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RESENHA: Estudos revelam que a escolha de um meio de transporte como a bicicleta 
depende tanto de fatores subjetivos, como de fatores objetivos. No Brasil, para as classes 
baixas, observa-se empiricamente que os fatores objetivos são os que se sobrepõem, pela 
questão da sobrevivência. Para as classes médias e altas, os fatores subjetivos destacam-
se pela aceitação social e status de utilização dos transportes urbanos. Os dados referentes 
ao uso e ao usuário da bicicleta no país ainda são precários, pois não é prática usual do 
setor de planejamento de transporte e de trânsito das cidades brasileiras realizar pesquisas 
com este foco. A presente investigação buscou contribuir para a sistematização de material 
para a compreensão acerca do usuário de bicicletas de uma cidade brasileira, visando 
auxiliar no traçado de estratégias de planejamento cicloviário na cidade de Maceió, Alagoas. 
A metodologia de pesquisa de campo baseou-se na elaboração de um questionário para 
aplicação com ciclistas. Para subsidiar os estudos para uma dissertação de mestrado foram 
realizadas 150 entrevistas (fonte primária) com usuários que utilizavam as vias de maior 
fluxo de bicicletas da cidade de Maceió/Al, nos horários conhecidos como de pico (5:30 às 
6:30, 11:30 às 12:30 e de 17:00 às 18:00) e entre pico (8:30 às 9:30 e de 14:30 às 15:30), 
com o intuito de abordar todos os tipos de ciclistas – trabalhadores, estudantes, esportistas, 
pessoas em compras e assim por diante. Este questionário buscou a obtenção de 
informações: pessoais do ciclista; quanto às viagens, aos trajetos frequentes e às distâncias 
percorridas; a apreensão quanto à infraestrutura rodoviária existente; as percepções quanto 
às relações que se estabelecem com outros atores no percurso e quanto à apreensão do 
espaço da cidade.  
PALAVRAS-CHAVE: Transporte urbano. Usuário de bicicleta. Pesquisa. Maceió/AL.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Ocorreram importantes transformações socioeconômicas que mudaram o perfil do usuário 
da bicicleta em todo o país e que devem ser consideradas. De acordo com GEIPOT (2001), 
algumas delas influíram a favor do maior uso desse veículo, como o empobrecimento das 
populações urbanas, especialmente as que habitam a periferia das grandes cidades, 
fenômeno associado à redução relativa do número de trabalhos formais e, inversamente, ao 
aumento dos trabalhos informais e dos trabalhadores autônomos; mudanças no uso do solo, 
como a intensificação do uso nas áreas centrais e adjacentes; e a expansão desordenada 
da periferia, em especial ao longo de alguns eixos viários. 

Outras transformações atuaram em sentido contrário, como aumento da renda de algumas 
camadas da população, em geral as que tiveram acesso ao ensino de melhor qualidade, e 
estas vem optando pelo automóvel particular, não só pela melhor mobilidade propiciada pelo 
veículo atualmente no espaço urbano brasileiro, que historicamente privilegiou este modal, 
como pela sensação de ascensão social associada ao seu uso (GEIPOT, 2001). 

De acordo com a Comissão Europeia (2000), alguns estudos revelam que a escolha de um 
meio de transporte como a bicicleta depende tanto de fatores subjetivos (como a imagem de 
marca, aceitação social, sentimento de insegurança, reconhecimento da bicicleta como meio 
de transporte de adultos, etc.) como de fatores objetivos (rapidez, topografia, clima, 
segurança, aspectos práticos etc.). No Brasil, para as classes baixas, observa-se 
empiricamente que os fatores objetivos são os que se sobrepõem, pela questão da 
sobrevivência – para a reprodução da força de trabalho. Para as classes médias e altas, os 

mailto:arq.fernandacortez@yahoo.com.br
mailto:popini@mbox1.ufsc.com


fatores subjetivos destacam-se pela aceitação social e status de utilização dos transportes 
urbanos.  
A bicicleta como veículo de uso diário para transporte apresenta-se em uma posição 
delicada. Dentre os usuários estão aqueles que, se pudessem, provavelmente comprariam 
um automóvel ou motocicleta e, dentre os não usuários, aqueles que se tornaram 
dependentes da utilização do automóvel para qualquer deslocamento. Nesse contexto, tanto 
os espaços cicloviários como os transportes públicos necessitam ser tornados mais 
atraentes aos citadinos, do que os espaços destinados aos deslocamentos por veículo 
automotor individual. Assim podem ser desenvolvidas políticas e projetos a fim de gerar um 
processo de incentivo aos modais coletivos e não motorizados de deslocamento.  

O processo de desenvolvimento de um produto ou serviço surge de pesquisas de mercado 
que detectam as características do consumidor, uma das intenções das pesquisas de 
marketing é descobrir as carências humanas, suas necessidades (reais ou potenciais) e os 
seus desejos. Dessa forma, estas pesquisas utilizadas para os estudos de planejamento 
cicloviário podem ser uma excelente ferramenta para se alcançar os objetivos e estratégias 
traçadas.  

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS  
 
Um dos primeiros passos para se traçar estratégias é a utilização da matriz de SWOT1, onde 
se busca identificar uma determinada situação atual e assim, poder delinear as estratégias a 
serem seguidas.  
 
No caso da utilização de bicicletas em Maceió pode-se identificar primeiramente as 
potencialidades: 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 (60% do seu território), constituem fatores que favorecem boas 
condições à prática do ciclismo; a revisão do Projeto de Lei do sistema cicloviário; a 
inserção de infraestrutura cicloviária de tráfego para os novos projetos de vias estruturantes; 
e da contínua promoção de passeio ciclístico, inclusive em datas comemorativas, reforçando 
a imagem positiva da bicicleta no contexto urbano. 
 
Algumas fraquezas identificadas que desestimulam o uso da bicicleta é a própria ausência 
de infraestrutura cicloviária, tanto de circulação (ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas), 
como de estacionamento (paraciclos e bicicletários2). Na cidade existem cerca de 40 km de 
infraestrutura cicloviária de circulação, entretanto, é uma estrutura descontínua e insuficiente 
para a estrutura viária existente e para a necessidade de deslocamentos atuais de ciclistas 
(identificados nas pesquisas). Outro ponto fraco é a ausência de um departamento de 
Marketing ou de uma coordenação que trate exclusivamente do transporte não motorizado 
no Órgão de Planejamento, dificultando a integração entre diferentes Secretarias no 
desenvolvimento de campanhas educativas, assim como da divulgação do transporte não 
motorizado.  
 
Partindo para a identificação das oportunidades e ameaças para o uso da bicicleta, verifica-
se que o momento nacional e local atual são favoráveis ao desenvolvimento de 
Planejamento Cicloviário associados aos Planos de Mobilidade urbana, que devem ser 
executados até 2015. Observa-se que os gestores estão encarando o transporte não 
motorizado com uma postura diferenciada de anos anteriores e de forma positiva, tanto no 
tocante à distribuição do espaço viário, quanto ao apelo do meio ambiente e a busca por 
melhoria da qualidade da vida urbana.  
 
Por outro lado algumas ameaças podem ser definidas como a insuficiência de profissionais 
que componham uma equipe constituída para a elaboração de projetos completos, o que 
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 Estacionamento de curta duração e respectivamente, de longa duração. 



torna o trabalho extremamente moroso, assim como a falta de alinhamento de estratégias e 
de integração entre órgãos afins, nos âmbitos municipal e estadual.  A matriz de SWOT 
deve ser constantemente alterada de acordo com as novas identificações e assim, ampliar a 
possibilidade de antecipação dos problemas a serem solucionados e o aproveitamento das 
oportunidades a contento.  
 
De acordo com Brasil (2007), existem cinco exigências para o delineamento de um bom 
planejamento cicloviário. São elas: segurança viária (com tratamento de redes, seções, 
cruzamentos e pavimentação); rotas diretas / rapidez (com o mínimo de interferências); 
coerência (desenho reconhecível e sinalização uniforme); conforto (superfície regular, 
antiderrapante, impermeável e larguras adequadas); e atratividade dos percursos (desenho 
integrado com o entorno) (BRASIL, 2007). Sem estes elementos qualquer intervenção 
cicloviária tende a não ter uma utilização maciça. Entretanto para subsidiar um bom 
planejamento cicloviário, necessita-se conhecer dados e informações: da estrutura viária, 
cicloviária, do volume de bicicletas em tráfego diário e o perfil atual de dos usuários. 
 
As estratégias para o planejamento cicloviário buscam desenvolver alguns objetivos 
principais a fim de integrar a bicicleta aos demais meios de transporte; criar uma forma de 
deslocamento rápida, ágil e barata para toda a população; propor um elemento de 
reestruturação urbana; e institucionalizar o tema da bicicleta na administração pública. 
Dessa forma, o planejamento transita entre programas de gestão, intermodalidade, 
educação / informação e implantação de infraestrutura (BOARETO, 2012). 
 

A nível local deve-se promover o transporte por bicicleta através da elaboração de 
estratégias com foco em visões, metas e ações para incentivar o ciclismo. O plano de ação 
para as bicicletas também pode ser concebido como um complemento ou preparação para 
um plano de mobilidade (JENSEN, 2012).  
 
Em Maceió, já se possui uma gama de dados acerca das vias com maiores volumes de 
tráfego diário de bicicletas, obtidos através da pesquisa de campo realizada para a seção de 
não motorizados, do Plano de Transporte e Mobilidade Urbana de Maceió, iniciado em 2008, 
mas ainda não finalizado. 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. 
 
Entende-se que dados de volume são imprescindíveis para subsidiar quaisquer proposições, 
mas também são insuficientes, uma vez que é necessário conhecer o usuário para atender 
as suas reais necessidades. Assim, foram elaboradas 22 perguntas relacionadas ao ciclista, 
à viagem, aos trajetos e às distâncias, à infraestrutura, às suas percepções quanto às 
relações com outros atores no percurso e quanto à apreensão do espaço da cidade, para 
aplicação in loco com ciclistas (nas vias identificadas como de maiores volumes de ciclistas) 
(figura 1). (CORTEZ SILVA, 2011). 
 
Ao total foram realizadas 150 entrevistas com usuários de bicicletas na forma de 
amostragem acidental3 em 5 pontos apontados pela pesquisa para o Plano de Transporte e 
Mobilidade Urbana de Maceió, como locais de maiores volumes de tráfego por bicicleta e 
em horários conhecidos como de pico (5:30 às 6:30, 11:30 às 12:30 e de 17:00 às 18:00) e 
entre pico (8:30 às 9:30 e de 14:30 às 15:30), com o intuito de abordar todos os tipos de 
ciclistas – trabalhadores, estudantes, esportistas, pessoas em compras e assim por diante 
(figura 2).  
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 Trata-se da formação de amostras por aqueles elementos que vão aparecendo. 



 
Figura 1: Questionário para entrevista com usuários de bicicleta. 

Fonte: Autoral, 2010. 

 
Os primeiros questionamentos abordaram os temas idade, gênero, escolaridade, renda e 
ocupação, que são elementos primordiais pra entender o usuário. Os dados obtidos 
evidenciam que a maioria dos deslocamentos por bicicleta é realizado por pessoas em idade 
economicamente ativa, pois em todos os pontos estudados obteve-se um resultado similar, 
com índice médio de 31% e 35% respectivamente, para usuários de 18 até 30 anos e com 
mais de 30 até 40 anos.  
 
A menor quantidade de ciclistas é de menores de 18 anos, com um total de 8% e os 
usuários com idade acima de 40 anos (26%) concentram-se nos deslocamentos no primeiro 
horário de pico. Quanto mais tarde, mais ciclistas jovens estão nas ruas e o predomínio de 
usuários entre 18 e 30 anos encontra-se nos horários de pico do meio dia e de entre pico da 
tarde.  
 



 
 

Figura 2: Pontos das entrevistas com usuários de bicicleta. 
Fonte: Mapa base MAPLAN, 1998, intervenção gráfica da autora, 2010. 

 

A análise do perfil dos ciclistas indicou que a maioria são homens, com faixa etária 
predominante de pessoas entre maiores de 30 anos até 40 anos, seguidos pelos maiores de 
18 até 30 anos, grupos que totalizam 66% dos entrevistados, ou seja, parcela em idade 
economicamente ativa. A renda individual declarada dos entrevistados foi 
predominantemente entre 1 salário mínimo (SM) e 3 SM (42% para um 1 SM e 39% de mais 
de 1 até 3 SM). O setor terciário (comércio e serviços) é o que mais gera trabalho aos 
ciclistas. Do total, 63% dos ciclistas ouvidos exercem alguma atividade nesse setor e no 
setor secundário trabalham 30% dos respondentes, a maioria na indústria da construção 
civil, como pedreiro, mestre de obras, auxiliar de pedreiro etc. Apenas 5% são estudantes, 
índice relacionado aos também 5% de ciclistas sem renda e possuem estudo até o ensino 
médio completo.  
 
Com relação à viagem, abordou-se a origem (bairro de residência) e o destino da viagem 
(O/D), a finalidade do deslocamento, o tempo gasto usualmente no deslocamento principal, 
a quilometragem pedalada, a frequência de utilização do veículo e se utilizava para uma 
segunda finalidade. Nos cinco pontos de pesquisa, as informações de O/D obtidas subsidiou 
algumas constatações. Nos pontos 1, 2 e 3 localizados no platô da cidade, observou-se que 
os deslocamentos por bicicleta são originados, em sua maioria, nos bairros periféricos, onda 
há maior concentração populacional (com predominância do Benedito Bentes, Cidade 
Universitária, Tabuleiro do Martins) e menor quantidade de serviços, comércio e 
equipamentos disponíveis.  
 
Quanto aos deslocamentos diários por bicicleta entre origem e destino realizam-se 
preponderantemente em mais de 15 até 30 minutos e são pedalados mais de 5 km até 8 km. 
De acordo com a tabela 2, o motivo da viagem para 82% dos ciclistas é para fins de trabalho 
(tabela 1), mesmo para os deslocamentos em horários de entre pico, uma vez que grande 
parte da população trabalha em alguma atividade terciária, mas não se encontra 
empregado, o que possibilita flexibilidade de horários para a execução de suas funções. 

 



Tabela 1: Motivo da Viagem. 

 Trabalho Estudo Compras Lazer Esporte Outros 

Total 82 02 04 04 01 07 

Fonte: CORTEZ SILVA (2011). 

 
Metade dos ciclistas entrevistados afirmou utilizar o veículo para seus deslocamentos todos 
os sete dias da semana e para realizar seus deslocamentos, também metade respondeu 
utilizar eventualmente o ônibus, 30% deslocam-se também a pé e 22% afirmaram utilizar 
apenas a bicicleta.  
 
Em terceiro buscou-se informações relativas à apreensão do usuário quanto à infraestrutura 
rodoviária existente, fazendo o questionamento de qual item seria mais relevante para a 
escolha da via para o seu deslocamento, a existência ou não de estacionamento no destino 
e se não, como soluciona o problema da inexistência. 
 
Como a utilização da bicicleta dá-se diariamente para mais da metade dos ciclistas ouvidos 
na pesquisa, a preferência declarada dos mesmos foi pelo tráfego em vias que propiciassem 
respectivamente, caminhos diretos ao destino, a existência de pavimentação e sinalização 
facilitadoras do transitar e maior sensação de segurança pública, evitando o risco de 
assaltos.  
 
Além dos obstáculos para transitar, os ciclistas ainda têm dificuldades em estacionar o 
veículo com segurança no destino. 61% dos ciclistas responderam que não há lugar 
específico para estacionar a bicicleta no destino do seu deslocamento principal e 67% 
conseguem pará-la no local de trabalho, outros 11% em alguma edificação próxima e 20% 
estacionam na via pública, prendendo-a em postes, grades ou no mobiliário urbano.  
 
A quarta subdivisão diz respeito às percepções quanto às relações que se estabelecem no 
percurso. Questionou-se se o ciclista ia direto da origem ao destino ou se utiliza o “entre” 
para fazer contatos com outras pessoas, se o percurso é pedalado sozinho ou se há ligação 
com outros ciclistas para o deslocamento em conjunto, e como se dá o relacionamento 
passivo (ver e ouvir) ou até mesmo ativo (interagir) com pedestres, outros ciclistas e 
motoristas. 
 
O deslocamento para 84% realiza-se da origem direito ao destino, sem paradas para 
conversar com amigos ou conhecidos no percurso, mas nas conversas informais durante a 
aplicação do questionário, muitos afirmaram que na volta para casa são usuais as paradas 
na padaria ou no bar próximo de casa para “bater um papo” com os amigos.  
 
De acordo com a tabela 2 abaixo, 77% dos ciclistas responderam que com pedestres o 
relacionamento é de cooperação e no relacionamento com outros ciclistas o valor sobre 
para 82%. Entretanto, com os motoristas o resultado sofre alterações a serem observadas, 
pois 78% afirmam existir conflitos referentes ao comportamento de respeito mútuo na 
utilização do espaço da rua. Evidenciando a arena de disputa em que as vias urbanas 
tornaram-se, onde para um ganhar, o outro tem que perder ou simplesmente, alguns meios 
de deslocamento são aceitos e outros ignorados ou mesmo tripudiados. Tal fato denota 
tanto a importância de campanhas educativas que visem como público-alvo todos os 
agentes envolvidos no sistema de trânsito, quanto a efetiva fiscalização e cumprimento dos 
artigos do Código de Trânsito Brasileiro.  

Tabela 2: Relacionamento com os Atores do Trânsito. 

Categoria Pedestres Ciclistas Motoristas 

Cooperação 77% 82% 14% 

Conflito 10% 5% 78% 

Indiferença 13% 13% 8% 

Fonte: Perguntas 18, 19 e 20 do questionário elaborado para ciclistas, autoral, 2010. 

 



A quinta e última subdivisão visou entender a percepção do ciclista quanto ao espaço da 
cidade nos percursos realizados, no qual foi solicitado ao ciclista que enumerasse em ordem 
de importância quanto à observação dos elementos componentes da paisagem urbana - 
edificado, natural e humano. E a última pergunta, referente à uma resposta aberta, visava 
entender se o ciclista usual de Maceió compreende a importância do seu deslocamento não 
motorizado pelo espaço urbano e como este uso poderia ser benéfico para o usuário e para 
a cidade.  
 
Quanto à percepção do espaço da cidade, o trânsito motorizado e seguido pelas pessoas 
foram as alternativas mais importantes, o que demonstra a preocupação prioritária dos 
usuários: cautela com relação às colisões, ou seja, segurança em circulação, uma vez que a 
pesquisa focou o deslocamento de ciclistas nas vias mais utilizadas pelos mesmos, onde 
não há infraestrutura cicloviária. 
 
A compreensão do ciclista quanto aos benefícios proporcionados pelos seus deslocamentos 
em bicicleta para a vida do ciclista, concentraram-se em ser um deslocamento: saudável, 
econômico, ágil e rápido. Com relação aos benefícios que acarreta ao espaço da cidade, 
mais da metade das respostas foi a afirmação de não saber (ou não querer responder). No 
entanto, ¼ disseram reconhecer a característica de ser um veículo não poluente, bom para 
o meio ambiente. Os resultados dos benefícios urbanos podem ser a evidência da baixa 
escolaridade, que é associado (na grande maioria dos casos) a não analisar criticamente a 
situação que os rodeia, levando os cidadãos a serem manipulados facilmente por ideologias.  

Na maioria dos levantamentos de campo o uso da bicicleta é adequado no que diz respeito 
à quilometragem percorrida, topografia e clima (pela pouca incidência de chuva e 
inexistência de temperaturas extremas, de muito frio ou muito calor). No entanto, a maioria 
dos percursos ocorre 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. 

Os resultados deste item revelam informações importantes quanto à necessidade prioritária 
dos usuários. Em todos os pontos de entrevista o trânsito motorizado é o fator que mais 
chama a atenção dos ciclistas - uma vez que não há espaço seguro destinado ao trânsito 
dos mesmos -, denotando a preocupação da segurança em circulação e as pessoas 
ocupam o segundo lugar, não apenas denotando preocupação em não ferir um pedestre, 
mas também, como disseram alguns entrevistados “(...) dá para paquerar as moças bonitas 
que passam”, uma vez que a bicicleta é um veículo que permite o contato face a face 
durante o deslocamento.  

A última pergunta, a única aberta do questionário, visava descobrir se o ciclista tinha a 
compreensão dos benefícios proporcionados pelos seus deslocamentos em bicicleta para a 
sua vida e para o espaço público da cidade.  

A compreensão do ciclista quanto aos benefícios proporcionados pelos seus deslocamentos 
em bicicleta para a vida do ciclista, concentraram-se em ser um deslocamento: saudável, 
econômico, ágil e rápido. Com relação aos benefícios que acarreta ao espaço da cidade, 
mais da metade das respostas foi a afirmação de não saber (ou não querer responder). No 
entanto, ¼ disseram reconhecer a característica de ser um veículo não poluente, bom para 
o meio ambiente. Os resultados dos benefícios urbanos podem ser a evidência da baixa 
escolaridade, que é associado (na grande maioria dos casos) a não analisar criticamente a 
situação que os rodeia, levando os cidadãos a serem manipulados facilmente por ideologias.  
A mobilidade urbana, ou melhor, os problemas de distribuição das atividades no espaço 
urbano, distribuição do sistema viário, disponibilidade e acesso aos diversos meios de 
transporte são fatores de exclusão social e pobreza, uma vez que cercea o acesso às 
oportunidades de emprego e aos locais de moradia. 

 
A estratégia para a constituição de um planejamento cicloviário deve levar em consideração 
os usuários atuais (demanda existente) e os futuros usuários (demanda em potencial).  



CONCLUSÕES 
 
Nas pesquisas de campo realizadas, o uso da bicicleta mostrou-se em grande parte 
adequado no que diz respeito à quilometragem percorrida, topografia e clima (pela pouca 
incidência de chuva e inexistência de temperaturas extremas, de muito frio ou muito calor). 
No entanto, a maioria dos percursos ocorre 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. Observa-se também que nos longos deslocamentos (acima de 8 km) exige 
conexões intermodais que subsidiem o deslocamento completo. 
 
Maceió ainda tem um caminho grande a percorrer para o desenvolvimento de um 
planejamento cicloviário condizente com a necessidade dos atuais usuários, no entanto há 
que se ressaltar que já existem alguns estudos que podem apontar os caminhos de 
delineamento para a instituição de um planejamento cicloviário, bastando a definição, 
organização e sistematização das estratégias, objetivos, missão e visão do que se pretende 
com o planejamento cicloviário da cidade, formação de uma equipe permanente de trabalho 
e divulgações dos produtos e resultados obtidos para se caminhar, verdadeiramente, em 
direção a uma cidade mais humana e que gera possibilidades de acesso aos seus espaços 
urbanos para todas as parcelas da população.  
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