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Introdução
No contexto turístico, é imprescindível que cada visitante da cidade, possa 

usufruir das opções de hospedagem, deslocamento, entretenimento 

existentes, com conforto, segurança, e, sobretudo, com a sensação de que 

suas necessidades foram atendidas.  Entre esses serviços, o setor de 

transportes, talvez seja, ao lado do setor hoteleiro, um dos principais setores, 

uma vez que para ter turismo necessita-se de hospedagem e transporte.

Segundo Palhares (2002) os transportes são classificados por quatro 

elementos básicos a saber: o veículo; a via, a força motriz e o terminal e isto 

deve ser considerado na relação entre turismo e cultura. Adicionalmente, os 

transportes cumprem a função de acessibilidade, e em alguns casos, 

tornam-se a própria experiência turística (PALHARES, 2002; PAGE, 2008).   É o 

caso da bicicleta no desenvolvimento do cicloturismo.



Introdução
No Brasil novos produtos turísticos a partir de vieses culturais vêm ampliando 

a percepção das possibilidades de interpretação e sentidos para bens 

culturais variados. Assim, as diversas combinações da cultura e do turismo 

configuram o segmento chamado de Turismo Cultural. Esse segmento é 

marcado pela motivação do turista de se deslocar aos destinos 

especialmente com a finalidade de vivenciar os aspectos e situações que 

são peculiares da cultura local. 

O  trabalho realizado buscou analisar a relação entre transporte, turismo e 

cultura na perspectiva das transformações urbanas da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). Notadamente, procurou identificar manifestações culturais 

urbanas, mais especificamente a apreciação de  graffitis, e sua relação com 

o uso de bicicletas. 



Objetivos
￮ Analisar a relação entre transporte, turismo e cultura na perspectiva das 

transformações urbanas;

￮ Identificar manifestações culturais urbanas e sua relação com o turismo 

na cidade do Rio de Janeiro, a partir de elementos dos transportes: a via, 

o veículo, a força motriz e/ou o terminal;

￮ Compreender a relação do uso da bicicleta em interface com a oferta 

de atrações voltadas às possibilidades de desenvolvimento para o 

turismo cultural na cidade do Rio de Janeiro, no caso o graffiti.



Metodologia
A coleta, organização e sistematização dos dados realizado de agosto de 

2017 a março de 2018 deu origem a um banco de dados organizado por área 

geográfica da cidade no qual se localizavam estações do Bike Rio, que é um 

sistema de compartilhamento de bicicletas (260 estações). A partir das 

coordenadas geográficas (endereço, latitude e longitude) destas estações 

utilizou-se a ferramenta do Google Street View para localizar os graffiti do 

entorno de cada estação, isto, considerando um giro de 360 graus.

Os graffiti identificados foram codificados por números (referente a estação 

do Bike Rio Itaú) e letras de acordo com ordem alfabética, para assim 

diferenciá-los ("a", "b"; "c"). O quadro a seguir apresenta os aspectos 

metodológicos com uma síntese deste banco de dados:



Metodologia
 Categorias  Descrições

Nome e Número Identificação das estações de oferta de bicicleta compartilhada

Bairro Bairros da cidade do Rio de Janeiro

Zonas Zonas da cidade do Rio de Janeiro (Sul, Norte, Oeste, Centro)

Graffiti Número de graffiti

Descrição dos graffiti

fonte: elaboração 
própria



Metodologia

fonte: google street view



Resultados
Foram identificadas dez referências bibliográficas, com destaque para 

Rodrigues (2013) e Tartaglia (2013) que tratam especificamente questões 

relativas ao  graffiti, que é um  dos objetos centrais do presente estudo. 

Ademais, no planilhamento a partir das categorias descritas na 

metodologia, foi identificado potencial para sinergias entre o uso da 

bicicleta e a apreciação do graffiti  da seguinte forma:



Resultados
 Zona  Número de estações  Número de Grafittis

 Norte  6  9

 Sul  5  6

 Oeste  3  12

 Central  4  10

fonte: elaboração 
própria



Conclusões
Os resultados podem auxiliar tanto para:  (1) o avanço do conhecimento 

teórico sobre a temática do cicloturismo urbano de cunho cultural; quanto 

para: (2) a partir de noções de planejamento e gestão do turismo, o esboço 

no futuro de uma cartografia, que possa colaborar para ampliação e/ou 

consolidação do cicloturismo, notadamente cultural, no espaço urbano da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Em termos de limitações, o  estudo apresenta um limite temporal, sendo que 

tanto os graffitis,  quanto às estações de bicicletas compartilhadas se 

alteram ao longo do tempo, exigindo assim atualizações constantes, 

principalmente se o objetivo for turistificar e roteirizar a partir destes 

elementos. De outro lado, os resultado alcançado até o presente momento 

leva a novas perguntas sobre outras possibilidades de sinergias, como por 

exemplo a intermodalidade considerando o  uso de bicicletas e as  estações 

de metrô, entre outras. 
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