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RESENHA: As desigualdades regionais no Brasil são notórias, tanto em termos de 
infraestrutura como em acesso a oportunidades de trabalho, em especial no Nordeste 
brasileiro por ser a região mais pobre do país. Este é também a segunda região em 
quantidade de bicicletas, são cerca de 20,8% do total. As longas distâncias entre moradia e, 
principalmente, trabalho podem significar alto gasto e menor renda disponível para atender 
outras necessidades, fato que leva os citadinos a buscar alternativas para seus 
deslocamentos cotidianos. O fato de a bicicleta ser tratada como veículo inserido 
corretamente no trânsito tem um viés que vai muito além das questões técnicas, reflete-se 
na sua implicação social junto a uma população que, na maioria dos casos, não tem 
possibilidade de escolha do modal de deslocamento, principalmente pela situação 
econômica do indivíduo. Com a crescente informalidade do trabalho, os trabalhadores não 
têm acesso ao vale transporte, (direito em empregos formais), o que os afasta da utilização 
diária dos transportes públicos coletivos. A cidade de Maceió/AL foi escolhida para a 
investigação, onde muitos moradores das periferias e das áreas adjacentes ao Centro e a 
novos nós de interesse dirigem-se ao trabalho por meio de bicicletas, circulando, junto aos 
veículos automotores em vias arteriais e coletoras de grande fluxo. A investigação busca 
contribuir para a compreensão da relação entre transporte por bicicleta e inserção social. 
Nesse contexto, a bicicleta que possibilita o deslocamento no espaço urbano, pode 
significar o primeiro passo para a inclusão social, ao passo que as melhorias em 
infraestrutura para este modal podem melhorar as condições de mobilidade do grupo social 
mais vulnerável, assim como ter um importante impacto na redução da pobreza, onde a 
cidade gera a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho para essa parcela da 
população. 
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INTRODUÇÃO  
 
Os habitantes das cidades brasileiras vêm enfrentando dificuldades no que concerne aos 
deslocamentos e acessos, em especial nas cidades médias e grandes. Outrora, os 
transtornos com deslocamento eram problemas enfrentados exclusivamente pela população 
de baixa renda que residia nas periferias das cidades e necessitava deslocar-se por 
extensas parcelas do território para acessar os centros de trabalho. 
 
O transporte é uma atividade essencial a todas as relações socioeconômicas e é 
condicionado pela localização da moradia, local de atração de atividades e suas respectivas 
distâncias, assim como pela configuração das vias de deslocamento (VASCONCELLOS, 
2001). Por essa razão, o problema do transporte urbano é também questão de distribuição 
de atividades, planejamento integrado e diversificação de modais, implicando no 
estabelecimento de uma ampla política de mobilidade urbana.  
 

Nos dias atuais, após a “democratização” e “generalização” da possessão de carros 
particulares através do acesso facilitado ao crédito ocorrido nos últimos dez anos, todas as 
classes sociais passaram a sofrer os efeitos (como perda de tempo em congestionamentos, 
poluição atmosférica, ruídos, acidentes de trânsito etc.) do deslocamento alicerçado no 
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modal rodoviário individual, evidenciando as limitações do modelo de mobilidade urbana 
vigente. Associado a isto, a configuração espraiada das cidades brasileiras – onde vem 
ocorrendo progressivamente a apropriação desigual do uso do solo urbano - restringe a 
utilização de outros meios de deslocamento, reduzindo o acesso à oportunidades e 
produzindo efeitos negativos ao meio ambiente e aos espaços públicos urbanos. A 
sociedade assiste, assim, ao progressivo comprometimento da qualidade de vida e à 
segregação espacial, particularmente dos cidadãos de baixa renda. 
 
O presente artigo tem por objetivo contribuir para a compreensão acerca da relação 
existente entre o transporte não motorizado por bicicleta e a possibilidade de inserção social 
de uma parcela da população que se encontra a margem das oportunidades que a cidade 
oferece. A cidade de Maceió foi escolhida por enquadrar-se no porte entre 500 e 1 milhão 
de habitantes, que, de acordo com os dados da ANTP (2012), encontra-se em situação 
mais crítica em volume de automóveis na repartição modal (31%); por possuir infraestrutura 
para o transporte público mais deficitária; e pela sua adequação nos requisitos do Programa 
de Aceleração do Crescimento, que integra o PAC 2 – Mobilidade das Grandes Cidades - e 
tem como objetivo requalificar e implantar sistemas estruturantes de transporte público 
coletivo, visando ampliar a capacidade e promover a integração intermodal, física e tarifária 
do sistema de mobilidade. 
 
Na atualidade, o alto custo da tarifa dos transportes coletivos configura-se como um dos 
primeiros elementos a gerar exclusão social, pois afasta os cidadãos das oportunidades de 
trabalho, ou seja, da reprodução da força de trabalho e do acesso aos serviços públicos 
essenciais, como a educação e saúde. 
 
No caso específico de Maceió, os gastos com o transporte coletivo reduzem de 13 a 20% a 
renda das famílias maceioenses que ganham até um salário mínimo1 e uma das saídas 
encontradas por esta parcela da população é a utilização da bicicleta em seus 
deslocamentos diários. O fato de a bicicleta ser tratada como veículo inserido corretamente 
no trânsito e seu usuário respeitado em todas as determinações do Código de Trânsito 
Brasileiro de 1998, têm um viés que vai muito além das questões técnicas. Reflete-se na 
sua implicação social junto a uma população que, na maioria dos casos, não tem 
possibilidade de escolha do modal de deslocamento, principalmente pela sua condição 
econômica. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
Maceió localiza-se em uma área de 503 km² e compõe a região metropolitana com mais dez 
municípios totalizando uma área de 1.934,122 km². O censo do IBGE de 2010 revelou uma 
população de 932.608 habitantes para Maceió e para a área metropolitana uma população 
de 1.156. 278 habitantes2. 
 
De acordo com IPEA (2004) as desigualdades regionais no Brasil encontram-se entre as 
maiores do mundo e a região Nordeste é a mais pobre dentre as cinco regiões brasileiras. 
No cenário nacional, o Nordeste apresenta a menor taxa de formalidade3 de 38,0% 
(apresentando uma pequena melhora de 29,3, em 2006, para 38% em 2012), em 
detrimento dos 66,1% do Sudeste, a região com maior taxa de formalidade (IBGE, 2012). O 
Estado de Alagoas apresenta graves problemas econômicos, políticos e sociais que 
entravam o seu desenvolvimento. Assim como o Estado, Maceió, sua capital, possui uma 
distribuição de renda muito desigual, com alto índice de desemprego. A precariedade do 

                                                           
1
 O salário mínimo em 2013 é de R$ 678,00.  

2
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 Porcentagem de pessoas em trabalhos informais em relação ao total de pessoas ocupadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente


 

 

mercado de trabalho formal faz com que a população busque outras formas de se inserir no 
mercado e gerar renda. A informalidade transforma-se em condição de sobrevivência, visto 
que em Alagoas o mercado informal cresceu, entre 1997 e 2003, quase seis vezes mais 
que o registrado na média nacional4. 
 
Com a crescente informalidade do trabalho, os cidadãos não têm acesso ao vale transporte 
- direito de trabalhadores em empregos formais -, o que os afasta da utilização diária dos 
transportes públicos, uma vez que as longas distâncias entre moradia e, principalmente, 
trabalho pode significar alto gasto e menor renda disponível para atender outras 
necessidades. Este fato os leva a buscar alternativas para seus deslocamentos cotidianos, 
como em deslocamentos não motorizados (GOMIDE, 2003). 
 
A bicicleta é um meio de transporte sustentável, pois a energia que utiliza é a do próprio 
corpo do usuário, dessa forma não polui o ambiente com resíduos nem causa ruídos e de 
acordo com BRASIL (2007), o espaço útil ideal do ciclista é de 1,75 de comprimento por 
1,50 de largura, não ocupando muito espaço público urbano. É saudável, pois coloca o 
corpo em movimento, associando uma atividade física à função de transporte, além de ser 
um veículo barato para aquisição e manutenção. 
 
O clima de Maceió é tropical chuvoso com verão seco, apresenta condição de sol pleno nos 
meses de setembro até meados de maio, com temperatura média de 27º. A umidade 
relativa do ar é de 79,2% e o índice pluviométrico é 1.410 mm/ano, com chuvas 
concentradas nos meses de maio a agosto (ALAGOAS, 2008), o que favorece as atividades 
ao ar livre. 
 
A cidade possui mais de 60% do seu território localizado em região plana, divididas em 
planície litorânea (sul, central e norte), planície lagunar e região de tabuleiros (platô) 
cortados por algumas grotas e encostas (figura 1). 
 

 
Figura1: Mapa de topografia de Maceió. 

Fonte: Base foto aérea SMCCU, 1998; informações PMM, 2003; intervenção gráfica da Autora, 2011. 
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O fato de a cidade de Maceió ser agraciada pela brisa marinha, a pouca incidência de 
chuva, o sol raiando durante quase todo o ano e a topografia predominantemente plana, 
constituem fatores que favorecem boas condições à prática do ciclismo.  
 
No entanto, o desenvolvimento do Município foi constituído com orientação ao 
deslocamento de veículos automotores particulares, todavia, a maioria dos deslocamentos 
urbanos ocorre através do transporte público sobre rodas, a pé e por meio de bicicletas. Os 
dois últimos utilizados até mesmo para longas distâncias, na busca por alternativa às altas 
tarifas cobradas no transporte público e sua baixa eficiência de operação.  
 
A área metropolitana de Maceió conta atualmente com 16 pontos dotados de infraestrutura 
cicloviária, com ciclovias ou ciclofaixas, somando aproximadamente 40 km (figura 2). Elas 
são, entretanto, descontínuas e insuficientes para a estrutura viária existente. Não se 
configuram como um sistema, assim como não atendem a real necessidade dos ciclistas. 
Além disso, não há bicicletários5 e há poucos paraciclos6 instalados ao longo dos percursos 
e nos destinos de viagens.  
 

 
 Figura 2: Mapa das ciclovias existentes - tecido urbano atual. 

Fonte: Base cartográfica MAPLAN, 1998, informações e intervenção gráfica da autora, 2013. 

 
A equação resultante da deficiência em infraestrutura instalada associada ao grande volume 
de tráfego diário em algumas vias da cidade, da falta de campanhas educativas eficientes e 
do desrespeito dos motoristas pelos outros atores do sistema de circulação é o alto índice 
de acidentes envolvendo ciclistas, o que gera em parte da população medo em deslocar-se 
por bicicleta na cidade. 
 
Em Maceió nota-se, sobretudo, a imprecisão dos números e expressão real dos acidentes. 
Em uma grande quantidade de acidentes envolvendo ciclistas a perícia não é acionada, 
assim várias ocorrências não são sequer computadas. Dessa forma, a realidade acaba 
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superando os dados apresentados oficialmente. Ainda assim são registrados inúmeros 
acidentes diários com ciclistas, muitos deles fatais.  
 
Em um processo cíclico, somando a ineficiência do transporte público a da infraestrutura 
para não motorizados (debilidade do sistema de calçadas e ciclovias/ciclofaixas), as classes 
médias e altas adquiriram dependência quase total do automóvel e da moto para seus 
deslocamentos cotidianos, - dos deslocamentos de longa distância aos pequenos (até cerca 
de 8 km) - o que vem acarretando congestionamentos diários ao longo dos principais eixos 
rodoviários de conexão entre áreas residenciais e destinos de viagens, os polos de atração.  
 
Tal fato torna ineficaz o transporte por ônibus (não há trafego em espaço segregado), pois 
estes ficam estagnados no congestionamento e extremamente perigoso para os ciclistas, 
que são obrigados a trafegar por vias arteriais e coletoras.  
 
Nesse contexto, a bicicleta se insere como uma alternativa de transporte viável para grande 
parcela da população, além de assumir o papel de responsável pelo acesso à cidade e 
todos os serviços que ela oferece.  
 
A produção do espaço urbano de Maceió é profundamente marcada pela desigualdade de 
sua estrutura socioeconômica e por conflitos entre os usuários dos modais motorizados e 
não motorizados de deslocamento. Brasil (1997), em seu artigo 29, parágrafo (§) 2º 
determina que: “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, 
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres”.  
 
O que ocorre diariamente nas ruas da cidade é o desrespeito aos pedestres e ciclistas por 
parte dos condutores de veículos motorizados, aqueles vistos como intrusos no trânsito e 
não como componentes integrantes do sistema, com deveres e direitos definidos pelo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
 
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares caracterizam a bicicleta em quatro categorias de uso: transporte, 
infantil, recreação/lazer e competição. O uso da bicicleta é diversificado, configurando-se 
como um dos veículos mais utilizados no país e conforme os dados de ABRADIBI (2011) 
referentes ao ano de 2011, em um total de sete milhões de veículos, 50% são utilizados 
predominantemente como meio de transporte. 
 
O Nordeste é a segunda região em quantidade de bicicletas, são 20,8% do total existente 
no país (ABRADIBI, 2011). Na cidade de Maceió muitos moradores das periferias e das 
áreas adjacentes ao Centro e a novos polos de atração de viagens, deslocam-se por meio 
de bicicletas, circulando, junto aos veículos automotores em vias e coletoras de alta 
velocidade e grande fluxo. Neste contexto, a bicicleta insere-se como elemento essencial de 
apoio social, que garante o ir e vir cotidiano para reprodução da força de trabalho e 
realização de atividades diárias com pontualidade, uma vez que o ciclista consegue precisar 
seu tempo de viagem e com custo extremamente baixo. 
 
Não há números precisos do volume de bicicletas existente em Maceió, mas segundo 
dados obtidos junto aos funcionários da Superintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito (SMTT) de Maceió, estimava-se que a frota de bicicletas circulando na cidade em 
2007 estivesse em torno de 100.000 unidades. Este número provavelmente já cresceu. São 
muitos veículos que se utilizam das ruas e calçadas sem um tratamento físico adequado, 
além da debilidade de campanhas promocionais e educativas específicas sobre a utilização 
da bicicleta no espaço urbano e as leis de trânsito, indicando os direitos e deveres dos 
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ciclistas, pedestres e motoristas, focando o relacionamento pacífico entre os diferentes 
atores do sistema de circulação. 
 
Para dar suporte à seção de não motorizados, do Plano de Transporte e Mobilidade Urbana 
de Maceió (INSTITUTO..., 2009) (ainda não aprovado), foi realizada uma pesquisa de 
volume de tráfego de bicicletas com o objetivo de conhecer melhor os trajetos e volumes 
destas viagens na cidade, levando em consideração os polos geradores de tráfego, como 
por exemplo, o comércio do Centro e dos bairros circundantes, o Distrito Industrial, os 
bairros da orla marítima e nos principais eixos rodoviários de Maceió, como a Avenida 
Fernandes Lima – Avenida Durval de Góes Monteiro, Avenida Menino Marcelo (BR-316) e 
Av. Juca Sampaio (todas fazem a conexão Norte-Sul do tecido urbano).  
 
As contagens volumétricas foram realizadas em 30 pontos distribuídos pela cidade, em um 
intervalo de duas horas (2h) ininterruptas, nos horários de 5:30 às 7:30 (manhã) e das 17:00 
às 19:00 (tarde/noite), durante quatro dias consecutivos e resultaram em valores médios, 
por ponto, de até 3.000 veículos em trânsito (figuras 3 e 4). Em 10 dos 30 pontos totais 
foram realizadas pesquisas de volume de tráfego geral, contando-se o número de 
automóveis, ônibus, caminhões, motos e bicicletas. Nesta foram obtidas as seguintes 
percentagens: mínima de 6% e máxima de 53% na participação da bicicleta. A partir dos 
dados obtidos nesta contagem, fica clara a presença maciça da bicicleta nos deslocamentos 
diários na cidade.  
 

 
Figura 3: Valores médios de uso de bicicletas na cidade de Maceió – manhã. 

Fonte: Estudos para o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Maceió, seção Não Motorizados 
(INSTITUTO..., 2009). 

 



 

 

 
Figura 4: Valores médios de uso de bicicletas na cidade de Maceió – tarde. 

Fonte: Estudos para o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Maceió, seção Não Motorizados 
(INSTITUTO..., 2009). 

 
Em cerca de 10 anos foram realizadas muitas intervenções urbanísticas, mas ainda é 
imprescindível realizar um planejamento urbano que considere a população como um todo, 
equipando a cidade com um sistema cicloviário condizente com a demanda, levando em 
consideração os polos geradores de tráfego, as vias e locais de atração e não apenas as 
áreas mais ricas da cidade. 
 
A partir da simples observação das figuras 4 e 5, sem aprofundar o conhecimento acerca do 
usuário do transporte por bicicleta, nota-se que se deve concentrar esforços em algumas 
vias de maior demanda atual, como: Av. Fernandes Lima; Av. Cachoeira do Meirim; Av. 
Menino Marcelo (BR 316); ladeira da Av. Gov. Afrânio Lages - conexão do bairro do 
Jacintinho com os bairros da orla marítima -; Av. Silvestre Péricles de Góes Monteiro e Rua 
Cabo Reis; e Av. Siqueira Campos.  
 
As direções apontadas atualmente são animadoras, apesar de o Plano de Mobilidade 
urbana ainda estar em fase inicial de desenvolvimento, observa-se que as questões 
relacionadas ao uso da bicicleta como meio de transporte na cidade e sua região 
metropolitana vêm continuamente sendo discutidas e entrando em pauta nas diferentes 
mídias, o que pressiona o poder público a posicionar-se com firmeza.  
 
Dentro do planejamento urbano, os projetos em desenvolvimento nas principais vias de 
conexão da cidade já incluem infraestrutura cicloviária de circulação, o que sinaliza a 
possibilidade do deslocamento por bicicleta com maior segurança como primeiro passo para 
a diminuição da exclusão social. 
 
 

 



 

 

CONCLUSÕES  
 

O Brasil é visto hoje como um país em franca expansão, no entanto, ainda há regiões 
inteiras, Estados e Cidades sofrendo exclusão aos benefícios associados ao crescimento 
econômico. A existência da urbanização dispersa em um território segregado sem o aporte 
de um sistema de transporte coletivo e não motorizado eficaz torna as condições de 
reprodução da força de trabalho difícil para a maior parte da população.  
 
A bicicleta é um veículo que facilita a mobilidade em pequenos deslocamentos e traz as 
pessoas às ruas para o usufruto dos espaços públicos urbanos. No caso específico de 
Maceió, é um veículo que também cobre deslocamentos de longa distância, realizados em 
vias de trânsito rápido, mesmo sem infraestrutura adequada, ou seja, extremamente 
perigosas aos meios não motorizados. Essa falta de escolha transita por duas questões-
chave: a impossibilidade econômica dos usuários para utilização de outro modal e a 
ineficiência do transporte público, que hoje fomenta a exclusão social.  
 
A pesquisa volumétrica mostrou que, a maioria dos deslocamentos ocorrem em vias de 
fluxo intenso e alta velocidade (acima de 60 km/h), o que exige das autoridades 
minimamente ações referentes ao provimento de infraestrutura pera o deslocamento destes 
usuários, como a construção de vias segregadas. 
 
Em suma, as melhorias em infraestrutura para a utilização de bicicletas no meio urbano 
podem melhorar as condições de mobilidade do grupo social mais vulnerável e podem ter 
um importante impacto na redução da pobreza, de forma que a cidade gere ao menos a 
possibilidade, a um maior número de pessoas, de mover-se no espaço urbano de forma 
segura e assim, ampliar o acesso ao mercado de trabalho e lazer para essa parcela da 
população. 
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