
Brasília, domingo, 24 de janeiro de 2016

CICLISMO Brasília já temmais de 70 grupos de atletas amadores que se reúnem para percorrer estradas e

trilhas. Variedade de trajetos aumentou tanto que é possível encontrar uma turma em cada dia da semana

Com dois golaços, Di
María (foto) dá show em
goleada do PSG. Pelo
Espanhol, Messi tira o
Barça do sufoco.
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Opedalnosso
de cada dia

N
o dia a dia, talvez não se-
ja tão simples de se no-
tar, mas Brasília — há al-
gum tempo — se tornou

a capital da bike no país. As esti-
mativas oficiais apontam que,
hoje, de cada três veículos no
Distrito Federal, um seja uma bi-
cicleta. De acordo com a Pesqui-
sa Distrital por Amostra de Do-
micílios do DF (PDAD) mais re-
cente, de 2013, publicada pela
Companhia de Planejamento do
Distrito Federal (Codeplan), ha-
via 253.711 bicicletas no DF na-
quele ano, o que correspondia a
30,9% dos veículos da cidade.
Houve aumento em relação à
pesquisa anterior, de 2011, quan-
do eram 227.711 bikes (26 mil a
menos), correspondentes a
29,08% dos veículos de Brasília.
Para se ter uma ideia, em São
Paulo, que tem uma malha ciclo-
viária muito mais extensa do que
a brasiliense, há uma bike para
cada 21 veículos.

À medida que cresce o núme-
ro de adeptos do ciclismo no DF,
aumenta o número de pessoas
que se reúnem para pedalar jun-
tas. Já são mais de 70 grupos de
pedal no DF e há diversos passei-
os ciclísticos na capital todos os
dias da semana.

A pesquisa relativa a 2015 ain-
da não foi publicada, mas já fo-
ram divulgados dados de algu-
mas regiões administrativas, e os
números continuam crescendo.
Em Planaltina, por exemplo, o
percentual de bicicletas em rela-
ção ao total de veículos passou de

Com a diversa oferta de dias, lo-
cais e horários, pedalar em gru-
po tem se tornado cada vez mais
acessível. Algumas equipes de
nível iniciante são acompanha-
das por carros de apoio e pela
polícia militar.

Para quem prefere pedalar
acompanhado, as opções de pas-
seios pela cidade são diárias. Os
grupos são todos gratuitos e, para
participar, basta aparecer no
ponto de encontro com uma bi-
cicleta. Com mais de 70 grupos
distribuídos entre as 31 regiões
administrativas do DF, é possível
encontrar pedais em todos os
cantos da capital.

No fim do ano passado, os lí-
deres dos principais pedais de
Brasília se reuniram e idealiza-
ram o Pedal dos Grupos, um
pedal unificado organizado
uma vez por mês para confra-
ternizar os membros de todas
as equipes do DF. O encontro
do mês passado foi uma via-
gem sobre duas rodas a Santo
Antônio do Descoberto (GO) e
teve 400 participantes. O próxi-
mo será a Trilha Cachoeira do
Ouro, um percurso de 50km lo-
calizado entre Samambaia e
Santo Antônio do Descoberto,
em 31 de janeiro.

O Correio Braziliense seleci-
onou sete grupos de ciclistas,
um para cada dia da semana, e
montou uma agenda para quem
quiser pedalar na cidade. Os di-
as e horários são tão diversos
que não há desculpa para deixar
de participar.

34,89%, em 2013, para 38% em
2015. No Paranoá, cresceu de
29,65% para 31%. Além disso, é
enorme a quantidade de grupos
de pedal criados nos últimos me-
ses no Distrito Federal e Entorno.

“Os grupos começaram a gerar
subgrupos”, explica Sérgio Rodri-
go, coordenador do Pedalagama,
maior grupo de ciclistas do Ga-
ma, que originou mais quatro
grupos na região.

Como a demanda por equi-
pes de pedal começou a crescer,
os principais grupos da cidade
— que antes recebiam ciclistas
de todas as regiões administrati-
vas do DF — começaram a se

desmembrar em outras equipes
espalhadas pela capital. As lojas
de bicicleta também passaram a
organizar pedais urbanos por
Brasília e, hoje, representam
boa parte dos pedais da cidade.
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OBatomBikers é organizado exclusivamente pormulheres,mas qualquer umpode participar: trilhas para ciclistas de todas as idades


