
Movimento ciclístico 

no Sul Fluminense 
CONSTRUINDO UMA IDENTIDADE

|Vicente Sacramento Junior|



1)Dos grupos de ciclismo a mobilização ativista

2003

2018

Estado 
da 
Bicicleta 
/Eco Taxi     
(2008)

Fundação 
da Acíclica 
(2012)

Massa Critica 
VR    Bike
Anjo (2015)

Carta 
compromisso 
(2016)

Fórum de 
mobilidade 
Urbana 
Sustentável 
(2017)



2) Primeiras inciativas: o envolvimento da 

sociedade civil em prol da mobilidade urbana 

AÇÕES

Audiências públicas

 Bicicletada

 Bike Anjo

 Acíclica

EVENTOS

 De bike ao trabalho

 CineBici

 Comutran

 Beneficentes

 De bike ao trabalho



ações



3) Implantação da ACÍCILICA

 Formação da associação (Massa critica e grupos de pedal )

 Horizontalidade: A implantação de um processo articulação 

em rede

 Arrecadação de fundos

 Formalização

 Relação com o poder publico

 Ações



5) O cenário atual de iniciativas

 Encosul

 Rota nossa senhora 

 Criação da rota de Cicloturismo Barra 

Mansa/ Angra

 Volta das transições 

 Trilhões MTB nas cidades do Sul 

Fluminense

 Projeto Sebrae Líder  - Eixo Cicloturismo



6) Possibilidades e desafios no Sul fluminense

POSSIBILIDADES

 Surgimento de rotas 

 Eventos

 Empreendimentos

 Receptividade à ações ligadas ao uso da bicicleta

 Aumento de usuários da bicicleta

 Tímida mobilização da administração pública

DESAFIOS

 Fomentar o trabalho conjunto entre todos atores

 Aumentar a receptividade à colaboração externa

 Atrair colaboração efetiva da gestão pública

 Melhorar alianças com atores em nível regional e nacional

 Atrair a colaboração de instituições com representatividade 
nacional



=== contato========================
ACÍCLICA - aciclicarj@gmail.com

Vicente Sacramento Júnior – vicentese@gmail.com

Associação de mobilidade urbana sustentável do Sul Fluminense

mailto:aciclicarj@gmail.com
mailto:vicentese@gmail.com


PATROCÍNIO REALIZAÇÃO LOCAL

Esta apresentação fez parte de um conjunto de palestras do 

II Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro.

Veja mais em:

bit.ly/iiedesc

ou envie um e-mail para:

planett@pet.coppe.ufrj.br

http://bit.ly/iiedesc
mailto:planett@pet.coppe.ufrj.br
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