por todas as causas (HOLLINGWORTH et al., 2015; RASMUSSEN 

et al., 2016; SAHLQVIST et al., 2013). Adicionalmente, o uso da bicicleta como 

MT é motivado pelo baixo custo de manutenção e praticidade no manuseio 

(DELABRIDA, 2004), além de estar dentro das estratégias para redução do 

congestionamento do tráfego e diminuição das emissões de gás carbônico nos 

grandes centros urbanos (HARTOG et al., 2010, ROJAS-RUEDA et al., 2011). 

Apesar da evidente relação do uso da bicicleta como MT e a melhor 

condição cardiometabólica, pouco se sabe sobre caracterização do deslocamento 

assim como do esforço físico requerido durante o uso da bicicleta como MT. Geus 

e colaboradores (2009) demonstraram que 65 indivíduos que utilizavam a 

bicicleta como MT percorreram em média 40 km semanais, atingiam uma 

velocidade média de 18 km/h e acumulavam 132 min/semana de AF, além da 

melhora da condição cardiorrespiratória após os 12 meses.  
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Para nosso conhecimento, apenas um estudo buscou caracterizar o esforço 

físico durante o deslocamento de bicicleta, em que foi encontrado um esforço 

referente a 75 % do consumo máximo de oxigênio durante um único percurso, 

realizado por 18 indivíduos de meia idade que utilizavam a bicicleta como MT 

em área rural da Bélgica. Assim, são necessárias mais investigações sobre a 

caracterização do esforço físico durante o uso da bicicleta como MT, 

especialmente em área urbana. Entender as características do esforço, do 

deslocamento e do percurso durante trajetos habituais pode ajudar a esclarecer a 

importância dessa atividade como estratégia para o aumento dos níveis de 

atividade física e para a promoção da saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar o esforço físico de indivíduos que utilizam a bicicleta como 

transporte em área urbana. 

2.2. Objetivos específicos 

• Quantificar a demanda fisiológica– tempo dispendido em intensidade de 

esforço leve, moderada e vigorosa - de indivíduos que utilizam a bicicleta 

como transporte em área urbana; 

• Analisar a relação da aptidão física, característica do percurso e 

deslocamento com o esforço gerado durante o deslocamento de indivíduos 

que utilizam a bicicleta como transporte em área urbana; 

• Verificar se indivíduos que utilizam a bicicleta como meio de transporte 

em áreas urbanas atendem as recomendações mínimas de atividade física 

para promoção da saúde no domínio do deslocamento;  

• Comparar percurso e deslocamento dos indivíduos que utilizam a bicicleta 

como transporte em área urbana que atingem ou não as recomendações 

gerais para a promoção da saúde no domínio do deslocamento. 

  



4 

 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Atividade física e saúde 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde seria não somente 

a ausência de doença, mas uma inter-relação entre o bem-estar físico, mental e 

social de um indivíduo. Com os olhares para o bem-estar físico, a prevenção ainda 

é o meio mais eficaz no combate as diversas doenças transmissíveis e não-

transmissíveis que acometem os indivíduos durante o decorrer da vida (SIMON, 

2015). Nessa última categoria estão incluídas as doenças crônicas degenerativas 

como hipertensão, obesidade, diabetes e doenças coronarianas, associadas a um 

estilo de vida sedentário e uma má alimentação. E praticar regularmente atividade 

física somada a outras atitudes preventivas ajudam a manter os níveis de saúde e 

ajudam a prevenir a ocorrência e o agravo dessas doenças (FONTES, VIANA, 

2009; SILVA  et al., 2012; CIESLAK, 2012). 

Atividade física pode ser definida como qualquer esforço físico capaz de 

elevar o gasto calórico acima do estado de repouso. De forma geral, a atividade 

física promove um alto impacto na saúde, protegendo contra doenças de cunho 

cardiovascular, diabetes tipo II, dislipidemia, disfunções musculo esqueléticas e 

na saúde mental (JURAKIC et al. 2010; PEETRS et al., 2012). Ela apresenta-se 

em quatro domínios gerais (Atividades domésticas, no trabalho, lazer e 

transporte). A atividade física no lazer apresenta-se nas mais variadas formas de 

atividades recreativas, exercícios físicos e prática de esportes. No domínio do 

deslocamento ativo encontramos como principais modalidades a caminhada e o 

ciclismo. No domínio das atividades domésticas, que são aqueles realizadas tanto 

internamente como externamente ao domicilio (cuidar do jardim) e que ocupam a 

maior parte do tempo gasto com atividade física total diária (NANG et al., 2010), 

em relação aos outros domínios, e possui uma relação diretamente proporcional 

com a proteção contra mortalidade por todas as causas (STAMATAKIS et al., 

2009). No domínio do trabalho a atividade física, ainda apresenta-se de forma 

discreta e que contribuem pouco com o tempo de atividade física total, sendo alvo 
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de motivação para estudos que viabilizam estratégias intervencionais para o 

aumento dos níveis de atividade física e diminuição do comportamento sedentário 

no trabalho (LOITZ et al., 2015, WHITE et al., 2016).  

Diante disso, pesquisadores do mundo inteiro estudam os impactos da 

atividade física na prevenção e promoção da saúde dos indivíduos adultos jovens 

(KUMAR, 2015). As primeiras associações entre o comportamento ativo e saúde, 

foram apresentados através de estudos realizados na cidade de Londres na 

Inglaterra, onde foram observados uma maior incidência de mortes súbitas e 

doenças cardiovasculares (DCV) em motoristas de ônibus e funcionários que 

trabalhavam com serviços burocráticos dentro dos correios, quando comparados 

com os cobradores em ônibus com dois andares e os carteiros, respectivamente 

(MORRIS et al. 1953). Estima-se que discretos aumentos do nível de atividade 

física em populações sedentárias teriam grandes impactos na redução de doenças 

crônico-degenerativas do que a redução do tabagismo. Isso ocorre devido o 

sedentarismo estar relacionado à condições metabólicas adversas as quais são 

fatores predisponentes às doenças (NETO et al., 2011). Atualmente recomendasse 

uma prática mínima de 150 minutos semanais de atividade física em intensidade 

moderada ou 75 minutos de atividades físicas vigorosas semanalmente (ACSM, 

2014). Porém com apenas 15 minutos de atividade física em intensidade 

moderada, por dia, é possível reduzir 14% os ricos de mortalidade por qualquer 

causa além de um acréscimo de 3 anos na expectativa de vida (NACI, 2013). 

Estudos longitudinais, como a coorte de WEN et al. (2011), acompanharam 

durante 12 anos uma população de 416.175 indivíduos (homens e mulheres) da 

cidade de Taiwan, e verificaram que a realização de no mínimo 15 minutos diários 

de atividade física em intensidade moderada foi suficiente para uma diminuição 

do risco de mortalidade por as causas em 14%, quando comparados com 

indivíduos sedentários. Mais uma coorte de nove anos mostrou que mulheres que 

se exercitavam regularmente em intensidade moderada ou vigorosa obtiveram 

maior proteção cardiovascular quando comparadas com mulheres sedentárias 
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(ARMSTRONG et al., 2015). Outro estudo que acompanhou durante 15 anos 

mais de 55 mil americanos, relataram que corredores tiveram um risco de 30% a 

45% menor de mortalidade por evento cardiovascular ou por qualquer outra causa 

de morte e um aumento na expectativa de vida entre 1 e 3 anos em comparação 

com não corredores, exercitando-se por tempos mínimos de 5-10 minutos diários, 

mesmo que em intensidade leve (LEE et al., 2014). Para deixar mais evidente o 

impacto da prática regular de atividade física, Arem et al. (2015) em um estudo 

que analisou os dados de 6 coortes, com média de acompanhamento dos 

indivíduos por 14,2 anos, mostraram que as recomendações mínimas de 3 a 5 

vezes em intensidade moderada a vigorosa são suficientes para promover saúde e 

aumento da longevidade e diminuir o risco de mortalidade. 

3.2. O ciclismo como meio de transporte 

O uso da bicicleta como meio de transporte ativo é bastante atraente pelo 

baixo custo de manutenção e maior praticidade de manuseio (DELABRIDA, 

2004). O que parece ser um bom substituto do automóvel em percursos com média 

de 3,2 km (PUCHER, 2003). Cada vez mais pessoas utilizam a bicicleta como 

meio de transporte em todas as regiões do mundo, tal comportamento promove 

benefícios a saúde e ao meio ambiente (JOUMARD, 2009; SALLIS et al., 2009; 

LINDSTROM, 2008; HAMER 2008), reduzindo o número de veículos 

motorizados, promovendo o aumento dos níveis atividade física (MIDGLEY, 

2011), reduzindo o número de mortes por todas a causas e diminuindo a emissão 

de dióxido de carbono (ROJAS-RUEDA et al., 2011). Isso faz do uso da bicicleta 

uma ferramenta importante na melhora da qualidade de vida das pessoas. 

Programas no mundo todo de incentivo ao uso da bicicleta nas grandes 

cidades tem demonstrado reduções nos riscos de doenças cardiovasculares 

(ROJAS-RUEDA et al., 2011; HOLLINGWORTH et al., 2015; HOEVENAAR-

BLOM et al., 2011). Um estudo realizado com 6.949 homens e mulheres ciclistas 

avaliando o nível de atividade física através de questionários, mostrou que 96,3% 
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dessas pessoas atingiam as recomendações diárias de atividade física apenas 

utilizando a bicicleta (HOLLINGWORTH et al., 2015). O uso da bicicleta para 

ida ao trabalho aparece como um dos principais objetivos para a utilização da 

mesma como meio de transporte (WINTERS et al., 2016). Alguns fatores como  

segurança dos ciclistas durante suas trajetórias e presença de uma infraestrutura 

adequada a circulação dos ciclistas tem sido responsáveis pelo aumento do uso da 

bicicleta (PUCHER et al., 2010; WINTERS et al., 2013), demonstrando novos 

interesses das políticas públicas de planejamento urbano. Um dado que chama 

atenção é a prevalência em cerca de 3,4 vezes maior de homens como usuários de 

bicicleta como meio de transporte em relação as mulheres (TEIXEIRA et al. 2013; 

HOLLINGWORTH et al., 2015; REIS et al., 2013). A menor prevalência do uso 

de bicicleta como meio de transporte entre as mulheres pode estar associada a 

fatores estruturais e sociais. Estudos constataram que mulheres preferem se 

deslocar por vias com menor tráfego de automóveis. Uma possível solução para 

reduzir a aversão da população feminina à essa prática seria a estruturação de 

ciclovias com maior distanciamento dos automóveis ou em vias de menor tráfego 

(GARRARD et al. 2008; WINTERS et al., 2013). 

No Brasil a prevalência de uso da bicicleta como MT foi de 13,4% em 

estudo realizado por REIS et al. (2013) em três capitais localizadas no sul, sudeste 

e nordeste do país. Um número considerado muito baixo quando comparado com 

alguns países europeus como Bélgica (De GEUS, 2007), Alemanha (HUY et al., 

2008) e Áustria (TITZE et al., 2010) mostraram prevalências de 55,0%, 44,6% e 

41,4%, respectivamente. Esses achados podem indicar talvez uma falta de 

planejamento dessas cidades que favoreça o uso da bicicleta. Dentre as regiões 

que dividem o Brasil, o Nordeste é considerado a menos desenvolvida do país, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2016), e 

ocupa a segunda colocação em quantidade de quilômetros de ciclovias em suas 

capitais, segundo dados do ministério das cidades. Dentre elas, a cidade de Natal, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743509004344
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a capital do Rio Grande do Norte (RN), é a segunda com menos malha ciclo viária 

possuindo apenas 32 km de ciclovias e/ou ciclo faixas.  

3.3. Ciclismo como meio de transporte e saúde 

Andar de bicicleta em deslocamentos para o trabalho ou escola, podem 

torna-se uma maneira simples e conveniente de aumentar o nível de atividade 

física na vida diária. Esse hábito tem impacto direto na saúde de seus usuários, 

por meio da redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

metabólicas (TADDEI et al, 2015). 

A literatura mostra uma relação inversamente proporcional entre o volume 

do ciclismo com o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial e de 

hipercolesterolemia, diminuindo o risco cardiovascular, ou seja, quanto maior 

tempo de uso da bicicleta, menor risco de se desenvolver hipertensão e aumento 

do colesterol (HOLLINGWORTH, 2015). Em uma revisão sistemática e meta-

análise recente, Kelly et al. (2014) mostraram que pedalar para o ir trabalho reduz 

em 11% o risco de mortalidade por todas as causas. Resultado bem próximo a 

redução de 9% encontrados por Sahlqvist et al. (2013) analisados em uma coorte 

de 8 anos. Estudo com dinamarqueses que pedalavam para fins recreativos ou 

como meio de transporte mostraram uma diminuição do risco de desenvolver 

diabetes tipo II ao longo de cinco anos de acompanhamento (RASMUSSEN et 

al., 2016). Portanto, pedalar como meio de transporte é benéfico na manutenção 

e prevenção da saúde das pessoas, pois atua na prevenção de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares e metabólicas, além de reduzir o risco de morte por 

todas as causas, melhorando a qualidade e expectativa de vida das pessoas. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Caracterização do estudo 

Estudo de natureza descritivo-observacional desenhado para caracterizar o 

esforço físico dispendido por indivíduos que utilizam a bicicleta como meio de 

transporte durante seus trajetos habituais em uma semana típica em meio urbano, 

na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte (RN). 

A capital do RN apresenta clima tropical chuvoso de fevereiro a setembro 

e quente com verão seco, a temperatura média encontra-se em torno de 27,1º 

(IDEMA, 2013). Assim como as cidades europeias, Natal apresenta um relevo 

com uma altitude inferior a 100 metros, com terrenos predominantemente planos 

que são alterados em suas formas pela presença de dunas. Apesar de 

geograficamente atrativa para o uso da bicicleta como MT, poucas são as 

alternativas de deslocamento seguro para seus usuários. Isso pode torna-se um 

limitador no empreendimento de um esforço físico contínuo capaz de gerar 

benefícios satisfatórios a saúde, dividindo a atenção entre seu deslocamento e a 

presença dos automóveis. 

4.2. Casuística 

De um total de 40 indivíduos que demonstraram interesse em participar do 

estudo, apenas 20 indivíduos de ambos os sexos foram incluídos na amostra final. 

Dez indivíduos não atenderam ao critério de inclusão (i.e., idade entre 18 e 45 

anos) e cinco indivíduos foram excluídos por serem atletas de ciclismo. Três 

indivíduos foram excluídos por problema de saúde e dois por não registrar pelo 

menos 3 dias por semana de deslocamento na bicicleta. Os indivíduos foram 

recrutados por convite pessoal ou por anúncios em redes sociais e panfletagem 

em bicicletários localizados em shopping centers, instituições de ensino público 

federal da zona sul da cidade de Natal. Foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: (a) utilizar a bicicleta como meio de transporte há pelo menos três 

meses; (b) ter idade entre 18 e 45 anos. Os critérios de exclusão foram: (a) 

apresentar quaisquer sinais ou sintomas de doenças cardiorrespiratória, pulmonar 
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e/ou metabólica que impedisse realizar atividade física; (b) ser atleta de ciclismo; 

(c) não registrar pelo menos três dias de deslocamento na semana. Os indivíduos 

foram esclarecidos sobre objetivo e os procedimentos do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação no estudo. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 49312515.9.0000.5537). 

4.3.  Procedimentos de coleta 

Inicialmente, foi realizada uma anamnese com histórico médico e 

Questionário Prontidão para Realização de Atividade Física (PARQ), e avaliado 

o peso corporal, estatura, circunferência da cintura e quadril. Em seguida, os 

indivíduos realizaram um teste de esforço incremental máximo.  

Durante o teste de esforço incremental máximo a FC e o consumo de 

oxigênio foram medidos continuamente até o encerramento do teste. Como 

método auxiliar para quantificar o esforço durante o procedimento, foi utilizada a 

escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) de Borg (6-20) a cada estágio do 

teste, sendo direcionados ao participante estímulos de incentivo a dar seu esforço 

máximo quando ele atingia a PSE de 18, até a parada voluntária do participante 

ou o não mantimento das 55 rotações/minuto.  

Após dez minutos de recuperação, cada indivíduo recebeu instruções sobre 

o uso do aparelho que registraria os dados. A fita elástica do cardiofrequencímetro 

que contém os eletrodos foi ajustada a circunferência do tórax de cada voluntário 

antes de iniciar seu uso, e recebeu ainda instrução de colocação da mesma na 

região do tórax de forma horizontal abaixo dos mamilos, com o sensor 

posicionado sobre o processo xifoide do esterno. Os participantes foram 

instruídos a ligar o aparelho e aguardar o reconhecimento do sensor de FC da fita 

elástica e a localização do satélite ser detectada antes de dar o "start" e começar a 

pedalar. Ao fim de cada percurso, os participantes foram orientados a dar "stop" 

no aparelho e em seguida pressionar o botão "reset" para registrar a medida e 
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proporcionar um novo registro posteriormente. A unidade do GPS foi acoplada 

no braço ou dentro das vestes do ciclista. No final dos sete dias, os participantes 

devolveram o aparelho e os dados de distância percorrida, elevação média do 

terreno, velocidade média, velocidade máxima, FC média e FC máxima foram 

descarregados e convertidos na rota utilizando um sistema de informações 

geográficas e customizadas através de um “script”. A figura 1 apresenta o 

fluxograma do estudo. 

 

 

Figura 1. Fluxograma do estudo. 
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4.4. Medida antropométrica 

A estatura total (cm), definida operacionalmente como a medida 

correspondente à distância entre a região plantar e o vértex da cabeça, foi 

determinada através da utilização de estadiômetro (marca Sanny®, modelo 

Standard, São Bernardo do Campo, Brasil) fixado a parede, escalonado em 0,1 

cm. O sujeito manteve os calcanhares unidos, tocando levemente a borda vertical 

do Estadiômetro. O cursor do aparelho foi colocado no ponto mais alto da cabeça, 

com o avaliado em apneia inspiratória no momento da medida (GORDON, et al., 

1988). Todas as medidas de EST foram realizadas por um único avaliador 

previamente treinado. A massa corporal (em kg.) foi determinada através da 

utilização de balança digital (marca Toledo®, modelo 2096, São Paulo, Brasil), 

com precisão de 0,1 kg. O sujeito avaliado apresentava-se descalço e trajando 

somente roupas leves, permanecendo em pé sobre o centro da plataforma da 

balança e de costas para a escala, em posição anatômica, com a massa corporal 

distribuída igualmente em ambos os pés (GORDON, et al., 1988). O índice de 

massa corporal (em kg/m2) foi determinado em todos os indivíduos avaliados 

como um indicador do estado nutricional (GORDON et al., 1988). A classificação 

do estado nutricional foi: abaixo da normalidade (IMC < 18,5 kg/m2), 

normalidade (18,5 kg/m2 ≤ IMC < 25,0 kg/m2), sobrepeso (25,0 kg/m2 ≤ IMC < 

30,0 kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m2) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

4.5. Teste de esforço incremental máximo 

O teste de esforço incremental máximo foi realizado em bicicleta 

ergométrica (Modelo CG-04, Imbramed, Porto Alegre, RS) para identificar o 

consumo de oxigênio máximo (VO2máx) e frequência cardíaca máxima (FCmáx). 

Inicialmente, os indivíduos permaneceram um minuto em repouso sentado na 

bicicleta para estabilização da FC. Em seguida o protocolo do teste de esforço 

iniciou com carga de 60 W para homens e 40 W para mulheres seguido de 
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incremento fixo de 20 W/minuto até a exaustão voluntária, mantendo cadência 

entre 55 e 65 rpm. A exaustão voluntaria máxima foi estabelecida quando o sujeito 

não conseguiu manter rotação > 55 rpm por de 10 s (ORIO et al., 2008). O 

consumo máximo de oxigênio através de analisador de gases (Metalyzer 3B, 

Cortex Biophysik GmbH, Leipzig, Germany). Foram consideradas as seguintes 

variáveis: VO2máx e frequência cardíaca máxima (FCmáx) atingida no teste de 

esforço. O objetivo era que os voluntários alcançassem o VO2máx entre oito e 12 

minutos (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2001). A FC (em bpm) foi 

mensurada continuamente durante a realização do teste ergométrico, através da 

utilização de cardiofrequencímetro RS800CX da marca polar. Esse equipamento 

de mensuração da FC, recomendado frequentemente para o monitoramento da 

intensidade do exercício físico é constituído basicamente por um sistema portátil 

de recepção-transmissão wireless, onde o transmissor constitui-se de uma fita 

elástica com eletrodos ajustada ao tórax e o receptor de uma unidade de relógio. 

No presente estudo, a FCmáx foi operacionalmente definida como o mais alto 

valor de FC no último estágio completo do teste de esforço incremental máximo 

no cicloergômetro. Para determinação do VO2máx foi adotado como critério o 

maior valor registrado ao final do teste incremental.  

4.6. Registros dos deslocamentos 

Para registro dos deslocamentos bem como a FC, cada participante recebeu 

um GPS (global positioning system, Garmin  Forerunner 910XT, Made in 

Taiwan) programado para realizar todos os deslocamentos de bicicleta por sete 

dias, com parada automática de registro quando o ciclista estivesse parado na 

bicicleta. Ao reiniciar o deslocamento o aparelho voltava a registrar 

automaticamente após o indivíduo atingir uma velocidade maior ou igual a 4 

km/h. A velocidade de 4 km/h foi determinada para evitar registro em que o 

sujeito estivesse caminhando empurrando a bicicleta, registrando assim apenas o 

momento que realmente ele estivesse pedalando. Algumas medidas foram 

empregadas para aumentar a acurácia da coleta de dados do GPS. Antes do uso, 
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cada unidade (GPS) e software foi testado em diferentes condições climáticas em 

várias partes da cidade, incluindo o centro da cidade, regiões mais arborizadas e 

com o GPS fixado em diferentes regiões da bicicleta e até mesmo nas vestes do 

ciclista. As intensidades de esforço leve (< 64% da FCmáx), moderado (64-76% 

da FCmáx) e vigoroso (> 76% da FCmáx) foram determinadas segundo as novas 

diretrizes do ACSM (2014). 

4.7. Análise estatística 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados descritivos foram expressos em mediana e percentis 25 e 75. Coeficiente 

de correlação de Pearson ou de Spearman foi usado para relacionar as variáveis 

dependentes paramétricas e não-paramétricas, respectivamente. Teste U de Mann-

Whitney foi aplicado na comparação das variáveis dependentes entre os grupos 

de ciclistas que atingem e não-atingem as recomendações de atividade física. O 

nível de significância adotado foi de p <0,05. O programa SPSS versão 22.0 foi 

usado nas análises. 
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5. RESULTADOS 

Vinte indivíduos adultos jovens, considerados aparentemente saudáveis 

pelo PARQ e com boa capacidade cardiorrespiratória, que utilizavam a bicicleta 

como meio de transporte em meio urbano participaram do estudo. A Tabela 1 

apresenta a caracterização da amostra. 

Tabela 1. Caracterização da amostra (n = 20) 

 

Mediana 

(Percentis 25 e 

75) 

Mínimo e 

Máximo 

Sexo (masculino/feminino) 14/6  

Idade (anos) 27,5 (25 – 29) 22 – 42 

Massa corporal (kg) 67,3 (57,8 – 76,3) 52,5 – 92 

Estatura (cm) 
165,7 (161,5 – 

177,4) 

154 – 185 

Índice de massa corporal (kg/m2) 24,3 (21,3 – 26,5) 18,6 – 29,6 

Circunferência da cintura (cm) 80,5 (71,7 – 86,4) 69,5 – 97 

Circunferência do quadril (cm) 
95,5 (88,5 – 

100,9) 

85,5 – 107 

Razão cintura/quadril (cm) 0,83 (0,80 – 0,86) 0,78 – 0,91 

Consumo de oxigênio pico 

(ml/kg/min) 
42,6 (37,8 – 47,4) 

26,2 – 54,5 

Frequência cardíaca máxima 

(bpm) 
180 (171 – 190) 

161 – 197 

Potência máxima (Watts) 240 (200 – 275) 140 – 320 

Escolaridade   

Médio completo/superior 

incompleto 
8 (40%) 

 

Superior completo 12 (60%)  

Renda familiar   

≤ 2 salários mínimos 8 (40%)  

2 à ≤ 4 salários mínimos 8 (40%)  

4 à ≤ 6 salários mínimos 3 (15%)  

≥ 6 salários mínimos 1 (5%)  

Veículo motorizado   

Sim 4 (20%)  

Não 16 (80%)  

Outra atividade física   

Sim 16 (80%)  
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Não 4 (20%)  

 

A Tabela 2 apresenta os resultados descritivos das características do 

percurso diário/semanal, do deslocamento e do percentual de FC cardíaca durante 

os trajetos habituais dos indivíduos que utilizam a bicicleta como meio de 

transporte em área urbana. Os indivíduos realizaram um esforço 

predominantemente em intensidade moderada a vigorosa durante os percursos 

com a bicicleta. 

Tabela 2. Característica do percurso e do deslocamento dos indivíduos que 

utilizam a bicicleta como transporte em meio urbano (n = 20) 

 

Mediana  

(percentis 25 e 

75) 

Mínimo e 

Máximo 

Percurso   

Deslocamento com bicicleta (dias) 3 (2,5 – 3) 3 – 3,5 

Número de percursos/Dia 2 (2 – 2,38) 2 – 3,5 

Distância total percorrida (km) 3,8 (2,6 – 5,9) 1,5 – 9,2 

Distância em intensidade leve (km) 0,80 (0,40 – 1,30) 0,2 – 2,4 

Distância em intensidade moderada 

(km) 
1,50 (1,20 – 2,43) 0,3 – 6,9 

Distância em intensidade vigorosa 

(km) 
1,20 (0,20 – 1,88) 0,0 – 4,2 

Elevação média (m) 30,1 (16,2 – 70,9) 5,8 – 95 

Razão inclinação/distância (m/km) 9,1 (7,7 – 10,9) 3,4 – 32,8 

Tempo total (min) 13,1 (10,6 – 20,9) 6,7 – 31,2 

Tempo em intensidade leve (min) 4,1 (2,6 – 6,1) 0,90 – 13,0 

Tempo em intensidade moderada 

(min) 
9,5 (8,4 – 11,2) 4,7 – 15,3 

Tempo em intensidade vigorosa 

(min) 
6,2 (2,6 – 9,3) 0,0 – 13,1 

Tempo em intensidade leve (%) 19,9 (12,6 – 29,3) 4,5 – 6,3 

Tempo em intensidade moderada 

(%) 
46,1 (40,9 – 54,4) 22,8 – 74,3 

Tempo em intensidade vigorosa 

(%) 
29,9 (12,5 – 44,9) 0,0 – 63,4 

Velocidade máxima (km/h) 31,2 (27 – 34,5) 18,0 – 45,8 

Velocidade média (km/h) 16,9 (14 – 17,8) 11,2 – 21,1 
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Frequência cardíaca (%FCméd) 69,5 (62,3 – 72,5) 46 – 86 

Frequência cardíaca (%FCmáx) 85,0 (78,0 – 90,0) 56,0 – 97,0 

 

Semana 
  

Distância total percorrida (km) 36,9 (22,8 – 53,1) 6,0 – 129,3 

Distância em intensidade leve (km) 7,7 (3,1 – 11,4) 1,8 – 33,2 

Distância em intensidade moderada 

(km) 
15,3 (10,6 – 30) 3,3 – 96,1 

Distância em intensidade vigorosa 

(k) 
10,6 (1,8 – 19,3) 0,0 – 34,3 

Tempo total (min) 
128,5 (99,7 – 

185,9) 
26,9 – 467,3 

Tempo em intensidade leve (min) 26,9 (11,7 – 55,3) 6,5 – 137,8 

Tempo em intensidade moderada 

(min) 

54,4 (36,4 – 

100,5) 
14,8 – 289,6 

Tempo em intensidade vigorosa 

(min) 
37,7 (7,2 – 61,7) 0,0 – 114,7 

  

 A Tabela 3 apresenta a relação entre a demanda fisiológica do percurso (i.e., 

percentual na intensidade moderada-vigorosa) e características da aptidão física 

no teste incremental, percurso e deslocamento. Houve correlação positiva e 

significativa entre a demanda fisiológica do percurso e potência máxima, 

velocidade média e velocidade máxima.   

Tabela 3. Coeficiente de correlação entre a demanda fisiológica do percurso e 

característica da aptidão física no teste incremental, percurso e deslocamento. 

 % Intensidade moderada-vigorosa 

 r P-valor 

Aptidão física   

VO2pico (ml/kg/min) 0,101 0,337 

Potência máxima (Watts) 0,436 0,027 

Percurso   

Inclinação (m) 0,281 0,115 

Distância (km) 0,262 0,132 

Razão (m/km) -0,033 0,445 

Deslocamento   

Velocidade média (km/h) 0,501 0,012 

Velocidade máxima (km/h) 0,426 0,031 
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%FCmáx = percentual da frequência cardíaca máxima; VO2pico = consumo de 

oxigênio pico.  

  

A Tabela 4 apresenta as características de percurso e deslocamento 

habituais das pessoas que atingiram menos de 150 min/sem e mais de 150 

min/sem pedalando. O grupo que atingiu um tempo igual ou superior a 150 

min/sem apresentou uma maior distância e tempo em intensidade vigorosa de 

deslocamento quando comparado aos indivíduos que atingiram menos que 150 

min/sem (p < 0,05), assim como apresentaram uma velocidade média maior 

durante o deslocamento (p < 0,05). 

Tabela 4. Característica do percurso e deslocamento dos indivíduos que atingem 

e não-atingem 150 minutos/semana de atividade física. 

 < 150 min/sem ≥ 150 min/sem P 

n (%) 10 (50%) 10 (50%)  

Percurso    

Distância média (km) 2,7 (1,5 – 4,9) 5,1 (3,3 – 7,8) 0,023 

Distância em intensidade leve (km) 
0,90 (0,40 – 

1,48) 
0,65 (0,38 – 1,30) 0,853 

Distância em intensidade moderada 

(km) 

1,20 (0,80 – 

2,28) 
1,60 (1,40 – 4,73) 0,075 

Distância em intensidade vigorosa 

(km) 

0,30 (0,15 – 

1,23) 
1,75 (1,13 – 2,9) 0,005 

Elevação média (m) 
18,3 (13,1 – 

56,9) 
48,8 (23,3 – 75,5) 0,112 

Razão inclinação/distância (m/km) 9,3 (5,3 – 10,3) 8,9 (3,2 – 12,7) 0,677 

Tempo médio (min) 
10,9 (8,0 – 

16,2) 
16,3 (12,1 – 28,6) 0,059 

Tempo em intensidade leve (min) 5,2 (3,4 – 9,1) 2,5 (1,5 – 4,2) 0,009 

Tempo em intensidade moderada 

(min) 
9,5 (8,1 – 10) 8,1 (5,8 – 11,2) 0,406 

Tempo em intensidade vigorosa 

(min) 
3,7 (0,72 – 5,9) 8,3 (4,0 – 10,5) 0,045 

Tempo em intensidade leve (%) 
27,6 (17,9 – 

48,5) 
13,3 (8,1 – 22,5) 0,010 

Tempo em intensidade moderada 

(%) 

48,6 (43,6 – 

53,4) 
43,2 (31,0 – 59,9) 0,406 
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Tempo em intensidade vigorosa 

(%) 

19,7 (3,8 – 

31,7) 
44,3 (21,3 – 54,3) 0,045 

Velocidade máxima (km/h) 28,6 (22 – 33,3) 34,1 (29,3 – 37,7) 0,023 

Velocidade média (km/h) 
14,4 (12,2 – 

16,9) 
17,6 (16,8 – 20,3) 0,010 

Frequência cardíaca média (%) 
65,0 (59,8 – 

70,3) 
70,5 (67,8 – 76,5) 0,044 

Semana    

Distância total percorrida (km) 
24,0 (14,7 – 

32,9) 
48,3 (37,9 – 87,3) 0,001 

Distância em intensidade leve (km) 7,9 (2,6 – 12,3) 7,5 (3,2 – 16,9) 0,821 

Distância em intensidade moderada 

(km) 

10,6 (6,5 – 

15,8) 
18,8 (14,3 – 50,5) 0,009 

Distância em intensidade vigorosa 

(km) 
3,3 (0,8 – 8,4) 18,6 (15,4 – 24,9) 0,002 

Elevação média (m) 
18,3 (13,1 – 

56,9) 
48,8 (23,3 – 75,5) 0,112 

Razão inclinação/distância (m/km) 9,3 (5,3 – 10,3) 8,9 (3,2 – 12,7) 0,677 

Tempo total (min) 
102,2 (67,3 – 

119) 

153,9 (135,1 – 

295,7) 
0,002 

Tempo em intensidade leve (min) 
29,6 (12,0 – 

56,1) 
26,1 (9,6 – 53,8) 0,791 

Tempo em intensidade moderada 

(min) 

43,1 (29,9 – 

56,8) 

65,2 (43,8 – 

187,8) 
0,049 

Tempo em intensidade vigorosa 

(min) 

16,8 (3,5 – 

32,1) 
61,7 (56,1 – 83,4) 0,002 

Valores são expressos em mediana e percentis 25 e 75. 
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6. DISCUSSÃO 

Esse estudo objetivou caracterizar o esforço físico dispendido por 

indivíduos que utilizam a bicicleta como transporte em área urbana. Os principais 

achados do nosso estudo foram: i) o esforço físico dispendido por indivíduos que 

usam a bicicleta como MT em área urbana é predominantemente moderado-

vigoroso (> 64% da FCmáx); ii) a velocidade de deslocamento dos indivíduos na 

bicicleta está correlacionada com tempo dispendido em intensidade moderada-

vigorosa; iii) considerando o volume semanal de uso da bicicleta como meio de 

transporte, metade dos indivíduos atingiram as recomendações de atividade física 

para promoção da saúde apenas no domínio do deslocamento. 

Nossos achados demonstram que o esforço físico empregado durante o 

deslocamento atinge uma média de 64% da FCmáx. Além disso, demonstramos 

que os indivíduos despendem 27% do tempo de deslocamento em intensidade 

leve, 49% moderada e 20% em intensidade vigorosa. Entretanto, tais estudos não 

avaliaram as características do deslocamento e do esforço. Nesse contexto, um 

único estudo avaliou a intensidade do deslocamento de bicicleta e verificou que 

os indivíduos atingem 75% do VO2máx (DE GEUS et al., 2007), equivalente a 

intensidade vigorosa (ACSM, 2014). Entretanto, esse achado deve ser 

interpretado com cautela, tendo em vista que os autores demonstraram que a 

velocidade do deslocamento no dia do teste de campo foi maior em cerca de 2,3 

km/h comparada aos registros diários. Dessa forma, acredita-se que os indivíduos 

superestimaram o desempenho por estarem sendo avaliados. Em contrapartida, 

Estudos prévios comprovam que utilizar a bicicleta como MT em longo prazo 

melhora a capacidade aeróbia (HENDRIKSEN et al., 2000 DE GEUS et al., 

2009). Portanto, a caracterização do esforço do uso da bicicleta como MT justifica 

o impacto dessa simples atividade física diária na capacidade aeróbia, já que exige 

um aumento da demanda fisiológica capaz de promover benefícios à saúde 

segundo as recomendações do ACSM.  
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Nossos achados mostram que a intensidade do esforço durante os 

deslocamentos foi predominantemente moderada a vigorosa.  Em estudo prévio, 

Sahlqvist e colaboradores (2013) verificaram em uma coorte com duração de oito 

anos que os indivíduos que atingiram pelo menos 60 minutos semanais, abaixo 

das recomendações, se deslocando de bicicleta em uma intensidade moderada a 

vigorosa, reduziram o risco de mortalidade por todas as causas em 9%. Esse 

achado é importante já que parte da nossa amostra não atinge as recomendações 

de tempo de AF semanal apenas com o uso da bicicleta como MT, mas que 

também podem se beneficiar a longo prazo pelo fato de despenderem a mesma 

intensidade de esforço citada anteriormente. Assim caracterizar o esforço gerado 

durante o uso da bicicleta mostra  que, mesmo em baixa intensidade de esforço 

durante os deslocamentos é  possível se beneficiar a longo prazo dessa atividade. 

Schnohr e Colaboradores 2012, acompanharam 5016 indivíduos de ambos os 

sexos por 18 anos e verificaram que os indivíduos que realizaram atividade física 

em intensidade leve aumentaram sua expectativa de vida em 2,9 e 2,2 anos e em 

intensidade moderada de 5,9 e 3,9 para homens e mulheres, respectivamente. Um 

estudo recente reforça a relação entre a intensidade da AF com a redução do risco 

de morte. Arem e colaboradores (2016) mostraram que os indivíduos que realizam 

AF em intensidade moderada a vigorosa com um volume de tempo semanal 

inferior as recomendações (ACSM, 2014) tem um risco de mortalidade em 20% 

e quando atingem de uma a duas vezes o recomendado diminuem seu risco em 

31%, em relação a quem não faz nada. Portanto a caracterização do esforço físico 

em suas frações de intensidade durante o uso da bicicleta como MT foi importante 

de modo que, possibilita explicar alguns dos fatores que levam os indivíduos 

terem benefícios a saúde. 

 

 

Nosso estudo verificou que parte dos indivíduos atingem as recomendações 

semanais de AF em intensidade, frequência e tempo segundo recomendações 
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internacionais (ACSM, 2014) apenas utilizando a bicicleta como MT.  Nossos 

achados mostram que alguns indivíduos gastaram em média 102 minutos de 

deslocamento, e outros 154 minutos semanais. Diversos estudos mostram que a 

utilização da bicicleta como MT foi suficiente para atingir as recomendações 

gerais de prática de AF semanal (DILL, 2009; GEUS et al., 2009; OJA et al., 

2011; SCHNOHR et al., 2012; HOLLINGWORTH et al., 2015), porém algumas 

das formas de aquisição desse tempo de uso da bicicleta seja superestimada por 

ser avaliado através de questionários e não medida de forma direta. Embora parte 

dos indivíduos do nosso estudo atinja os 150 minutos de atividade física apenas 

com o uso da bicicleta como MT, os que atingiram <150 minutos podem ainda ter 

esse tempo acrescido de outras atividades físicas diárias, distribuídas em outros 

domínios. 

Estudos Prévios mostram que o cumprimento das recomendações de 

atividade física (i.e., 150 minutos por semana de atividade física moderada e 

vigorosa [≥ 600 MET ajustados]) (GARBER et al., 2011; WHO, 2010) além de 

deixar o indivíduo mais ativo, é capaz de diminuir o risco de síndrome metabólica 

(GELAYE et al., 2009; RAO et al., 2016; TUCKER et al., 2016; WU et al., 2016). 

Dessa maneira, formas alternativas de deslocamento ativo, incluindo o ciclismo 

como MT, incluem melhora da aptidão cardiorrespiratória e menor pressão 

arterial sistólica (BOOP & BOOP, SCHUCHERT, 2015), fatores importantes 

para diminuição de doenças hipocinéticas, tais como obesidade, doença arterial 

coronariana e diabetes tipo II (FISHMAN et al., 2015; KIM et al., 2014). Dessa 

forma, o uso da bicicleta nos deslocamentos diários é uma estratégia interessante 

para o aumento da atividade física de seus usuários, fato esse, capaz de atenuar o 

impacto negativo do comportamento sedentário sobre o risco de mortalidade, 

apenas por ser mais ativo (ANDERSEN et al, 2009; AREM et al., 2015; 

EKELUND et al., 2016). 

Os resultados desse estudo contribuem para reforçar a importância do uso 

da bicicleta como MT como estratégia para aumento da atividade física de seus 
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usuários, podendo essa atividade ser suficiente para atingir as recomendações 

semanais de prática de atividade física (ACSM, 2014). O uso da bicicleta deve ser 

encorajado para os indivíduos que residem próximo do seu local de trabalho. 

Nossos achados mostram que nossos avaliados percorrem aproximadamente 3,8 

por percurso. Essa distância pode ser atrativa a substituição do uso do automóvel 

pela bicicleta, principalmente para aquelas pessoas que se percorrem curtas e 

médias distâncias, de até 3,2 km (PUCHER & DIJKSTRA, 2003). Além disso, 

esse estudo possibilitou maior representatividade dos deslocamentos diários dos 

indivíduos que utilizam a bicicleta como MT em área urbana. Junto a isso, a 

caracterização do esforço físico gerado mostra que essa simples atividade 

demandar um esforço capaz de promover melhoras a saúde de seus usuários, a 

longo prazo.  Esses achados podem contribuir para maior incentivo do uso da 

bicicleta como meio de transporte e investimentos em políticas públicas de 

aumento da infraestrutura das cidades para possibilitar o trânsito dos usuários 

desse meio de transporte.  

Apesar dos resultados interessantes, o presente estudo apresenta algumas 

limitações importantes: o baixo número amostral, sugerindo novos estudos com 

maior representatividade populacional; e a não comparação das intensidades pelos 

limiares ventilatórios com os valores de FC. Como pontos fortes, destacamos que 

foi realizada durante uma semana a medida direta da FC durante todos os trajetos 

realizados; e a realizada a caracterização do esforço nas zonas de intensidade 

leve/moderada/vigorosa, o que pode proporcionar o melhor entendimento do 

impacto dessa simples atividade na saúde. 
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7. CONCLUSÃO  

Indivíduos que utilizam a bicicleta como meio de transporte atingem o 

esforço predominantemente em intensidade moderada à vigorosa, favorável à 

promoção da saúde. Nossos achados mostram ainda, que a bicicleta pode e deve 

ser uma ferramenta interessante para aumentar os níveis de atividade física geral 

dos seus usuários, mesmo para deslocamentos de curta distância. 
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