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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TRÂNSITO

AN P

A bicicleta vem assumindo um papel cada vez mais importante nas 
políticas de transporte em razão de seus benefícios ambientais, sociais 
e econômicos. A inclusão da bicicleta como modo de transporte regular 
nos deslocamentos urbanos deve ser abordada considerando o con-
ceito de mobilidade urbana sustentável, tendo em vista que é um veí-
culo econômico, não poluente, flexível nos deslocamentos e um grande 
benefício para a saúde dos usuários. Nesta ótica, a temática mobilidade 
sustentável aparece entre as principais preocupações das políticas 
públicas relacionadas ao transporte urbano que devem estar integradas 
às demais políticas urbanas, com o objetivo maior de priorizar o cida-
dão na efetivação de seus anseios e necessidades, melhorando as 
condições gerais de deslocamento (Ministério das Cidades, 2007).

Neste cenário promissor, observa-se que os órgãos governamentais 
brasileiros, responsáveis pelos setores de planejamento urbano e 
transporte, têm um papel importante na promoção da sustentabilida-
de da mobilidade urbana. No entanto, apenas este esforço governa-
mental pode não ser suficiente para garantir uma maior participação 
da bicicleta na divisão modal das cidades brasileiras. É necessário 
também que se conheça a opinião das pessoas sobre o uso deste 
modo de transporte e que sejam identificadas quais são as barreiras 
percebidas para o uso deste modo.

No caso do problema tratado neste artigo, o que pode fazer com que 
universitários optem por pedalar para ir à universidade? Este conhe-
cimento é essencial quando se pensa em aumentar a parcela de via-
gens realizadas por bicicleta. Se forem identificadas quais são as 
barreiras percebidas e quais grupos de pessoas gostariam de pedalar, 
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indivíduos com características semelhantes poderiam ser encorajados 
mais efetivamente, através de políticas e estratégias específicas.

O sucesso de campanhas e políticas para reduzir o uso do automóvel 
depende, em grande parte, do entendimento dos fatores que influen-
ciam um indivíduo em sua escolha modal. Em geral, no entanto, as 
intervenções no sentido de incentivar o uso de modos alternativos 
(transporte coletivo e não motorizados) têm sido baseadas em concei-
tuações informais, projetadas sem uma pesquisa prévia e direciona-
das principalmente ao fornecimento de informações sobre as conse-
quências negativas do uso do automóvel.

Estas informações não são, em geral, suficientes para mudar compor-
tamentos. Já se verificou que o fato de um indivíduo decidir fazer uma 
viagem por automóvel ou por outro modo tem pouco a ver, por exem-
plo, com seu conhecimento sobre os impactos ambientais do uso 
extensivo do automóvel (Anable, 2005; Abrahamse et al., 2009). Na
realidade, tem sido verificado que existe uma complexa interação 
entre diversos fatores quando um indivíduo faz uma escolha: crenças, 
valores, emoções, atitudes e outras características pessoais (Bam-
berg et al., 2003; Chen e Chau, 2011).

Dentre os vários modelos que têm sido propostos para analisar esta 
interação complexa entre o comportamento dos indivíduos e suas 
características pessoais, muitos são baseados na teoria do compor-
tamento planejado (Ajzen, 1991). Willis et al. (2013) apresentam uma 
revisão abrangente da utilização desta teoria em estudos relacionados 
ao ciclismo.

Neste contexto, o objetivo da pesquisa descrita neste artigo foi utilizar 
a teoria do comportamento planejado para avaliar de que modo a 
atitude com relação ao ciclismo pode influenciar na percepção de 
barreiras para o uso da bicicleta como modo de transporte para aces-
so à universidade.

TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO (TCP)

A teoria do comportamento planejado (TCP) é baseada na premissa de 
que os indivíduos fazem uso racional da informação disponível na 
tomada de decisões de comportamento (Ajzen, 1991). Proposta pelo 
psicólogo social Icek Ajzen em 1985, esta teoria é uma das mais res-
peitadas e utilizadas para investigar o comportamento humano. Vem 
sendo amplamente utilizada e tem apresentado bons resultados tanto 
nas ciências sociais como em pesquisa na área de transporte, desta-
cando-se os trabalhos de Anable (2005); Bruijn et al. (2005); Dill e Voros 
(2006); Gatersleben e Appleton (2007); Gatersleben e Uzzell (2007); 
Bamberg et al. (2007); De Geus et al. (2011); Eriksson e Forward (2011).
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A hipótese central da TCP é que a intenção é o único determinante do 
comportamento psicológico. A intenção é vista como um resumo de 
todos os prós e contras que se levam em consideração ao decidir-se 
a adotar certos comportamentos e é determinada por três constructos 
psicológicos independentes: atitude, norma subjetiva e controle com-
portamental percebido.

Atitude

A atitude de um indivíduo é baseada em suas crenças comportamen-
tais (o que o indivíduo acredita que vai acontecer se ele executar 
determinados comportamentos) e as consequências (positivas ou 
negativas) de adotar esse comportamento.

Com referência às atitudes que influenciam positivamente a opção 
pela bicicleta, alguns autores destacam a preocupação com o meio 
ambiente, o prazer de andar de bicicleta e não gostar de dirigir (Dill e 
Voros, 2007; Handy et al., 2010; Heinen et al., 2011; Xing et al., 2010, 
Handy e Heinen, 2012).

Por outro lado, algumas atitudes negativas são: a crença de que dirigir 
um automóvel é um símbolo de independência e liberdade, gostar de 
dirigir e a percepção de que o indivíduo precisa do automóvel para reali-
zar suas atividades (Jensen, 1999; Xing et al., 2010, Handy et al., 2010).

Dill e Voros (2007) mostraram que ter uma atitude positiva em relação 
ao ciclismo aumenta a probabilidade de usar este modo de transpor-
te para viagens utilitárias. Heinen et al. (2011), em um estudo realizado 
na Holanda, concluíram que a atitude em relação aos benefícios do 
ciclismo (por exemplo, conveniência, baixo custo, benefícios para a 
saúde) é um fator importante na opção para o uso de bicicletas. Estes
pesquisadores também verificaram que os indivíduos que fazem via-
gens mais longas têm, em geral, uma atitude mais positiva para o 
ciclismo do que os indivíduos que fazem viagens mais curtas.

Norma subjetiva

A norma subjetiva é baseada em crenças normativas (pressão social). É 
o julgamento que as pessoas fazem sobre o que o indivíduo deve fazer 
e sua motivação para concordar com essas pessoas (pais, amigos, 
grupos de referência, instituições públicas). A opinião desses grupos 
pode ser decisiva para a opção de usar a bicicleta em viagens utilitárias.

Quanto maior a rede de relacionamentos do indivíduo, maior será sua 
necessidade de aprovação, não só da família, mas também de outros 
grupos da sociedade. Normas subjetivas positivas (Heinen et al., 2011; 
Eriksson e Forward, 2011) e a percepção de que o ciclismo é normal 
(Xing et al., 2010) estão associados a um maior uso de bicicletas.
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Estudos realizados por diferentes pesquisadores confirmaram a 
importância de normas subjetivas na escolha da bicicleta para via-
gens ao trabalho (Bruijn et al., 2009; de Geus et al., 2008). Dill e Voros 
(2007) fornecem evidências de que, se os colegas de trabalho usam 
bicicletas, é mais provável que um indivíduo também opte por este 
modo de transporte. Além disso, se os empregadores oferecem 
incentivos financeiros para ciclistas (que pode ser visto como uma 
aprovação para o uso de bicicletas), há uma maior chance de que os 
funcionários usem a bicicleta (de Geus et al., 2008).

Em geral, as pessoas cujos amigos e parentes usam a (ou incentivam 
o uso da) bicicleta são mais propensos a também adotar a bicicleta 
como meio de transporte (Titze et al., 2008; de Geus et al., 2008).

Controle comportamental percebido

O controle comportamental decorre das crenças de controle e reflete 
a expectativa de um indivíduo de ser capaz de superar qualquer obs-
táculo para realizar determinado comportamento. No caso do ciclis-
mo, os obstáculos são os fatores que podem ser considerados como 
barreiras para adotar a bicicleta como modo de transporte.

A literatura apresenta um grande conjunto de fatores que os indivíduos 
podem considerar como possíveis barreiras para o ciclismo, incluindo: 
tempo de viagem, estresse, excesso de tráfego, a percepção de inse-
gurança, a falta de aptidão física, fatores pessoais (por exemplo, a falta 
de tempo), necessidade de viajar à noite, inconveniência, falta de infra-
estrutura para os ciclistas, clima e topografia (Gatersleben e Appleton, 
2007; de Geus et al., 2008; Miller, 2007; Heinen, 2010; Heredia e Mon-
zon, 2010; Muñoz et al., 2013, Sousa et al., 2013; Dezani et al., 2014).

Como regra geral, segundo Ajzen, quanto mais favorável for a atitude, 
a norma subjetiva e o controle percebido, maior será a intenção pes-
soal de realizar o comportamento. Considerando esses aspectos, a 
intenção comportamental é considerada o antecessor imediato do 
comportamento (Armitage, 2005; Chatzisarantis et al., 2008; Sousa et
al., 2013; Dezani et al., 2014).

Neste artigo foi considerado apenas um dos constructos da teoria do 
comportamento planejado: a atitude.

METODOLOGIA

A coleta de dados para esta pesquisa foi realizada em instituições 
públicas de ensino superior nas cidades de São Carlos - SP, São José
do Rio Preto - SP, Campo Grande - MS e Tupã - SP. A principal carac-
terística que diferencia estas cidades é a população, conforme mos-
trado na tabela 1.
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Tabela 1
Características das cidades onde foram aplicados os questionários
Características São Carlos Rio Preto Campo Grande Tupã
Temperatura média anual (oC)1 21,5 23,6 22,8 20,9
População (1.000 habitantes)2 240 440 840 66
Índice de motorização (autos/habitante)3 0,44 0,44 0,31 0,38
1. Cepagri / Unicamp (http://www.cpa.unicamp.br/index.html).
2. IBGE - população estimada 2014.
3. Denatran - frota 2014 / IBGE - população estimada 2014.

Para realização da pesquisa, foi elaborado um questionário baseado 
nas dimensões da teoria do comportamento planejado, utilizando a 
ferramenta Google drive. O questionário foi enviado via e-mail para 
alunos de graduação e aplicado em salas de aulas com a autorização 
dos professores em quatro universidades de ensino superior público 
(uma em cada cidade). Dos 1.200 questionários enviados obteve-se 
um retorno de 705 formulários respondidos válidos.

Avaliação da atitude em relação ao uso de bicicletas para 
acesso à universidade
Para a avaliação da atitude, foram feitas doze afirmações relacionadas 
com as crenças sobre o uso deste modo de transporte (como mostrado 
na tabela 1). Estas afirmações foram avaliadas pelos entrevistados, utili-
zando uma escala de Likert de sete pontos, variando entre “concordo 
totalmente” (codificado como 7) e “discordo totalmente” (codificado 
como 1). Para os itens que indicam uma atitude negativa em relação ao 
ciclismo (itens 9, 10 e 11), a codificação foi invertida. Assim sendo, valo-
res mais altos indicam uma atitude mais favorável ao uso da bicicleta.
Quadro 1
Crenças sobre o uso da bicicleta para acessar a universidade
Com relação ao uso da bicicleta para acesso à universidade, quanto você 
concorda com as afirmações abaixo?
1 – Corro o risco de ficar exposto a assaltos e agressões durante o trajeto
2 – Corro o risco de sofrer um acidente (ser atropelado) durante o trajeto
3 – Vou me desgastar fisicamente devido ao esforço físico despendido no trajeto
4 – Vou ficar exposto ao sol e/ou chuva durante o percurso
5 – Vou ter dificuldade para encontrar um local seguro e adequado para estacionar a 

bicicleta dentro do campus
6 – Posso ter minha imagem prejudicada devido à opção pela bicicleta
7 – Posso obter benefícios para saúde, em virtude do exercício físico proporcionado 

pela bicicleta 
8 – Posso economizar com a passagem do ônibus ou combustível do carro/moto
9 – Vou ajudar na preservação do meio ambiente, por utilizar um modo de transporte 

sustentável
10 – Vou chegar mais rápido, porque evito o congestionamento no entorno do campus
11 - Posso ter independência na escolha do horário de viagem
12 – Posso observar melhor a paisagem urbana ao longo do percurso
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A importância que as pessoas atribuem a essas crenças foi avaliada 
por uma escala variando entre “muito importante” (codificado como 7) 
a “totalmente sem importância” (codificado como 1). A atitude geral 
dos entrevistados em relação ao uso da bicicleta para acessar a uni-
versidade foi avaliada pela soma da pontuação atribuída às crenças 
multiplicada pela importância de cada uma delas.

RESULTADOS

As características da amostra obtida são mostradas na tabela 2. 
Todas as amostras são significativas, com margem de erro menor que 
5% e nível de confiança de 95%.

Tabela 2
Características da amostra

Campo Grande São Carlos Rio Preto Tupã

Gênero

Masculino 62 (39,5%) 72 (69,2%) 192 (66,7%) 72 (49,0%)

Feminino 104 (66,2%) 32 (30,8%) 96 (33,3%) 75 (51,0%)

Faixa etária

Menos de 18 anos 19 (12,1%) 0 (0,0%) 5 (1,7%) 3 (2,0%)

18 a 24 anos 91 (58,0%) 81 (77,9%) 197 (68,4%) 135 (91,8%)

25 a 34 anos 43 (27,4%) 7 (6,7%) 64 (22,2%) 7 (4,8%)

35 a 44 anos 10 (6,4%) 6 (5,8%) 15 (5,2%) 2 (1,4%)

Mais de 45 anos 3 (1,9%) 10 (9,6%) 7 (2,4%) 0 (0,0%)

Modos utilizados

Auto motorista 76 (48,4%) 64 (61,5%) 106 (36,8%) 64 (43,5%)

Auto carona 15 (9,6%) 16 (15,4%) 10 (3,5%) 29 (19,7%)

Ônibus 51 (32,5%) 12 (11,5%) 94 (32,6%) 14 (9,5%)

A pé 13 (8,3%) 3 (2,9%) 10 (3,5%) 10 (6,8%)

Bicicleta 5 (3,2%) 9 (8.7%) 2 (0,7%) 6 (4,1%)

Moto 6 (3,8%) 0 (0,0%) 66 (22,9%) 24 (16,3%)

O automóvel  é o modo de transporte utilizado pela maior parte dos 
respondentes (como motorista ou carona) nas quatro cidades. Uma 
parcela bem pequena dos entrevistados usa a bicicleta para acesso à 
universidade.

Crenças e atitudes em relação ao uso da bicicleta

A tabela 3 mostra as crenças relacionadas ao uso da bicicleta e a 
importância atribuída pelos entrevistados a estas crenças na opção 
de um modo de transporte para acesso à universidade.
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As crenças mais favoráveis ao uso da bicicleta (valores mais próximos 
de 7) nas quatro cidades são: os benefícios para a saúde, a economia 
e a preservação do ambiente. As crenças mais negativas (valores mais 
próximos de 1) são: a exposição ao sol e à chuva e o risco de aciden-
tes. Com relação à importância atribuída às crenças (o quanto a cren-
ça é importante para a escolha do modo de transporte), observa-se 
que a maior parte foi considerada importante (com valores acima de 
4), sendo o risco de sofrer um acidente a crença de maior importância 
nas quatro cidades.

Tabela 3
Crenças com relação ao uso da bicicleta (médias das respostas)

Crenças Importância da crenças

SC RP CG TP SC RP CG TP

Risco de assalto 3,9 3,7 3,6 4,4 5,6 5,8 4,6 5,6

Risco de acidente 2,5 2,9 2,9 3,1 5,8 6,0 4,6 6,0

Desgaste físico 4,1 4,1 3,8 3,3 4,2 4,22 4,0 4,8

Exposição ao sol e chuva 2,1 2,6 2,5 1,9 4,1 5,4 4,6 5,9

Dificuldade para estacionar 2,9 4,0 4,0 5,7 4,1 5,6 4,5 5,2

Prejuízo para imagem 6,4 5,8 6,1 6,0 3,7 2,8 3,3 2,5

Benefícios para saúde 6,7 6,0 6,2 6,6 4,1 5,5 4,5 4,9

Economia 6,5 5,9 5,8 6,3 3,8 5,7 4,8 5,9

Preservação do ambiente 6,4 6,0 6,1 6,6 5,1 5,5 4,5 5,0

Menor tempo de viagem 3,5 3,7 3,5 2,6 4,1 5,4 4,3 5,0

Independência 4,8 4,0 3,8 4,0 5,6 5,5 4,4 5,4

Apreciação da paisagem 5,0 4,7 4,9 4,4 4,0 4,5 4,0 3,6

SC - São Carlos; RP - São José do Rio Preto; CG - Campo Grande; TP – Tupã.

De acordo com a TCP, a atitude é obtida multiplicando-se o escore da 
crença pela importância atribuída a ela. Assim, o maior valor possível 
para a atitude é 7 x 7 = 49 (totalmente favorável ao uso da bicicleta), 
e o menor valor possível é 7 x 1 = 7 (completamente contra o uso da 
bicicleta). O valor médio (indicando indiferença) é (49 - 7) / 2 = 21. A
tabela 4 e a figura 1 mostram a atitude em relação ao uso da bicicleta 
em cada uma das cidades.

Observa-se que, em média, os entrevistados demonstraram uma ati-
tude positiva para o ciclismo em três aspectos: preservação do 
ambiente, economia e benefícios para a saúde. As atitudes mais 
negativas estão relacionadas à exposição ao sol e à chuva, ao des-
gaste físico e ao risco de acidentes.

Em todas as cidades, a percepção de que o uso da bicicleta implica 
na exposição ao sol e à chuva é a atitude mais negativa. Também em 
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todas as cidades, exceto São Carlos, o reconhecimento de que o uso 
da bicicleta gera economia é a atitude mais positiva. Em São Carlos, 
a atitude mais positiva é a preservação do meio ambiente (figura 1).

Tabela 4
Atitude em relação ao uso da bicicleta para acesso à universidade

Aspecto São Carlos Campo Grande Rio Preto Tupã

Risco de assalto 20,7 16,1 21,2 24,0

Risco de acidente 13,9 13,0 17,3 18,0

Desgaste físico 16,4 14,2 16,1 14,7

Exposição ao sol e chuva 8,8 10,7 13,6 10,3

Dificuldade para estacionar 11,8 17,8 21,8 28,7

Imagem pessoal 23,7 19,8 14,2 13,8

Benefícios para saúde 27,3 27,7 33,4 32,4

Economia 24,7 28,4 34,0 37,2

Preservação do ambiente 32,5 27,3 33,5 33,0

Rapidez 17,5 18,7 20,6 13,3

Independência 26,9 17,1 23,1 22,8

Apreciação da paisagem 20,3 20,2 22,5 17,0

O risco de acidente só não aparece entre as atitudes mais negativas 
na cidade de Tupã. Pode-se inferir que, pelo porte da cidade (66 mil 
habitantes), o volume e a velocidade nas vias ainda não sejam gran-
des o suficiente para dificultar a movimentação dos ciclistas.

Figura 1
Atitudes em relação ao uso da bicicleta em cada cidade
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Atitude de cada entrevistado

Para a avaliação da atitude de cada entrevistado em relação ao uso 
da bicicleta foi feita a somatória das atitudes referentes a todos os 
aspectos. A consistência interna e a confiabilidade da escala de 
somatória utilizada para caracterizar a atitude foram avaliadas através 
do coeficiente α de Cronbach. O valor obtido (α = 0,683) é maior que 
o mínimo aceitável (0,6), indicando que a consistência interna é ade-
quada e que, portanto, é possível utilizar a escala de somatória ao 
invés das variáveis originais (Corrar et al., 2014).

O maior valor possível para a atitude é (12 x 49 = 588, atitude total-
mente favorável ao uso da bicicleta) e o menor valor possível é (12 x 
1 = 12, atitude totalmente contra o uso da bicicleta). O valor médio 
(igual a 288) indica indiferença.

Na tabela 5, são apresentadas as médias dos valores das atitudes dos 
indivíduos em cada uma das cidades.

Tabela 5
Valores médios da atitude com relação ao ciclismo nas quatro cidades

Cidade Média Variância

São Carlos 244 2019

Campo Grande 228 5823

Rio Preto 271 5015

Tupã 265 4402

Pode-se afirmar que as médias mostradas na tabela 5 são diferen-
tes (teste Anova, com p = 3,01E-10). Isto significa que os entrevis-
tados na cidade de São José do Rio Preto foram os que revelaram 
atitude mais favorável ao uso da bicicleta, enquanto os entrevista-
dos em São Carlos apresentaram atitude mais desfavorável (com 
95% de certeza).

A figura 2 mostra que a cidade de São Carlos tem a menor varia-
bilidade de atitudes, embora alguns entrevistados tenham revela-
do atitudes atípicas (muito acima ou abaixo dos valores típicos 
para a cidade).
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Figura 2
Distribuição dos valores da atitude com relação ao uso da bicicleta

Agrupamento dos entrevistados de acordo com sua atitude

Para esta análise os entrevistados foram agrupados em cinco catego-
rias de atitude, conforme mostrado na tabela 6.

Tabela 6
Média das atitudes com relação ao uso da bicicleta em cada cidade

Valor da 
atitude

Categoria
de atitude

% dos entrevistados

São Carlos Rio Preto Campo Grande Tupã

12 a 127 Muito negativa 1 2 6 1

128 a 242 Negativa 50 34 54 37

243 a 358 Neutra 47 52 37 55

359 a 473 Positiva 2 12 4 8

474 a 588 Muito positiva 0 0 0 0

Independente da cidade, nenhum entrevistado demonstrou atitude 
muito positiva com relação ao uso da bicicleta e poucos demonstra-
ram atitude positiva. A grande maioria se encontra nas categorias 
neutra e negativa e poucos têm atitude muito negativa.

Este resultado indica que políticas de incentivo ao ciclismo deveriam 
ser focalizadas nos aspectos que levam a atitudes negativas, procu-
rando melhorar a percepção deste modo de transporte.
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CONCLUSÕES

Andar de bicicleta deixou de ser algo alternativo para se tornar 
imprescindível na vida moderna, pelos benefícios que traz para o meio 
ambiente e para a saúde. Para incentivar o uso da bicicleta, é neces-
sário conhecer a atitude em relação ao ciclismo. Assim, uma pesquisa 
foi realizada nas cidades de São Carlos (SP), São José do Rio Preto 
(SP), Campo Grande (MS) e Tupã (SP) para avaliar a atitude de um 
grupo de universitários com relação ao uso da bicicleta como modo 
de transporte para acesso à universidade. As atitudes foram avaliadas 
por meio de 12 afirmações relacionadas com as crenças sobre o uso 
deste modo de transporte.

Os resultados indicam que os entrevistados, em todas as cidades, 
têm uma atitude positiva em relação ao ciclismo por considerar este 
modo de transporte econômico, benéfico para a saúde e que ajuda a 
preservar o meio ambiente. Assim sendo, em um eventual programa 
para incentivo ao uso da bicicleta, não parece necessário reforçar 
estes atributos do ciclismo, que já são bastante conhecidos e aceitos.

Por outro lado, o aspecto que apareceu como o mais negativo é a 
exposição do ciclista ao sol e à chuva. Como esta é uma característi-
ca inerente à bicicleta, há que se desenvolver campanhas que ameni-
zem esta percepção negativa.

É interessante observar o resultado obtido com relação à influência da 
bicicleta na imagem pessoal do indivíduo. Em São Carlos e Campo 
Grande, esta é uma crença positiva, em Rio Preto e Tupã, é uma cren-
ça muito negativa. É necessário que a percepção do ciclismo nestas 
cidades seja mais bem avaliada para que sejam identificados os fato-
res que levam a estas atitudes.

Estas diferentes atitudes, em diferentes cidades, reforçam a necessi-
dade de se conhecer e entender os comportamentos em relação ao 
ciclismo para a formulação e implantação de políticas e programas 
visando incentivar a utilização deste modo de transporte.
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