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Definições e origens O uso de motocicletas em percursos medidos
e/ou com obstáculos em diferentes formas de desempenho e
habilidade delimitam o esporte do motociclismo cujas modalidades
são: Motovelocidade; motocross; supercross; enduros; enduro de
velocidade, de regularidade; trial; cross-country; mototurismo;
supermotard, e outras variações, dependendo do país e de sua cultura
motociclística. Estas competições são praticadas com motocicletas
em circuitos fechados de asfaltados e circuitos em estradas e trilhas
indoor e outdoor. Assim como os circuitos, as motos possuem
características/tecnologia de produção para cada modalidade. Para
manter a segurança, é obrigatório o uso de capacetes, luvas,
protetores de cotovelos, de joelhos, cinto abdominal, protetor cervical,
botas, além de macacões de proteção e mascaras revestidas com
malha de kevlar, que agüentam até quase 30 segundos de fogo. Um
trabalho de bastidores sustenta o desenvolvimento dos pilotos e
máquinas (técnicos, fabricantes e equipes patrocinadas). Devido a
grande exposição dos pilotos, os esportes motociclísticos exigem
muita técnica e o esforço físico é centrado nos braços, pernas,
abdômen, glúteos e pescoço.

A origem do motociclismo localizou-se na França, em 1790, quando
o Conde de Sivrac, cria o “celiféfico”, resultado da primeira tentativa
de unir duas rodas do mesmo tamanho a uma tábua de madeira,
criando um veículo de sucesso entre os jovens daquela época. Em
1817, o Barão alemão Drais, aperfeiçoando a primeira invenção,
instala um eixo vertical na roda dianteira permitindo que o condutor
guiasse o engenho, batizado de draisiene, também sucesso de venda.
Em 1855, trabalhando em uma oficina improvisada no quintal de sua
casa em Cannstatt-Alemanha, Gotlieb Daimler, juntamente com
Wilhelm Maybach criam um motor 264 cm3 (centímetros cúbicos)
com 0,5 cv (meio cavalo de força potência) a 500 rpm (rotações por
minuto). Denominado “carrilhão”, o motor de Daimler, era movido a
gás, mas logo Maybach introduz a gasolina como combustível, porém
não obteve sucesso devido ao risco de explosão, fato muito comum
naquela época. Assim, estes inventores anunciaram que o carrilhão
seria movido a gás e petróleo, que após alguns tentativas frustradas
passou a funcionar a contento. No mesmo ano, Daimler inventa e
consegue a patente do Einspur, um biciclo com chassis de madeira e
rodas de apoio e um motor, que gerava 0,5 cv cavalos de força a 600
rpm (rotações por minuto). Testado no percurso de três km entre
Cannsttat e Unterturkheim, em meia hora com uma velocidade média
de 6km/h Daimler e Maybach deram por cumprida sua missão de
locomover um veículo mediante o uso de motor e o motociclismo
passou a seguir um curso de constante inovação. Com a invenção do
motor, passou-se a investir na tentativa de adaptação ao biciclo, de
fabricação prática e barata.

Embora as motos tenham chegado ao Brasil entre 1907 e 1909, eram
utilizadas apenas como meio de locomoção. A partir de 1920, iniciam-
se as competições esportivas no estado de São Paulo entre pilotos,
mecânicos e lojistas que trabalhavam no cruzamento da Rua Barão
de Limeira com a Rua General Osório, local que é conhecido até
hoje como a Esquina do Veneno. Entre os precursores estavam Edgard
Soares, Sylvestre Martines Paschoal, Adu Celso, Walter “Tucano”
Barchi, “Jacaré”, Nivanor Bernardes, Roberto Boetcher, Moronguinho
e muitos outros, com especial destaque para Edgard Soares, que
adaptou um motor Ilo 2T de 98cm3 em sua bicicleta de aro 14,
começando sua trajetória de vários títulos no Jardim Ipiranga, vencendo
corridas na Argentina e batendo o recorde de Interlagos, que levou 17
anos para ser superado. Em 1925, nasce a primeira entidade do país
na modalidade: a Federação Paulista de Motociclismo.
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Motorcycling can be defined as the use of motorcycles in previously
established routes and/or with obstacles in different ways according
to performance and skills in the following disciplines: Track racing,
Motocross, Supercross, Enduro & Rallies, Leisure Motorcycling, Trial,
Cross-Country, and other variations depending on the country and its
motorcycling culture. Brazil is the third manufacturer of motorcycles
in the world and one of the leading countries in motorcycling. The
number of motorcycling clubs has grown tremendously since 1927,
when the very first club was founded to the 1,400 clubs that exist
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today. As competitions have been taking place in Brazil since the
1920s, today Brazil has been considered a prominent country in
motorcycling rallies, especially because of the successful Rally
Internacional dos Sertões. Its 11th edition in 2002 made it the third
largest off-road competition in the world and the largest in Latin
America in number of competitors: 214 vehicles among motorcycles
(90), trucks, ATVs (all terrain vehicles) and expedition. This event
generated more than 220 hours of reports on TV networks of 40
countries in 2001. The 78th edition of the International Six Days Enduro

– ISDE took place in Fortaleza-CE in 2003 for the first time outside
Europe. This event, organized by the Fédération Internationale de
Motocyclisme (International Motorcycling Federation - FIM) and by
the Confederação Brasileira de Motociclismo (Brazilian Motorcycling
Confederation - CBM), had the participation of 450 pilots from 30
countries. Brazil had 14,000 regular (200,000 occasional) motorcyclists
in 2003 including 5,615 athletes of all categories registered with 23
federations (Table 1). The number of motorcycling disciplines and
leisure participants has been growing 18% a year.

1893 – 1904  A indústria de motos se desenvolve em várias
partes do mundo. Em 1903, surge o ícone do motociclismo norte-
americano: a Harley-Davidson. No início deste século, os veículos a
motor ainda eram produzidos de forma artesanal e muitas fábricas
foram fechadas nos períodos de guerra. Na França, em 1904,
oficializa-se o motociclismo com a fundação da Federação
Internacional de Motociclismo-FIM.

1910  A Autocycle Union da Inglaterra criou uma série de testes e
provas extremamente difíceis (trials), com duração de um dia, para
avaliar as motos e habilidade dos pilotos. Este evento foi batizado
de Scottish Trial, evoluindo até se tornar o Scottish Six-Day Trial,
com sistema de disputada por equipes, durante seis dias.
Despertando interesse de outros países, em 1913, passa a se chamar
International Six-Day Trial–ISDT. O objetivo da competição é vencer
trechos diários de 80 a 100km, mesclando trial, enduro e motocross.
Em 1976, teve a participação de 15 países e 340 inscritos, mas
apenas 51 completaram a prova. Após algumas realizações as regras
foram mudando até 1981, quando passou para International Six-
Day Enduro – ISDE. Em 2003, o Brasil sedia pela primeira vez em
um país fora da Europa, a 78ª edição deste evento em Fortaleza,
promovido pela FIM e a Confederação Brasileira de Motociclismo-
CBM, com a participação de 450 pilotos de 30 países. O Brasil
começou a participar deste evento em 1997.

1913  A França realiza o primeiro Grande Prêmio, porém os
campeonatos mundiais compostos por várias etapas (Grand Prix –
GPs) só foram oficializados em 1949, na Europa.

1920  O motocross (provas em circuito fora de estrada, com
obstáculos naturais) nasce na Inglaterra, mas somente em 1947 é
realizada na Holanda a primeira prova internacional, denominada
Motocross das Nações. Em 1999, Indaiatuba-SP sedia uma etapa
deste evento, envolvendo 100 pilotos de 30 países. Atualmente o
Motocross das Nações está na 57ª edição, que foi realizada da
Bélgica. Pilotos brasileiros, escolhidos pela CBM, participaram
das últimas três edições. 

1922  O evento 24 Horas de Le Mans, na França, inaugura as provas
de resistência, mas ainda restrito aos europeus. Somente em 1961,
com a entrada das motos japonesas, passa a ser referência como a
maior prova de 24 horas mundial e em 1975, registra 350 mil
espectadores.Em 1976 aconteceu a primeira participação brasileira,
com a dupla Walter “Tucano” Barchi e Paulé. Em 1984, Tucano deixa
as pistas, com mais de 70 vitórias em 14 anos de competição.

1927  Fundação do Motoclube do Brasil no RJ, primeiro de uma
série de outros que marcam a união dos aficionados por motos.

Década de 1930  Embora as provas regionais continuassem a
acontecer na Europa, houve um declínio de competições
internacionais de moto, devido ao clima belicoso da Alemanha,
instabilidade econômica dos países europeus e proximidade da II
Grande Guerra Mundial.

1940  Inauguração do Autódromo de Interlagos-SP, fator de
estímulo ao esporte no país.

1946 – 1952  Edgar Soares começa a correr com a Matcheless
350 monocilíndrica de 4T, sagrando-se bi-campeão paulista em
1947, conquistando posteriormente outros títulos. Neste período,
acontecem as importações de motos no Brasil. A empresas Insnard
(SP) importa a Velocette 350 KTT. Em 1950, Edgar Soares,

oficializa seu lado empresarial inaugurando uma loja e oficina,
em São Paulo. Em 1952, a Trivellato importa a novidade em motos
de competição Vincent 500.

1948   Rodolfo Schmidt e Raul Brandão fundam oficialmente a
Confederação Brasileira de Motociclismo com sede em São Paulo,
filiada a FIM em 1949. Antes, entretanto, sem a devida chancela de
uma entidade que coordenasse o esporte de forma nacional, algumas
competições de motociclismo foram realizadas no país, sob
inspiração de imigrantes italianos, alemães, espanhóis, franceses,
portugueses e húngaros que se aportaram por terras brasileiras no
início do século. Em 1954, o fracasso de uma competição
internacional proposta por políticos paulistas e avalizada pela CBM
acarretou na suspensão desta entidade em provas internacionais
por 10 anos, determinada pela FIM. Iniciou-se a partir daí um
esvaziamento da entidade que só conseguiu se reerguer em 1972,
com a eleição de Eloy Gagliano para a presidência e a recuperação
da filiação internacional da CBM. De 1985 a 1993, dois paulistas,
Carlos Paes de Almeida Filho e Alfredo Rômulo Tambucci, assumiram
a presidência da entidade. Afundada em dívidas e com a
credibilidade internacional comprometida, a entidade elege para
sua presidência o mineiro e ex-piloto Lincoln Miranda Duarte (atual
presidente). Nesta época, a CBM se restringia a apenas uma pasta
com documentos. Funcionava precariamente em São Paulo até ser
transferida para Belo Horizonte, onde se instalou definitivamente
e iniciou todo um processo de soerguimento de sua estrutura. Hoje,
a Confederação Brasileira de Motociclismo reconquistou o respeito
internacional, diversos de seus diretores ocupam cargos nas
principais entidades de gerenciamento do motociclismo mundial,
de pilotos, patrocinadores, governos e público. O resultado é o
sucesso de suas competições e o reconhecimento mundial com a
realização de diversos eventos internacionais em nosso País.

1949  Eloy Gagliano (SP), lança a Revista Motociclismo, primeira
mídia segmentada nacional. Em 1952, Gagliano realiza o primeiro
“24 horas de Interlagos” com 57 motos e 114 pilotos.

1970   Acontece a primeira edição das 500 milhas de Interlagos-SP.

1971 Fundação da unidade brasileira da Honda Motor, responsável
pela importação e distribuição dos produtos Honda no país. Em
1975, o governo veta a importação de motocicletas e a Honda
começa a fabricar motos em Manaus.

1972 – 1973  A Yamaha Motor chega ao Brasil. Em 1973, Adu
Celso Santos vence o GP de Motovelocidade da Espanha, na
categoria 350cc, feito inédito para o Brasil e repetido na mesma
pista em 1993, por Alexandre Barros na categoria 500. São Paulo
realiza a 500 Milhas de Interlagos com a participação de 5 países:
Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela e Japão.

1974  Três pilotos representam o Brasil no primeiro Pan-Americano
de Motocross realizado no Chile, que envolveu 22 pilotos de 7 países.

1975  As primeiras importações legalizadas de motos no Brasil
foram feitas através da Federação Paranaense de Motociclismo-
FPRM, com aprovação do Conselho Nacional de Desportos-CND.

1976  Realização do Rallye Cote d’ Ivoire – Cote d’Azur, França
(8.500 km). Este evento registrou 3 mortes e por isso ficou conhecido
como rali da morte. Em 1977 inscreveram-se 133 pilotos, sendo 43
de motos, mas somente 66 participantes completaram a prova (18
motociclistas). Após um ano de interrupção, retorna ao calendário
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em 1979, por iniciativa do piloto Thierry Sabine, como Rally Paris –
Dakar, com largada em Paris e chegada em Dakar, com 20 dias de
duração num difícil trajeto. Desde então, este evento ganha
destaque entre pilotos, indústria e mídia mundial. Em 1988, os
brasileiros estrearam na competição e em 2003, o Brasil foi
representado apenas pela equipe da Petrobrás / Lubrax (em 2002
foram 3 equipes e 8 pilotos). A equipe foi a única a competir nas 3
modalidades: carros, motos e caminhões. Na 26ª edição, em 2004,
o Rally bate o recorde de participantes com 607 inscritos (603, em
1998). Alguns pilotos brasileiros já se destacaram nesta
competição: André Azevedo, Klever Kolberg, Juca Bala,  Massud
Nassar, Luis Mingioni e Jean Azevedo.

1978  A Yamaha lança a primeira motocicleta trail do país (TT
125), sendo comercializada até 1984.

Década de 1970   Início da prática do motocicismo off-road no
Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais,
como forma alternativa de diversão de finais de semana. A falta de
motos específicas para esta modalidade inibiu o seu rápido
crescimento. O impulso para o esporte foi dado pela Honda e
Yamaha, que começaram a produção nacional, embora ainda não
específicas para esta modalidade. Inauguração dos autódromos do
RJ, Brasília, GO e PR.

1985  Acontece em Minas Gerais o primeiro Enduro da
Independência. Por ter uma forte divulgação na mídia, este evento
conta com um número grande de participantes desde sua primeira
edição, que chegou a reunir mil pilotos de vários estados brasileiros
nos primeiros anos de existência.

1985   Jorge Liz Cancella, motociclista desde os anos 60, realiza o
Primeiro Enduro do Litoral Paranaense, com a participação de 36
pilotos. Em 1988, Cancella realiza o Campeonato Paranaense de
Enduro de Regularidade e o trial indoor com a participação dos
melhores pilotos brasileiros: Freddy Tejada, Capivara, Caio Salerno,
Rodrigo Moutinho, Geraldo Coelho, Cláudio Hermany, Cláudio
Penteado, e Eljo Aragão.

1986 Alexandre Barros participa de seu primeiro Grande Prêmio
na categoria 80cc. Contabilizando atualmente na ordem de 200
corridas, este atleta é a maior referência da motovelocidade
brasileira e com destaque no cenário mundial.

1987 Acontece o Primeiro Enduro de Regularidade Cerapió (Ceará
– Piauí), o mais tradicional evento off-road do norte/nordeste
brasileiro, com a participação de 36 duplas em duas categorias.
Este evento atraiu a mídia eletrônica (TV) e impressa (principais
revistas segmentadas – Motorsport e Motoshow). O Piocerá/
Cerapió, de 1991 a 1994 inaugura a abertura dos Campeonatos
Brasileiros de Enduro de Regularidade e, em 2000, foi considerado
pela imprensa especializada, pilotos e equipe como a melhor prova
desta modalidade no Brasil.

Década de 1980  Originário da Inglaterra, o trial começa a
despontar no Brasil nos anos de 1980.

1991  Juca Bala conquista o tricampeonato brasileiro de enduro
de velocidade (1989 a 1991) e vence o Latino Americano de Enduro
(categoria 4 tempos) e o Rally dos Sertões (1996).

1995  Jorge Negretti conquista grandes títulos no motocross e
supercross. Ricardo Raspa integra a equipe Honda. Além de
participar de etapas brasileiras válidas pelo mundial de motocross,
Raspa fez parte do primeiro time brasileiro a participar do
Motocross das Nações em 1998.

1998   Adú Celso foi convidado a participar do Centennial Gran
Prix (Holanda), evento restrito a participação de vencedores em
campeonatos mundiais e GPs. A primeira edição do Prêmio Moto
de Ouro, promovida pela revista Motociclismo, premia pilotos e a
indústria da moto no Brasil. Na sexta edição deste evento (2003),
Alexandre Barros foi condecorado com o título de “Maior piloto de
moto do Brasil de todos os tempos”. Interligando os três estados –
Ceará, Piauí e Maranhão – , o evento Cerapió é batizado de
Cerapião e, este ano teve seu regulamento adaptado para as
disputas de enduro de regularidade, enduro padrão FIM e Rally
com trechos fechados de velocidade. O motódromo de Serra Verde-
BH sedia etapas do GP Brasil de Motocross, em 1998 e 1999,
contabilizando, em 1998, 20 mil pagantes. Oriundo dos EUA, chega
ao Brasil a Arena Cross, a mais completa infra-estrutura para
eventos itinerantes de motociclismo. Administrada pela empresa

Carlinhos Romagnolli Promoções e Eventos, a Arena Cross é
responsável pela realização de muitos eventos, chegando em 2003
a totalizar 22 etapas e 16 cenografias para os campeonatos de
motocross e motovelocidade, além da 18ª edição do Enduro da
Cuesta de Regularidade. Para isso conta com uma infra-estrutura
de 6 carretas e 100 pessoas para produção por etapa, que chega
inclusive a gerar 200 empregos transitórios. Cumprindo o papel
social, a cada temporada os eventos realizados por esta empresa
chegam a arrecadar 100 toneladas de alimentos. Como destaque
de mídia, somente a Copa SBT, é transmitida para 350 cidades de
São Paulo e, contando com o apoio da ESPN, os eventos são
transmitidos para todo o Brasil chegando a 10 milhões de assistentes
deste canal a cabo.

Década de 1990  O sexo feminino começa a se interessar e
ganhar destaque neste esporte. Atualmente, ainda sem contar com
uma categoria específica para mulheres, a CBM já registra a inscrição
de 9 mulheres para as competições nacionais. O Arquiteto Chico
Morais, organiza o Rally São Francisco, entre Ribeirão Preto e Maceió,
evento que originou, em 1992, a primeira edição do Rally dos Sertões,
com percurso de 3.500km largada em Campos dos Jordão-SP e
chegada em Natal-RN e 34 inscritos. A partir da 3ª edição, em 1995,
passa a ser denominado Rally Internacional dos Sertões, homologado
pela FIM. Em 1996, foi criada a empresa Dunas Race, especificamente
para operacionalização deste evento que envolve cerca de 300
pessoas para a sua organização e 54 inscritos motos e 23 carros.
Com nova evolução, em 2000 foi introduzida a categoria caminhões
(1999/2000). Ratificando seu sucesso, este evento já está incorporado
calendário internacional de grandes eventos. Realizado apenas em
território nacional com roteiros interestaduais, marca ações ecológicas
e sociais, chegando a distribuir de 100 toneladas de alimentos, além
do enriquecimento de resgate da memória brasileira como Luiz
Gonzaga, Grandes Sertões Veredas e Colunas Prestes. Em 2001,
gerou mais de 220 horas de reportagens em TVs de 40 países. Na 11ª
edição, em 2002, o evento se consolida como a terceira maior prova
off-road do mundo em número de participantes – 214 veículos entre
motos (90), carros, caminhões, quadriciclos e expedition – é a maior
da América Latina.

2001  Jean Pierre Colinvaux, piloto carioca destacado, inicia o
processo para o lançamento do supermotard no Brasil. Oriundo da
Califórnia nos anos 1970, o supermotard é uma modalidade de
competição que mescla a prática do motocilismo em pista de asfalto
e terra, combinando precisão da motovelocidade com as manobras
do motocross. Ao retornar do exterior, onde iniciou estudos e
negociações, Jean Peierre promove o levantamento para
capacitação e negociações de locais para a pratica desta modalidade
no RJ, SP e MG e já tendo realizado algumas eventos. A partir de
2002, a FIM passou a reconhecer esta modalidade e realiza o
primeiro campeonato mundial.

2002  O Cerapió/Piocerá completa 15 anos. Estiveram envolvidas
diretamente neste evento mais de 700 pessoas de quase todos os
estados brasileiros. Em 2003, este evento percorreu 48 cidades
(1.600 km), contou com 360 participantes (171 motos); 6 mulheres
completaram a corrida; e 650 pessoas acompanharam o evento ao
longo do percurso (produção, familiares e amigos). O evento Brasil-
Nordeste de Motocross reúne aproximadamente 2 mil pessoas e
100 pilotos, no motódromo Rota do Sol-RN. O 2° Endurande Trial
de Belo Horizonte-MG, é transmitido pela Rede Record para 500
municípios de Minas Gerais, atingindo picos de 1 milhão de
espectadores. A Copa de Verão de Motocross, em São João da
Barra-RJ reúne 100 pilotos. Dados da FIM apontam a média de
público no mundial de motovelocidade de 100 mil pessoas por
etapa, registrando este ano 1.698.312 torcedores (10% maior do
que 2001). Uma pesquisa realizada pela Datafolha (SP) realizada
durante o GP de Motovelocidade do Rio de Janeiro demonstrou o
perfil de público: 90% viajaram em grupo; 58% são leitores de
revistas especializadas; 84% do sexo masculino; e 67%
acompanharam o evento pela TV. O GP RJ atraiu 41.500
espectadores e desde 1995 é realizado no Autódromo Nelson Piquet.
Botucatu-SP sedia o Campeonato Brasileiro de Supercross – Copa
Pelé Pro composta por 6 etapas e 100 pilotos de todo o país. A
etapa final acontece em Marilândia do Sul-PR. Alexandre Barros
(SP) foi o 4º colocado no Mundial de Motovelocidade e conquistou
o título de melhor Motociclista Latino Americano. Desde o ano de
2000 Alexandre é o 4º melhor piloto mundial desta categoria e
único atleta brasileiro a representar o país neste esporte há mais
de uma década.

2002  Lançamento do Shopping Moto & Aventura em SP, primeiro
do segmento na América Latina.

2003  Realização do Motocross dos Campeões, em Capivari –SP,
idealizado para coroar a todos os pilotos de motocross de alto
rendimento independente de suas filiações e campeonatos. O Prof.
de Educação Física e fisiologista Roberto César de Oliveira
desenvolve programa de treinamento físico para motociclistas off-
road – Motocross Training, através de pesquisa realizada com Centro
de Medicina da Atividade Física e Esporte, da Escola Paulista de
Medicina. A última temporada do Rally dos Amigos (SP) bate
recorde com 192 veículos inscritos (118 motos). Este evento integra
e define a Taça Brasil de Rally, que premia os melhores classificados
nas três provas organizadas pela Dunas Race: Rally Rota Sul (RS)
e o Rally dos Sertões. Rondônia sedia a abertura do Latino
Americano de Motocross, com a presença de 25 pilotos de 6 países
– Brasil, Bolívia, Equador, Guatemala, México e Venezuela.
Fortaleza sedia o International Six Days Enduro, com a participação
de 376 pilotos de mais de 30 países.

Situação Atual  O Brasil é considerado uma grande força no
Motociclismo mundial. Atualmente a Confederação Brasileira de
Motociclismo – CBM estima na ordem de 14 mil praticantes
regulares com 23 federações filiadas, apontando 5.615 atletas
registrados em todas as categorias no ano de 2003 (Tabela 1).
Hoje, o número de praticantes cresce a um percentual de 18% ao
ano, tendo como base a terceira frota de motocicletas do mundo
(ver dados complementares do mapa adiante). Em coletiva de
imprensa para lançamento dos pneus “Croosengo”, no ASW Off-
Road Park, em Mogi das Cruzes – SP, a empresa BFGoodrich,
marca do Grupo Michelin presente no Brasil desde 1996, revelou
uma ordem de 200 mil praticantes de motociclismo off-road no
Brasil. Há também 12 autódromos de motovelocidade no país (ver
mapa). Em 52 anos de Mundial de Motovelocidade, os pilotos
brasileiros conseguiram 6 vitórias, destacando-se como melhor
piloto da atualidade Alexandre Barros, atualmente uma referência
internacional. Lincoln Miranda Duarte, atual presidente da CBM e
União Latino-Americana de Motociclismo, ocupa também uma
posição de membro da Comissão Mundial de Motocross da FIM.

Como no automobilismo, os campeonatos, principalmente os de
motovelocidade são geridos pela indústria, que utiliza e os pilotos e
eventos para divulgação das marcas e testes de produtos. A despeito
dos elevados custos para a prática, os esportes motorizados atraem
atenção da mídia de massa e segmentada, que impulsiona o mercado
de aficionados. A Youthstream, que passa a organizar os Mundiais de
Motocross a partir de 2004, anuncia a ampliação de 12 para 16 etapas.
Os Campeonatos Nacionais, administrados pela CBM, contarão com
provas em todo o país de Motocross, Arena Cross, Motovelocidade,
Enduro, Rally, Cross Country, Regularidade e Trial, somente não
acontecendo, em 2004, o supercross. Segundo Lincoln Duarte, atual
presidente da CBM, o Brasil está preparado para receber eventos de
qualquer categoria do motociclismo. O Campeonato Brasileiro de
Motocross registra uma curva de crescimento observada no período
2002/2003, ressaltada nos itens: a) público presente por etapa – 2002
(22,6 mil) e 2003 (25 mil); b) participação de pilotos nas categorias
Open, 60cc, 80cc, 125cc e 250cc – 2002 (177) e 2003 (182). No
relacionamento com a mídia também se observa um crescimento na
ordem de 1.254 % neste período. Somente nas cinco primeiras etapas
foram veiculados 51h de transmissão nos canais de TV ESPN Brasil e
Band Sports. Lincoln ressalta a contribuição deste crescimento aos
investimentos em patrocínio da Honda, Mobil e Dunas Race, e co-
patrocínio da Yamaha, Pirelli e Riffel.

Se dados superlativos demonstram o potencial do motociclismo
competitivo, ressaltam-se também em sua prática de lazer. Como
agentes do mototurismo, há cerca de 1.400 motoclubes no Brasil
(Tabela 2), com maior concentração nos estados: São Paulo (360),
Minas Gerais (247) e Rio de Janeiro (184). Na comemoração do ícone
Harley-Davidson, festejado na cidade de Milwaukee-EUA,
compareceram um milhão de visitantes e 300 mil motocicletas desta
marca. No Brasil, em Campo Grande-MS, o mega evento anual Motor
Road, realizado pela Top Brasil desde 1998 no Parque Laucídio Coelho
chega, em 2003, reunindo 120 mil visitantes, 8 mil motociclistas de
300 motoclubes do Brasil e do mundo (EUA, Grécia, Paraguai,
Argentina, Uruguai e Chile). Nesta última versão foi festejada também
a criação do primeiro motoclube formado exclusivamente por mulheres
– o Clube Sempre Livre. Finalmente, cabe dar destaque ao
mototurismo nas caravanas que cercam os circuitos de motos GPs,
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impulsionando simultaneamente o desenvolvimento esportivo-
social-cultural e econômico das cidades sedes.

Fonte  Confederação Brasileira de Motociclismo www.cbm.esp.br;
www.ibest.estadao.com.br/esportes; Rally dos Sertões; O Lance;
www.fmx.com.br;www.mototour.com.br; www.fmr.esp.br;

www.fgm.com.br; www.montonline.com.br; www.fbm.com.br;
www.fprm.com.br; www.fcm.org.br; www.fpm.esp.br; www.fmeng.
esp.br; www.fepem.esp.br; www.fmr.esp.br; www.fmdf.esp.br;
www.enduro.esp.br; www.cerapio.com.br; Abraciclo – www.abraciclo.
com.br; www.motox.com.br; www.prefeitura.sp.gov.br;
www.riogp.com.br; www2.uol.com.br; www.bestsports.com.br;

www.motosclassicas70. com.br; www.diarioradical.com.br;
www.motoadventure.com.br; www.fcm.org.br; www.trialcompany.
com.br; www.mundomoto.com.br; www.anfamoto.com.br;
www.indaclima.com.br; www.indaclima.com.br/gmb; www.arena
cross.com.br; www.supermotard.com.br; www.bhnet.com.br/
motocross; www.automundo.com.br; www.cbm.esp.br/historia

Tabela 1 / Table 1
Pilotos Filiados à Confederação
Brasileira de Motociclismo
Brazilian Motorcycling Confederation – Affiliated pilots

Fonte / source: CBM; (1) Dados 2004: registros até abril / 2004 data up to April

Tabela 2 / Table 2
Motoclubes no Brasil, 2003
Motorcycling clubs in Brazil, 2003

Fonte / source: CBM

Rally dos Sertões – 3º maior Rally do mundo
World’s 3rd largest Rally

O Rally dos Sertões é um campo de testes e movimenta mais de
R$20 milhões, sendo o terceiro maior Rally do mundo atrás
somente do Paris-Dakar e o da Tunísia. Hoje as maiores
montadoras do país participam da prova como forma de trazer
credibilidade a seus produtos. As equipes de fábrica contam
com mais de 40 mecânicos. A Mitsubishi levou R$ 2 milhões em
peças de reposição ao Rally. As montadoras vendem carros já
preparados para rally. Trata-se do evento Off-Road com a maior
cobertura de mídia da América Latina. Aproximadamente 120
jornalistas acompanham a prova todos os anos.

Número de veículos participantes: 86 carros; 88 motos; 7
quadriciclos; 7 caminhões; 33 carros categoria Expedition.

Estrutura Equipe Médica: 20 Médicos; Equipe de Resgate: 10
Bombeiros; Equipe Técnica (fechamento): 4 Equipes/ 104
pessoas; Cronometragem: 2 Equipes/ 10 pessoas; Apuração: 1
Equipe/ 4 pessoas; Cenografia: 1 Equipe/ 28 pessoas;
Organização: 1 Equipe / 36 pessoas; Os Canastras: 3 pessoas;
Ação Social: 12 pessoas; Helicópteros: 2 de filmagem e 2 de
UTI; Aviões: 2 cobrindo a prova e 1 de transporte de pessoal;
Comunicação: Rádios e celulares via satélite; Secretaria de
Prova: 1 Equipe; Assessoria de Imprensa: 1 Equipe; Carros de
organização: 75 pick-ups; Motos de organização: 10 como apoio;
Autorizações: Comissão Nacional de Rally-CNR, Confederação
Brasileira de Automobilismo-CBA, Confederação Brasileira de
Motociclismo-CBM, Unión Latino Americana de Motociclismo-
ULM, Alvarás das Federações, Polícia Civil, Polícia Militar e
Polícia Rodoviária . Total de pessoas envolvidas: 300.
Fonte dos números / Source for the event’s data: Dunas Race –
www.dunas.com.br (2003).

A indústria do motociclismo no Brasil
The motorcycle industry in Brazil

A indústria de fabricantes de 2 rodas movimentou,
incluindo peças e reposições, R$ 7 bilhões em 2001 e R$
8,32 bilhões em 2002, registrando índices de crescimento
em todas as regiões do país e recordes de produtividade.
O Brasil é o principal mercado produtor e consumidor da
América Latina e o terceiro maior do mundo, embora não
haja números sobre o impacto do esporte e lazer desta
posição. Contando com uma frota de 3.8 milhões de
motocicletas (20% em atividades profissionais), registra-
se um crescimento de 900% nos últimos 10 anos (92-02),
com aumento de 15% em 2003 e previsão de duplicar o
mercado em 3 anos (02-05) (fonte Abraciclo e Suframa).
Como maior evento nacional, o “Salão 2 Rodas”, envolve
toda a cadeira produtiva do setor de motocicletas,
referência comercial e de entretenimento para o público.
É a maior feira da América Latina, com 203 expositores
de grandes marcas nacionais e de 28 países, somando 750
marcas (dados de 2003).

A Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de
Motopeças-ANFAMOTO tem 210 empresas ligadas direta
e indiretamente ao setor de peças e acessórios para motos
de todas as regiões do Brasil. Única no setor na América
Latina, mantém parcerias com as principais associações/
entidades nacionais ligadas ao setor de 2 rodas, como
ABRACICLO, ANFIC, ABRAM, ABRAMOTO, CIESP,
SIMEFRE, ADVB, ABRACY, SINCOPEÇAS, SETECESP,
FCESP, CCESP, SEBRAE, SERASA, ASSOHONDA e
convênio com a Motorcycle Industry Council, a mais
importante associação do setor de duas rodas nos Estados
Unidos. Veículo impresso: “Anfamoto em Revista”, tiragem
20 mil exemplares/bimestral/distribuição dirigida gratuita
para todas as empresas associadas no Brasil, Mercosul,
Itália e Portugal. As empresas associadas à ANFAMOTO
totalizam 14.700 empregos diretos e movimentaram em
2001 R$ 3,44 bilhões, equivalentes a 0,34% do PIB. Por
sua vez, as empreses da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e
Bicicletas-ABRACICLO, no setor de Setor Motopeças,
somavam em 2002, 10.500 empregos diretos, faturando
US$ 1,3 bilhões, equivalentes a 0,33% do PIB. Segundo o
presidente da ABRACICLO, Yuji Horie, o segmento
mantém as previsões otimistas para 2004, em direção à
meta de 1 milhão de motocicletas vendidas no Brasil.
“Nossa expectativa é de um crescimento de cerca de 11%
de uma forma global, em relação a 2003, alcançando
1.050.000 unidades produzidas, 110.000 unidades
exportadas e 940.000 unidades comercializadas no
território nacional”.

Organizações internacionais
International directive bodies

Federação Internacional de Motocross–FIM, Suíça

União Latino-Americana de Motociclismo – Sede
Presidência:Belo Horizonte-MG;

Sede Direção: Caracas,Venezuela. Esta instituição é formada
por 20 países.

European Motorcycle Union–UEM, Itália – Formada por 33 países

Asian Motorcycle Union–UAM, Malásia – 18 países membros

African Motorcycle Union–AMU – 12 países

North American Motorcycle Union–NAMU – 2 países

Oceania Motorcycle Union–UOM – 2 países

International Freestyle Motocross Federation–IFMXF, Alemanha
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[Autódromos] de motovelocidade e locais de prática de motocross por estado, 2003
Motorcycling [racetracks] and motorcross practice locations per state, 2003

Manaus

Rio Branco, Senador
Guiomard, Sena Madureira,

Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia

Paraupebas
Pirangi, Cana Brava,
Brejo, Caxias

Palmas, Paraíso do Tocantins

[Autódromo] Bonito,
Ponta Porã, Caarapó

[Autódromo] Itapajé, Juazeiro do Norte,
Fortaleza, Itapebussu, Itatira, Canindé,
Caucaia, Paracuru, Sobral, Viçosa

Natal

[Autódromo] Campina Grande

Salgado, Lagarto, Carira,
Itabaiana, Itabaianinha, Pirambu,
Aracaju, Moita Bonita

Porto Seguro, Salvador, Itabela, Sapiranga,
Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis,
Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Jacobina,
Feira de Santana, Ibiaú, Itaberaba, Conde,
Itapetinga, Itabuna, Ibotirama

[Autódromo] Venda Nova do Imigrante,
Cachoeiro de Itapemirim, Alto do Caxixe, Vargem Alta

Monte Carmelo, Timóteo, Mateus Leme, Alphaville, Pedra do Indaiá,
Perdizes, Machado, Paraopeba, Lagoa Santa, Araxá, Cons. Lafaiete,
Moema, Bom Despacho, Caldas Novas, N. Serrana, Martim Campos,
Dom Silvério, Alto Rio Doce, Queruzito, Papagaio, Pompeu, Cipotania,
Pitangui, Carmo do Cajuru, Belo Horizonte, Rio Espera, Congonhas,
Caparaó, Pirapora, Barroso, Brumadinho, Florestal, Ibirité, Ponte Nova,
Bom Jesus Divino, Sabinópolis, Florestal, Iturama.

[Autódromo] Teresópolis, Rio Bonito, Macaé, Petrópolis, Guapimirim,
Volta Redonda, Niterói, Rio de Janeiro, Conceição de Macabu, Barra
do Piraí, S. João de Meriti, Cabo Frio, Resende, Pinheiral, Campos,
Casemiro de Abreu, Paty de Alferes, Itaperuna, Rio Bonito, Santo
Antônio de Pádua, Além Paraíba, Nova Iguaçu

[Autódromo] Porto Alegre, Maraú, Nova Petrópolis, Taquara, Santa Maria, Bento
Gonçalves, Muçum, Ivoti, Santa Cruz do Sul, Feliz, Torres, Farroupilha, Guaporé, S.
Francisco de Paula, Nova Pádua, Coqueiro Baixo, Arroio do Meio, Forquetinha,
Osório, Itapuã, Estância Velha, Campo Bom, Canela, Cachoeirinha, Dois Irmãos,
Gramado, Imbé, Sapucaia do Sul, Maquine, Antônio Prado, Novo Hamburgo, Erechim,
Portão, Gravataí, Casca, Venâncio Aires, Santo Augusto, Tapejara, Triunfo, Parobé,
Taquari, Dona Francisca, Horizontina, Panambi, Três de Maio, Ijuí, Augusto Pestana,
São Martinho, Santo Ângelo, Condor, Tenente Portela, São Paulo das Missões, Roque
Gonzáles, Boa Vista do Buricá, Três Passos, Palmitinho, Cândido Godói, Dom Pedrito,
São Jorge, Rosário do Sul, Carazinho, Tupanciretã, Santana do Livramento, Flores da
Cunha, Anta Gorda, Nova Prata, Vera Cruz, Caxias do Sul, Arroio do Meio, São
Leopoldo, Nova Bassano, Rio Pardo, São Sebastião do Caí, Arvorezinha, Montenegro,
Tapera, Camaquã, Pelotas, Cruz Alta, Estância Velha, Santa Maria, Sant Ângelo,
Venâncio Aires, Não-Me-Toque, Guaporé, Santo Augusto, Entre Rios do Sul

[Autódromo] Canelinha, Itapema, Lua Cheia, Imbituba, Vinhedo, Massaranduba, Gaspar, São José,
Antônio Carlos, Joinville, Polenta, Ibicaré, Blumenau, Santo Amaro, Rio Fortuna, Witmarsun, Papanduva,
Palhoça, Santa Cecília, Rio do Sul, Guabiruba,Xaxim, Guaramirim, Biguaçu, Pinheiro Preto, Brusque,
São Bento do Sul, Xanxerê, Indaial, Armazém, Camboriú, Tangará, Neves, Itajaí, Treze de Maio, Timbó,
Jaraguá do Sul, Irineópolis, Nova Trento, Videira, Chapecó, Ibiam, Imarui, Botuverá, Piçarras, Jaborá,
Tubarão, Mafra, Campos Novos, Anitápolis, Gravatal, Curitibanos, Caçador, Concórdia, Capinzal,
Laurentino, Schroeder, Itaiópolis, Rio Negrinho, Joaçaba, Porto União, São Martinho, Ita, Papanduva,
Pouso Redondo, Campos Novos, Barra Velha, Fraiburgo, Timbó, Florianópolis, Barra Velha

[Autódromo] Londrina, Cascavel, Curitiba, Guaratuba, Bituruna, Cornélio
Procópio, Ponta Grossa, União da Vitória, Carambeí, Iguatú, Planalto, Boa

Esperança, Sengés, Tomasina, Telêmaco Borba, Apucarana, Santa Fé, Iporã,
Campo do Tenente, Quitandinha, Fazenda Rio Grande, Maripá, Nova Aurora,
Rio Bonito do Iguaçu, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Corbélia, Ubiratã,
Toledo, Mamboré, Mal. Rondon, Francisco Beltrão, Guarapuava, Itaipulândia,

Mandirituba, Colombo, Contenda, Rio Negro, Pien, Castro, Ascurra,
Catantuva. Mercedes, Braganei, Toledo, União da Vitória, Guairá, Maringá,

Chocol, Cachorro Loco, Endurela, Palmeira, Mandirituba, Tamandaré,
Madrugada, Jurão, E. Sobrevivência, Ivaí, Tenente Borba, Umuarama,

Guaraniaçú, Medianeira, Nova Aurora, Cascavel, Madaguari, Marialva, Peabiru,
Jandaia do Sul, Cambe, Arapongas, Apucarana, Rolândia, Cianorte

[Autódromo] Bragança Paulista, Indaiatuba, São Paulo, Guararema, Mauá,
Botucatu, Piracicaba, Suzano, Votorantim, Jarinu, Cajamar, Serrazul,
Alphaville, Itatinga , Jundiaí, Itatiba, Barra Bonita, Pardinho, S. José do Rio
Preto, Avaré, Suzano , Itu, Sorocaba, Taubaté, Mirassol, Guarulhos,
Mairinque, Charqueada, Marilia, São Miguel, Jacareí, Ribeirão Pires, S.
Bernardo do Campo, Atibaia, Botucatu, Mogi das Cruzes, Capivari, Jandira,
Mombuca, Itupeva, Jarinu, Cafelândia,Ibitinga, Nova Granada, Joanópolis,
Cajamar, Cosmópolis, Capivari, Embu Guaçu, Pirapora de Bom Jesus

[Autódromo] Garanhuns, Caruaru,
Limoeiro, Taquaritinga do Norte, Pontas
de Pedra, Cabo de Santo Agostinho,
Recife, Suape

[Autódromo] Samambaia,
Ceilândia, Riacho Fundo,
Sobradinho, Gama,
São Sebastião, Unaí,
Formosa, Brasília

[Autódromo] Cacoal, Pimenta Bueno,
Rolim de Moura, Ouro Preto, Buritis, Santa Luzia,

Presidente Médice, Sonora, Rio Branco, Alta Floresta,
Ji-Paraná, Colorado Oeste,Cerejeiras,São Francisco
Vilhena, Ariquemes, Porto Velho, Seringueiras, Jaru,

Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé,
Nova Brasilândia do Oeste

Jaconé, Nobres, S. Jose dos 4 Marcos,
Paranatinga,Tangara da Serra, Pontes e
Lacerda, Nortelândia , Barra do Bugres,

Barra do Garça, Chapada dos Guimarães

[Autódromo] Goiânia ,
Palminópolis, Ipameri,

Formosa, Rio Verde,
Ceres, Paraúna, S.L.M.

Belos, Pirenópolis,
Pirapora

Teresina, Picos, Juazeiro, Floriano,
Uruçuí, Campo Maior, Miguel Leão,
Barras, Castelo, Codoma, Pedro II,

Caxias, Parnaíba, Cocal, Luis Correia


