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RESENHA: Este trabalho tem por objetivo mostrar, com base numa pesquisa realizada na 
zona norte da Cidade do Recife, com usuários de motocicletas, as mudanças no alcance 
dos destinos das pessoas de baixa renda após a aquisição de uma motocicleta, que passou 
a ser utilizada como meio de transporte cotidiano, em substituição a modos usados 
habitualmente. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Observa-se na última década no Brasil, que há um índice crescente de propriedade e de 
uso da motocicleta como modo de transporte para fins diversos, seja como transporte 
individual, o qual o usuário a utiliza para alcançar destinos desejados, seja para fins 
comerciais a exemplo dos motoboys e/ou motofretistas, que a utilizam para entrega de 
bens e produtos, assim como os mototaxistas que, em algumas cidades, transportam 
pessoas para o exercício de suas atividades. Ressalte-se ainda, que esse aumento 
significativo no número de motocicletas em muitas cidades brasileiras pode ter ocorrido em 
decorrência, principalmente, da existência de incentivos fiscais e facilidades financeiras para 
a aquisição da motocicleta, ao mesmo tempo em que se observa também o declínio da 
qualidade e da oferta de serviços de transporte público ou mesmo da inexistência desses 
serviços em cidades de médio e pequeno porte.  
 
Como bem desenvolvido pelas campanhas publicitárias, a motocicleta é um veiculo de baixo 
custo financeiro, em relação ao valor de sua aquisição e manutenção, e o pagamento de sua 
prestação mensal, considerando àquelas mais baratas existentes no mercado, somado ao 
valor gasto com o combustível é equivalente ou menor do que ao valor despendido, 
mensalmente, pelo individuo com o pagamento das tarifas de transporte público. Além disso, 
é ágil, proporcionando a seu usuário ganho de tempo, que o possibilita a desempenhar 
várias atividades no seu dia a dia. 
 
Na maioria das cidades brasileiras, inclusive as de médio e pequeno porte, onde o uso da 
motocicleta aumentou de forma acentuada, houve uma mudança no cenário do seu trânsito, 
que é causado não somente pelo aumento no volume da circulação destes veículos, 
como também pela forma com que grande parte dos motociclistas dirige, ou seja, sem 
respeitar as leis de trânsito, fato este que vem afetar a segurança de todos os usuários do 
sistema viário, sejam eles condutores de veículos motorizados, individuais ou públicos, 
assim como dos ciclistas e dos pedestres, que são os usuários mais frágeis do sistema 
viário. Contudo, o que se observa é que, apesar desta avalanche de motocicletas circulando 
de forma desordenada nas cidades, ainda são poucas as ações por parte dos órgãos 
gestores de trânsito e de transporte que visem um convívio saudável entre estes veículos 
motorizados sobre duas rodas e os demais usuários da via visando propiciar o uso seguro da 
motocicleta como modo de transporte nas cidades.  
 
O principal argumento abordado neste trabalho é que a motocicleta, por suas características 
econômicas (valor aquisitivo, baixo consumo de combustível e manutenção), é um meio de 
transporte que possibilita indivíduos alcançar destinos antes não frequentados e, portanto é 
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um elemento de inclusão social. A motocicleta, em particular para indivíduos de baixa renda, 
pode mudar o seu padrão de deslocamento de viagens para o exercício de suas atividades 
diversas, ampliando os seus horizontes de alcance. Assim, é com base no argumento da 
Mobilidade x Inclusão Social que este trabalho investiga se o individuo residente em uma 
comunidade de baixa renda, de posse de uma motocicleta, passou a atingir destinos antes 
não alcançados por ele com tanta assiduidade, facilidade ou agilidade. E se isso pode ser 
atribuído à agilidade da motocicleta, ao fator distância física entre o local de sua origem e o 
local de seu destino, pelo prazer em usar a motocicleta, ou ainda pela ineficiência do 
sistema de transporte público disponível para ele efetuar seus deslocamentos necessários. 
Este trabalho indaga também se este novo padrão de deslocamento de viagens pôde incluir 
o usuário da motocicleta em um novo espaço que antes era difícil de ser alcançado e 
frequentado por ele, como também a sua opinião sobre a segurança deste modo de 
transporte. Para responder a estes questionamentos foi realizada uma pesquisa de campo 
em uma localidade de baixa renda situada na área norte da Cidade do Recife/PE. 
 
2. O USO DA MOTOCICLETA NO BRASIL 
 
À medida que a sociedade moderna se organiza nos centros urbanos muitas transformações 
ocorrem na vida do cidadão. O Brasil, devido ao processo de desenvolvimento das suas 
cidades, é um país em que crescem as distâncias entre o local de origem e destinos dos 
deslocamentos diários das pessoas e isso demanda um maior tempo para a sua 
locomoção em qualquer meio de transporte, principalmente no transporte público, que na 
maioria das cidades brasileiras ainda possuem qualidade aquém do desejado pelos seus 
usuários. Sistemas de transportes disponibilizados pelo poder governamental, são muitas 
vezes ineficientes e dispendiosos aos cidadãos que, por sua vez, tentam compensar esta 
situação trocando de modal. Por conseguinte, a utilização do veículo de duas rodas, como 
meio de transporte, vem se intensificando no Brasil (DENATRAN, 2006, apud Mânica, 2007).  
 
Para Ferreira (2009), a popularização do preço da motocicleta, com baixas prestações e 
facilidades ao crédito, somada ao seu baixo custo energético transformam a motocicleta em 
um modal acessível às pessoas de baixa renda que é a maior fatia da população do Brasil. 
Como meio de transporte, as motocicletas oferecem mobilidade e vantagens na utilização do 
espaço mais do que os automóveis. Suas características permitem deslocamento em 
espaços reduzidos de forma eficiente, pois garantem a mobilidade e acessibilidade em 
ambientes viários congestionados (Vieira et al. 2008, apud Ferreira, 2009). 
 
Para Frigieri et. al, (2011), é evidente a tendência de ampliação constante da quantidade de 
motocicletas por todo o Brasil. A motocicleta se tornou uma alternativa prática e barata em 
relação a outras formas de transporte e tem sido utilizada pelos mais diversos motivos, de 
acordo com as especificidades de cada região. Nas grandes cidades brasileiras o uso da 
motocicleta transformou o panorama do deslocamento das pessoas. O mesmo espaço 
onde antes trafegava quase que exclusivamente o automóvel passou a  ser compartilhado 
com veículos motorizados de duas rodas que ocupam pequenas dimensões e se 
movimentam com agilidade e velocidade e tem fácil acesso aos estacionamentos. No 
entanto, esta agilidade que o veiculo de duas rodas possui, atrelada a facilidade de 
desenvolver altas velocidades e também de efetuar manobras bruscas e sinuosas, tornam a 
circulação da motocicleta um tanto quanto perigosa nas vias das cidades. Os fatores 
contribuintes, predominantemente associados à acidentalidade do veiculo de duas rodas 
estão relacionados a comportamentos e atitudes inapropriados do condutor, a condição 
ambiental e ao tráfego existente (Mânica, 2007).  
 
Para Ferreira (2009), os fatores associados a acidentes de trânsito são: o fator humano no 
trânsito, onde as características das pessoas impactam diretamente na ocorrência de 
acidentes e os fatores relacionados à infraestrutura viária e a operação do tráfego. Ressalte-
se que o comportamento do condutor necessariamente tem de ser considerado, pois é 
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determinante para a ocorrência e gravidade dos acidentes (Frigieri et al, 2011). Ainda pode-
se acrescentar que a ausência do uso de equipamentos de segurança e de proteção 
individual pelo condutor de motocicletas tais como capacetes, jaquetas, botas, dentre outros 
elementos agravam os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. 
 
Segundo Magnani (sd), apesar do Governo, debater alguns temas sobre a motocicleta no que 
se refere, ao Meio Ambiente, a Saúde (diminuição do número de acidentes), ao Trânsito 
(adequação das vias para as motocicletas, aumentando a circulação de pessoas e produtos), 
a Legislação (regulamentação dos equipamentos obrigatórios, penalidade por infrações e 
credenciamento de condutores de motos), a Energia (rede de distribuição de combustível e 
de energia elétrica, no caso das motos elétricas) e o Trabalho (organização do trabalho em 
empresas de motoboys, com cobertura em caso de acidentes, pagamento justo, auxílio na 
manutenção das motos e limitação na carga de trabalho), ainda são poucas as ações em prol 
da segurança do motociclista na maioria das cidades brasileiras. 
 
Quanto ao crescimento do uso da motocicleta no Brasil, na década de 1960, devido ao 
crescimento da indústria automobilística no país, houve praticamente uma paralisação na 
indústria de motocicletas. Na década de 1970 o motociclismo ressurgiu com força, mas no 
final dos anos 70 início dos 80, observa-se outra retração, quando várias montadoras 
deixaram de produzir fechando suas linhas de produção. Assim, a inexpressiva produção 
de motocicletas nas décadas de 1980 e 1990 fez com os problemas a elas relacionados 
não fossem percebidos, uma vez que sua baixa utilização não demonstrava quão perigosos 
riscos havia nesse modo de transporte. Tem-se como exemplo dessa afirmativa o veto do 
Art. 56 do Código de Trânsito Brasileiro quando de sua aprovação que diz que “É proibida 
ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de filas 
adjacentes ou entre a calçada e veículos de fila adjacente a ela” (Souza, 2011). Após os 
anos 90 iniciou-se um processo de procura por parte da população para a aquisição de 
motocicletas para utilizá-la para fins diversos. Nos últimos 20 anos houve uma mudança no 
papel da indústria de veículos de duas rodas instalada no Brasil, uma vez que esta cresceu 
abruptamente produzindo nos dias atuais centenas de milhares de unidades de motocicletas 
Mânica (2007). Esta situação é preocupante uma vez que, o Brasil possui uma frota 
nacional superior a 18 milhões de veículos e a motocicleta é atualmente o principal elemento 
de inclusão social das classes menos favorecidas, e graças à motocicleta, muitos realizaram 
o sonho de ter seu primeiro meio de transporte próprio, ou ainda de ter um veiculo que pode 
gerar renda e emprego para muitas famílias que utilizam o veículo para exercer 
atividades remuneradas (ABRACICLO, 2012). 
 
No Brasil, a crescente utilização da motocicleta como instrumento de trabalho, pode ser 
explicada, talvez, pelo aumento do desemprego observado entre os jovens na última década. 
Durante os anos 90, com a estabilização da inflação e queda do nível de atividade 
econômica, houve aumento da taxa de desemprego, especialmente entre os trabalhadores 
mais jovens. Contribuíram ainda para este quadro, as privatizações e inovações tecnológicas 
e a abertura comercial, resultando no aumento da informalidade e da flexibilização das 
relações de trabalho (Chahad, 2003, Wünsch, 1999, apud Silva et. al, 2008). Assim, o que se 
verifica é que a população que utiliza a motocicleta com mais frequência no Brasil, foi 
formada recentemente e é perceptível que a maioria das pessoas a utiliza mais para fins de 
trabalho ou comercial, do que para o lazer como acontecia em décadas passadas. Importante 
destacar que há uma fatia da população que a utiliza para realizar seus deslocamentos 
diários em substituição a outros modais de transporte.  
 
Para Ferreira (2009), a motocicleta é ideal para os serviços de entregas que são essenciais 
na economia atual das grandes cidades, pois a agilidade e o baixo consumo destes veículos 
permitem rapidez e maior pontualidade das entregas com custos competitivos, gerando 
oportunidade de emprego a qualquer um que possua o veiculo e habilitação própria para 
conduzi-lo. Silva et al. (2008), faz as seguintes considerações em relação aos motofretistas 
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e/ou motoboys: (i) Os motociclistas que realizam entregas de produtos ou prestam pequenos 
serviços, popularmente conhecidos como motoboys, atendem às necessidades de rapidez e 
agilidade da sociedade contemporânea de consumo, e sua presença e tendência de 
crescimento parecem irreversíveis a curto e médio prazo (Souza et al, 2005); e (ii) Os 
motoboys representam uma população de grande risco de envolvimento em acidentes de 
trânsito devido às constantes exigências inerentes ao seu exercício profissional.  
 
Já em relação aos mototaxistas, as primeiras ações envolvendo serviço de mototáxi no 
Brasil ocorreram na década de 1990. O serviço de mototáxi apresenta vantagens para o 
usuário como a disponibilidade e a rapidez de deslocamento no trânsito. Entretanto, além 
dessas vantagens, trouxe também algumas características negativas, entre elas: maior 
vulnerabilidade aos acidentes de trânsito com vítimas lesionadas; maior emissão de 
poluentes e problemas de saúde relacionada à higiene (Oliveira et. al, 2011). O serviço de 
mototáxi tem sido incorporado ultimamente em bairros ou regiões de população de baixa 
renda, como uma alternativa de transporte e de trabalho para jovens que encontram nessa 
atividade uma fonte de renda. Dependendo do porte da cidade, a atividade de transporte por 
mototáxis pode ser registrada ou não.  
 
Magnani (sd) faz as seguintes considerações: a moto é um símbolo de movimento, é um 
instrumento de aumento da capacidade física do ser humano, uma vez que com uma moto 
você pode ir mais longe e mais rápido, a moto dar mobilidade aos seus usuários, uma vez 
que quem anda de moto chega rápido ao seu destino, estaciona em qualquer lugar, escolhe 
seu próprio caminho e economiza no final do mês. Isto foi verificado, segundo Destak (2008), 
num levantamento realizado pela ANTP que analisou os custos de deslocamento em 43 
cidades do Brasil e detectou que, em todas as cidades pesquisadas, a utilização da 
motocicleta é mais barata do que o preço da tarifa de ônibus. Concluindo, apesar do uso da 
motocicleta estar associado a impactos socioeconômicos, sobretudo devido aos grandes 
índices de acidentes de trânsito, envolvendo motocicletas, registrados no Brasil e que gera 
custos à coletividade como perda de produção, despesas médicas, dentre outros, 
proporcionalmente, apesar do seu alto risco, este é o modal que mais cresce atualmente no 
país, merecendo uma maior atenção das Autoridades de Trânsito para a sua circulação 
segura nas vias das cidades. 
 
3. A PESQUISA EMPÍRICA COM OS MOTOCICLISTAS 
 
A pesquisa empírica com os motociclistas foi realizada em Recife/PE, que possui uma área 
de 218,435 km2, população de 1.537.704 habitantes (IBGE, 2012) e é dividida para efeito do 
planejamento em seis Regiões Político-Administrativas - RPAs (PR, LOM, 1990). A seleção 
da área da pesquisa com os motociclistas foi feita com base nas informações contidas no 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife – AMDHR, que apresenta indicadores 
socioeconômicos sobre a cidade que podem ser desagregados em áreas, bairros, regiões 
político-administrativas, microrregiões, zonas especiais de interesse social e unidade de 
desenvolvimento humano, que são as unidades básicas adotadas no Atlas para caracterizar 
as áreas da cidade, possibilitando um agrupamento mais homogêneo de domicílios com 
condições sociais semelhantes com vistas a melhor identificar as desigualdades sociais 
intraurbanas (AMDHR, 2005). A área de estudo desta pesquisa foi selecionada 
considerando a renda média da população do chefe do domicilio do bairro pesquisado, que 
é de R$1,82 Salários Mínimos, menor do que a média de Recife que é de R$1,93 Salários 
Mínimos (AMDHR, 2005), como também o grande volume de motociclistas circulando nesta 
área, principalmente mototaxistas, e a disponibilidade da liderança da comunidade desse 
bairro em convocar motociclistas residentes para responder o questionário da pesquisa.  
 
O bairro pesquisado foi o de Dois Unidos e localidades adjacentes como Córrego da Picada, 
Córrego da Bela Vista, Córrego da Camila, Alto do Maracanã, Córrego do Curió, Córrego do 
Leôncio, Alto do Rosário e Alto do Capitão, localizados na área norte da Cidade do Recife e 
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na Região Político-Administrativa 2 - RPA-2. O bairro e as demais localidades são áreas de 
morro onde residem 32.805 habitantes, sendo 60,67% com faixa etária entre 18 e 59 anos 
(PR, 2010). Circulam na área pesquisada 23 linhas do Sistema de Ônibus Urbano (Grande 
Recife, 2013) nas suas principais vias e no seu entorno e duas linhas do Serviço de 
Transporte Complementar do Recife - STCP/Recife, que são operadas por veículos de 
pequeno porte (VPP) (PR, 2013). A amostra desta pesquisa é aleatória simples e sua 
unidade amostral, os 32 motociclistas entrevistados são moradores da área pesquisada que 
se dispuseram a responder o questionário da pesquisa. Os dados obtidos na pesquisa foram 
processados no software de estatística SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.  
 
4. RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA COM OS MOTOCICLISTAS 
 
4.1. Caracterização do Perfil Socioeconômico do Motociclista Entrevistado. 
Embora esta pesquisa tenha previsto entrevistar Mulheres e Homens, apenas os Homens 
compareceram a União de Moradores do bairro para responder o seu questionário e assim, 
os “Homens” representaram 100,0% da amostra pesquisada que é de 32 Motociclistas. 
 
O Perfil da Idade do Motociclista entrevistado mostra que 38,5% possuem “Faixa etária 
entre 24 e 30 anos”, 53,6% entre “31 e 50 anos” e 7,9% “mais de 50 anos”. Assim sendo, 
conclui-se que, em sua maioria, o entrevistado encontra-se numa idade economicamente 
ativa, ou seja, entre 24 e 50 anos que representa um índice de 92,1%. 
 
Quanto à Atividade Principal do entrevistado, a amostra é composta por um grupo formado 
por pessoas que usam a motocicleta para ir ao trabalho, ou seja, por motociclistas que 
trabalham em atividades tais como: Serviços Gerais (52,8%), Escritório (14,1%) que 
representam juntos 67,9% dos entrevistados, e por pessoas que usam a motocicleta como 
meio de trabalho, ou seja, trabalham dirigindo uma motocicleta nas atividades de 
Motofretistas (17,6%) e Mototaxistas (15,5%) respondendo por 33,1% da amostra. 
 
A Caracterização do Perfil da Renda Familiar do motociclista em Salários Mínimos é 
apresentada na Tabela 1, e analisando os seus dados, pode-se classificar a renda familiar 
do motociclista entrevistado em três categorias principais: aqueles com “Renda familiar até    
2 SM” que representam 76,7%, os com “Renda familiar entre 2 e 3 SM” com índice de 
14,8% e o grupo com “Renda acima de 3 SM” que são apenas 8,5%. Apesar dos 
indicadores, demonstrarem que a faixa de renda dos motociclistas entrevistados, na área de 
estudo, é em sua maioria “Não superior a 2 SM”, índice condizente com os dados do 
AMDHR (2005), não é o fator econômico renda a principal razão dos deslocamentos 
realizados por motocicletas e sim pela agilidade que estes motociclistas têm em se deslocar 
para o exercício de suas atividades como mostra mais adiante a Tabela 3 deste trabalho. 
 

Tabela 1: Perfil da Renda Familiar do Pedestre em Salários Mínimos (SM) 

Renda em SM Até 1SM Acima de 1 SM até 2 SM Acima de 2 SM até 3 SM Acima de 3 SM 

% 24,1 52,6 14,8 8,5 

 

4.2. Características dos Deslocamentos realizados por Motocicletas. 
A Caracterização dos Deslocamentos das Viagens realizadas pelos motociclistas 
entrevistados nesta pesquisa é apresentada na Tabela 2 e seus dados mostram que 100% 
dos entrevistados “Utilizam a motocicleta para ir trabalhar diariamente”, porém, como já 
mencionado previamente somente 33,1% trabalham dirigindo uma motocicleta nas 
atividades de Motofretistas e Mototaxistas. Também 100,0% dos respondentes usam a 
motocicleta para “Atividades de Lazer”, porém com frequência variada, ou seja, 
semanalmente, quinzenalmente e esporadicamente de acordo com a necessidade de cada 
um. Viagens para os destinos “Saúde e Compras” são realizadas por 92,3% e 61,5% dos 
entrevistados respectivamente e com frequências de acordo com a sua necessidade de 
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deslocamento. As viagens para a “Escola” foram inexpressivas nesta pesquisa apenas 
15,4% e isso deve ser atribuído provavelmente ao perfil socioeconômico do entrevistado. 

 
Tabela 2: Caracterização dos Deslocamentos das Viagens por Motocicletas 

Destinos dos Deslocamentos das Viagens realizadas pelos Motociclistas  

Para o Trabalho Para a Escola Para a Saúde Para as Compras Para o Lazer 

100,0% 15,4% 92,3% 61,5% 100,0% 

Frequência Diária Frequência Diária 
Frequência 

Variada 
Frequência 

Variada 
Frequência 

Variada 

 
Também foi questionado qual era o Modo de Transporte que os entrevistados utilizavam 
Antes de Adquirir a Motocicleta para exercer sua Principal Atividade e o resultado obtido foi: 
53,9% usavam o “Ônibus Comum”, 38,5% se deslocavam de “Bicicleta” e 7,6% utilizavam 
“Outros Modos de Transporte”. Assim, este resultado mostra que a maioria dos 
entrevistados trocou a bicicleta e o transporte público pela motocicleta. 
 
4.3. Razões por que Usa a Motocicleta.  
As Razões apresentadas pelos os motociclistas em optaram por utilizar a motocicleta como 
seu Principal Modo de Transporte estão apresentadas na Tabela 3, que mostra que: “A 
facilidade e/ou agilidade para chegar aos seus destinos” é a razão mais apontada pelo 
entrevistado com índice de 92,3%, seguida da razão “Porque gosta de usar a motocicleta” 
com índice de 76,9%. As razões “Porque é mais barato do que utilizar um transporte 
público” e “Porque mora longe do local dos seus principais destinos” aparece logo em 
seguida com 53,8% cada uma respectivamente. A razão “Por motivo trabalho” foi apontada 
por 31,1% dos entrevistados. Quanto à opinião do entrevistado em relação ao Sistema de 
Transporte Público disponível para ele na área pesquisada tem-se que: “A lotação do 
veiculo” e o “Tempo que este demora a passar em seu ponto de embarque” com índices de 
69,2% e 61,5% respectivamente, como razões prioritárias para o entrevistado utilizar a 
motocicleta ao invés do transporte público, ou seja, mudar de modo de transporte para 
exercer suas atividades. 
 

Tabela 3: Razões dos Deslocamentos por Motocicletas 

Razões dos Deslocamentos por Motocicletas (%) 

a) Porque se desloca com mais facilidade e/ou agilidade para chegar aos meus destinos. 92,3 

b) Porque gosta de usar a motocicleta. 76,9 

c) Porque é mais barato do que utilizar um transporte público. 53,8 

d) Porque mora longe do local dos seus principais destinos. 53,8 

e) Porque usa a motocicleta para trabalhar 31,1 

f) Por motivo de transporte tais como: 

(i) Porque há oferta de transporte para o local do destino, mas ele é lotado. 69,2 

(ii) Porque há oferta de transporte para o local do destino, mas ele demora muito a passar. 61,5 

(iii) Porque há oferta de transporte para o local do destino, mas ele não é confiável.  38,5 

(iv) Porque há oferta de transporte para o local do destino, mas ele não passa próximo ao  
local da minha principal origem. 

30,8 

(v) Porque há oferta de transporte para o local do destino, mas ele não bom, pois não há 
muitas opções. 

23,1 

(vi) Porque não há oferta de transporte para o local do meu principal destino. 15,4 

 
Os entrevistados só apontaram duas principais razões por terem optado pelo uso da 
motocicleta como seu principal modo de transporte. A razão mais importante foi “A agilidade 
do veiculo motorizado de duas rodas para chegar aos seus destinos” com índice de 78,9%, 
e segunda razão mais importante foi “O prazer que o entrevistado tem em pilotar uma 
motocicleta”, com 21,1%. Portanto, a principal razão apontada remete a necessidade de 
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implantação de ações que visem à melhoria da segurança no trânsito das cidades tendo em 
vista os elevados e crescentes índices de acidentes de trânsito que envolvem motociclistas.  
 
4.4. Melhorias Obtidas pelo Motociclista Entrevistado depois que passou a Utilizar a 
Motocicleta como Modo de Transporte. 
A pesquisa mostrou que todos os motociclistas entrevistados, ou seja, 100,0% “Obtiveram 
ganho no seu tempo de deslocamento para exercer suas atividades”. Em relação ao Ganho 
Obtido para Realizar a sua Atividade Principal tem-se que: 7,7% obtiveram “Ganho de 15 
minutos em seu tempo de deslocamento”, 61,5% de “30 a 40 minutos” e 30,8% obtiveram 
“Ganho de uma hora ou mais”, ou seja, os ganhos no tempo médio de deslocamento são 
significativos para os usuários da motocicleta. 
 
Quanto aos Novos Espaços que os entrevistados Passaram a Frequentar tem-se: 64,5% 
disseram que depois da aquisição de uma motocicleta começaram a fazer “Mais atividades, 
principalmente de Lazer” tais como: ir à praia, visitar amigos e familiares distantes, encontrar 
com os amigos mais frequentemente e ir às compras. Em adição, o entrevistado passou a 
fazer também mais atividades diversas durante o seu dia, ou seja, “Mais deslocamentos 
para o exercício de outras atividades” e isso, devido à condição de agilidade que a 
motocicleta proporciona aos seus usuários entrevistados. 
 
Em relação às Principais Melhorias que os entrevistados obtiveram em sua Qualidade de 
Vida, a Tabela 4, a seguir, mostra estes dados.  
 

Tabela 4: Melhorias obtidas na sua Qualidade de Vida dos Motociclistas 

Melhorias obtidas na sua Qualidade de Vida dos Motociclistas (%) 

 Financeira, pois deixou de pagar a tarifa de transporte. 40,5 

 Diminuição em seu tempo de deslocamento; 

 Diminuição do cansaço físico; 

 Mais tempo para fazer outras atividades; 

29,4 

 Mais tempo e facilidade para resolver problemas do dia a dia;  

 Visitar pessoas amigas e familiares; 
20,3 

 Mais tempo para ficar com a família; 

 Ir para outros lugares de lazer mais frequentemente; 

 Conhecer novos lugares; 

 Melhoria na sua condição de deslocamento para devido a rapidez da motocicleta; 

 Sair mais tarde para trabalhar e chegar mais cedo em casa; 

9,8 

 
Assim, têm-se como a melhoria mais ressaltada, “A questão financeira” com 40,5%, na 
medida em que os motociclistas deixam de pagar a tarifa de transporte, seguida “Da 
diminuição do tempo de deslocamento e consequentemente do cansaço físico e mais tempo 
para realizar outras atividades” com 29,4%. Interessante destacar que os custos com a 
aquisição e manutenção da motocicleta não são percebidos de forma tão evidente quanto 
ao pagamento diário da tarifa de transporte que certamente consome cotidianamente parte 
dos recursos do orçamento domiciliar. Neste aspecto, ainda que não se saiba exatamente 
qual o dispêndio mensal com a utilização da motocicleta em comparação com o dispêndio 
mensal com a utilização do transporte público há uma percepção pelos entrevistados que 
esta economia afetou positivamente sua qualidade de vida. Quanto ao “Ganho de tempo” 
destacam-se: (i) se deslocar para fazer outras atividades; (ii) resolver problemas pessoais; 
(iii) sair mais tarde e chegar mais cedo; e (iv) ficar mais com a família, podendo isso ser 
atribuído à facilidade e/ou agilidade para chegar aos seus destinos se deslocando de 
motocicleta já apontada no item anterior. A melhoria em relação à “Realização de atividades 
de lazer” também foi mencionada e isso é condizente com a afirmativa, citada 
anteriormente, de que a maioria dos entrevistados passou a fazer mais atividades ligadas ao 
lazer depois que adquiriram uma motocicleta como modo de transporte. 
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4.5. Tempo de Habilitação e a Segurança do Motociclista Entrevistado em Relação a 
Acidentes.  
Com relação à Caracterização do Perfil do Tempo de Habilitação do Motociclista, tem-se 
que: 30,9% possui “No máximo cinco anos de carteira de habilitação para dirigir uma 
motocicleta”, 38,4% tem “de 6 a 10 anos” e 30,7% possui “mais de 10 anos de habilitação”, 
o que mostra que a maioria 69,1% possui “Mais de seis anos de carteira de habilitação para 
dirigir uma motocicleta” e infere-se então que são motociclistas experientes, muito embora 
não se possa emitir opinião sobre o seu grau de prudência ou de urbanidade no trânsito. 
 
Quanto a Segurança, a maioria dos entrevistados, 61,5% considera a motocicleta um “Modo 
de transporte Inseguro” e, portanto, 38,5% a considera “Segura”. Os motociclistas também 
foram questionados acerca da Velocidade que Dirigem nas vias urbanas da cidade e 53,8% 
responderam que trafegam com uma velocidade de “até 60km/h”, 38,1% “até 70km/h” e 
8,1% “acima de 80km/h”, que é uma velocidade incompatível para uma área urbana.  
 
Em se tratando da questão relacionada a Acidentes de um modo geral, ou seja, Colisão, 
Atropelamento e Queda, a pesquisa mostrou que 54,4% responderam que “Já se 
envolveram em acidentes diversos”. Quanto à Gravidade do Acidente, 71,4% disseram que 
”Os acidentes não foram graves”. Quanto ao Tipo de Acidentes que estes se envolveram 
tem-se que: 38,2% já se envolveram em “Colisão”, 23,1% em “Atropelamentos” e 38,7% em 
“Quedas”. Daí a importância de se promover ações em prol da segurança do motociclista 
para a redução do número de acidentes nas vias das cidades. 
 
O entrevistado também foi questionado acerca de que Tipo de Ação pode ser realizada para 
Diminuir o Número de Acidentes envolvendo Motocicletas nas Cidades, e o resultado está 
na Tabela 5 que mostra que a “Fiscalização e a realização de Campanhas Educativas” por 
parte dos Órgãos Gestores de Trânsito, com índices de 76,9% e 69,2% respectivamente, 
são na opinião dos motociclistas entrevistados, as “Medidas mais importantes que devem 
ser implantadas em prol da sua segurança”. 
 

Tabela 5: Ações a Serem Realizadas para Diminuir os Acidentes com Motocicletas 

Campanha Educativa Curso de Capacitação 
Fiscalização pelo Órgão Gestor de 

Trânsito da Cidade 

69,2% 38,5% 76,9% 

Possuir Habilitação para 
Dirigir Motocicleta 

Usar Equipamentos de 
Segurança e de Proteção 

Melhorar a Qualidade das Vias da 
Cidade (buracos) 

7,7% 15,4% 15,4% 

 
6. CONCLUSÕES 
 
Os deslocamentos realizados por motocicleta estão atualmente em discussão e estudos 
nesta área vem sendo estimulados para a formatação de políticas que levem em 
consideração à importância que deve ser dada para a circulação deste modo de transporte, 
tão frequente e com índices crescentes, sobretudo nas cidades brasileiras, definindo 
prioridades e investimentos a serem realizados, principalmente no que diz respeito a sua 
circulação no trânsito das grandes cidades. Estudos e pesquisas também devem ser 
aprofundados sobre o uso da motocicleta nas cidades brasileiras, com o objetivo de 
subsidiar o desenho de uma política e de medidas de transporte mais inclusivas, isso dada à 
importância da motocicleta como modo de transporte, uma vez que esta possibilita maior 
acessibilidade às oportunidades na cidade, com alcance a destinos antes desconhecidos ou 
inacessíveis por razões econômicas, e/ou de indisponibilidade de transporte público. Outra 
questão a ser analisada é a urgência que deve ser dada ao processo de inserção maciça da 
motocicleta como meio de transporte nas cidades, de pequeno à grande porte, nos aspectos 
relacionados à segurança viária e ao processo educativo que deve abranger não somente 
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os motociclistas como também todos os usuários do sistema de circulação das cidades. 
Quanto ao estudo aqui apresentado e realizado em Recife, este mostrou a importância que 
os deslocamentos por motocicletas têm para o exercício das atividades de um motociclista e 
que o oportuniza desenvolver e acessar outras atividades que antes não faziam parte de 
sua vida cotidiana. No entanto, é merecedor de um maior esclarecimento em novos estudos 
a questão da principal razão apontada pelos motociclistas em utilizar a motocicleta, ou seja, 
de ser o fator agilidade e ou facilidade para atingir os destinos desejados e não o fator renda 
para o uso da motocicleta, numa amostra na qual a maioria dos entrevistados tem renda 
familiar não superior a dois salários mínimos. 
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