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Sobre nós
A City Changer Cargo Bike (CCCB) está fundada no
potencial ilimitado das bicicletas cargueiras, promove seu uso entre usuários particulares, no poder
públicos e em empresas. Com o apoio do programa
Horizon2020, o CCCB reúne uma equipe de 20 parceiros, da Noruega à Grécia, do Reino Unido à Bulgária.
Aprendendo com as melhores práticas em toda a
Europa, a iniciativa pretende aumentar a conscientização e apoiar o uso de bicicletas de carga.
Ao fazer isso, promovemos avanços interessantes
que, entre outras coisas, oferecem operações logísticas mais sustentáveis, melhoram os espaços públicos,
envolvem os cidadãos e reduzem os congestionamentos. A iniciativa também pretende facilitar a aquisição
de bicicletas de carga nas cidades europeias, por meio
de novos esquemas de financiamento e oportunidades para testes com as cargueiras.
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Introdução
Muitas mudanças acontecem após
o nascimento de uma criança, o que
não precisa mudar é o fato de que
uma família pode continuar pedalando. Entretanto, pode ser necessário
adquirir uma bicicleta com maior
capacidade de carga: Bicicletas familiares, que na prática são bicicletas
de carga projetadas para transportar pessoas, são seguras, saudáveis e
ainda são uma alternativa ao uso do
carro, que pode levar além das crianças, muitas outras coisas.

6

7

Bicicleta e gravidez
Não existe motivo para deixar de pedalar durante
a gravidez. Uma bicicleta com assistência elétrica
pode ser a ajuda que você precisa para encarar subidas, que mesmo grávida e com pouco fôlego, vai lhe
ajudar a chegar no topo da ladeira. Comece a pensar
sobre isso antes do nascimento do seu bebê, porque
depois você terá outras preocupações.
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Pedalando com
seu bebê
Você pode levar seu bebê na bicicleta desde o primeiro dia de vida, assim como você faz no carro, o
que você precisa saber é o qual tipo de equipamento
precisa usar para garantir conforto e segurança para
o bebê. Existem acessórios específicos que são facilmente instalados na bicicleta, como transportadores
com molas (ex.: Steco) e, também com espumas
macias (ex.:. WorkCycles). Com eles, seu bebê não
será sacudido e, mesmo em velocidades mais altas,
seguirá confortavelmente seguro ao ponto de até
pegar no sono.
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Transportando
crianças pequenas
Depois que seu bebê crescer e não couber no carregador, você terá que substituir o equipamento.
Existem diversos tipos de acessórios que podem ser
facilmente instalados na bicicleta, alguns são rapidamente fixados com um sistema de velcro e ainda
contam com cinto de segurança que pode ser ajustado para crianças de até dois anos de idade
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Pedalando com
crianças mais velhas
Crianças na idade do jardim de infância, entre 3 e
6 anos, já podem pedalar suas próprias bicicletas.
Entretanto, como nem sempre isso é possível, as
bicicletas de carga são uma excelente opção. As
crianças precisam estar sentadas no banco, usar
capacetes e cinto de segurança. A maioria das bicicletas de carga podem acomodar até duas crianças,
podendo levar mais caso a área de carregamento
seja ampliada. Para crianças a partir de oito anos,
bicicletas alongadas são ideais.
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Pedalando na chuva
Bicicletas para transporte de crianças contam com
capa de chuva, ao escolher um modelo para comprar,
verifique se elas podem ser armadas facilmente.
Essas capas devem ser flexíveis e contar com um
sistema de abertura para circular o ar. Alguns modelos permitem acomodação de crianças mais altas.

16

17

Pedalando no inverno
No inverno, sua criança está tão bem cuidada na
bicicleta de como se estivesse num carrinho de
bebê. Ela deve estar vestida com roupas quentes e
cobertas em algo como um saco de dormir, presos
na cadeirinha. Um cobertor, se estiver muito frio, ou
uma manta devem ser colocados por cima. Você se
aquece pedalando e sua criança vai aconchegante no
espaço reservado para ela.

18

19

Bicicletas de carga
no jardim de infância
Bicicletas de carga podem colaborar para expandir o
transporte de pequenos grupos do jardim de infância.
Alguns modelos de bicicleta conseguem transportar
até seis crianças. Que tal ir ao teatro com crianças
do pré-escolar? Seguir crianças maiores num dia de
caminhada com os mais pequenos? Utilizando uma
bicicleta isso fica bem mais fácil.
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Bicicletas de
carga para creches
e cuidadoras
Se você trabalha com grupo, pode levar facilmente as crianças para um passeio na floresta. Alguns
modelos de bicicleta estão preparados para levar
até quatro cadeirinhas, que podem ser instaladas de
modo seguro. Sem carregar ou empurrar, você pode
ir a lugares muito bonitos e as crianças vão adorar.
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Responsáveis
que funcionam
como modelos
De acordo com o Relatório de Saúde da Áustria, apenas 27% dos meninos e 15% das meninas alcançam
o nível de exercício diário recomendado para a faixa
etária. Também sabemos que a atividade física das
crianças é influenciada pelos seus responsáveis. Se
desejamos que nossas crianças sejam ativas e pratiquem exercícios, devemos ser exemplos.
Responsáveis que pedalam não são apenas algo
legal, uma bicicleta de carga pode tornar a vida mais
fácil, mais flexível e mais bonita. E tudo isso com um
custo financeiro baixo. Responsáveis equilibrados,
crianças equilibradas.
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Brincadeiras
que ensinam
sobre mobilidade
Veículos são ótimos brinquedos, mas eles não precisam ter apenas a forma de um carro. Existem
bicicletas de carga para crianças a partir de 12 anos.
O modelo Matchbox Cargo é feito de madeira e tem
tratamento com óleo natural. Elas podem ser usadas
em pistas com obstáculos ou combinadas com outros brinquedos. Essas bicicletas são bem estáveis e
demostram que não é preciso ter um carro de brinquedo para se movimentar e brincar.
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Por que usar uma
Bicicleta de Família?
• Segurança e confiabilidade: Uma bicicleta de
carga promove independência e economia de
tempo. Com ela, se afeta com imprevisibilidade
do trânsito de carros na cidade. Você vai rápido
e em segurança por ter condução defensiva evita
as vias principais. Foge dos congestionamentos e
do tempo perdido em busca de vagas de estacionamento.
• Baixo custo e praticidade: A bicicleta é o modo
de transporte mais barato e prático. Enquanto um
automóvel tem custo aproximado de 100 Euros
(R$ 450) por semana (aquisição e manutenção)
uma bicicleta de carga, com assistência elétrica,
custa apenas 15 Euros (R$ 67) por semana, algo
em torno de 2 Euros (R$ 9) por dia. https://www.
familienrad.at/kosten-nutzen
• Atividade e saúde: Especialmente quando se tem
crianças na família, precisamos usar o tempo de
modo mais eficiente. Ao incorporar atividade física na sua rotina diária, através das pedaladas,
você poupa tempo (e dinheiro) que gastaria em
uma academia de ginástica.
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O que é uma
Bicicleta de Família?
Bicicleta de Família é um termo utilizado para bicicletas de carga que são projetadas para o transporte
de pessoas. Nela é possível transportar crianças,
grandes ou pequenas, brinquedos, instrumentos
musicais, presentes, compras etc. É um veículo multiuso, que pode agregar as funções de um carrinho
de bebê e um carrinho de mão. Basicamente existem
três tipos de bicicleta de família.
1. Carga frontal, onde a carga fica localizada entre
a roda dianteira e o guidão, modelo conhecido
como “cargueira longa”.
2. Triciclos, com carga posicionada sobre o eixo das
duas rodas dianteiras.
3. Carga Traseira, bicicleta com traseira alongada
onde a carga fica posicionada sobre o bagageiro
traseiro, onde podem ser instaladas cadeirinhas
para crianças, acessórios de carga, entre outros.
Uma bicicleta de família que combine com seu estilo
de vida vai depender da quantidade de crianças que
você deseja transportar, como e para onde pretende
ir e quanto você pode investir. Para saber mais, visite o site www.familienrad.at
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Onde comprar?

Onde pedir emprestada?
Sua decisão de comprar uma bicicleta de carga será
o melhor investimento que poderá fazer na sua vida.
Antes de comprar, experimente diferentes modelos
e leve suas crianças. As lojas especializadas estão
acostumadas. Faça uma avaliação sobre o custo financeiro anual ao comprar. Tente encontrar um
revendedor que ofereça manutenção o mais próximo
possível de você. Fique atento para linhas de financiamento que oferecem subsídios para bicicletas de
carga. Saiba mais no link: www.familienrad.at.
O número de cidades que oferece sistemas de compartilhamento de bicicletas está crescendo, nesses
sistemas é possível testar uma bicicleta gratuitamente ou por uma pequena quantia. O sistema de
compartilhamento é uma ótima opção para quem
não tem espaço em casa para guardar a bicicleta, ou
para quem ainda não decidiu qual modelo de bicicleta familiar comprar. Se sua cidade ainda não conta
com esse tipo de serviço, seria uma ótima ideia sugerir ao departamento responsável por isso.
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Design Co.
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