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RESUMO 
O referido artigo tem por objetivo principal caracterizar a localização e a operação do 
mototaxi na Região Metropolitana de Belém, procurando identificar o perfil dos operadores e 
dos usuários, os pontos de serviço, o motivo de entrada no sistema e as dificuldades que 
permeiam a operação do serviço.  
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1. INTRODUÇÃO 
Lorenzetti (2003) enfatiza que o crescimento desordenado de muitos centros urbanos 
brasileiros, ocorrido nas últimas décadas, trouxe, entre outras consequências, o caos no 
trânsito, em geral marcado por grandes congestionamentos. Esse fato, por seu turno, tem 
incentivado o aumento do uso de motocicletas nos centros urbanos, tanto para serviços de 
entrega de encomendas e pequenas cargas, quanto para o serviço de transporte de 
passageiros. Sendo que o primeiro tipo conhecido como serviço de "moto-entrega" ou de 
"motoboy", configura uma atividade econômica comum, enquanto, o segundo, é classificado 
como serviço público.  
 
Se o serviço de mototaxi, por um lado tem suas vantagens, como por exemplo, a 
racionalização do tempo pelo usuário e, por trafegar em lugares de difícil acesso, por outro 
lado, há muitos problemas que rondam tal serviço, dentre os quais: trânsito conturbado, 
concorrência, fraude, risco de assalto, chuva, sistema viário deficiente, regularização do 
serviço, dentre outros. Para Jernigan e Lynn (1996), as motocicletas são, geralmente, 
conhecidas como um risco à segurança, sendo associadas a maiores taxas de acidente, 
ferimento e morte do que outros tipos de transportes.  Em virtude dos problemas expostos, 
entre outros existentes, o poder público tem procurado implantar possíveis soluções para 
equacioná-los, de forma a garantir ao operador e ao usuário condição de harmonia e 
segurança no tráfego. Uma das medidas tomadas refere-se à regulamentação da circulação 
do serviço, que gradualmente tem sido feita na Região Metropolitana de Belém, fato 
garantido em outros municípios da região. No entanto, muito pouco se sabe à respeito da 
espacialidade e da operação desse serviço, que segue à margem de quaisquer controle por 
parte do poder público. 
 
Neste contexto, este trabalho teve por objetivo caracterizar o serviço de mototáxi na Região 
Metropolitana de Belém – RMB, surgido na última década. Para tanto, no ano de 2012, foi 
realizada uma pesquisa de campo no município de Belém, envolvendo dezenove bairros e 
cinquenta de cinco sujeitos de pesquisa identificados como operadores do veículo e oitenta 
e nove sujeitos identificados como usuários.  As perguntas que nortearam as entrevistas 
realizadas junto aos operadores e usuários possuem como argumento fundamental as 
seguintes categorias, respectivamente: origem da operação/ponto, bairro de residência, 
tempo de serviço, motivo da entrada no sistema; dificuldades operando o serviço; principais 
destinos de viagem e sugestões para melhoria do transporte. 
  
2. O SURGIMENTO DA MOTOCICLETA NO BRASIL 
A motocicleta, mais conhecida como ‘’moto’’, surgiu no Brasil no início do século XX através 
de importações de motos europeias e algumas de fabricação americana, estas vinham com 
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veículos similares como sidecars e triciclos motorizados. Ainda, no início do século passado, 
pode-se observar dezenove marcas pioneiras rodando pelo país, dentre elas, as 
Americanas Indian e Harley Davidson, a belga FN de 4 cilindros, a inglesa Henderson e a 
alemã NSU. No final da década 30, as motocicletas japonesas começaram a chegar ao país, 
sem contar que muitas outras alemãs, inglesas e americanas, também, vieram neste 
período. A partir da década de 60 o Brasil sofreu um grande crescimento na indústria 
automobilística e, juntamente com a facilidade na compra de carros, a indústria de 
motocicletas ficou praticamente paralisada. Somente na década de 70 que ressurge o 
mercado para as motocicletas, com a vinda de marcas japonesas como a Honda, Suzuki e 
Yamaha e, também, marcas italianas.  
 
No Brasil, a motocicleta exerce diversas finalidades, contribuindo o clima tropical no uso da 
motocicleta, exigindo ao homem um desgaste mínimo de tração humana, sendo usada 
como meio de transporte particular para uso pessoal e/ou profissional. Partindo da análise 
custo-benefício, preço da moto, o combustível, as peças, entre outros motivos, para muitos 
viabiliza e atrai cada vez mais pessoas que não possuem renda para a compra ou utilização 
de um transporte mais caro, mas que se torna necessário para garantir a locomoção ao seu 
destino de forma rápida. Além disso, dependendo do ponto de vista, a moto usufrui do 
privilégio quanto ao espaço de trafego, por esta ser capaz de acessar locais que outros 
veículos de porte maior não conseguem ter acesso, como ruas mais estreitas, becos, 
alamedas e passagens, onde geralmente o usuário reside.  
 
3. A EVOLUÇÃO DO SERVIÇO EM BELÉM 
Na última década o serviço de mototaxi cresceu na Região Metropolitana de Belém-RMB, 
consequentemente, a demanda pela procura desse serviço aumentou ocasionando o 
crescimento exacerbado do mesmo. Uma das causas que podem ser apontadas para o 
aumento da procura pelo serviço de mototaxi foram os problemas operacionais de qualidade 
de serviço do transporte público, havendo a busca por um transporte mais flexível por parte 
da população da RMB (TOBIAS, 2009). 
  
A preocupação com a segurança do serviço de mototaxi e a pressão popular pela sua 
regulamentação levou a Prefeitura Municipal de Belém aprovar, através de Lei publicada em 
dia 14 de julho de 2012 no Diário Oficial do Município, a regulamentação da profissão de 
mototaxista na capital paraense, ficando assegurada a livre circulação de aluguel de 
transporte individual em todo munícipio. Cumprindo a determinação do Decreto Lei Nº 
69.896, no dia 30 de novembro de 2012, os mototaxistas de Belém, Icoaraci e Outeiro se 
dirigiram à sede da Companhia de Transporte de Belém – CTBel, atual Autarquia de 
Mobilidade Urbana de Belém – AMUB (Lei Nº 8951 de 30/08/2012), para realizar a primeira 
etapa do cadastro necessário para exercer a atividade de forma legalizada. Ao todo, foram 
disponibilizadas 2.000 concessões pela CTBel, seguindo critérios estabelecido pelo próprio 
órgão de trânsito em negociação com as associações do setor. Porém, somente 700 moto-
taxistas se cadastraram. Atualmente, o processo foi retomado e deve-se ter até ao final do 
ano o encerramento do credenciamento dos mototaxitas. 
 
A necessidade de regulamentar o serviço de mototaxi na RMB surgiu a partir do crescimento 
do serviço, no entanto, isto posto faz-se necessário planejar e implantar leis que possam 
garantir a regulamentação devida de tal transporte. O transporte por meio de mototaxi 
tornou-se uma opção adicional à população da RMB, principalmente, em bairros periféricos 
aonde não há acesso do transporte coletivo, com isso a necessidade da legalização desse 
tipo de transporte para melhor conforto e segurança tanto do condutor quanto do 
passageiro.  
 
Em relação ao local/ponto de mototaxi, ainda, não foi definido pela AMUB, todavia, não é 
permitido utilizar as paradas de ônibus, de taxi e tampouco locais de trânsito de 
ambulâncias. O preço do serviço do mototaxi, também, não foi definido, devendo tal 



deliberação ocorrer durante o ano de 2013. Sabe-se que, a população da RMB adotou o 
serviço de mototaxi como uma alternativa de fugir do trânsito, racionalizando o seu tempo. 
 
4. ESTUDO DE CASO 
A Região Metropolitana de Belém - RBM possui aproximadamente 2.101.883 habitantes 
(IBGE, 2010), assim distribuídos: Ananindeua (471.980 habitantes), Belém (1.393.399 
habitantes), Benevides (51.651 habitantes), Marituba (108.246 habitantes), Santa Bárbara 
do Pará (17.141 habitantes) e Santa Isabel do Pará (59.466 habitantes). Deste universo de 
pessoas, a maioria dele depende diretamente de transporte coletivo para seus 
deslocamentos nos mais diferentes setores de vida social e profissional. Do universo das 08 
sub-regiões que formam a RMB, esta pesquisa tem como foco de investigação o município 
de Belém, e seus pontos de intensa localização do serviço de mototaxi, observados em 
campo e apresentados na Figura 1. 
 

   
 

Figura 1: Localização dos pontos de moto-taxi. 
 
A seguir estão sistematizados os principais resultados da pesquisa feita com operadores e 
usuários nas sub-regiões assinaladas na Figura 1. 
 
4.1. Quanto ao operador 
Neste subitem, são apresentados os aspectos de origem, tempo de operação no sistema, 
motivos de acesso ao mesmo e, ainda, dificuldades encontradas. 
 
a) Origem: dos 55 operadores entrevistados tem-se os seguintes bairros de origem: Centro, 
Guamá, Marco, Sacramenta, Marambaia, Bengui, Pratinha, Aeroporto, Guanabara, Cidade 
Nova e Julia Seffer, o que demonstra ser a origem bastante diversificada. Ver Figura 2. 



 
 

Figura 2: Origem dos operadores 
 

 
b) Tempo de operação no serviço: em relação ao tempo de serviço oferecido pelo 
mototaxista, observou-se na pesquisa que a maioria dos operadores está no serviço há pelo 
menos há três anos. No entanto, foram diagnosticadas situações em que o tempo de serviço 
do moto-taxista, se aproxima dos dez anos (Figura 3).  
 

 
Figura 3: Tempo de servido do mototaxista do município de Belém 

 
 
c) Motivo de entrada no sistema: os operadores afirmaram que a causa principal que os 
levou a aderir o serviço foi o desemprego e, em segundo lugar, apontaram para o fato desta 
ocupação contribuir para o aumento da renda familiar (Figura 4). Contudo, um aspecto que 
se destacou em relação aos entrevistados, é que mais da metade revelou não ter pagado 
para entrar no sistema por não fazerem parte de nenhuma cooperativa. Ou seja, são 
operadores autônomos (Figura 5). 

 



 
Figura 4: Motivo de ingresso no sistema pelo operador de mototáxi. 

 

 
Figura 5. Percentual de operadores que entraram no sistema por meio de pagamento 

 
 

d) Dificuldades operando o serviço: são diversas as dificuldades que encontram para 
desenvolver o serviço com tranquilidade e comodidade, conforme é observado na Figura 6. 
Dentre os problemas apontados, o mais recorrente é o trânsito conturbado de Belém e, em 
segundo lugar, o risco de assalto. 
 

 
 

Figura 6: Dificuldades apontadas pelos operadores no desempenho do serviço 
 



4.2. Quanto ao usuário  
Neste item são abordados os principais resultados da pesquisa com os usuários: quanto à 
utilização do moto-táxi, o preço médio de cada viagem, o motivo de preferência para 
utilização de transporte por moto-táxi, as dificuldades e as sugestões para a melhoria do 
mototáxi. Em relação à definição do perfil socioeconômico do usuário, foram coletados 
dados sobre sua ocupação e renda. 
 
a) Preço médio de cada viagem: na Figura 7 estão os preços praticados no mercado de 
Belém. Onde se pode verificar que o preço médio é de três reais.  
 
 

 
 

Figura 7: Preço médio de cada viagem feita pelo usuário 
 

b) Motivo de preferência para utilização do transporte: dentre os principais motivos para a 
utilização do serviço estão: a maior facilidade no trânsito e o tempo de espera elevado pelo 
transporte público (Figura 8).  
 
 

 
 

Figura 8: Motivo de preferência do usuário para utilização do transporte por moto-táxi 
 
 
c) Dificuldades no serviço: a dificuldade no uso do mototáxi para as pessoas parece algo 
tolerado, tanto que 43% dos usuários asseguram que o serviço do mototáxi não apresenta 
dificuldade para eles. Em segundo lugar, 19% incomoda-se com a imprudência trânsito pelo 
operador. Para a melhora do serviço, há diversas sugestões: de mais segurança (19%), 
regularização (22%) e organização do trânsito (7%). Ver Figura 9. 
 



 
Figura 9: Sugestões para a melhoria do transporte por moto-táxi. 

 
 
d) Ocupação e renda: o usuário que anda de mototáxi é o assalariado que necessita chegar 
ao local de trabalho com rapidez, evitando-se perda de tempo em esperas pelo transporte 
coletivo e no próprio trânsito. O perfil do usuário se define como assalariado, com renda 
variando de 1 a 2 salários mínimos (Figuras 10 e 11). 
 
 

 
Figura 10: Ocupação do usuário entrevistado 

 
 
 

 
Figura 11: Renda do usuário entrevistado. 

 
 



5. CONCLUSÃO 
Com base nesse estudo, pode-se concluir que este serviço trouxe grandes vantagens tanto 
para o operador, o mototaxista, quanto para o usuário do mototaxi. Em linhas gerais, ficou 
evidenciado que a questão econômica para o operador foi algo importante para o seu 
acesso ao sistema, assim como, para o usuário, financeiramente incapaz de utilizar outro 
transporte de mesmo preço e rapidez. Mas, o serviço apresenta carências, como o avanço 
no processo de regulamentação; necessidade de programas para educação do trânsito 
quanto ao respeito mútuo entre os outros modos de transporte e os passageiros e de 
projetos voltados ao setor, tais como sinalização adequada, vias e estacionamentos 
próprios.  
 
Ainda, sobre a regulamentação, o fato da mesma não estar totalmente implantada em 
Belém, propicia a clandestinidade; dificulta a padronização do serviço e uma fiscalização da 
qualidade no atendimento ao usuário. Outro ponto que merece destaque é que a maioria 
dos usuários de mototaxi é oriunda da classe economicamente desfavorecida, para os quais 
o referido modo de transporte se torna mais acessível e, mais rápido para se chegar ao local 
de destino. 
 
Diante do exposto, pode-se comprovar o papel social que tem o serviço e a necessidade de 
elaboração de política pública voltada para os transportes complementares ao transporte 
coletivo, dada a sua facilidade de acesso aos mais diversos pontos do território, no que se 
potencializa como alimentador do transporte público integrado.  
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