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RESUMO 

 

A prioridade dada ao uso do automóvel nas cidades tem gerado, atualmente, sérios 

problemas de transporte e qualidade de vida, principalmente pela deterioração da mobilidade e 

acessibilidade urbana. Para amenizar essa situação a cultura do automóvel precisa dar espaço a 

um balanceamento compatível entre os vários modos de transporte, na tentativa de garantir uma 

melhor qualidade de vida e ambiental. Neste contexto, o transporte cicloviário é uma ótima opção 

para uma mobilidade urbana mais sustentável e, além disso, é um modo de transporte mais 

acessível que possibilita uma maior equidade social.  

À partir disso, o foco desse trabalho está voltado para o ciclismo, visando colaborar para 

melhoria do transporte urbano nas cidades de porte médio, de modo que seja incentivado e 

amparado pelo orgãos públicos para manter a segurança e garantir o espaço do ciclista na via.  

Atualmente a bicicleta tem apresentado um importante papel dentre as soluções  para os 

problemas urbanos. Como meio de transporte, ela é um modal difícil de ser introduzido, porém, 

aos poucos, vem se estabelecendo ao redor do mundo. 

Ao visarmos a construção de centros urbanos com padrões de qualidade de vida mais 

elevados, precismaos incluir nos projetos uma mudança dos padrões de deslocamento dos 

habitantes através da utilização de meios de transporte não motorizados. A bicicleta pode ser um 

importante elemento na reordenação e reconfiguração do ambiente urbano, contribuindo para 

uma maior igualdade social e, além disso, proporciona uma melhoria ambiental. Sendo assim, 

pode-se investir em ciclovias, ciclofaixas ou até mesmo na elaboração de rotas cicláveis para 

melhor organização da infra-estrutura para bicicletas. 

Desse modo, essa pesquisa tem por objetivo analisar o perfil dos ciclistas que residem 

em uma cidade de porte médio, no caso o município brasileiro de Rio Claro – SP. O que foi 

realizado através de 380 entrevistas em diversos trechos de via espalhados por todo o 

município. Nessas entrevistas, busco-se saber qual o sexo e a idade dos entrevistados, se os 

mesmos são ciclistas experientes ou não, por quais motivos utilizam a bicicleta, quantas vezes 

utiliza por semana e há quantos anos utiliza esse meio de transporte. 



À partir desses dados coletados, realizou-se uma análise estatística que forneceu um 

panorama do perfil dos entrevistados que percorrem as vias do município de Rio Claro, 

buscando descrever o contexto da pesquisa realizada.  

Essa análise é importante para o entendimento do perfil dos ciclistas que pode auxiliar a 

tomada de decisão dos planejadores para criação e melhoramento da rede viária voltada para o 

uso da bicicleta. Afinal o deslocamento dos ciclistas nos centros urbanos pequenos e médios 

proporciona uma alternativa modesta do ponto de vista financeiro para as administrações 

públicas municipais e de um grande ganho na qualidade de vida para esses centros.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prioridade dada ao uso do automóvel nas cidades tem gerado, atualmente, sérios 

problemas de transporte e qualidade de vida, principalmente pela deterioração da mobilidade e 

acessibilidade urbana. 

Para amenizar essa situação a cultura do automóvel precisa dar espaço a um 

balanceamento compatível entre os vários modos de transporte, na tentativa de garantir uma 

melhor qualidade de vida e ambiental. 

Neste contexto, o transporte cicloviário é uma ótima opção para uma mobilidade urbana 

mais sustentável e, além disso, é um modo de transporte mais acessível que possibilita uma 

maior equidade social. 

Em 2005, uma portaria deu origem ao Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta – 

Bicicleta Brasil, que incentiva a construção de facilidades para bicicletas, especialmente em 

áreas de expansão urbana, e indica como é necessário aumentar a infraestrutura de rotas 

cicláveis, incluindo vias exclusivas para o ciclismo e vias de tráfego compartilhado adaptadas 

para o uso seguro da bicicleta (Ministério das Cidades, 2005). 

Corroborando com o programa Bicicleta Brasil, essa pesquisa tem por objetivo analisar o 

perfil dos ciclistas que residem em uma cidade de porte médio e que em maior parte do trajeto 

utilizam as vias de tráfego compartilhado. 

O desenvolvimento dessa pesquisa é de grande importância para a proposição de 

alternativas passíveis de implementação e coerentes com a realidade, visando melhorias para o 

transporte cicloviário principalmente em cidades de porte médio que apresentam um potencial de 

desenvolvimento e distâncias compatíveis com uso de bicicletas.  



Além disso, pode colaborar como um indicador para justificar investimentos e auxiliar na 

tomada de decisão sobre o planejamento de redes cicloviárias. 

 

1.1 Objetivo 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar o perfil dos ciclistas que residem em uma cidade 

de porte médio, no caso o município brasileiro de Rio Claro – SP. O que foi realizado através de 

380 entrevistas em diversos trechos de via espalhados por todo o município. Nessas entrevistas, 

buscou-se saber qual o sexo e a idade dos entrevistados, se os mesmos são ciclistas 

experientes ou não, por quais motivos utilizam a bicicleta, quantas vezes utiliza por semana e há 

quantos anos utiliza esse meio de transporte. 

À partir desses dados coletados, realizou-se uma análise estatística que forneceu um 

panorama do perfil dos entrevistados que percorrem as vias do município de Rio Claro, 

buscando descrever o contexto da pesquisa realizada. 

 

2. A BICICLETA E SEU PAPEL NO MEIO URBANO  

 

O transporte é associado a todo e qualquer tipo de deslocamento de pessoas e bens. 

Dessa forma, transporte urbano refere-se à esse deslocamento quando realizado no ambiente 

urbano. 

Segundo Ferraz e Torres (2004), diversos modais possibilitam que pessoas e 

mercadorias circulem no espaço urbano, como: ônibus, caminhão, veículos particulares, a pé, 

bicicleta, moto, dentre outros. Além disso, o meio de transporte pode ser público, coletivo, 

particular ou individual, além de motorizado ou não. 

Atualmente, observamos o predomínio do transporte motorizado e particular em relação 

ao não motorizado e público. O que está relacionado ao aumento das distâncias a serem 

percorridas e ao número de deslocamentos diários que ocorrem no meio urbano para acessar as 

diversas atividades que compõe a vida urbana. 

Essa preferência ocorre devido ao transporte motorizado e particular oferecer maior 

agilidade e flexibilidade, permitindo a mudança de percurso para atender as necessidades 

individuais, enquanto o público apresenta horários e trajetos pré-determinados, além de pontos 

de embarque e desembarque fixos, ou seja, não apresenta flexibilidade. 

Ainda segundo Ferraz e Torres (2004), o modo de transporte relaciona-se diretamente 

com o tamanho da cidade. Desse modo, nas cidades pequenas, o transporte a pé e de bicicleta, 



é muito utilizado, e à medida que estas cidades vão crescendo, ocorre o aumento do uso de 

transportes motorizados. Nos grandes centros urbanos, as vias para automóveis ocupam em 

média 70% do espaço público, no entanto transportam apenas de 20% a 40% dos habitantes 

(IEMA, 2010). Portanto, conforme o tamanho das cidades, a quantidade de transporte 

motorizado e particular supera o público e coletivo.  

Nas cidades, em especial nos países em desenvolvimento, certa desordem se destaca, 

sendo muito aparente as desigualdades sociais que se refletem em aglomerações urbanas e 

habitações distribuídos aleatoriamente. Os espaços viários tornam-se incapazes para abarcar, 

de maneira ordenadamente, a quantidade crescente de veículos motorizados, pedestres e 

ciclistas. Desse modo, é cada vez mais óbvio que não há como escapar à limitação gradual das 

viagens motorizadas.  

O constante crescimento das cidades brasileiras não é acompanhado por uma 

infraestrutura viária adequada e um sistema de transporte público de qualidade. O aumento das 

distâncias a serem percorridas no ambiente urbano somado ao transporte público ineficiente 

estimulam o uso do transporte individual em detrimento do transporte não motorizado. Assim, o 

sistema viário torna-se ineficaz para atender toda a demanda de circulação de veículos, 

pedestres e ciclistas, comprometendo o trânsito urbano (PIRES; VASCONCELLOS; SILVA, 

1997). Acarretando, dessa maneira, conflitos, congestionamentos, acidentes, falta de segurança, 

poluição ambiental e sonora, grande ocupação do espaço urbano e uso excessivo de 

combustíveis, o que reduz a mobilidade, a acessibilidade, a sustentabilidade e a inclusão social. 

A mobilidade é associada ao movimento (fluxo) que permitem o acesso de pessoas e 

bens às oportunidades urbanas, como atividades comerciais, serviços de saúde, educação e 

lazer, entre outros.  

Para a ANTP (2003), a mobilidade urbana sustentável resulta de um conjunto de 

políticas de transporte e circulação, visando proporcionar o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano e priorizando os modos de transporte coletivo e não motorizado de maneira 

efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável.  

De acordo com Ferreira (2002), existem diversos problemas relacionados à mobilidade e 

ao sistema viário, como: inexistência de planejamento urbano para o uso e ocupação do solo, 

sistema de transporte inadequado, implantação de empreendimentos geradores e atratores de 

elevado fluxo de pessoas e veículos sem análise prévia, falta de restrições para a utilização do 

automóvel e ausência de incentivo à utilização do transporte não motorizado, com a implantação 

e manutenção de vias específicas para esse fim. 



Já no cenário internacional, observamos que existe uma consciência maior de que o 

transporte motorizado, apesar de vantajoso, resulta em impactos ambientais negativos, como a 

poluição sonora e atmosférica, o uso de combustíveis fósseis como fonte energética não 

renovável, além de outros insumos que geram grande quantidade de resíduos, como pneus, 

óleos e graxas. E torna-se claro que não existe solução dentro do padrão de expansão atual, que 

apresenta investimentos progressivos em infraestruturas para os transportes motorizados, 

comprometendo grande parte dos orçamentos municipais. 

À partir disso, o foco desse trabalho está voltado para o ciclismo, visando colaborar para 

melhoria do transporte urbano nas cidades de porte médio, de modo que seja incentivado e 

amparado pelo órgãos públicos para manter a segurança e garantir o espaço do ciclista na via.  

Atualmente a bicicleta tem apresentado um importante papel dentre as soluções para os 

problemas urbanos. Como meio de transporte, ela é um modal difícil de ser introduzido, porém, 

aos poucos, vem se estabelecendo ao redor do mundo. 

Ao visarmos a construção de centros urbanos com padrões de qualidade de vida mais 

elevados, precisamos incluir nos projetos uma mudança dos padrões de deslocamento dos 

habitantes através da utilização de meios de transporte não motorizados. A bicicleta pode ser um 

importante elemento na reordenação e reconfiguração do ambiente urbano, contribuindo para 

uma maior igualdade social e, além disso, proporciona uma melhoria ambiental. 

Para muitas pessoas, a bicicleta é o único meio de transporte mecanizado. Segundo 

Vasconcellos (2000), elas existem em muita maior quantidade que os veículos motorizados em 

países como a Índia e a China e são dominantes em alguns países desenvolvidos como a 

Holanda e o Japão. E no Brasil, é um veículo intensamente utilizado, estimando-se que haja 

cerca de 60 milhões no país. 

Ainda segundo Vasconcellos (2006), o uso da bicicleta é ambientalmente muito 

favorável, pois requer poucos materiais para sua produção e não gera poluição. Pode ser 

utilizada a uma velocidade que permite percorrer distâncias relativamente longas em curtos 

períodos de tempo e é fácil de estacionar. Porém, tem limitações quanto ao clima (chuva e frio 

intenso) e à topografia (rampas acentuadas). 

A utilização da bicicleta beneficiaria também para a melhoria da qualidade de vida, 

redução da emissão de gases poluentes e o melhor aproveitamento do sistema viário. 

Para Pires (2008), a bicicleta possibilita percorrer maiores distâncias em menor tempo, 

se comparada com os deslocamentos feitos a pé, tornando-se uma opção a mais no 

deslocamento dentro da cidade. Além de ser mais flexível que o transporte público, pois não 

existe a dependência de linhas e horários do transporte coletivo.  



Segundo dados da ANTP (2008), muitos dos trajetos longos feitos a pé pode  riam ser 

feitos de bicicleta, como podemos observar na Figura 1, pois 38,1% dos deslocamentos diários 

nas regiões metropolitanas no Brasil foram feitos a pé. Além disso, se forem consideradas 

apenas as viagens curtas (aproximadamente 15 minutos) esse número sobe para 70% (OD, São 

Paulo, 2007). 

Isso demonstra, que há uma grande concentração de trajetos longos feitos a pé que 

poderiam ser feitos de bicicleta, o que não ocorre, principalmente, pela inexistência de 

infraestrutura cicloviária e pela falta de uma política de incentivo ao uso da bicicleta e da sua 

integração ao transporte coletivo. 

Em deslocamentos de até 5 km, a bicicleta possui flexibilidade próxima à de um 

pedestre, mas com velocidade muito superior, podendo equiparar-se ao automóvel considerando 

as condições de tráfego das grandes cidades. 

Existem várias formas de organizar a rede viária para as bicicletas, desde uma simples 

sinalização até a construção de uma ciclovia. Desse modo, o investimento na infraestrutura 

urbana voltado para melhorar o atendimento aos ciclistas é uma alternativa para a mobilidade 

urbana e possui um custo financeiro inferior do que é utilizado com os demais meios. Além disso, 

as bicicletas ainda apresentam baixo custo de aquisição e manutenção, facilidade de manuseio e 

alta capacidade de interação com os demais modais de deslocamento, fazendo com que esta 

modalidade de circulação seja acessível a diversas rendas e idades e favorecendo a inclusão 

social.  No entanto, um dos maiores problemas enfrentados pelo ciclista é sua vulnerabilidade 

perante o carro. 

Os ciclistas e os pedestres são os usuários mais vulneráveis das vias, afinal eles não 

estão protegidos por carrocerias de aço ou cintos de segurança. Portanto, os acidentes, quando 

ocorrem, podem ser graves. Desse modo, promover um planejamento e projetos cicloviários 

adequados de forma a tornar o ciclismo mais seguro é uma das melhores maneiras de promover 

o ciclismo, porque, afinal, o ciclismo não é perigoso porque as pessoas caem espontaneamente 

de suas bicicletas, mas sim por causa de conflitos com outros usuários das vias, principalmente 

veículos motorizados e às vezes até outros ciclistas e pedestres. Por isso, enfatizar a segurança 

viária para todos os modais é extremamente importante para incentivar o uso da bicicleta. 

De acordo com Vasconcellos (2000), as pessoas que usam regularmente a bicicleta, nos 

países em desenvolvimento, pertencem ao extrato de renda mais baixa, uma vez que a bicicleta 

é um veiculo barato. Isso ocasiona um preconceito em torno do veículo, relacionando-se a 

bicicleta à um sinônimo de pobreza. Então, para que o deslocamento do ciclista possa ser 

realizado com rapidez, eficiência e segurança, necessita-se passar por uma mudança cultural 



também, somada à uma postura dos órgãos responsáveis pela estruturação e gestão  do 

sistema de transporte urbano.  

Outros ganhos resultantes do uso da bicicleta são a redução da emissão de gases 

poluentes e o melhor aproveitamento do sistema viário, pois ao analisar a capacidade de 

circulação de pessoas em uma faixa de tráfego, os ciclistas se destacam àqueles que utilizam o 

automóvel particular e o transporte público urbano. 

Esta representação do deslocamento dos ciclistas nos centros urbanos pequenos e 

médios proporciona uma alternativa modesta do ponto de vista financeiro para as administrações 

públicas municipais e de um grande ganho na qualidade de vida para esses centros.  

Sendo assim, pode-se investir em ciclovias, ciclofaixas ou até mesmo na elaboração de 

rotas cicláveis para melhor organização da infraestrutura para bicicletas. 

Ciclovia é o espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, separado da via 

urbana por terrapleno, sendo comumente mais elevada do que a pista de veículos motorizados. 

No sistema viário, pode localizar-se ao longo do canteiro central ou nas calçadas laterais. 

A ciclovia também pode apresentar um traçado totalmente independente da via de 

veículos motorizados. Nesses casos, a acessibilidade dos ciclistas a ela deverá ser projetada de 

forma segura e eficiente em todos seus cruzamentos com outras estruturas viárias. 

Além dessa estrutura, considera-se também ciclovia uma faixa destinada à circulação de 

bicicletas presente na pista utilizada pelo tráfego motorizado, porém é necessária a segregação 

absoluta da mesma, proporcionada por elementos de concreto.  

Diferente da ciclofaixa, que é o espaço destinado à circulação de bicicletas, anexo à 

pista de rolamento de veículos motorizados, sendo dela separada por pintura e/ou dispositivos 

que delimitem esse espaço, denominados de tachas. 

Já, a rota ciclável corresponde a interligação entre uma origem e um destino, através do 

uso de todas as vias e caminhos disponíveis, desde que sejam minimamente preparados para 

garantir segurança à mobilidade dos ciclistas. 

Além disso, a ciclorota constitui-se também pela preparação de mapas indicando aos 

ciclistas quais os caminhos mais seguros para percorrer, utilizando-se de vias com baixos 

volumes de tráfego em uma região ou bairro da cidade. Para tal, o uso de um modelo de Níveis 

de Serviço para Bicicleta seria de grande utilidade na elaboração dessas ciclorotas. 

 Esta pesquisa é baseada na percepção que o ciclista tem sobre a segurança da via 

destinada para ele realizar seus deslocamentos. Essa percepção do ambiente construído pode 

levar a um diagnóstico mais preciso do problema, considerando o nível de satisfação desses 

usuários. 



Vasconcellos (1998) afirma que o homem vive cada momento no trânsito como único, 

influenciado por características próprias e pelas condições do ambiente no qual circula, por isto é 

importante compreender o relacionamento do homem com o espaço urbano (o ambiente). Nesse 

sentido, já existem muitas pesquisas, que consideram a percepção de quem usa os espaços de 

circulação. 

Desse modo, o entendimento da percepção dos ciclistas e da sua avaliação sobre as 

características viárias pode auxiliar a tomada de decisão dos planejadores para criação e 

melhoramento da rede viária voltada para o uso da bicicleta. Por isso, muitos dos modelos de 

nível de serviço para bicicletas desenvolvidos nos últimos anos têm incluído pesquisas empíricas 

com ciclistas para obter a sua avaliação sobre ambientes viários. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

  

Para o estudo de caso foi escolhida a cidade de Rio Claro, SP.  Rio Claro está distante 

173 km da capital do estado e tem altitude de 613 m no centro urbano, variando de 500m até 

725m de altitude.  A área total do município é de 499 km², apresentando uma população de 

186.253 habitantes (IBGE, 2010).  O clima da cidade é tropical de altitude, com precipitação de 

1366,8mm e temperaturas média máxima de 28oC e média mínima de 15,1oC. 

Segundo informações da Prefeitura Municipal, a cidade de Rio Claro possui cerca de 

140 mil bicicletas e aproximadamente 40 mil deslocamentos diários são realizados através desse 

meio de transporte. Por volta de 20% da população utiliza bicicletas para se locomover, ir ao 

trabalho ou por lazer. Essa característica facilita a identificação de trechos viários de tráfego 

compartilhado que sejam bastante utilizados por ciclistas e necessários para a  realização do 

estudo de caso. Além disso, atualmente o município possui cerca de 3.000 metros de ciclovia e 

mais de 10.780 metros de ciclofaixas. 

 

4. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A análise estatística realizada com os dados provenientes do questionário aplicado 

nessa pesquisa forneceu um panorama do perfil dos entrevistados, apresentado a seguir. 

No total, foram entrevistados mais homens do que mulheres (289 e 91, 

respectivamente), como pode ser observado na Figura 5.  De modo, que observamos que além 

de existirem mais ciclistas masculinos que femininos, os homens foram mais solícitos em 

responder o questionário.  



 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos entrevistados segundo o gênero 

 

A maioria dos entrevistados são jovens, grande parte na faixa de idade escolar, entre 11 

e 17 anos, que utilizam a bicicleta por diversos motivos, mas principalmente para estudar, que 

somados aos demais entre a faixa de 18 e 24 anos, correspondem a aproximadamente 50% dos 

entrevistados, como observado na Figura 6. Além disso, uma parcela significativa dos 

entrevistados que possui idade maior de 50 anos (15,75%) respondeu ao questionário, 

demonstrando que esse modal atende à diversas faixas etárias, inclusive idosos. 

 

 

Figura 2 - Distribuição dos entrevistados segundo a idade 
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A maioria dos entrevistados afirmou que utiliza a bicicleta principalmente para trabalhar 

(29,78%), como podemos observar na Figura 7. No entanto, podemos perceber que os motivos 

de viagens estão bem distribuídos, pois quem usa esse tipo de transporte o faz por diversos 

motivos, como podemos observar pela grande parcela dos entrevistados que utiliza bicicleta por 

lazer e exercício também. 

 

 

 

Figura 3 - Distribuição dos entrevistados segundo o motivo da viagem de bicicleta 

 

 

A maioria dos entrevistados classificou-se como um ciclista muito experiente (88,42%), 

como observamos na Figura 8. 
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Figura 4 - Distribuição dos entrevistados segundo o tipo de ciclista 

 

Para atestar essa experiência, incluímos no questionário perguntas sobre a frequência 

semanal de utilização da bicicleta e o total de anos que já a utiliza. 

 

 

Figura 5 - Distribuição dos entrevistados segundo a frequência de uso 
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Figura 6 - Anos de experiência no uso da bicicleta 

 

 

 Desse modo, podemos observar que a grande maioria utiliza a bicicleta todos os dias, ou 

de 5 a 6 dias por semana, uma grande frequência de uso, comprovando a experiência. 

 Além disso, aproximadamente 70% dos entrevistados apresenta 10 anos ou mais de uso 

desse meio de transporte, o que é uma porcentagem bem grande também. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

À partir desses dados coletados, realizou-se uma análise estatística que forneceu um 

panorama do perfil dos entrevistados que percorrem as vias do município de Rio Claro, 

buscando descrever o contexto da pesquisa realizada.  

Podemos observar, que o ciclismo é mais popular entre homens jovens, que utilizam a 

bicicleta principalmente para trabalho e estudo, e já está presente no cotidiano dos entrevistados 

há muitos anos.  

Essa análise é importante para o entendimento do perfil dos ciclistas que pode auxiliar a 

tomada de decisão dos planejadores para criação e melhoramento da rede viária voltada para o 

uso da bicicleta. Afinal o deslocamento dos ciclistas nos centros urbanos pequenos e médios 

proporciona uma alternativa modesta do ponto de vista financeiro para as administrações 

públicas municipais e de um grande ganho na qualidade de vida para esses centros.  
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