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RESUMO

Este trabalho analisa o papel da infraestrutura cicloviária na mobilidade por bicicletas no
município do Rio de Janeiro (RJ), relacionando‐o ao conceito de ‘direito à cidade’. A partir
de fundamentação teórica baseada em bibliografia especializada, foram conceituados
termos importantes para o amplo entendimento deste tipo de mobilidade, a saber:
‘mobilidade urbana’, ‘mobilidade ativa’, ‘comportamento de viagem’ e ‘migração modal’.
Esta tese apresentou, também, o panorama legal deste tipo de mobilidade e as
perspectivas dos agentes envolvidos na elaboração do Plano Diretor Cicloviário da cidade,
que até junho de 2019 ainda não havia sido concretizado. A partir dessas investigações,
foi realizada a análise da distribuição socioespacial da população no território e, também,
das infraestruturas de transporte, com foco na infraestrutura cicloviária. Por fim, o
trabalho investigou a extensão e qualidade dessas infraestruturas em dois bairros
distintos (Bangu e Copacabana), buscando entender a perspectiva dos usuários da
infraestrutura acerca da sua importância na adoção da bicicleta como meio de transporte.
Dentre os achados da pesquisa, apontou‐se a concentração de infraestrutura cicloviária
nos bairros de maior renda no Rio de Janeiro, tanto em extensão quanto em qualidade, o
reconhecimento de sua importância pelos usuários e a percepção de que se trata de um
equipamento fundamental para o uso da bicicleta no meio ambiente urbano, cuja
existência e qualidade implica maior ‘direito à cidade’. Esta pesquisa pretendeu
proporcionar uma maior compreensão sobre o papel que este tipo de infraestrutura
desempenha na mobilidade urbana e no ‘direito à cidade’ e jogar luz a conceitos ainda
pouco explorados no Brasil.

Palavras-chave: Infraestrutura Cicloviária; Mobilidade por Bicicletas; Mobilidade Ativa.
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ABSTRACT
This thesis analyzed the role of cycling infrastructure in promoting bicycle mobility in the
city of Rio de Janeiro (RJ), relating it to the concept of ‘right to the city.’ Based on a
theoretical assumption based on specialized bibliography, essential terms for the broad
understanding of this type of mobility have been conceptualized, namely: ‘urban mobility,’
‘active mobility,’ ‘travel behavior’, and ‘modal migration.’ This thesis also presented the
legal panorama of this type of mobility and the agents’ perspectives involved in the
elaboration of the Municipal Cycling Master Plan, which until June 2019 had not yet
decreed. From these investigations, this research carried out an analysis of the socio‐
spatial distribution of the population in the territory and of the transport infrastructures,
focusing on the cycling infrastructure. Finally, the work investigated the extension and
quality of these infrastructures in two distinct neighborhoods (Bangu and Copacabana),
aimed to understand the users’ perspectives on the infrastructure regarding its
importance to promote the adoption of the bicycle as a means of transport. The research
findings were: the concentration of cycling infrastructure in the higher‐income
neighborhoods in Rio de Janeiro, both in terms of extension and quality; the recognition
of the infrastructure importance by users and the perception that it is a fundamental
equipment for cycling in the urban environment, whose existence and quality implies a
more significant ‘right to the city’. This research aimed to provide a greater understanding
of the role played by this type of infrastructure in urban mobility and in the ‘right to the
city’ and to throw light on concepts still little explored in Brazil.
Keywords: Cycling Infrastructure; Bicycle Mobility; Active Mobility.
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RESUMÉ

Cette thèse analyse le rôle des infrastructures cyclables pour le déplacement à vélo
dans la ville de Rio de Janeiro (RJ), en les rapportant au concept de «droit à la ville». Sur
la base d’une discussion théorique reposant sur une bibliographie spécialisée,
d'importants termes ont été conceptualisés pour comprendre ce type de mobilité, à
savoir: "mobilité urbaine", "mobilité active", "comportement de déplacement" et
"migration modale". Cette thèse présente en outre le panorama juridique de ce type de
mobilité ainsi que les perspectives des agents impliqués dans l'élaboration du "Plano
Diretor Cicloviário” (Plan‐cadre de la commune pour l’infrastructure cyclable), qui ne
s'était pas encore matérialisé jusqu'en juin 2019. À partir de ces enquêtes, on a analysé la
répartition socio‐spatiale de la population sur le territoire et, également, des
infrastructures de transport, en mettant l’accent sur les infrastructures cyclables. Enfin,
l’enquête s’est tournée vers l'extension et la qualité de ces infrastructures dans deux
quartiers distincts (Bangu et Copacabana), en essayant de comprendre le point de vue des
utilisateurs de l'infrastructure sur l'importance de l'adoption du vélo comme moyen de
transport. Parmi les résultats de la recherche, on constate la concentration des
infrastructures cyclables dans les quartiers plus aisés de Rio de Janeiro, tant en termes
d'extension que de qualité, la reconnaissance de son importance par les utilisateurs et la
perception de cetéquipement comme fondamental pour l'utilisation du vélo en milieu
urbain, dont l'existence et la qualité impliquent un plus grand «droit à la ville». Cette
recherche visait, d’une part, à mieux comprendre le rôle que ce type d’infrastructures joue
dans la mobilité urbaine et dans la réalisation du «droit à la ville» et, d’autre part, à éclairer
des concepts encore peu explorés dans ce champ d’études au Brésil
Mots Clés: Infrastructures Cyclables; Mobilité à Vélo; Mobilité Active.
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RESUMEN

Este trabajo analiza el papel de la infraestructura cicloviaria a través de la movilidad por
bicicletas en el municipio de Río de Janeiro (RJ,Brasil), relacionándolo al concepto de
‘derecho a la ciudad’. A partir de fundamentos teóricos basados en una bibliografía
especializada, se definieron algunos términos importantes para mejor comprensión de
este tipo de movilidad, siendo: ‘movilidad urbana’, ‘movilidad activa’, ‘comportamiento de
viaje’ y ‘migración modal’. Esta tesis presenta, también, el panorama legal de este tipo de
movilidad y las perspectivas de los agentes responsables por la elaboración del Plan
Director Cicloviario de la ciudad, que hasta junio del 2019 aún no se concretizaba. A partir
de estas investigaciones, se realizó un análisis de la distribución socio‐espacial de la
población del território como del sistema de infraestructura de transporte, con foco en la
infraestructura cicloviaria. Finalmente, este trabajo investigó la extensión y calidad de
estas infraestructuras en dos barrios distintos (Bangú y Copacabana), tratando de
entender la perspectiva de los usuarios de la infraestructura acerca de su importancia al
elegir la bicicleta como medio de transporte. Dentro de lo que se descubrió en esta
investigación, se resalta la concentración de infraestructura cicloviaria en los barrios de
más poder adquisitivo en Río de Janeiro, tanto en extensión como en calidad, el
reconocimiento de su importancia dada por los usuarios y la percepción de que se trata
de un equipamiento fundamental para el uso de la bicicleta en el medio ambiente urbano,
cuya existencia y calidad resulta en más ‘derecho a la ciudad’. Esta investigación tuvo la
intención de proporcionar una más amplia comprensión sobre el papel que este tipo de
infraestructura desempeña en la movilidad urbana y en el ‘derecho a la ciudad’ e iluminar
conceptos aún poco utilizados en Brasil.

Palabras-clave: Infraestructura Cicloviaria; Movilidad por Bicicletas; Movilidad Activa.
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Introdução

A presente tese abordará o papel da infraestrutura cicloviária no fomento ao uso
da bicicleta como meio de transporte no Rio de Janeiro. Para tal, buscou‐se compreender
de forma mais abrangente o termo “mobilidade urbana” e sua função no contexto do
“direito à cidade”1. O papel central desempenhado pelos deslocamentos de pessoas
enquanto um direito urbano é averiguado com especial atenção à realização do direito
social à mobilidade, recentemente preconizado pela Constituição Federal (2013).
Para a elaboração desta análise, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o
tema com o intuito de explorar as potencialidades e limitações da adoção deste meio de
transporte nas cidades. Com isso, buscou‐se subsidiar um entendimento amplo sobre a
importância que ciclovias e ciclofaixas adquirem em diferentes bairros e para diferentes
estratos sociais que adotam a bicicleta em seu cotidiano.
Outra construção teórica aqui presente diz respeito a dois conceitos importantes
nos estudos da mobilidade urbana, relativamente recentes no Brasil: o comportamento
de viagem (travel behavior) e a migração modal (modal shift). Os dois conceitos,
amparados e amplificados pela conceituação precedente sobre mobilidade urbana e
mobilidade por bicicletas, se coadunam no sentido de elucidar a importância que a
infraestrutura cicloviária tem na utilização deste meio de transporte.
A fim de construir um panorama confiável acerca das dinâmicas territoriais da
mobilidade urbana – ativa e motorizada –, foi realizado um diagnóstico sobre a
distribuição das infraestruturas de transporte na cidade do Rio de Janeiro, com foco na
infraestrutura cicloviária, assim como um exame da distribuição populacional na cidade.
O estudo apresentado aqui sobre a infraestrutura cicloviária no Rio de Janeiro se
baseou na observância das esferas quantitativa e qualitativa. Qualitativamente, foram
analisadas localização, extensão e distribuição de ciclovias e ciclofaixas em todo o
território carioca, permitindo uma base de comparação e correlação estatística entre as
cinco Áreas de Planejamento (APs) da cidade (1 – Centro, 2 – Zona Sul, 3 – Zona Norte, 4
1

Lefebvre (2011 [1967]); Harvey (1993; 2004; 2005; 2012).
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– Barra/Jacarepaguá; e 5 – Zona Oeste). Em relação à qualidade, foram levantados e
analisados, de modo sucinto, alguns exemplos que permitiram evidenciar discrepâncias
em todas as APs que apresentam ciclovias de boa qualidade coexistindo com ciclovias em
péssimo estado. Para uma compreensão mais aprofundada, ambas as análises foram
refinadas tomando por base dois bairros da cidade diametralmente opostos tanto em sua
localização geográfica quanto em seus indicadores socioeconômicos: Bangu, localizado na
AP5, e Copacabana, localizado na AP2.
Para efeitos comparativos, foi realizada uma radiografia detalhada das redes
cicloviárias desses dois bairros através de visitas de campo, aplicação de questionário
(survey) in loco. Com este último instrumento, o objetivo foi identificar o perfil do ciclista,
como eles se comportam em relação à infraestrutura cicloviária presente nessas
localizações, como a usam, como reconhecem seu valor e como a avaliam.
Por fim, foi realizada uma entrevista semiestruturada com quatro respondentes, o
que permitiu a esta pesquisa adquirir uma compreensão mais ampla sobre a percepção
que estes têm do respaldo infraestrutural conferido por ciclovias e ciclofaixas ao uso da
bicicleta no meio ambiente urbano a partir de como relatam a experiência da sua prática
cotidiana.

I – Justificativa
A realidade da mobilidade urbana no Brasil apresenta grandes desafios a serem
vencidos nos próximos anos. No início da última década, o país observou um crescimento
virtuoso nos investimentos em infraestruturas de transporte, seguido pelo total
esvaziamento destes nos anos mais recentes. O resultado, para as cidades brasileiras, foi
uma melhoria discreta (embora questionável) na mobilidade urbana2, acompanhada por
uma grande quantidade de projetos descoordenados e inacabados.
O Rio de Janeiro, possivelmente a cidade mais icônica e representativa deste
contexto no Brasil, apresentou alguns dos exemplos mais dramáticos desta dinâmica ao

2 Nos últimos 15 anos, o grande crescimento urbano das cidades brasileiras, acompanhado pelo crescimento

da renda e emprego, criaram, nas palavras de Raquel Rolnik (2013), cidadãos “carentes de cidade”, onde
um dos aspectos mais urgentes trata das restrições de mobilidade urbana.
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sediar os Jogos Olímpicos de 2016 – responsáveis por grande parte das mudanças na
mobilidade intraurbana recente. Foi nesta cidade onde se implantou o maior sistema de
Bus Rapid Transit (BRT)3 jamais visto no Brasil e que até esta data se encontra inconcluso,
justamente em sua linha mais representativa para a mobilidade carioca, o BRT
Transbrasil, previsto para conectar a AP5 (Zona Oeste) à AP1 (Centro).
Junto a este quadro, somam‐se a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)4,
a reformulação das linhas de ônibus (RODRIGUES; BASTOS, 2016), a ampliação do sistema
metroviário até a Barra da Tijuca, a reforma do aeroporto internacional Galeão – Tom
Jobim, a implantação do sistema público de bicicletas compartilhadas e a ampliação do
sistema cicloviário da cidade, dentre outras iniciativas.
Olhando de fora, parece que toda essa infraestrutura implantada mudou
efetivamente o panorama da mobilidade urbana dos cariocas. Ledo engano; ao passo que
os investimentos se concentraram em determinadas áreas da capital fluminense, a cidade
do Rio de Janeiro alcançou o maior tempo de deslocamento intraurbano e metropolitano
dentre todas as capitais e regiões metropolitanas5, rumo a um quadro mais consistente de
“imobilidade”.
Dessa forma, o tempo de deslocamento entre casa e trabalho penaliza o carioca de
forma contundente. Primeiramente, porque tratamos de um valor incontestavelmente
alto, tanto em tempo quanto em impactos no Produto Interno Bruto (PIB) – 2 horas e 21
minutos diários6 e cujo custo é de R$ 623.856.000.000 referente ao ano de 2017.
Segundamente, porque as políticas territoriais dos últimos anos só fizeram reforçar a
necessidade de movimentos pendulares mais longos, sobretudos para os pobres. Esse
panorama foi intensificado pela maior concentração de postos de trabalho nos bairros
BRT é um sistema de ônibus rápido segregado implantado na cidade como forma de contrapartida para
sediar os jogos olímpicos (Ver DOSSIÊ DE CANDIDATURA DO RIO DE JANEIRO A SEDE DOS JOGOS
OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016. Brasília: GOVERNO FEDERAL ‐ MINISTÉRIO DOS ESPORTES,
janeiro de 2009.)

3

4

Informações disponíveis em https://www.vltrio.com.br/#/historia. Acesso em 12 abr. 2019.

Segundo a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2016) nesta cidade gasta‐se 2h21min
diariamente no deslocamento casa x trabalho, maior média nacional.

5

Segundo Marino (2018, p. 32), “para o Rio de Janeiro, pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro (FIRJAN) do ano de 2016 assinala que o carioca dispende o maior tempo de trajeto médio de ida e
volta ao trabalho do Brasil, totalizando 2h21min. Segundo estimativas da FIRJAN, esse tempo médio
acarretaria em um prejuízo à indústria equivalente a 5,9% do Produto Interno Bruto (PIB) produzido pelo
município, estimado em R$ 623.856.000.000 em 2017.”
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centrais, maior dotação de infraestrutura no centro da cidade, criação de novas áreas
comerciais através do projeto Porto Maravilha, consoante à distribuição da população
pobre pelas franjas da cidade do Rio de Janeiro e por sua homônima Região Metropolitana,
como por exemplo, através dos assentamentos de Habitação de Interesse Social (HIS) do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Especialmente nesta cidade, cujas estruturação urbana e distribuição populacional
são tão desiguais, a capacidade de se deslocar ganha um contorno especial. Isto porque é
através dela onde parte das desigualdades territoriais pode ser amenizada por meio da
possibilidade de um indivíduo se deslocar de um lugar sem recursos ou pouco
infraestruturado para outro onde as oportunidades de acesso a equipamentos urbanos e
postos de trabalho são mais altas (SANTOS, 2007 [1987]). Logo, entender as dinâmicas de
distribuição de pessoas e infraestruturas no território carioca é central para a
compreensão deste tema.
No que diz respeito ao deslocamento urbano, diversas variáveis se apresentam
para colaborar ou impedir que as viagens sejam exitosas ou não. De forma geral, a mais
importante dessas variáveis é a existência das infraestruturas que confiram respaldo a
esses deslocamentos através de meios de transporte de baixa, média e alta capacidades,
com configurações distintas e tempos de deslocamento e custos diferentes.
Neste contexto, um outro tipo de mobilidade tem ganhado destaque no Rio de
Janeiro, no Brasil e no mundo: a mobilidade por bicicletas. Essa modalidade, apresentada
como “nova” – apesar de contar com mais de um século de história somente no Brasil –,
tem se tornado objeto de análise dentro do campo de estudos urbanos em função das
diversas potencialidades que apresenta nas cidades. E, acompanhando essa discussão,
também cabem as indagações acerca do papel da infraestrutura cicloviária no fomento e
realização deste modal.
É dessa maneira como ressaltamos a importância dos estudos da mobilidade
urbana e da mobilidade ativa em seus aspectos mais amplos e abrangentes. Cabe, no
escopo desta tese, uma breve análise dos dados relativos aos meios de transporte que
permitem a realização dos deslocamentos urbanos desde sua capacidade e abrangência
até sua distribuição pelo território. No caso da mobilidade ativa por bicicletas, que não
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requer infraestrutura específica para sua realização, é feita averiguação mais profunda
dos parâmetros de análise da extensão e qualidade das vias.
Esta tese foi escrita num contexto de avanços na promoção da mobilidade ativa nas
cidades brasileiras, de ampliação do debate público deste meio de transporte e da
visibilidade que ele adquiriu. Com isso, tem sido observado expressivo aumento no
número de iniciativas ligadas ao tema e no lançamento de publicações do gênero no
Brasil7, que ainda apresenta escassez de estudos realizados no âmbito acadêmico.
Além disso, pode‐se observar também uma valorização simbólica da bicicleta na
sociedade brasileira. Segundo a Associação Nacional de Transporte Público, os atores
sociais
começam a clamar por uma nova cultura da mobilidade que priorize formas de
circulação coletivas, a pé e de bicicletas integrando em rede os diversos modos
de transportes e garantindo a acessibilidade segura e confortável a todos os
pontos das cidades8.

Para além do simbolismo, a dissertação de Fábio Tieppo (2017)

9

mostra a

valorização financeira de imóveis na cidade de São Paulo que estavam sob o raio de
implementação das novas ciclovias e outras infraestruturas cicloviárias na cidade a partir
de 2013. Contraditoriamente, embora seja evidente o surgimento de uma valorização da
bicicleta como meio de transporte, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) indicam que há, no Brasil, mais bicicletas do que carros: “respectivamente 50
milhões contra 41 milhões. Em torno de 7% do total de viagens é feita por bicicletas, com
potencial de atingir 40%.” (COELHO FILHO; SACCARO JUNIOR, 2017, p. 5).

Em pesquisa recente, foi examinado o aumento do número de publicações em mobilidade ativa no Brasil,
apresentado no congresso anual Transport to Mobility T2M, em novembro de 2017. Ver mais em MARINO,
F. U.; BASTOS, P. P. M.; ANDRADE, V. Active Mobility in Brazil: advances in the scientific literature. In:
MOBILE UTOPIA: PASTS, PRESENTS & FUTURES, 2017, Lancaster. MOBILE UTOPIA PASTS: PRESENTS:
FUTURES. Lancaster: Lancaster University, 2017. v. único. p. 24‐25.

7

Texto da Associação Nacional de Transporte Público – ANTP, disponível em http://files‐
server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2012/11/17/33744D86‐6075‐420E‐A35E‐
ED5F523377DA.pdf. Acesso em 05 fev. 2017

8

Ver TIEPPO, F. Impacto da expansão de vias para bicicletas sobre os preços de imóveis no município de
São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) – Programa de Pós‐Graduação em Economia,
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Esses dados apontam para dois fatos importantes sobre a mobilidade por bicicletas
no Brasil. Embora exista praticamente uma bicicleta para cada quatro habitantes10, a
participação desse meio de transporte ainda é baixa no país. Dados da pesquisa Origem x
Destino realizada pelo metrô de São Paulo (2012) indicam que o percentual de
paulistanos que se deslocam por bicicleta na cidade de São Paulo corresponde a apenas
0,61% do total de passageiros11.
Isto posto, outra informação preponderante para entender o panorama da
mobilidade por bicicletas nos Brasil é a baixa renda dos ciclistas. Segundo dados do IPEA,

a mobilidade por modos ativos (pedestre e bicicleta) é utilizada por
aproximadamente um terço de homens e mulheres do Brasil, segundo o
suplemento de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2008. Na
média, o ciclista brasileiro é de baixa renda, jovem e residente na zona rural. No
caso brasileiro, a zona rural pode ser considerada a periferia de pequenas
cidades ou uma região periurbana de transição nas grandes cidades (COELHO
FILHO; SACCARO JUNIOR, 2017, p. 7).

Essas informações podem ser extrapoladas para o Rio de Janeiro, onde se observa
condições parecidas para o ciclista. Dados da pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro
realizada em 2015 e 2017 indicam que o ciclista, no Brasil, possui renda entre um e dois
salários‐mínimos12, e a necessidade do uso da bicicleta se acentua à medida que se
afastam do centro para regiões periféricas. Assim, na capital fluminense, o quadro se
repete:
os ciclistas são majoritariamente de renda inferior a dois salários‐mínimos.
Destes, 12,9% têm rendimento até um salário mínimo, enquanto 30,7% possuem
renda entre um e dois salários mínimos. Por outro lado, apenas 4,2% têm
rendimento superior a dez salários‐mínimos, o que para os padrões da cidade e
do país poderia ser considerada uma alta renda (ANDRADE; RODRIGUES;
MARINO et al., 2016, p. 177).

Segundo o IBGE a estimativa populacional para o Brasil no ano de 2017 é de 207,7 milhões de habitantes.
Dado obtido em http://www.brasil.gov.br/cidadania‐e‐justica/2017/08/populacao‐brasileira‐passa‐de‐
207‐7‐milhoes‐em‐2017. Acesso em 05 fev. 2018.

10

11

Fonte: Metrô/SP – Pesquisa de Mobilidade 2012 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).

12

Dados da pesquisa disponíveis em http://www.ta.org.br/perfil/ciclista.pdf. Acesso em 05 fev. 2018.
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Logo, comparar o uso da bicicleta nos estratos de renda inferiores em lugares
periféricos, é fundamental para entender tanto a mobilidade por bicicletas no Rio de
Janeiro, bem como o lugar que a infraestrutura cicloviária ocupa na realização dos
deslocamentos através desse meio de transporte.
Reiterando o compromisso desta tese em estudar, de forma ampla e abrangente, a
mobilidade urbana, a mobilidade por bicicletas e o papel da infraestrutura cicloviária no
direito à cidade, cabe a observância da transversalidade do tema em relação aos três
tópicos. O direito a uma vida urbana digna, onde as potências individuais podem ser
exploradas com segurança e respeito pela materialidade urbana se realiza, também, pelo
provimento da infraestrutura cicloviária.

II – Questões de Pesquisa

Esta tese surgiu como um questionamento sobre as relações que ciclistas tecem
com as infraestruturas cicloviárias que respaldam (ou não) seus deslocamentos no modal.
A partir da análise dos ciclistas urbanos e da distribuição inequânime das infraestruturas
cicloviárias, a exemplo de tantas outras, surgiram diversas indagações sobre o real papel
que as infraestruturas cicloviárias têm no uso da bicicleta no meio ambiente urbano, ao
mesmo tempo em que surgia uma grande vontade de me aprofundar no entendimento da
mobilidade urbana em seus amplos espectros legais e simbólicos.
Assim, outros fatos sobrelevaram a escolha do tema e a formulação das questões
aqui apresentadas. É sabido que o modal cicloviário ainda ocupa uma pequena
porcentagem frente a outros modais, entre 4% e 7%13. Porém, em contrapartida, o espaço
simbólico ocupado pela discussão sobre implantação de ciclovias nas principais cidades
brasileiras foi bastante grande na mídia e nas campanhas políticas dos candidatos à
prefeitura ocorrida em 2018. Esses dois fatos, juntos, mostram o lugar de destaque que o
modal, e sua infraestrutura tiveram, enquanto ideia, na sociedade brasileira, embora seu
uso seja bastante secundarizado frente a outros modais.

Conforme dados obtidos no texto de Coelho Filho e Saccaro Junior (2017) – Cidades cicláveis: avanços e
desafios das políticas cicloviárias no Brasil.
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Frente ao apresentado, surgiram algumas questões de pesquisa, sobre mobilidade
urbana, mobilidade por bicicletas e infraestrutura cicloviária. Algumas delas já foram
apresentadas na forma de objetivos desta tese. Outras, são citadas abaixo como questões
que nortearam a escrita e que buscaram ser, em ampla medida, respondidas por este
estudo:
A mobilidade é um componente central do direito à cidade?
Infraestrutura cicloviária gera demanda?
Há uma diferença na leitura de ricos e pobres sobre a infraestrutura cicloviária?
A qualidade da infraestrutura cicloviária difere nos lugares de maior e menor
renda?
Como os agentes públicos relacionados ao plano diretor cicloviário olham para a
infraestrutura cicloviária?
Mais infraestrutura cicloviária significa mais direito à cidade?
Em linhas gerais, os questionamentos trazidos por esta tese não se circunscrevem
somente a essas perguntas. Buscou‐se, de forma abrangente, relacionar todos os temas
acima em prol de um entendimento dos efeitos da provisão da infraestrutura cicloviária
na cidade do Rio de Janeiro no território carioca a partir da perspectiva dos seus usuários.
Assim, espera‐se que os apontamentos feitos aqui clareiem o ponto de partida deste
trabalho, das indagações que buscaram ser respondidas e dos campos de estudo que, com
esta tese e outros trabalhos que florescem no Brasil, lançam luz à discussão da mobilidade
ativa no Brasil.

III – Objetivos

Essa tese tem como objetivo principal examinar a importância da infraestrutura
cicloviária para o uso e promoção do meio de transporte “bicicleta” no meio ambiente
urbano. Para tanto, parte‐se do estudo aprofundado sobre as temáticas da mobilidade
urbana, mobilidade por bicicletas, direito à cidade, comportamento de viagem, migração
modal, distribuição urbana da população e da infraestrutura cicloviária no Rio de Janeiro
8

de forma a subsidiar as discussões propostas. Assim, são também objetivos específicos
desta tese:
‐ Relacionar a mobilidade por bicicletas com o conceito de direito à cidade;
‐ Entender o papel da infraestrutura cicloviária sob a esfera do comportamento de
viagem e da migração modal;
‐ Correlacionar a distribuição socioespacial da população com a distribuição da
infraestrutura cicloviária no Rio de Janeiro;
‐ Relacionar a provisão da infraestrutura cicloviária e sua qualidade com o direito
à cidade em dois bairros distantes geograficamente e socialmente;
‐ Apresentar sumariamente a governança e a visão dos agentes responsáveis pelas
ações do estado sobre a relevância da infraestrutura cicloviária e do Plano Diretor
Cicloviário;
‐ Entender quais são os fatores preponderantes que influenciam os hábitos de
locomoção dos ciclistas, especialmente os relacionados ao uso de ciclovias e ciclofaixas,
tanto na literatura quanto nos bairros estudados – Bangu e Copacabana;
‐ Analisar, através de pesquisa de campo com aplicação de questionário (Survey –
entrevista estruturada) e entrevista com ciclistas (semiestruturadas), o lugar ocupado
pela infraestrutura cicloviária nos deslocamentos por bicicleta.

IV – Metodologia
A realização desta tese se guiou por diversos métodos de coleta e análise de dados,
tanto quantitativos, bem como qualitativos. A maior parte dos dados utilizados foi
adquirida em portais de informação públicos.
Num primeiro momento da tese, é apresentada uma vasta pesquisa bibliográfica
sobre os temas da mobilidade urbana, direito à cidade, mobilidade ativa, mobilidade por
bicicleta, comportamento de viagem (travel behavior), migração modal (modal shift),
distribuição urbana e infraestrutura cicloviária. Esses dados foram obtidos através de
consulta a fontes primárias e secundárias, tais como livros autorais, artigos científicos,
reportagens, entrevistas publicadas na forma de reportagem, textos autorais em blogs e
em websites, consulta a relatórios públicos, planos municipais, leis e diretrizes.
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Num segundo momento, são analisados os dados da distribuição urbana da
população no Rio de Janeiro e da infraestrutura de transporte, com especial atenção à
infraestrutura cicloviária. Nesta etapa, são utilizados majoritariamente os dados oriundos
do repositório de dados on-line da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro14. Trata‐se de
dados de grande confiabilidade e cujas metodologias de coleta, cálculo e apresentação são
públicas, idôneas e referenciadas. São utilizados os dados do Censo Demográfico de 2010,
disponibilizados em 2012, uma vez que se trata dos dados censitários disponíveis mais
atualizados15. Durante a elaboração da tese, o domínio <http://armazemdedados.rio>
migrou para o domínio <http://www.data.rio/>, cuja principal mudança foi organizar os
dados no subdiretório “bairros cariocas”, de onde a maior parte dos dados foi extraída.
Os dados explorados no Capítulo IV foram comparados através de métricas
apresentadas majoritariamente em planilha estruturada em arquivo do Microsoft Excel,
onde os índices estabelecidos são relacionados lado a lado e discutidos após sua
apresentação e comparação. Já os dados de extensão da infraestrutura cicloviária
disponível na cidade do Rio de Janeiro foram obtidas de duas formas: a primeira delas,
chamada de “OFICIAIS”, diz respeito aos valores contidos dentro do repositório de dados
da prefeitura “data.rio”, na subseção “Bairros Cariocas”. A segunda, chamada de
“LEVANTAMENTO”, foi extraída através do software Qgis16 a partir do Mapa Digital das
Ciclovias do Rio de Janeiro, elaborado pelo Instituto Pereira Passos (IPP), pela Secretaria
de Meio Ambiente (SMAC) e pela ONG Transporte Ativo, também disponível on-line.

Figura 1. Mapa Digital das Ciclovias do Rio de Janeiro17
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Ambos disponibilizados nos websites www.ibge.gov.br e www.data.rio.

Foram considerados os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa de
Orçamento Familiar (POF). A PNAD, realizada anualmente, explicita os dados da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. Já a POF, realizada a cada dois anos, mostra os dados da cidade do Rio de Janeiro. Em virtude
desses fatos, será utilizado o censo de 2010 pela possibilidade de utilização da categoria “bairro”.

15

O Software QGis é uma plataforma livre de informações geográficas disponível gratuitamente na internet
para download, através do website http://www.qgis.org/en/site/. Acesso em 9 abr. 2019.

16

Mapa Digital das Ciclovias. Em vermelho, vê‐se a rede implantada; em laranja, a rede em construção; em
azul, a rede em projeto; e, em amarelo, a rede interditada. Disponível em
http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5005177263f44932b87564b4fb8defdc.
Acesso em 9 abr. 2019.
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Fonte: Armazém de Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Ainda neste capítulo, é utilizada a correlação de Pearson para aprofundar a
compreensão da distribuição da infraestrutura cicloviária na cidade. O coeficiente de
correlação de Pearson (SPIEGEL, 1978) estabelece uma medida do grau de relação linear
entre duas variáveis quantitativas. Trata‐se de um índice adimensional, variando entre os
valores ‐1 e 1, que indicam a relação linear de dois conjuntos de dados. Representado pela
letra ‘r’, o coeficiente de correlação de Pearson é calculado a partir da seguinte fórmula:

Quando encontramos r = 1, isso significa uma correlação perfeita entre as duas
variáveis, ou seja: se uma variável muda, interfere na mesma ordem de grandeza na
segunda variável. Quando encontramos r = ‐1, isso significa uma correlação negativa
perfeita, ou seja: quando uma variável aumenta, a outra sempre diminui. E quando é
encontrado o valor r = 0, isso significa que não há correlação, de forma que as duas
variáveis não dependem linearmente uma da outra. O coeficiente de correlação pode ser
explicado de forma gráfica a partir do seguinte esquema:
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Figura 2. Representação do coeficiente de correlação de Pearson

Fonte: Elaborada pelo autor.

Seguidamente às comparações dos dados sociais, demográficos e infraestruturais,
foram realizadas entrevistas com alguns dos principais agentes responsáveis pelo Plano
Diretor Cicloviário (PDC). São eles: Maria Lucia Navarro Maranhão, antiga gerente da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) durante a elaboração do PDC, atualmente
gerente da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA); Mauro
Cezar de Freitas Ferreira, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito e
Relacionamento com o Cidadão (aos cuidados da Companhia de Engenharia de Tráfego –
Rio); e Simone Costa Rodrigues da Silva, Assessora de Mobilidade da Subsecretaria de
Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Prefeitura do Rio de Janeiro. As
entrevistas ocorreram no mês de janeiro de 2019, após um primeiro contato por e‐mail
solicitando a realização de uma entrevista presencial ou através do próprio correio
eletrônico de acordo com a conveniência e disponibilidade deles. Todos preferiram
responder às seis perguntas sugeridas via e‐mail. Embora este procedimento tenha tirado
a espontaneidade das falas, a estrutura e densidade das respostas permitiu uma análise
consistente sobre a perspectiva dos agentes acerca da importância da infraestrutura
cicloviária e sua promoção através do PDC.
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Durante a elaboração desta tese, o Laboratório de Mobilidade Sustentável
(LABMOB) esteve envolvido na participação das duas versões da Pesquisa Nacional do
Perfil do Ciclista Brasileiro (PCB). Na qualidade de pesquisador, participei ativamente da
elaboração dos instrumentos de coleta de dados, da aplicação in loco e do tratamento dos
dados dessa pesquisa, resultando na publicação do livro Mobilidade por Bicicleta no Brasil,
em 2016, do qual também participei na condição de autor de artigo e organizador. Esse
envolvimento ampliou meus conhecimentos acerca do perfil do ciclista brasileiro e
carioca, permitindo ainda aprofundar a observação empírica de algumas questões
abordadas nesta tese. Os dados das duas versões da pesquisa, com foco no ciclista carioca,
são apresentados no Capítulo V com os devidos recortes territoriais que se baseiam nos
bairros estudados na Zona Oeste (Bangu) e na Zona Sul (Copacabana).
Durante o mês de outubro e novembro de 2018, foi realizada uma pesquisa de
campo (Survey) com aplicação de questionário estruturado com ciclistas que pedalavam
nos dois bairros supracitados a fim de entender o papel que a infraestrutura cicloviária
opera no cotidiano de quem usa a bicicleta no meio ambiente urbano. Após a pesquisa,
foram entrevistados quatro ciclistas que se dispuseram a falar de suas experiências em
pedalar nas ciclovias desses dois bairros. Essas entrevistas foram gravadas, com anuência
dos entrevistados, e transcritas, sendo que nesta segunda etapa foi possível compreender,
através das falas e dos discursos colocados, a percepção desses sujeitos sobre a
importância das ciclovias e ciclofaixas para a mobilidade por bicicletas.
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Figura 3. Organograma das etapas de elaboração da tese
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE MOBILIDADE URBANA, MOBILIDADE ATIVA, MOBILIDADE POR BICICLETAS, DIREITO À
CIDADE, COMPORTAMENTO DE VIAGEM, MIGRAÇÃO MODAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO

ENTREVISTA POR EMAIL
COM AGENTES
FORMULADORES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE O PLANO DIRETOR
CICLOVIÁRIO E SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA
INFRAESTRUTURA NA
PRÁTICA DO MODAL

IDENTIFICAÇÃO DOS
PARÂMETROS TEÓRICOS
QUE RELACIONAM O
COMPORTAMENTO DE
VIAGEM DOS CICLISTAS À
INFRAESTRUTURA
CICLOVIÁRIA

ANÁLISE DA
DISTRIBUIÇÃO
POPULACIONAL DA
POPULAÇÃO NO RIO DE
JANEIRO

IDENTIFICAÇÃO TEÓRICA
DA IMPORTÂNCIA DA
INFRAESTRUTURA
CICLOVIÁRIA NA
MIGRAÇÃO MODAL

ANÁLISE DA
DISTRIBUIÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
CICLOVIÁRIA NO RIO DE
JANEIRO

APLICAÇÃO DE
QUESTIONÁRIO (SURVEY)
IN LOCO COM CICLISTAS
NOS BAIRROS DE BANGU E
COPACABANA

CORRELAÇÃO DE DADOS
DAS DISPERSÕES
POPULACIONAL E DE
INFRAESTRUTURA
CICLOVIÁRIA

ENTREVISTA
SEMIESTRUTURADA COM
QUATRO CICLISTAS NOS
BAIRROS DE BANGU E
COPACABANA

ANÁLISE QUANTITATIVA E
QUALITATIVA DA
INFRAESTRUTURA
CICLOVIÁRIA DOS BAIRROS
DE BANGU E COPACABANA

CHECAR A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NA MOBILIDADE POR BICICLETAS

Fonte: Elaborado pelo autor.

A apresentação, os cinco capítulos e as notas finais deste trabalho estão baseados
na análise bibliográfica e dos dados quantitativos e qualitativos apresentados acima, na
minha observação empírica sobre o tema e, também, na minha formação intelectual
enquanto discente do PROURB, pesquisador do LABMOB, profissional da arquitetura e
urbanismo e professor.
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IV – Estrutura da Tese
Introdução
A introdução apresenta a justificativa, as questões de pesquisa e o objetivo desta
tese, a saber: entender o papel da infraestrutura cicloviária na mobilidade por bicicletas,
assim como apresentar um breve arcabouço conceitual introdutório relevante para a
pesquisa e a bibliografia relacionada à mobilidade por bicicletas. O capítulo conclui com a
explicação sobre as escolhas metodológicas que orientaram este trabalho e as etapas que
foram cumpridas para a elaboração desta tese.

Capítulo I – A mobilidade urbana no direito à cidade
O capítulo objetiva delimitar as bases teóricas desta tese acerca da mobilidade
urbana relacionando‐a com o direito à cidade. Parte‐se da conceituação histórica e
atualizada do termo direito à cidade que, embora breve, fundamenta o entendimento do
termo neste trabalho. Segue‐se pela compreensão do termo “cidadania”, apresentado aqui
como precursor indissociável da mobilidade urbana, estando um relacionado ao outro.
Neste capítulo, são apresentadas as prerrogativas legais sobre as quais se assentam a
mobilidade urbana no Brasil a partir da adoção da mobilidade como direito social na
Constituição Federal em 2013. Por fim, é feita uma ampla conceituação do termo
“mobilidade urbana” que ampara esta tese.

Capítulo II – Mobilidade por bicicletas
Neste capítulo, é apresentada a mobilidade por bicicleta no meio ambiente urbano
a partir do entendimento de suas potencialidades e limitações. É apresentado um breve
panorama histórico, assim como também se apresentam as definições legais que
estabelecem este modal ativo como prioritário em relação aos modais motorizados. Além
disso, analisa‐se o viés sustentável da adoção da bicicleta como meio de transporte urbano
e realiza‐se uma exploração ampla das possibilidades e limitações que esse modo de
transporte implica através da interlocução com diversos autores chaves.

Capítulo III – Comportamento de Viagem e Migração Modal
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Este capítulo explora dois dos subcampos de estudo da mobilidade urbana: o de
comportamento de viagem e o de migração modal. A partir da análise de diversos autores‐
chave que exploram a mobilidade urbana em seus mais diversos aspectos, é feita uma
abordagem que busca entender as complexas relações dos ciclistas com a infraestrutura
cicloviária a partir de seu comportamento no uso do modal. Além disso, são apresentados
ainda os fatores preponderantes que permitem e fomentam a migração entre modos,
especialmente entre aqueles motorizados para a bicicleta.

Capítulo IV – Distribuição socioespacial da população e acesso à infraestrutura
Cicloviária
Aqui neste capítulo é apresentada de que forma se dá a distribuição da população
no território do Rio de Janeiro assim como a distribuição da infraestrutura cicloviária pela
cidade. Em seus cinco subcapítulos, são apresentados os dados sobre a distribuição da
população carioca nos seus aspectos demográficos e sociais, com base na observância das
dinâmicas de mobilidade que se impõem a partir desse quadro. É feita, também, a análise
da distribuição da infraestrutura cicloviária nas cinco Áreas de Planejamento da cidade,
tanto na esfera quantitativa quanto qualitativa a partir dos dados disponíveis pela
prefeitura e por levantamento georreferenciado, de que forma a infraestrutura para
bicicletas se distribui no território da cidade, e quanto de infraestrutura cada bairro
dispõe, assim como seus habitantes. A partir desse ponto, é apresentada uma análise da
infraestrutura cicloviária presente nos bairros de Bangu e Copacabana, seguida por uma
discussão sobre o histórico e o futuro do Plano Diretor Cicloviário (PDC) do Rio de Janeiro
e seus desdobramentos, tais como a gestão deste em relação às políticas de mobilidade a
partir da entrevista de agentes ligados à elaboração e coordenação do PDC.

Capítulo V – Análise do papel da infraestrutura cicloviária nos bairros de
Bangu e Copacabana
O último capítulo traz a análise dos dados oriundos de pesquisas de campo sobre o
perfil do ciclista carioca e do uso da infraestrutura cicloviária nos bairros de Bangu e
Copacabana. Primeiramente é feita uma análise da Pesquisa Nacional do Perfil do Ciclista
Brasileiro (PCB), onde são comparadas as duas versões da pesquisa (2015/2017‐2018) a
fim de entender quem é o ciclista carioca. A partir desta análise, segue‐se outra sobre a
16

pesquisa de campo realizada para esta tese sobre a influência da infraestrutura cicloviária
[para os usuários de bicicleta em Bangu e Copacabana. Por fim, o texto apresenta os
argumentos de quatro entrevistados, dois em cada bairro, sobre sua perspectiva em
relação ao uso das ciclovias e ciclofaixas em seus deslocamentos por bicicleta.

Considerações finais
A última seção desta tese apresenta as considerações finais sobre o papel que a
infraestrutura cicloviária, na forma de ciclovias e ciclofaixas, apresenta para o fomento do
modal e para a mobilidade intraurbana no Rio de Janeiro.

Fontes e Referências

Anexo 1. Questionário aplicado com os ciclistas nos bairros de Bangu e
Copacabana.
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“Nossa natureza está no movimento, o inteiro repouso é a morte.”
(PASCAL, 1973, Pensamento 129)
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A MOBILIDADE URBANA NO DIREITO À CIDADE

CAPÍTULO I
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Capítulo I – A mobilidade urbana no direito à cidade

1.1 – Introdução

Nesta era em que vivemos, tudo parece estar em movimento. O deslocamento de
pessoas, por exemplo, tornou‐se valor essencial da vida urbana do século XXI (SHELLER;
URRY, 2006). Herce (2009, p. 15) endossa essa afirmativa, alegando que “a mobilidade
das pessoas adquiriu uma importância maior que tinha em períodos anteriores”.
Uma vez que o deslocamento é fundamental para a vida urbana e seus variados
aspectos, ele aparece como um direito essencial a ser protegido e estendido para todos os
cidadãos de qualquer sociedade urbana. Essa premissa se articula ao direito à cidade,
termo criado por Henri Lefebvre, em 1967, para explicar o direito de não exclusão da
sociedade no desfrute das qualidades e benefícios da vida urbana. Neste sentido, a
mobilidade urbana seria um componente essencial para o alcance, portanto, de uma
cidade verdadeiramente mais democrática.
Se no último século os deslocamentos motorizados pareciam necessários e
inevitáveis, assim como a conquista de velocidades cada vez maiores ao toque do avanço
tecnológico, hoje experimentamos uma inflexão nesse sentido. Em decorrência disso, as
grandes cidades do mundo vêm enfrentando problemas crescentes de mobilidade, cujas
soluções não mais se encerram apenas nas novas tecnologias e equipamentos
motorizados de locomoção. Esse panorama representa uma mudança paradigmática para
a mobilidade e o planejamento urbanos do século XXI, implicando efeitos diversos em
outras questões da vida urbana, como a segregação socioespacial.
Nas cidades brasileiras e, em especial, no Rio de Janeiro, onde se constroem os
argumentos desta tese, a segregação socioespacial flagela de forma peculiar a população
de baixa renda – embora não somente a ela. O modelo de segregação caracterizado por
um centro e uma periferia bem demarcados acarreta restrições de acesso à cidade em sua
plenitude aos mais pobres. Isso ocorre em função do maior tempo de deslocamento que
precisam realizar entre áreas mal servidas de equipamentos e serviços urbanos, onde
geralmente residem, e outras mais bem‐servidas dos mesmos elementos, reservadas à
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ocupação da população de mais alta renda. Seja por transporte público motorizado, seja
por transporte individual, além da longa distância, esse deslocamento também pode
implicar viagens desconfortáveis e com altos custos para o orçamento doméstico da
população de baixa renda.
Perante esse quadro desalentador, que nos inspira grande reflexão sobre os rumos
de maior equidade socioespacial que desejamos para nossas cidades, esta tese sugere que
a mobilidade ativa18 pode oferecer parte das respostas a esse desafio. A adoção e
valorização do modo de transporte “bicicleta”, por exemplo, são capazes de trazer
diversas vantagens para o ambiente urbano, para além das virtualidades positivas que
oferece por si só a seus usuários.
Assim sendo, este capítulo tem o objetivo de elaborar a ideia da mobilidade urbana
enquanto direito, discutindo sua importância e urgência de maior efetivação. O item 1.2 –
O direito à cidade aborda a mobilidade a partir da conceituação desse termo, sendo
sucedido pelo item 1.3 – Cidadania e a urgência da mobilidade, que, processando a
discussão de mobilidade como direito à cidade, também passa a articulá‐la ao conceito de
cidadania. Mais à frente, o item 1.4 – A mobilidade enquanto direito social discorre sobre o
processo de “aquisição” da mobilidade urbana como direito social de ampla abrangência
a ser mais bem efetivado no Brasil. Por fim, o subcapítulo 1.5 trata da mobilidade urbana
per se, apresentando outras questões associadas a ela mediante revisão bibliográfica dos
autores mais relevantes sobre o assunto.

1.2 – Uma nova concepção de cidade através do direito à cidade
O que significa dispor de um direito pleno ao ambiente urbano? Ou, o que significa
possuir o direito à cidade propriamente dito? Notadamente, em primeiro lugar, quando
nos confrontamos com essa pergunta, deparamos com o fato de as nossas cidades terem
se tornado espaços dominados pela exclusão socioespacial e pela precariedade da
mobilidade urbana.

18

Modo de transporte cuja energia do movimento é provida por propulsão humana. Ver Capítulo II.
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Em sua obra homônima, Henri Lefebvre (2011 [1967]) cunhou o termo direito à
cidade no sentido de explicar um pouco sobre essa problemática, que é tangenciada em
diferentes frentes pela exclusão socioespacial. O autor atribui ao período de
industrialização o momento no qual “se perdeu” o sentido de desfrute pleno da cidade,
levando‐nos a uma “urbanização desurbanizante e desurbanizada” (p. 25).
Na perspectiva do autor, quando os meios de produção são expropriados da classe
trabalhadora, essa classe passa a ficar sujeita à organização espacial imposta pela
concentração desses mesmos meios de produção na mão de alguns poucos privilegiados.
Assim, com a mudança do próprio perfil de produção, cria‐se uma morfologia espacial na
qual o trabalhador não consegue mais residir junto necessariamente ao seu local de
subsistência. Isso cria um panorama onde ele precisa se sujeitar a uma série de condições
que dificultam a sua vida cotidiana (como a preocupação em bater horários, de ter de se
virar para ‘chegar’ ao local de trabalho, de ter de encontrar moradia digna), cujas quais
são ainda mais agravadas pelo esvaziamento da sua condição de existência ao não ser
mais dono de si próprio e do que produz.
Sem esse poder de barganha, a classe trabalhadora passa a seguir uma rotina de
deveres‐e‐afazeres obrigatória para sua sobrevivência e cuja intensidade contribui para
que a classe trabalhadora se esqueça, aos poucos, dessa “realidade urbana”. Ou seja, da
realidade urbana como uma realidade político‐econômica imposta para extrair ao
máximo, a favor do lucro, sua condição de existência.
Para o autor, nesse sentido a realidade urbana se “esfumou”, até desaparecer (p.
28), a partir das técnicas de dominação impostas através da rotina e da redução do poder
de barganha:

Basta abrir os olhos para compreender a vida quotidiana daquele que corre de
sua moradia para a estação próxima ou distante, para o metrô superlotado, para
o escritório ou para a fábrica, para retomar à tarde o mesmo caminho e voltar
para casa a fim de recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte. O
quadro dessa miséria generalizada não poderia deixar de se fazer acompanhar
pelo quadro das “satisfações” que a dissimulam e que se tornam os meios de
iludi‐la e de evadir‐se dela (LEFEBVRE, 2011 [1967], p. 118).

Assim sendo, de que forma podemos entender Lefebvre à luz dos nossos dias? Em
que medida a “perda de sentido de cidade” se faz presente nas metrópoles do mundo,
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sobretudo nas brasileiras? É possível dizer que o “sentido de cidade” se liga ao sentido de
pertencimento ou de cidadania? O que as nossas cidades oferecem aos seus citadinos e o
que não oferecem? O quão pertinente é o termo direito à cidade nesse contexto?
Para o autor, há duas grandes proposições no sentido do direito à cidade (p. 114),
a saber: (i) a implantação de um programa político de reforma urbana; (ii) a implantação
de projetos urbanísticos. A primeira proposição indica que o programa político de
reforma urbana deva ser representado pela classe operária, cujas forças assumirão a
responsabilidade pelos rumos a serem tomados em prol de uma nova organização política
da cidade. A segunda proposição compreende a apropriação, por essa mesma classe, das
“formas de espaço e de tempos urbanos, sem se preocupar com o seu caráter atualmente
realizável ou não, utópico ou não.” Isto ocorreria no sentido de apropriação “do tempo, do
espaço, da vida fisiológica, do desejo” em que sejam “permitidas todas as audácias”,
complementa Lefebvre (ibid.).
Uma equivalência possível do termo “classe operária” para os dias atuais poderia
ser a da massa de trabalhadores urbanos de todos os setores da da economia,
especialmente os assalariados com menor poder aquisitivo, sujeitos às privações de
cidade de forma mais contundente. Nesse sentido, a questão do direito à cidade se coloca
como urgência, já como se apresentava no ano de 1967, quando, desde então, passou a
reverberar mais amplamente, conquistando um grande lugar nos estudos urbanos:

[...] o direito à cidade se afirma como um apelo, como uma exigência. [...] O que
pressupõe uma teoria integral da cidade e da sociedade urbana que utilize os
recursos da ciência e da arte. Só a classe operária pode se tornar o agente, o
portador ou o suporte social dessa realização (Idem, p. 117).

Inspirado no “direito à cidade de Lefebvre, os estudos de David Harvey parecem
ter se detido mais à primeira proposta (i) daquele autor, cuja proposição indicava a
necessidade de um programa político de reforma urbana. No prefácio de seu livro Cidades
Rebeldes19, Harvey (2014 [2012]) pontua que Lefebvre se dedicava a reconhecer as forças
e o poder das práticas de dominação, já sinalizando que a erradicação dessas práticas teria
um viés revolucionário. Contudo, Harvey (2014 [2012]) diz que o direito à cidade não

19

Rebel Cities, no original em inglês.
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poderia ser um fim por si só, porque ele não encerra um objetivo, e sim um caminho
contínuo a ser percorrido na sociedade urbana.
O contexto no qual Harvey (2014 [2012]) se embasa para essa análise considera o
fato de vivermos em um mundo onde “o direito à propriedade privada e ao lucro triunfa
sobre todas as outras noções” (idem, p. 3), cujo ideário tem no neoliberalismo sua maior
morada. Esse ideário faz sentido para grande parte da sociedade quando esta encontra na
propriedade privada, e, principalmente, na extração do lucro, respaldos que deveriam, a
priori, ser providos pelo Estado, tais como garantia de moradia e segurança financeira.
Para os pequenos comerciantes e vendedores informais, por exemplo, o lucro é a
subsistência cotidiana capaz de garantir sua reprodução social, ao passo que a
propriedade privada representa um sonho capaz de garantir segurança para as próximas
gerações de sua família.
Porém, em seu estudo sobre direito à cidade, Harvey (2014[2012]) não trata deste
tipo de lucro “menor”, quase doméstico, mas sim o “lucro” das grandes corporações, que
transformam o território urbano em um campo de exploração comercial. A esse
movimento, Fernanda Sanchez (2003) salienta o espaço urbano como meio para a
reprodução do capital, tornando‐o mercadoria:

[...] a crescente importância do espaço nas estratégicas contemporâneas do
capital. Com efeito, a produção do espaço, em si, não é nova, pois os grupos
dominantes produziram sempre espaços particulares. O novo parece ser a
produção global e total do espaço social, e é este alcance, esta orientação
estratégica para a conquista do espaço (SANCHEZ, 2003, p. 42).

A autora também alerta que, nesse processo paulatino de transformação do espaço
urbano em mercadoria, “o espaço abstrato e o espaço do valor de troca se impõem sobre
o espaço concreto da vida cotidiana e o espaço do valor de uso” (p. 43), análogo ao que
Lefebvre (2011 [1967]) chamava de “vitória do valor de troca sobre o valor de uso”.
David Harvey apresenta outras dificuldades em conceituar o direito à cidade,
argumentando que considerá‐lo apenas pela necessidade do acesso mais equânime aos
bens coletivos seria um erro. No verdadeiro direito à cidade defendido por Harvey (2012,
p. 4), existe a possibilidade de mudar e reinventar a cidade de acordo com as verdadeiras
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necessidades e anseios da humanidade, conformando um direito mais coletivo que
individual e, desta forma, embebido de cidadania.
As cidades como conhecemos hoje surgiram inevitavelmente de alguma
aglomeração geográfica e social baseada em alguma necessidade coletiva, na exploração
de alguma matéria prima ou da produção de algum produto especializado, concentrado
geralmente em uma classe social específica. Para Harvey, a “urbanização sempre foi, de
alguma forma, um fenômeno de classe, [...]” (Idem, p. 5), cujo controle da cidade se
concentra na mão de poucos. Nessa lógica, o lucro das atividades industriais e comerciais
acumulado encontrou na terra urbana um lugar para sua absorção e multiplicação
(HARVEY, 2005; MARICATO, 2013).
A suburbanização dos Estados Unidos e o estilo de vida surgido em decorrência
desse processo, amplamente conhecido pela alcunha de american way of life, para Harvey
(2005), foram induzidos de modo a absorver o lucro e a aumentar, ainda mais, o consumo
de produtos, combustíveis e serviços. Assim, o reinvestimento do lucro adquirido se
tornou o promotor de lucros ainda maiores (modelo Keynesiano) a serem reinvestidos,
dando início a um outro ciclo de absorção e acumulação.
No entanto, para além da perspectiva da renda, esse processo implicou sérios
desdobramentos na mobilidade urbana e na organização social do território. À medida
que a terra urbana se torna um bem escasso e caro, principalmente nas áreas mais bem
servidas de equipamentos e serviços urbanos, a maior parte do crescimento urbano pelo
mundo passa a ocorrer em assentamentos informais. Um exemplo emblemático são as
favelas, “privadas, em sua maior parte, de serviços públicos e transporte municipal”
(DAVIS, 2006, p. 27)20, fazendo com que, no campo das ideias, “urbanização” e
“favelização” se tornassem termos pertencentes a um mesmo campo semântico, quase
metonímicos.
Assim, quando confrontamos o ideal do futuro de uma sociedade urbana
amplamente discutido no campo do urbanismo com o panorama apresentado, geralmente

De modo a relacionar a precariedade exposta por Davis (2006) com diversas formas de produção de
moradia no Brasil, vale contrapor que, embora muitos assentamentos periféricos adquiram algum nível de
formalização e serviços básicos, continuam sujeitos à precariedade desses serviços e, também, à
inexistência de tantos outros.
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deparamos com um quadro irreal que se distancia colossalmente da realidade. Mike Davis
(2006, p. 29) define essa percepção como um “choque”, justificando:

Assim, as cidades do futuro, em vez de feitas de vidro e aço, como foram previstas
por gerações anteriores de urbanistas, serão construídas em grande parte de
tijolo aparente, palha, plástico reciclado, blocos de cimento e restos de madeira.
em vez das cidades de luz arrojando‐se aos céus, boa parte do mundo urbano do
século XXI instala‐se na miséria, cercada de poluição, excrementos e
deterioração. Na verdade, o bilhão de habitantes urbanos que moram nas favelas
pós‐modernas podem mesmo olhar com inveja as ruínas das casas de barro de
Çatal Hüyük, na Anatólia, construídas no alvorecer da vida urbana há 9 mil anos.

Vale, ainda, lembrar que, nos países desenvolvidos, 6% da população urbana reside
em favelas21, ao passo que nos países menos desenvolvidos esse número é de 78,2%. No
Brasil, aproximadamente 55,5% da população mora em habitações informais22 ou
“subnormais”, segundo nomenclatura adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Como constatado, pensar um quadro diferente no qual o direito à
cidade seja regra soa realmente uma “audácia” por todas as dificuldades e disputas
envolvidas, em alusão às palavras de Lefebvre. Davis (2006, p. 39) complementa que:

Os pobres urbanos têm que resolver uma equação complexa ao tentar otimizar
o custo habitacional, a garantia da posse, a qualidade do abrigo, a distância do
trabalho e, por vezes, a própria segurança. Para alguns, como muitos moradores
de rua, a localização próxima do trabalho – digamos, em uma feira livre ou
estação de trem – é ainda mais importante do que o teto. Para outros, o terreno
gratuito, ou quase isso, compensa viagens épicas da periferia para o trabalho no
centro.

Se relacionarmos o direito à cidade à oneração advinda dos problemas de
mobilidade urbana, poderá ser visto que a questão central desta pauta incide
precisamente na população de mais baixa renda por estar mais suscetível a essa oneração.
Para Marcelo Lopes de Souza (2010[2001]), uma das estratégias possíveis para a
melhor efetivação do direito à cidade, no sentido de atenuar essa oneração, seria
estimular o “desenvolvimento socioespacial” ao invés do desenvolvimento econômico por
si só ou, mesmo, do desenvolvimento social isolado. O autor justifica a utilização desse
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Dados obtidos do UN‐Habitat (apud DAVIS, 2006, p. 34).

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados
_subnormais_informacoes_territoriais/informacoes_territoriais_tab_xls.shtm. Acesso 01º fev. 2016.
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termo por acreditar que o desenvolvimento socioespacial vai além do simples
desenvolvimento social, porque abrange a dimensão espacial a essa discussão, dimensão
essa que é “palco, fonte de recursos, recurso em si [localizações], arena, referencial
simbólico/identitário e condicionador; que é substrato material, lugar e território.” (p.
61).
Ao defender isto, justifica que o desenvolvimento econômico por si só e a
modernização da sociedade, nestes parâmetros, até agora não deram respostas
satisfatórias para a superação da desigualdade socioespacial nas cidades. Pelo fato de essa
“ideologia da modernização capitalista” não ser destronada, e nem sequer questionada (p.
60), é que persistem os problemas. Em outras palavras, trata‐se de medidas anódinas que
nada têm ou tiveram a ver com uma verdadeira e profunda ruptura do ciclo de exclusão
socioespacial ao qual os pobres urbanos estão submetidos em todo o mundo. Assim, o
autor reflete que ocorre

[...] um autêntico processo de desenvolvimento socioespacial quando se constata
uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social. A mudança
social positiva, no caso, precisa contemplar não apenas as relações sociais, mas,
igualmente, a espacialidade (SOUZA, 2010 [2001], p. 61).

Logo, ao computar a dimensão espacial na discussão do direito à cidade a partir do
desenvolvimento socioespacial para combater a exclusão, fica premente o modo como a
mobilidade urbana se insere no cerne desse direito. Considerando, ainda, o fato de a
cidade ser constituída por uma dimensão simbólica, a exemplo de como não apenas “os
monumentos, como também os vazios, praças e avenidas, simbolizam o cosmo, o mundo,
a sociedade ou simplesmente o Estado” (LEFEVBRE, 2011 [1967], p. 70), pode‐se concluir
que as grandes distâncias que separam ricos e pobres nos centros urbanos também
dispõem de um simbolismo expressivo, que, por sua vez, representa um viés importante
de análise para entender sobre o que estamos nos referimos ao falar de direito à cidade.
Isto posto, de que forma o direito à cidade pode ser compreendido perante o
panorama atual das cidades brasileiras?
Milton Santos (1987), no seu livro O espaço do cidadão, evidencia as desigualdades
espaciais nas metrópoles brasileiras, argumentando que, nelas, existe uma grande
densidade demográfica observada nas periferias que é desproporcional à densidade de
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serviços e lazer. Em face disso, o autor clama pelo direito de morar e pelo “direito ao
entorno” – ou seja, o direito de morar em locais providos de infraestrutura e serviços.
No âmbito da segregação socioespacial, Flávio Villaça (2004[1999], p. 173) aponta
que décadas de falta de investimento em habitação, saneamento e transportes
corroboraram para a consolidação de uma estrutura intraurbana desigual e perversa nas
cidades brasileiras, produzindo uma grande massa de excluídos segregados
socioespacialmente. Apenas uma pequena parcela da população, a “classe dominante
brasileira com interesses mais ligados à produção do espaço urbano” (p. 239), ocupou os
lugares mais bem‐providos de infraestrutura. Tudo isso leva à “segregação involuntária”
(VILLAÇA, 2009 [2001], p. 147), ou seja,
quando o indivíduo ou sua família se veem obrigados, pelas mais variadas forças,
a morar num setor, ou deixar de morar num setor ou bairro da cidade. Nesse
sentido, a segregação dos excluídos da periferia das metrópoles brasileiras seria
uma segregação involuntária.

Na crítica desse próprio autor, a segregação não é voluntária ou involuntária, pois
se trata de um processo dialético, onde “a segregação de uns provoca ao mesmo tempo e
pelo mesmo processo, a segregação de outros” (p. 148), cujo resultado é a conformação
de metrópoles divididas e segmentadas, onde se contrapõem áreas repletas de
infraestrutura e serviços urbanos, ocupadas pela elite, e bolsões de escassez resididos
pelos mais pobres.
Dada a proporção da estrutura social brasileira, os bairros onde a infraestrutura e
os serviços estão presentes (e podem ser acessados pelos seus cidadãos) geralmente
conformam uma parte pequena em proporção à própria dimensão mais reduzida das
classes que ocupam o vértice da pirâmide social. Em referência a isto, Pedro Abramo
(2007) elucida que a acelerada urbanização latino‐americana promoveu o “Estado do
Bem‐Estar Urbano” apenas para essa pequena parcela da população, embora a maior
parcela desta tenha ficado à mercê de sua própria sorte no que tange ao acesso aos bens
de consumo urbanos:

A estrutura social extremamente estratificada e com grandes diferenciais de
acesso a riqueza (concentração de renda) gerou o surgimento de ações urbanas
coletivas ou individuais de ocupação de solo (organizadas e/ou espontâneas)
movidas por uma lógica da necessidade de ter acesso a vida urbana (Abramo,
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2005), ou, nos termos de Agamben, um movimento de reafirmação da vida em
relação ao direito que não incorporava a vida no direito (Agamben, 2004, p.130)
(ABRAMO, 2007, p. 27).

Dessa forma, é possível visualizar como se articulam os problemas de mobilidade
com a exclusão socioespacial e o modo pelo qual a população de mais baixa renda é
onerada por eles. A falta de infraestrutura condizente para atendê‐la, somada às grandes
distâncias a serem percorridas, são fatores que corroboram para tal. Mesmo quando a
população de baixa renda ocupa as áreas centrais, geralmente essa ocupação se
caracteriza pela informalidade e precariedade nos assentamentos.
Em decorrência disto, pode‐se assumir duas constatações: a primeira delas é de
que a exclusão socioespacial produz distâncias (sociais e espaciais) entre os indivíduos,
acarretando o ônus das longas distâncias a se percorrer. A segunda constatação é que,
mesmo quando não está sujeita a percorrer longas distâncias no caso de residência em
áreas centrais, a população de baixa renda continua sendo onerada haja vista o fato de
estar, desta vez, sujeita à moradia de má qualidade, aspecto que viola outros componentes
do direito à cidade para além da mobilidade. Neste sentido, o quadro da mobilidade e dos
outros direitos urbanos têm uma abrangência mais ampla e que, ao mesmo tempo, é
interconectada, da qual analisa Ermínia Maricato (2013):

Nem toda melhoria das condições de vida é acessível com melhores salários ou
com melhor distribuição de renda. Boas condições de vida dependem,
frequentemente, de políticas públicas urbanas – transporte, moradia,
saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo,
segurança. Ou seja, a cidade não fornece apenas o lugar, o suporte ou o chão para
essa reprodução social. Suas características e até mesmo a forma como se
realizam fazem a diferença (MARICATO, 2013, p. 33).

Raquel Rolnik (2013) também traça paralelos importantes da mobilidade urbana
com os outros direitos, de forma que, “nas nossas ruas, o direito à mobilidade se
entrelaçou fortemente com outras pautas e agendas constitutivas da questão urbana,
como o tema dos megaeventos e suas lógicas de gentrificação e limpeza social” (p. 12).
Neste sentido, pensar o direito à cidade como um “guarda‐chuva” que engloba, entre
outros, o direito à mobilidade em suas diferentes interfaces, é um caminho possível e
urgente para a promoção de cidades mais equânimes. Em outras palavras, se a segregação
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socioespacial é uma realidade consolidada nas cidades brasileiras, a mobilidade urbana é
uma das metas a ser perseguida para combatê‐la.

1.3 – Cidadania e a urgência da mobilidade urbana
Como vimos anteriormente, as grandes cidades brasileiras enfrentam uma crise de
mobilidade. Sobretudo no Rio de Janeiro, essa crise onera de forma incisiva a vida dos
cidadãos com menos opções de alternativas de deslocamento. Um dos fatores que mais
influencia esse panorama é a segregação socioespacial, fruto do processo de urbanização
acelerado e desigual ao qual foi submetido o território brasileiro23 somado a políticas de
planejamento ineficazes em suas proposições, mas, também, por vezes, intencionalmente
especulativas, resguardando interesses individuais em detrimento de interesses
coletivos. Essa é uma questão central a ser enfrentada para a promoção de cidades mais
equânimes. Nessa lógica, é possível dizer que a mobilidade urbana influencia e é
influenciada como elemento qualificador do grau de cidadania dos moradores do Rio de
Janeiro.
Para Pedro Abramo (2007), há uma relação direta entre os custos do transporte e
a precarização da vida dos mais pobres, que acabam, muitas das vezes, optando por
residir perto do trabalho por conta da precariedade nos deslocamentos cotidianos,
mesmo que, para tal, enfrentem a própria precariedade da moradia. A isso, o autor chama
de “compactação das áreas consolidadas informais” – ou seja, das favelas:

Um terceiro fator que incide no processo de compactação das áreas consolidadas
informais é o crescimento nas duas últimas décadas dos custos de transporte, em
particular o aumento dos gastos de transporte no orçamento familiar dos setores
populares. O fenômeno das super‐periferias revela o seu aspecto perverso e de
iniquidade social com o comprometimento crescente do orçamento familiar em
custos de deslocamento. Uma resposta dos setores populares a esse fato pode
ser a decisão de mudar seu domicílio para áreas com maior acessibilidade. Os
dados censitários em muitos países revelam o que poderíamos chamar de um
“retorno” dos pobres à centralidade e, na maior parte dos casos, a forma de

Segundo Silva (2013, p. 9), “no auge do processo de expansão urbana no Brasil, as lógicas pensadas para a
compreensão das transformações ocorridas e das desigualdades sociais que cada vez mais se cristalizavam no
espaço envolviam dimensões relacionadas à exploração, segregação, marginalização, exclusão, como os
conceitos de “urbanização pela lógica da desordem” e “espoliação urbana” cunhados por Lúcio Kowarick
(1980).
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retornar à centralidade é pela via do mercado informal nas áreas consolidadas
(ABRAMO, 2007, p. 39).

Quando pensamos nos fatores que implicam a residência da população nas
periferias das cidades, fica clara a imposição da má experiência do transporte não
somente em termos monetários, mas também em relação ao tempo e conforto desses
deslocamentos. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) endossam o
que temos introduzido, a partir do referencial teórico, que “os gastos com transporte
público são crescentes apenas para famílias mais pobres” (CARVALHO, 2016, p. 10), sendo
que:

[...] as tarifas de ônibus urbano subiram mais que a inflação no período de janeiro
de 2002 a março de 2014. [...] o custo de 10 litros de gasolina comprava mais
tarifas de ônibus em 2005 do que em 2013, significando, na prática, que as
viagens de transporte privado ficaram muito mais baratas nesse período em
relação ao transporte público, o que se constitui em um dos fatores
preponderantes no momento da escolha do modo de se deslocar (Idem, p. 12).

Embora existam vantagens particulares na aquisição e utilização de veículo
motorizado individual, conforme aponta estudo do IPEA, visto em Carvalho (2016), essas
oportunidades nem sempre se estendem à população de mais baixa renda como um todo,
tornando‐a refém, em geral, do transporte público como alternativa única de
deslocamento. Outro fator que onera a população mais pobre, segundo Abramo (2007), é
justamente o perfil de centralidade da localização dos postos de trabalho, isto é, em áreas
diferentes às que normalmente residem:

Da mesma forma, a precarização do mercado de trabalho e o crescimento da
participação de trabalhos eventuais exigem a presença física desse trabalhador
em alguma centralidade, impondo um custo de deslocamento que não será
necessariamente compensado com o rendimento diário do seu trabalho. Uma
saída para essas famílias é retornar à centralidade. (Idem, p. 43)

De acordo com o IBGE (2010), mais de 20% da população brasileira gasta mais de
uma hora no deslocamento casa‐trabalho. Isso significa que um quinto da população
dispende diariamente mais de duas horas em deslocamento para cumprir uma jornada
média de oito horas de trabalho. Na cidade do Rio de Janeiro, o tempo médio de
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deslocamento é 31% maior que o tempo médio das outras Regiões Metropolitanas
brasileiras, segundo dados divulgados pelo IPEA, em 2013 (PEREIRA; SCHWANEN, 2013).
Também é importante considerar que, para os trabalhadores de baixa renda, as viagens
são, em média, 20% mais longas do que para os mais ricos. E de acordo com esse estudo,
a quantidade de horas gastas nesse deslocamento está aumentando ano após ano,
denotando a urgência da tratativa do tema.
Em síntese, esse panorama evidencia que a qualidade de vida nas grandes cidades
brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro, está condicionada ao modelo de segregação
socioespacial e à precariedade dos serviços de mobilidade urbana. A isso se considera,
inclusive, a observação de que os pobres se deslocam por mais tempo e com distâncias
maiores. Com isso, aponta‐se uma dupla penalização – os mais pobres sofrem não apenas
por estarem mal localizados, mas também porque a essas localizações, em geral, são
reservadas as piores ofertas e condições de transporte público. Como alternativa, esta
tese traz como hipótese que a opção pelo transporte ativo poderia ser uma solução
autônoma de mobilidade capaz de transcender, em partes, os problemas associados à
oferta e possibilidades do transporte motorizado. Contudo, o transporte ativo também
esbarra em problemas, a exemplo da provisão limitada de infraestrutura e de sua baixa
qualidade, como as calçadas para circulação de pedestres e as ciclovias para bicicletas.
Dessa forma, a mobilidade urbana é um dos quesitos mais urgentes para a
composição da cidadania no que tange ao direito à cidade, denotando em que medida,
através da precariedade de mobilidade urbana, os mais pobres ficam condicionados a
menos direitos sociais, uma vez que são prejudicados em suas oportunidades de
deslocamento pelas razões já argumentadas.
Porém, quando falamos de cidadania e sua ligação imediata com a mobilidade
urbana, de que tratamos especificamente? O conceito de cidadania, hoje utilizado de
forma abrangente, adquiriu uma série de outros significados ao longo dos anos. Isso
permite que ele seja interpretado de maneiras diferentes à medida que é apropriado por
diferentes campos disciplinares. Nesta pesquisa, abordamos o conceito de cidadania em
seu vínculo com o planejamento e os direitos urbanos, embora seja fundamental
reconhecer que a sua compreensão interdisciplinar poderia levar‐nos a interpretações
mais profundas dada a sua polissemia.
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No campo do urbanismo e do planejamento urbano, tem sido cada vez mais
possível observar o conceito de cidadania ser empregado com o objetivo de conferir maior
legitimidade ao escopo dos projetos urbanos: fala‐se da “cidadania dos espaços públicos”,
das “ruas cidadãs”, da ampliação da cidadania a partir da ampliação da oferta de
equipamentos esportivos, praças, infraestruturas de transporte e locais culturais.
Cidadania, assim, se tornou um “predicado” nas discussões sobre o espaço, mas sem
necessariamente estar comprometido com o seu significado científico.
Assim, por consequência, devemos ter cuidado ao abordar o tema de maneira a não
incorrer no lugar comum do conceito, que tende a tratar a cidadania a partir da
necessidade de acesso amplo e irrestrito aos espaços da cidade, no contexto de que são
homogeneizados e equânimes, ignorando as particularidades físicas e sociais às quais os
cidadãos estão expostos.
Dentro do sentido científico de cidadania, em seu livro Cidadania, classe social e
status, Marshall (1967 [1949]) aborda esse conceito como um tripé de direitos, dentre
eles os direitos social, político e civil. O autor, um dos precursores no estudo do tema,
elucida as diversas dimensões da cidadania relacionando‐a necessariamente aos direitos
sociais adquiridos a partir da revolução industrial24. Embora a mobilidade seja, ao mesmo
tempo, um direito político, um direito civil e um direito social, vale a pena entender o que
representa a divisão desses direitos na apreensão da ideia de mobilidade urbana, a partir
de como explica José Murilo de Carvalho (2002, p. 9):

Tornou‐se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O
cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos
incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se
beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não‐cidadãos. Esclareço os
conceitos. Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à
propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir,
de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar‐se, de ter
respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não
ser pela autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado
sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de
uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. São eles que
garantem as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da

Vale lembrar, porém, que o contexto político, histórico e social do trabalho de Marshall, na Inglaterra, é
diferente do contexto latino‐americano, diferenças estas atestadas por Moura (2009).
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sociedade civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo. Sua pedra de
toque é a liberdade individual.

Com base nas ideias do autor, os direitos civis tratam de direitos do senso comum,
onde a regulação é dada por uma “justiça independente”, isto é, pelo entendimento
coletivo de igualdade.
Considerando as esferas civil e política, a mobilidade foi um direito adquirido no
Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Tratado como
“transporte urbano” até a década de 1990, hoje se trabalha com a ideia de mobilidade
urbana, que amplia o conceito de deslocamento expresso no termo transporte urbano,
elevando‐o à condição de direito ligado ao direito social, com todas as virtualidades
embutidas deste, tais como acesso à renda, distribuição espacial das habitações e
atividades, qualidade dos deslocamentos, etc.
Um dos autores que abordou de forma extensiva a relação da cidadania com a
mobilidade foi Milton Santos (1979). Em sua obra O espaço dividido, ele investigou a
categoria “mobilidade”, relacionando‐a ao território e às possibilidades financeiras e
sociais dos sujeitos. Sujeitos mal localizados com poucos recursos ficam ameaçados pelo
imobilismo, ou, nas palavras de José Murilo de Carvalho (2002), tornam‐se “não
cidadãos”. Para ele, a importância que a mobilidade adquire ao longo dos anos é
fundamental para a aquisição plena da cidadania e o direito urbano. Milton Santos (2007
[1987]) ressalta também, no livro O espaço do cidadão, a desigualdade como ponto de
partida para o entendimento da mobilidade:

Apareceu‐me, então, como ideia a explorar, a de que a atividade econômica e a
herança social distribuem os homens desigualmente no espaço, fazendo com que
certas noções consagradas, como a rede urbana ou a de sistemas de cidades, não
tenham validade para a maioria das pessoas, pois o seu acesso efetivo aos bens e
serviços distribuídos conforme a hierarquia urbana depende do seu lugar
socioeconômico e também do seu lugar geográfico (SANTOS, 2007 [1987], p. 11)

Uma das premissas expressas por Milton Santos (2007 [1987]) é a subordinação
de tudo e de todos ao modelo econômico do capital, em que diz que “o modelo político e o
modelo cívico foram instrumentais ao modelo econômico” (p. 15). Isso se verifica em
diversas escalas da produção das cidades, na produção de moradias, infraestruturas de
transporte, criação de opções de lazer etc. Tudo se emoldura pelo viés econômico do
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rentável e do lucrativo. Esse fato é facilmente elucidado pelos dados socioeconômicos das
cidades brasileiras e da localização dos pobres nas periferias.
Consequentemente, a lógica de concepção e funcionamento dessas infraestruturas,
que são a base do funcionamento da sociedade, passa a ser pautada pela sustentabilidade
financeira, maximização do lucro e eficiência operacional, em detrimento dos projetos
arbitrados pela justiça social, equidade de direitos e pleno acesso – prerrogativas da
cidadania.
Para o autor, uma das características mais contundentes da cidadania, e também
das mais ocultas, é sua relação com o território mediante a valoração dos indivíduos de
acordo com sua localização espacial25, elucidando de forma clara a importância da
localização na questão da mobilidade:

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor,
cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando,
incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de
acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua própria
condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo
o mesmo salário, têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: as
oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais, ou
menos, cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está
(Idem, p. 107).

Em síntese, “os moradores que dispõem de meios para locomover‐se têm, assim,
acesso mais fácil, e aqueles cuja mobilidade é limitada ou nula devem pagar localmente
mais caro, e às vezes por isso mesmo renunciar seu uso” (Idem, p. 116). Corroborando
com as desvantagens da má localização e do acesso precário aos sistemas de transporte,
“a distância geográfica é duplicada pela distância política.” (p. 118), de forma que o acesso
à informação, fundamental para acúmulo de capitais, é de ordem econômica e
territorializada, ou seja, geograficamente concentrada. Neste sentido, deter a capacidade
de mobilidade é fundamental para adquirir informação, fato que também tende a escapar
aos mais pobres.
Em se tratando da rede urbana, para quem ela é real? Esse aparato técnico de
infraestrutura que cidades dispõem para sua comunicação e distribuição de serviços

25

Ao que outro autor, Pierre Bourdieu (1997), se refere à “efeito de lugar”.
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básicos, da qual faz parte a infraestrutura e redes de transporte, “também tem significados
diversos” de acordo com a situação dos indivíduos que fazem uso dela:

Há, num extremo, os que podem utilizar todos os recursos aí presentes, seja
porque são atingidos pelos fluxos em que, tornado mercadoria, o trabalho dos
outros se transforma, seja porque eles próprios, tornados fluxos, podem sair à
busca daqueles bens e serviços que desejam e podem adquirir. Na outra
extremidade, há os que nem podem levar ao mercado o que produzem, que
desconhecem o destino que vai ter o resultado do seu próprio trabalho, os que,
pobres de recursos, são prisioneiros do lugar, isto é, dos preços e das carências
locais. Para estes, a rede urbana é uma realidade onírica, pertence ao domínio do
sonho insatisfeito, embora também seja uma realidade objetiva (Idem, p. 140).

Dessa forma, Santos (2007 [1987]) afirma que a localização das pessoas no
território se baseia nas decisões do mercado e nas decisões do governo, ou seja, em
decisões de ordem econômica e política. Contrariando a premissa de que a política deve
se sobrepor à ordem econômica em prol da promoção da cidadania, na realidade, se
observa uma inversão de valores onde o componente econômico regula a política e
distribui pessoas, infraestruturas e equipamentos no território a partir de suas próprias
lógicas.
Outra ideia importante criada por Milton Santos (2007 [1987]) para compreender
a importância da mobilidade e que se associa à infraestrutura do território é a de “fixos”
e “fluxos”. “Fixos” trata da densidade e da quantidade que a técnica encerra no território,
enquanto “fluxos” trata da qualidade e de seu peso político. Logo, os pobres que se
circunscrevem em lugares geograficamente distantes dos centros econômicos, onde em
geral trabalham, dispõem de poucos fixos, cujos fluxos os penalizam duplamente: são
pobres pelas circunstâncias e possibilidades de deslocamento (fluxos), sobrepondo‐se à
pobreza territorial, isto é, à escassez à qual são expostos economicamente no espaço
(fixos).

1.4 – O direito ao acesso
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Em resposta à crise de mobilidade das cidades brasileiras, em 2012 surgiu a
Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (lei nº 12.587), já preconizada pelo
Estatuto da Cidade, lei federal n. 10.257 de 10 de julho de 2001, que prevê a necessidade
de Plano Diretor de Transporte Público para municípios brasileiros acima de 500 mil
habitantes. Em 2005, o nome desses planos foi alterado para Plano Diretor de Transporte
e Mobilidade. Em 2007, surge um Guia para Gestores Municipais com foco na mobilidade
urbana sustentável. Com base nessa sucessão de eventos, evidencia‐se que os temas do
transporte e da mobilidade vêm ganhando espaço na pauta dos direitos urbanos desde os
anos 2000, embora evidentemente as intenções do texto jurídico não signifiquem uma
mudança, por si só, da realidade.
A PNMU elencou os parâmetros para a mobilidade urbana, tais como acessibilidade
universal, eficiência nos deslocamentos, integração com as políticas de desenvolvimento
urbano – saneamento e habitação dentre outros, redução das desigualdades e gestão
democrática. Dessa forma, em teoria, criou‐se um ambiente institucional propício para o
fomento da mobilidade urbana através da elaboração e execução de projetos de
infraestrutura de transporte no Brasil ligados às particularidades dos territórios em que
se inserem.
Dentre os objetivos dessa lei, estão reduzir as desigualdades e promover a inclusão
social; promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; proporcionar
melhoria nas condições urbanas da população, promover o desenvolvimento sustentável
e consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua
do aprimoramento da mobilidade urbana.
Em mais um esforço no sentido da confirmação da mobilidade urbana enquanto
direito urbano, em dezembro de 2013, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 090‐
A/2011) foi aprovada para que o transporte urbano se transformasse em um direito
social. Segundo Luiza Erundina26, a deputada autora da emenda

as pessoas dependem do transporte coletivo para acessar outros direitos, como
a saúde, a educação, a cultura e o direito à própria cidade. Com certeza a medida
Luiza Erundina é ex‐prefeita do município de São Paulo e é deputada federal pelo Estado de São Paulo
desde 1999 por seis mandatos consecutivos, tendo ingressado no cargo pelo Partido Socialista Brasileiro ‐
PSB. Desde 2016, é deputada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

26

37

vai colocar o tema na agenda da sociedade e na prioridade dos governos federal,
estadual e municipal (CÂMARA APROVA PEC, 2013).

De acordo com o deputado Nilmário Miranda27, relator do projeto, “ao se tornar
um direito social, o Estado fica quase obrigado a trabalhar para universalizá‐lo. Se muda
o enfoque, não será mais um setor regulado apenas pelo mercado” (PEREIRA, 2013).
A observação de Nilmário encerra duas ideias importantes; a primeira é de que o
Estado “fica quase obrigado” a universalizar o transporte urbano através do seu
reconhecimento como direito social, o que é um equívoco, uma vez que se trata de um
“serviço essencial” garantido na Constituição Federal28 (e que, como tantos outros
direitos, segue desrespeitado). A segunda é o reconhecimento do poder do mercado na
regulação do transporte, o que denota também a subserviência do Estado na concessão
seletiva desse direito.
Porém, no campo dos direitos urbanos, essa emenda colocou o transporte como
um direito social ao lado de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos
desamparados. Consequentemente, podemos entender a partir da data da aprovação da
PEC que o transporte, realizado na forma de deslocamentos urbanos, é também um direito
adquirido, e que passa a compor a pauta de reivindicações para que seja feita justiça social
e para que a cidadania seja amplificada.
Embora tratado como um direito social adquirido através de um direito político, é
importante entender que a mobilidade urbana, interpretada como transporte urbano na
PEC de 2013, é um importante instrumento de redução de desigualdades. A PNMU, no
parágrafo VII do Art. 5º, estabelece a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes
do uso dos diferentes modos de transporte e serviços. Uma rápida análise sobre as
desigualdades do território permite‐nos entender o texto desse parágrafo a partir do
próprio entendimento de a mobilidade ser promotora de igualdade social, uma vez que
esta preconiza acessibilidade universal, equidade e eficiência nos deslocamentos.
Nilmário Miranda cumpriu mandato de Deputado Federal entre os anos de 2011 e 2015 pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, pelo Estado de Minas Gerais, tendo sido reeleito para o mandato 2015 a 2019.
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O direito ao transporte público aparece na Constituição Federal de 1988 na forma de serviço essencial e
de responsabilidade dos Municípios (Artigo 30), sendo que cabe aos Estados e à União o transporte nas
Regiões Metropolitanas, interestaduais e intermunicipais (Artigo 21).
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Mas, o que se observa, é que as prerrogativas tanto da PNMU quanto da PEC
contrastam enormemente com o que acontece no cotidiano do cidadão morador do Rio
de Janeiro, que não dispõe da mobilidade de forma justa, eficiente e igualitária. Nessa
articulação entre lei e cidadão, Marshall (1967) entende que adquirir e gozar direitos faz
parte da cidadania:

A cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto de
participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma civilização que é
um patrimônio comum. Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de
direitos e protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é estimulado
tanto pela luta para adquirir tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez
adquiridos (MARSHALL, 1967, p. 84).

Logo, o direito à cidade pressupõe cidadania plena, o que também pressupõe
mobilidade plena. Quando se estabelece a mobilidade urbana como um direito e, também,
como uma lei a ser cumprida, determina‐se a mobilidade como direito individual do
cidadão a ser gozado por ele na forma que as premissas da PNMU regem. Para François
Ascher (1995, p. 5), entender a história do período contemporâneo é também entendê‐lo
como o período da mobilidade urbana de forma que esta “não se resume a um simples
deslocamento no espaço. Trata‐se de um processo contínuo, que começa no nível das
estruturas econômicas e termina no nível das relações sociais”. Segundo o autor, a
mobilidade urbana tem, entre os seus componentes, a apreensão do direito social,
corroborando com as afirmações de Marshall (1967), anteriormente debatidas. Neste
sentido, há uma consonância entre as ideias de Ascher (1996) com o período atual do
Brasil, onde a mobilidade está sendo deslocada da ideia de ser constituída por meros
deslocamentos urbanos para uma conceituação mais complexa e estruturante da vida
urbana.
Marshall (Idem) argumenta que a ampliação dos direitos sociais é vital para que
haja uma “redução geral do risco e insegurança”, de forma a se buscar igualdade:

A ampliação dos serviços sociais não é, primordialmente, um meio de igualar as
rendas. Em alguns casos pode fazê‐lo, em outros não. A questão não é de muita
importância; pertence a um setor diferente da política social. O que interessa é
que haja um enriquecimento geral da substância concreta da vida civilizada, uma
redução geral do risco e insegurança, uma igualação entre os mais e menos
favorecidos em todos os níveis – entre o sadio e o doente, o empregado e o
desempregado, o velho e o ativo, o solteiro e o pai de uma família grande. A
igualação não se refere tanto a classes quanto a indivíduos componentes de uma
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população que é considerada, para esta finalidade, como se fosse uma classe. A
igualdade de status é mais importante do que a igualdade de renda (Idem, p. 94).

Fica destacada, portanto, a importância do direito social como instrumento de
igualação no sentido de participação da coletividade. No caso do Rio de Janeiro, em que a
desigualdade é latente e territorializada, tratar da mobilidade é tratar da cidadania, e, por
sua vez, tratar da cidadania é enriquecer a “substância concreta da vida civilizada”.
Assim sendo, a ideia de igualação trata da possibilidade que a mobilidade possui
de conferir certa igualdade a territórios tão distintos. Permitir o acesso a equipamentos
de lazer, serviços e cultura é um primeiro passo no atendimento aos locais onde eles não
existem. Neste sentido, a mobilidade urbana trata da ligação e aproximação dos locais de
ausência com os locais de abundância – uma espécie de retratação para além da ideia de
transporte de trabalhadores aos seus correspondentes locais de trabalho.
O Rio de Janeiro, por exemplo, apresenta em seu território realidades
socioeconômicas bastante distintas. Se considerarmos o Índice de Desenvolvimento
Social – IDS divulgado pela prefeitura do município29, contata‐se a grande disparidade
entre os bairros mais bem estruturados e os mais pobres.
Para o IDS, são considerados componentes fatoriais de cálculo itens como rede de
água e esgoto, coleta de lixo, escolaridade, renda e banheiros por morador. A gradação
varia entre 1 (melhor caso) e 0 (pior caso). É possível observar que o IDS alto se localiza
na Zona Sul da cidade, onde estão segregados os bairros da elite e, consequentemente,
áreas de maior infraestrutura, tais como as regiões administrativas da Lagoa (IDS= 0,786),
Copacabana (IDS= 0,753) e Botafogo (IDS= 0,752).
Em oposição a esses dados, os assentamentos informais tradicionalmente
conhecidos pela baixa renda, violência e precariedade habitacional apresentam pior IDS,
tais como Rocinha (IDS= 0,458), Complexo do Alemão (IDS= 0,474) e Maré (IDS= 0,497).
Em virtude da vastidão territorial da cidade do Rio de Janeiro, a diferença de
localização das pessoas pode chegar a impressionantes 50 quilômetros entre Santa Cruz

29 Os

dados do ICS podem ser obtidos no site da prefeitura do Rio de Janeiro. Eles foram discutidos no artigo
de Cavallieri e Lopes (2008, p. 5).
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e Centro, por exemplo, fazendo com que a distância física se coadune com a distância
social (IDS de 0,478 para Santa Cruz e de 0,629 para o Centro).
Para Carvalho (2002), os direitos sociais permitem uma participação da população
na riqueza coletiva, para além da renda. A riqueza coletiva aqui é colocada no sentido de
acesso ao acervo da cidade, de sua infraestrutura, disponível a todos, onde acessar os bens
coletivos de forma equânime é uma premissa da cidadania, podendo ser relacionada
diretamente com o conceito de direito à cidade, ou àquilo que Milton Santos (2007
[1987]) denominou de “direito ao entorno”.

Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os
excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de
bem‐estar para todos. A ideia central em que se baseiam é a da justiça social
(Idem, p. 10).

Os direitos sociais se ligam, para o autor, à justiça social, de forma que se tornam,
em certa medida, homogeneizadores da cidadania. Fica clara a ideia de que apenas o
direito político não garante a efetivação do direito por si só, tal como o direito à
mobilidade. A justiça social trata de corrigir as distorções existentes, especialmente nas
cidades dos países com mais baixo grau de desenvolvimento.
Dessa forma, há uma contrapartida de justiça social no incremento da mobilidade,
permitindo àqueles sujeitos mais prejudicados em relação à sua localização na sociedade
(renda, escolaridade etc.) e na cidade (lugar onde moram) um acesso mais ampliado a
toda a cidade e, consequentemente, ao seu acervo, ao seu entorno. Porém, não basta
apenas existir o acesso:

Benefícios na forma de um serviço possuem essa outra característica: os direitos
do cidadão não podem ser definidos de modo preciso. O elemento qualitativo
pesa muito na balança. Um mínimo de direitos legalmente reconhecidos pode ser
concedido, mas o que interessa ao cidadão é a superestrutura das expectativas
legítimas (MARSHALL, 1967, p. 96).

Essa ideia trazida por Marshall (1967) é importante para pensarmos na efetivação
da mobilidade no território. Muitas das vezes, a leitura que fazemos é de que uma
infraestrutura de transporte, ao abranger determinada área da cidade, consolida a
mobilidade. Porém, não basta permitir o acesso a uma rede de infraestrutura; ela tem que
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garantir a mobilidade de forma ampla, para além do deslocamento físico. Ou seja, tem que
permitir que os moradores de determinada região possam acessá‐la em segurança, que
possam pagar pelas tarifas de transporte e, especialmente, que possam chegar a seu
destino de forma confortável, rápida e segura, da mesma forma que os moradores das
áreas de maior renda o fazem.
Nesse sentido, a consumação desigual da mobilidade no território cria barreiras à
extensão da cidadania para todos, uma vez que as restrições de mobilidade dos menos
favorecidos, constituída na distribuição desigual e deficiente de infraestrutura pelo
território, interferem no direito social dos mesmos. Isto acontece na medida em que
possuem menos direitos sociais do que os sujeitos que têm acesso à rede de infraestrutura
nos locais onde ela se apresenta mais eficiente e bem distribuída, geralmente nas regiões
mais ricas da cidade.
Logo, é necessário entender com maior profundidade do que trata a mobilidade
urbana, apresentado no próximo subcapítulo. A relação direta entre direito à cidade e
cidadania traçada aqui permitirá ampliar o olhar sobre a mobilidade urbana, objetivando
estabelecer, de forma definitiva, esse direito como aspecto central na justiça social.

1.5 – A Mobilidade Urbana
Quando buscamos entender do que trata a mobilidade, deparamos com um
conceito polissêmico, apropriado por diversas áreas de conhecimento que, embora se
valham de um campo semântico parecido, quase nunca querem dizer exatamente a
mesma coisa. Geralmente, a mobilidade diz respeito à mudança no espaço, ou no espaço‐
tempo, mas pode também significar a mudança de status. Existe mobilidade social, física,
adaptativa, energética30; enfim, uma infinidade de composições que, ao se associarem à
mobilidade, implicam uma ideia de movimento e circulação.

A ideia de mobilidade geralmente trata da mudança de um estado. A mobilidade social diz respeito à
mudança do seu status socioeconômico, enquanto a física trata da alteração das condições físicas e de bem
estar do indivíduo; a adaptativa se relaciona à aquisição de meios para adaptar‐se a condições adversas,
tanto de coisas quanto de pessoas, ao passo que a mobilidade energética diz respeito ao funcionamento
ininterrupto de equipamentos sujeitos à variação de alimentação de energia.
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Na área do urbanismo e do planejamento urbano, a mobilidade faz menção ao
deslocamento físico no espaço e inclui, no seu cerne, a característica socioeconômica dos
indivíduos urbanos. Tratar da mobilidade urbana engloba tanto as capacidades de
deslocamento no tempo‐espaço quanto suas possibilidades em relação à sua localização
no território, seu acesso à renda e, também, à infraestrutura de transporte.
Hoje, quando estudamos o urbano, a mobilidade passou a ser um componente
central no entendimento e qualificação das nossas cidades. O desenho delas se baseou
completamente pelas formas possíveis de deslocamento em seu território, de tal maneira
que avaliamos determinada cidade a partir da qualidade e condições de rapidez dos fluxos
que sua rede de infraestrutura proporcione.
Mobilidade é, literalmente, a possibilidade de se mover. É uma qualidade ou
propriedade do que é móvel. Logo, maior é a mobilidade quanto maior for sua capacidade
de se locomover – isto é, mudar de lugar. Por curiosidade, o termo mobilidade é definido
no dicionário31 como: Qualidade de móvel (1), Agitação (do que se move com animação)
(2), Facilidade em mudar de expressão (3) e Volubilidade, inconstância (4).
Logo, a mobilidade também diz respeito à inconstância. Essas ideias se associam à
noção de circulação, tão cara aos estudos urbanos. Circulação é um conceito importante
da contemporaneidade, tanto para entender o uso do território quanto as práticas
econômicas. Circulação, inclusive, se associa à vida: o que não tem circulação não vive.
Paul Virilio (apud SHELLER; URRY, 2006a), filósofo e urbanista francês, aponta que a
necessidade de circulação é uma das definições mais importantes do nosso tempo:

Virilio afirma que os sistemas são cada vez mais desenvolvidos para que haja
uma obrigação de circular, e isso vale para a água, o esgoto, pessoas, dinheiro e
ideias (1986). Circulação é uma noção poderosa que tem muitos impactos no
mundo social32 (SHELLER; URRY, 2006a, p. 6).

Assim, a ideia de circulação geralmente se associa aos aspectos positivos do
deslocamento, nos quais circular é “vida, virtude e prosperidade”, ao passo que parar é

Disponível no dicionário Aurélio, versão on‐line: <https://dicionariodoaurelio.com/mobilidade>. Acesso
em 27 jan. 2017.
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No original, em inglês: “Virilio maintains that systems are increasingly developed in which there is an
obligation to be circulating, and this is true of water, sewage, people, money, ideas (1986).”
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sinônimo de “estagnação e isolamento”. Nessa dicotomia, há muitas ideias importantes
que ajudam a entender o lugar que a mobilidade urbana atingiu no nosso tempo. A
obrigação da circulação, elucidada por Virilio no texto de Mimi Sheller e John Urry
(2006a), nos traz uma ideia relevante de como a circulação ocupou um lugar central nas
metrópoles contemporâneas:

A nova sociologia crítica objetiva denunciar a exploração do imóvel pelo móvel,
garantindo em última estância sua mobilidade sobre o passado. “Por isso,
paradoxalmente, raízes locais, lealdade e estabilidade são valores que hoje levam
à precariedade [...]”33 (BOLTANSKY; CHIAPELLO, 2005, p. 449 apud KAUFMANN;
MONTULET, 2008, p. 37).

Consequentemente, vemos a valoração da mobilidade e da circulação como valores
intrínsecos da era moderna. Desde a escola de Chicago (PARK; BURGESS, 1992[1925]),
havia a ideia de que a circulação de pessoas e coisas e a solidez e robustez dos
equipamentos que permitem tal circulação possivelmente seriam ótimos balizadores para
definir o “metabolismo de uma cidade”. Olhando para as cidades onde há maior circulação
de coisas e pessoas, ou onde as trocas comerciais são mais intensas, geralmente se
conformam aglomerações urbanas mais ricas e estruturadas. Portanto, aglomerações de
maior metabolismo urbano. Dessa forma, “cidades acumulam e retêm riqueza, controle e
poder por causa do que flui por elas, ao invés do que elas estaticamente contêm”34
(BEAVERSTOCH et al. apud GRAHAM; MARVIN, 2001, p. XXXI).
À vista disso, a infraestrutura urbana ganha potência a partir do uso para a
mobilidade que ela permite, para além do seu porte e capacidade. Bons equipamentos
urbanos são aqueles cuja dimensão condiz com o uso, e, cujo uso, realiza seus propósitos
de forma eficiente, segura e confortável no meio ambiente urbano.
Para Deleuze e Guattari (1986), a cidade é correlata à estrada, pois “a cidade existe
somente em função da circulação e dos circuitos; é um ponto singular no circuito que a
cria e que ela cria. Definida pelas entradas e saídas: algo precisa entrar nela e sair dela”

No original, em inglês: “The new critical sociology aims to denounce the exploitation of the immobile by the
mobile, the latter ensuring their mobility at the expense of the former. “This is why, paradoxically, local roots,
loyalty and stability are factors that today make for precarity” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2005, p. 449).
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No original, em inglês: “Cities accumulate and retain wealth, control and power because of what flows
through them, rather than what they statically contain” (BEAVERSTOCK; SMITH; TAYLOR., 2000, 126).
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(p. 186). Neste sentido, a cidade só existe no mundo contemporâneo por conta da
circulação.
A partir da perspectiva das cidades globais, proposta por Saskia Sassen (1991),
evidencia‐se que as grandes metrópoles de destaque são aquelas cujas trocas comerciais
são mais intensas, como por exemplo Londres, Nova Iorque, Tóquio, Pequim, São Paulo
etc. Manuel Herce (2009), em seu livro Sobre la Movilidad en la Ciudad, também aponta a
importância da relação entre o deslocamento e a economia nas cidades:

A quantia global e o tipo de deslocamentos que se produzem em uma cidade
dependem do desenvolvimento econômico e também da sua idiossincrasia
cultural; porém sua expressão espacial na forma de fluxos em diferentes modos
de deslocamento está relacionada com a localização de suas diferentes
atividades sobre o território35 (HERCE, 2009, p. 62).

Ou ainda, “se a cidade há de sobreviver, processo deve ser a palavra final. No final
da verdade urbana está a circulação”36 (SPIRO KOSTOF apud GRAHAM; MARVIN, 2001, p.
32). Então, o verdadeiro processo urbano é a circulação, o qual é facilitado pela
mobilidade.
Para além da importância da circulação na conformação de uma cidade e sua
situação no “panorama mundial de cidades”37 (SANCHEZ, 2003), a circulação é
fundamental dentro do perímetro urbano, engendrando a morfologia urbana de acordo
com o relevo e os equipamentos de transporte que o território comporta.
Consequentemente, forma urbana e mobilidade estão diretamente relacionados,
conforme apontado por Fabiana Izaga (2009):

Consideramos que mobilidade e forma urbana são dois aspectos de uma mesma
realidade social. Esta realidade social é, inicialmente, um sistema de interações
muito diversas que, para acontecerem, dependem tanto dos lugares afetados,
No original, em espanhol: “La cuantía global y el tipo de desplazamientos que se producen en una ciudad
dependen de su desarrollo económico y también de su idiosincrasia cultural; pero su expresión espacial en
forma de flujos en diferentes modos de desplazamiento está relacionada con la localización de sus diferentes
actividades sobre el territorio.”

35

No original, em inglês: “If the city is to survive, process must have the final word. In the end the urban truth
is in the flow.”

36

O panorama mundial de cidades trata da “integração das cidades no novo mapa do mundo” (SANCHEZ,
2003, p. 51), onde o destaque de determinadas cidades é condição para sua inserção no mundo atual, onde
a mobilidade urbana desempenha papel fundamental tanto no transporte quanto na promoção da “imagem
das cidades”.
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alguns deles especializados, como dos fluxos de mobilidade, necessários para se
passar de um lugar a outro. Esta afirmativa resulta da verificação de que a forma
urbana e a mobilidade perseguem finalidades parcialmente comuns, interagindo
uma sobre a outra, sendo, portanto, complementares e indissociáveis uma da
outra. A forma urbana condiciona as formas de mobilidade, juntamente com os
componentes políticos e econômicos que mediam fortemente esta relação, assim
como as condições de mobilidade influenciam a forma urbana (p. 5).

No interior do espaço intraurbano, o deslocamento de pessoas se configura
solidamente como esse campo de estudo da mobilidade urbana. A ideia da mobilidade,
para além do simples acesso ao transporte urbano, tal qual foi ostensivamente estudado
nas décadas de 1980 e 90, passa a relacionar o território, o tempo, as condições
socioespaciais e econômicas dos sujeitos, as infraestruturas e a interrelação de todos
esses aspectos.
O artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca que as pessoas
têm direito à liberdade de movimento, de forma que “muitos estudos aceitam o axioma
que o aumento da mobilidade espacial reflete o processo de democratização e liberdade
de movimento e – por extensão – o aumento da mobilidade social e igualdade em geral”
(KAUFMANN; MONTULET, 2008, p. 38).

Indissociavelmente, no incremento da

mobilidade, se reconhecem também o aumento da liberdade, da ascensão social e da
igualdade. Embora não sejam diretamente relacionados, pois incrementar a mobilidade
não necessariamente implica em aumentar a igualdade, a ampliação dos direitos urbanos
perpassa pela magnificação do direito à mobilidade, sendo este direito, sim, um caminho
possível, mas não único, a uma cidade (e uma sociedade) mais democrática e, portanto,
mais igualitária. Para Herce (2009), a mobilidade urbana tem um papel fundamental na
sociedade atual, onde

a mobilidade das pessoas adquiriu uma importância maior que tinha em
períodos anteriores da cidade contemporânea. Prova disso é a relevância que
essa palavra tomou não só no discurso urbanístico e ambiental como também
nos planos de infraestrutura de transporte, incluindo ainda os que foram
formulados com outros objetivos mais focados na articulação territorial ou no
desenvolvimento econômico38 (HERCE, 2009, p. 15).

38 No original, em espanhol: “En la sociedad actual, la movilidad de las personas ha adquirido una importancia

muy superior a la que tenía en periodos anteriores de la ciudad contemporánea. Prueba de ellos es la relevancia
que ha tomado esa palabra no sólo en el discurso urbanístico y en el medioambiental, sino también en los
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Portanto, a mobilidade é um “sistema de movimentos potenciais” (LÉVY, 2000).
Para esse autor, há três quesitos que compõem a mobilidade urbana e que, ao mesmo
tempo, são desiguais na composição das potencialidades da população, sobretudo a
brasileira, de acordo com sua renda e local onde residem: oferta de acessibilidade (acesso
às infraestruturas de transporte), competência da mobilidade (capacidade técnica e
financeira de locomoção), e capacidade de realização da cidadania (composta pelos dois
quesitos anteriores e ligado às condicionantes sociais e locacionais dos cidadãos). Logo, a
mobilidade é também a articulação de diversas potencialidades que transcendem a
simples possibilidade do deslocamento espacial pelo fato deste se ligar a diversos outros
aspectos da vida urbana, tais como renda, tempo e localização espacial.
Já para Kaufmann e Montulet (2008), a “mobilidade trata da implementação da
relação espaço‐tempo através da ação”39 (p. 39), de forma que a “mobilidade
frequentemente implica na escolha entre alternativas; e a gama de escolhas e
competências muda constantemente.”40 (p. 46). Dessa forma, os autores apontam que os
sujeitos que desejam ser móveis se confrontam, cada vez mais, com maiores
possibilidades de acesso, competências e apropriação. O acesso é adquirido através de
diversas formas, desde o uso do próprio corpo até as possibilidades socioeconômicas dos
sujeitos, assim como a competência, que inclui a aquisição do saber ou técnica para
utilizar determinado equipamento ou infraestrutura. Já a apropriação trata da análise dos
benefícios que determinado modo trará à sua mobilidade.
Outro conceito ligado à mobilidade é o da motilidade. Definido por Vincent
Kaufmann, Manfred Max Bergman e Dominique Joye (2004) no artigo Motilidade:
mobilidade enquanto capital 41, ele se baseia nos trabalhos de Lévy (2000) e Remy (2000).
Motilidade trata da maneira com que cada indivíduo se relaciona com o campo de
possibilidades relativas ao movimento e de que forma as utiliza. A motilidade ressalta a
importância do uso da mobilidade como forma de construção da posição social do
planes de infraestructuras de transporte, incluso aunque éstos se hayan formulado con otros objetivos más
centrados en la articulación territorial o el desarrollo económico.”
No original, em inglês: “[...] mobility may be viewed as the implementation of the space-time relationship
through action.”

39

No original, em inglês: “Mobility implies frequent choices between alternatives; the range of choices and
competencies keeps changing.”

40

41

No original em inglês: Motility: mobility as capital.
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indivíduo na sociedade. Assim como o dinheiro é considerado um capital econômico, o
conhecimento um capital cultural e a rede de relações um capital social, nestes
parâmetros, a motilidade passa a ser um “capital do movimento” (KAUFMANN;
MONTULET, 2008, p. 52). As pessoas podem ter grande ou pequena motilidade, mas
podem possuí‐la de formas diferentes, uma vez que ela se refere tanto à verticalidade
(maior ou menor posição social de acordo com a mobilidade) quanto à horizontalidade
(novas formas de viver e de se relacionar perante as possibilidades de deslocamento
tempo‐espaço). Por consequência, o bem estar do cidadão não deriva apenas do seu status
social, mas também das formas que se relaciona com o território.
Motilidade, portanto, vincula‐se às habilidades de locomoção e à capacidade de
organização das atividades no tempo e no espaço, das quais a mobilidade passa a se
imbuir de “estratégia, valores, percepção e hábitos” (KAUFMANN; BERGMAN; JOYE, 2004,
p. 53):

Adquirir motilidade e transformá‐la em movimento realiza‐se a partir de
decisões relativas à projetos e maneiras de se comportar que vão além da mera
mobilidade espacial. Motilidade serve aos atores e se constitui um capital que
eles podem mobilizar para realizar seus projetos, sem ignorar os
constrangimentos aos quais estão ligados42 (Idem, p. 46).

Voltando à mobilidade urbana, uma de suas potencialidades, e talvez a mais
inteligível delas, é o deslocamento urbano consumado na forma de infraestrutura de
transporte. Porém, para além do movimento físico, a mobilidade urbana é também uma
ferramenta de justiça social. Uma vez que a distribuição espacial dos postos de trabalho,
serviços e infraestrutura adequada se distanciam dos locais de moradia da maioria da
população – fato que, como já foi abordado, se agrava para as parcelas mais pobres, que
busca nas periferias locais de moradia condizentes com sua renda –, ampliar a mobilidade
urbana dos indivíduos tem relação direta com a possibilidade de minimizar desigualdades
sociais. O conceito de mobilidade se articula ao conceito de segregação de forma que esta

No original em inglês: “Acquiring motility and changing it into moves takes place via decisions relative to
projects and forms of behaviour that go beyond mere spatial mobility. Motility serves the players” aspirations
and constitutes a capital they can mobilise to realise their projects, without ignoring the constraints by which
they are otherwise bound.”
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se reduz quanto maior a mobilidade do sujeito. Nas palavras de Mauro Kleiman (2011, p.
3),

[...] a capacidade de mobilidade é uma condição de participação no mundo
urbano, mas que para efetivar‐se precisa de um conjunto de fatores, como entre
outros o nível de renda, a existência de modais de transportes coletivos e
particulares e sua acessibilidade segundo o nível de renda. De modo que pode
existir deslocamentos sem mobilidade.

Sendo a mobilidade uma “condição de participação no mundo urbano”, ela se
relaciona diretamente, portanto, com o direito à cidade. Um sujeito involuntariamente
imóvel é também um sujeito esvaziado de direitos. Assim, as escolhas políticas para a
mobilidade são cada vez mais fundamentais e diretamente relacionadas ao direito à
cidade, estando cada vez mais presentes no discurso e na pauta dos governantes que não
conseguem preterir a pauta da mobilidade em vista dos volumosos problemas urbanos
que a imobilidade acarreta.
A partir deste ponto, constatamos que o conceito de cidadania, abordado
anteriormente, se associa à ideia de mobilidade urbana a partir do argumento de diversos
autores, de forma que a capacidade que os cidadãos apresentam em se deslocar está
ligado à realização da sua cidadania, com base tanto nas suas possibilidades quanto nas
suas escolhas.
Uma vez que a efetivação da mobilidade urbana se dá por meio do aumento das
condições de deslocamento – o que significa majoritariamente no aumento da
disponibilidade, extensão e qualidade das infraestruturas de transporte, especialmente
do sistema público, o planejamento e os investimentos para tal realização –, estes são o
pontos‐chave de qualquer avanço.
Aumentar a mobilidade é, também, aumentar a inclusão de mais pessoas aos
sistemas existentes de transporte e criar novas modalidades e meios de interconexão,
ampliando e dinamizando as redes, permitindo que os sujeitos tenham mais opções e
possam fazer escolhas com base em suas possibilidades e preferências. Afinal, o que
qualifica uma rede de transporte é a quantidade de conexões e sua qualidade a ser feita
através de diversos meios de transporte. Para Eduardo Vasconcellos (2000, p. 89), trata‐
se de uma ação política das mais importantes:
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Ao contrário do que pode parecer a princípio – e que de certa forma corresponde
à visão da maioria das pessoas – o planejamento da circulação não é uma técnica
“menos” restrita a serviços especializados na área da engenharia. Ele é tão ou
mais político do que as demais técnicas de intervenção, uma vez que distribui um
espaço escasso entre interesses conflitantes.

Logo, ficam claras as diversas dimensões da mobilidade urbana, para além do
deslocamento físico simplesmente. Tratá‐la na esfera política, do direito adquirido e do
direito social, amplia sua compreensão e nos permite realizar uma leitura mais precisa
dos deslocamentos no território.
Diferentemente da fala de ex‐presidente Washington Luís43 proferida em 25 de
agosto de 1928, em que afirmava que “governar é abrir estradas” –, ressaltamos que
governar em prol da mobilidade atualmente distancia‐se relevantemente de seu
propósito de promover o uso do automóvel individual. Embora ainda hoje o rodoviarismo
esteja arraigado na nossa sociedade como um valor intrínseco da mobilidade urbana, a
valorização de outras formas de deslocamento no espaço urbano ainda parece ser pouco
vista para a mudança do paradigma rodoviarista – indicando, por conseguinte, a
necessidade de promovê‐la.
Neste cenário, grande parte da infraestrutura produzida e deixada como legado de
tempos passados, no Brasil, é para o automóvel. O último grande investimento público
focado na mobilidade urbana ocorrido no âmbito federal foi o Plano de Aceleração do
Crescimento44 em 2011, denominado PAC Mobilidade Grandes Cidades. Porém, segundo
Vitoi (2013), observou‐se que 45% dos empreendimentos financiados pelo PAC até o ano
de 2014 se referiam a obras viárias para automóveis individuais, adversando as premissas
do PNMU sobre investimentos em infraestruturas que privilegiassem os transportes
públicos e coletivos.
Por conseguinte, o papel do Estado é fundamental na promoção da mobilidade.
Embora o aparato jurídico atual forneça as ferramentas necessárias para a promoção da

Frase atribuída ao presidente quando inaugurou a primeira rodovia asfaltada do país, ligando o Rio de
Janeiro à Petrópolis. Dado obtido em WASHINGTON LUÍS INAUGURA... (2013).

43

Criado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC foi um programa federal de
investimentos de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética. Esse programa
dobrou, durante sua vigência, os gastos em investimentos públicos para obras de infraestrutura (de 1,62%
do PIB em 2006 para 3,27% em 2010 – dados do site www.pac.gov.br). Em 2011 foi lançado o PAC
Mobilidade Grandes Cidades, voltado aos investimentos em transporte de média e alta capacidade.
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mobilidade, a realidade da maioria das cidades brasileiras, sobretudo do Rio de Janeiro,
se apresenta de outra forma:

A provisão da infraestrutura é feita normalmente pelo Estado, por meio de uma
rede de vias, mas as técnicas utilizadas para a construção dessa infraestrutura
favorecem os investimentos pró‐automóvel, onde as elites e os setores da classe
média compram automóveis e os demais setores usam transporte público
fornecido por entidades privadas. Isto resulta em um espaço de circulação no
qual as necessidades dos papeis mais vulneráveis (pedestres, ciclistas,
passageiros de transporte público) são minimizadas em favor da utilização
eficiente do automóvel (VASCONCELLOS, 1996, p. 170).

Assim, a infraestrutura rodoviária passa a ganhar, equivocadamente, um lugar de
destaque na promoção da mobilidade, uma vez que “o papel das infraestruturas como
fator de desenvolvimento econômico levou a uma permanente reivindicação de
ampliação das redes de aumento da sua complexidade”45 (HERCE, 2009, p. 17).
E, no Brasil, notadamente, a ampliação da rede se deu majoritariamente no modo
de transporte rodoviário‐motorizado, sem que isso representasse efetivamente a
melhoria das condições de mobilidade nas cidades brasileiras. Esse “progresso dos
transportes” acabou por absorver “cada vez mais tempo e espaço” (Idem, p. 23) das nossas
cidades.
Em perspectiva estrangeira, Mimi Sheller e John Urry (2006b) alegam que a “visão
sociológica da vida urbana falhou em considerar o impacto estrondoso dos automóveis”46
(p. 209) nas cidades contemporâneas. Embora o carro tenha reconfigurado o espaço
urbano desde a década de 1950, foi na conquista da “liberdade” e da “velocidade” que
consolidou sua primazia sobre os outros modos de transporte, e cujos valores tentam ser
transpostos para outros meios de transporte atualmente.
A valoração da liberdade e da velocidade, tão verossímil no caso do automóvel, se
tornou verdadeiro fetiche da vida moderna, segundo Rammler (2008). A conquista de
novas velocidades foi o que permitiu ao movimento moderno planejar cidades tão
extensas, uma vez que “a mobilidade é essencial para o funcionamento da sociedade

No original, em espanhol: “El papel de las infraestructuras como factor de desarrollo económico ha llevado
a una permanente reivindicación de ampliación de las redes, de aumento de su complejidad”.

45

No original, em inglês: “[...] sociology’s view of urban life failed to consider the overwhelming impact of the
automobile [...]”
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moderna”47 (p. 72). O sociólogo Richard Sennett, por sua vez, complementa que,
atualmente, viaja‐se com uma rapidez que nossos ancestrais sequer poderiam conceber:

[...] A tecnologia da locomoção – dos automóveis às grandes rodovias – permitiu
que as pessoas se deslocassem para áreas além da periferia. O espaço tornou‐se
um lugar de passagem, medido pela facilidade com que dirigimos através dele ou
nos afastamos dele. A visão que o motorista ao volante descortina à sua frente é
a de um lugar escravizado às regras de locomoção e naturalizado por elas: basta
um mínimo de reações pessoas para se dirigir bem e com segurança: sinais
padronizados, linhas que demarquem as pistas, bueiros, além de ruas vazias de
pedestres. Transformado em um simples corredor, o espaço urbano perde
qualquer atrativo para o motorista, que só deseja atravessá‐lo (SENNETT, 2003,
p. 17).

A cidade moderna se tornou o lugar da ordem e da primazia do automóvel,
impregnado de falta de contato (Idem, ibidem, p. 19). Perante essa constatação,
juntamente com a perspectiva da extensão das cidades (DAVIS, 2006) e seu consequente
adensamento, o levantamento de novas respostas para os deslocamentos urbanos é
urgente:

A alternativa a esse processo só pode localizar‐se na capacidade de entender que
unicamente com a concentração urbana e com a densidade de ocupação do solo
se pode alcançar um novo modelo de mobilidade que atenda às necessidades de
todos os cidadãos, que descanse sobre formas menos custosas e mais saudáveis
de deslocamento, [...]48(HERCE, 2009, p. 17).

Há, ainda, outra dimensão a ser abordada quando tratamos da mobilidade, que é a
qualidade dos deslocamentos. Para além da oferta e da possibilidade do sujeito, esse é um
viés qualitativo que faz parte da composição da mobilidade dos sujeitos urbanos. Neste
sentido, são importantes os fatores de consideração como “tempo”, “segurança”,
“conforto”, “pontualidade”, “assiduidade”, “facilidade de acesso” etc.
Dessa forma, a mobilidade é composta de diversos quesitos. Uma vez que as
possibilidades são “postas à mesa”, todos os fatores acima são averiguados, alguns
influindo mais que outros, de acordo com a posição social dos sujeitos. Por exemplo,
47

No original, em inglês: “[...] mobility is essential for modern society to function.”

No original, em espanhol: La alternativa a ese proceso sólo puede radicar en la capacidad de entender que
únicamente con la concentración urbana y con la densidad de ocupación del suelo puede alcanzarse un nuevo
modelo de movilidad que atienda a las necesidades de todos los ciudadanos, que descanse sobre formas menos
costosas y más saludables de desplazamiento, [...].
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quando o custo é baixo, relativizam‐se conforto e tempo. Ou quando o conforto é alto,
tempo e custo podem ser flexibilizados.
Considerando esse panorama49 e todas as possibilidades possíveis de
deslocamentos urbanos, uma resposta possível para a mobilidade nas nossas cidades vem
da valoração da mobilidade ativa, especialmente aquela ligada ao uso da bicicleta. Quando
analisados os itens acima, a adoção da bicicleta no ambiente urbano é capaz de trazer
diversas possibilidades de melhoria, a serem discutidas no capítulo a seguir.

“Estudos desenvolvidos em São Paulo dão conta de custo (generalizado) do congestionamento diário, da
ordem de R$ 34 bilhões por ano, muito maior do que o investimento necessário para a maioria dos sistemas
públicos coletivos. Ao mesmo tempo, pesquisas realizadas pela LSE (London School of Economics) estimam
a economia (positiva) atualmente girada pelo uso da bicicleta como sendo de £ 3,3 milhões, com custos
econômicos, sociais e ambientais bem menores do que os impostos atualmente pelo tráfego motorizado”
(ROSA; HERZOG; ESTEVES, 2012, p. 174).
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Capítulo II – Mobilidade por Bicicletas

2.1 – Introdução

Neste capítulo, é apresentada a mobilidade por bicicletas, suas definições,
benefícios e limitações. No subcapítulo 2.2 – A mobilidade ativa através da bicicleta – Um
panorama legal e histórico, foi apresentada a origem desse modo de transporte, seu
desenvolvimento e as bases legais que a estabelecem como prioridade em termos de
mobilidade urbana no Brasil. No subcapítulo 2.3 – Bicicletas no meio ambiente urbano –
uma abordagem sustentável, são exploradas as particularidades da adoção desse modo de
transporte nas cidades mediante a abordagem da sustentabilidade.
Por fim, no item 2.4 – Aspectos relevantes do uso da bicicleta no meio ambiente
urbano, é realizada uma exploração teórica acerca dos aspectos mais relevantes do uso da
bicicleta nas cidades a partir da referência de autores‐chave que abordam a mobilidade
ativa por bicicleta nos seus mais diversos aspectos.

2.2 – A mobilidade ativa através da bicicleta – Um panorama legal e histórico
A bicicleta como meio de transporte urbano tem sido apontada como uma solução
possível, embora parcial, ao caótico panorama da mobilidade urbana nas cidades
mundiais. Portanto, investigar a importância desse modo de transporte é fundamental
para o entendimento das possibilidades que engendra e do papel desempenhado pelo
sistema de infraestrutura cicloviária no sentido de como respalda e potencializa o seu uso.
Encontra‐se em diversos websites e blogs sobre o tema que a solução para os
problemas de mobilidade tangencia a clássica frase de que “o equipamento do futuro vem
do passado”50. Esse equipamento do futuro alude à resposta que a mobilidade ativa por
bicicletas pode oferecer às cidades, haja vista o fato de ser um equipamento antigo e
amplamente conhecido no mundo inteiro. Assim, a bicicleta como solução já está
50

Autor desconhecido.
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consolidada em diversas cidades do mundo e cuja observância histórica caberá, também,
neste capítulo.
Mobilidade ativa per se apresenta uma definição bastante simples, cujo
entendimento, no entanto, ainda escapa à maior parte da sociedade. Isso se deve ao fato
dessa classificação de mobilidade ser relativamente recente e, também, à desatenção
comumente dada aos modos mais simples de deslocamento, mesmo que andar a pé e de
bicicleta sejam meios essenciais para grande parte das viagens diárias realizadas no
ambiente urbano.
A mobilidade ativa trata dos meios de locomoção que usam a própria energia
humana para o deslocamento, isto é, onde o próprio viajante se torna agente responsável
por sua movimentação no tempo e no espaço. Assim, ela engloba tanto os deslocamentos
a pé quanto os deslocamentos mediados por equipamentos mecânicos não motorizados,
a exemplo da bicicleta. Aos olhos da legislação brasileira, a mobilidade ativa é tratada por
“modos não motorizados”, ou no caso da bicicleta, por “veículos movidos à propulsão
humana”.
Essas definições estão presentes nos dois documentos específicos que regem a
mobilidade urbana nacional – a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU – Lei nº
12.587, 2012) e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, 1997), sem nos
esquecermos da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, de 2001.
A PNMU classifica a mobilidade em “motorizada” e “não motorizada”, sendo que
esta última se refere ao que denominamos aqui de modos de transporte ativos. Já o CTB
define o tipo de propulsão de cada modo de transporte, categorizados em “equipamentos
automotores”, “propulsão humana” ou “propulsão animal”. Nenhum dos dois documentos
menciona especificamente os conceitos de “mobilidade ativa” ou “modais ativos”,
permitindo questionar se, na legislação brasileira atual, mesmo contemplando a bicicleta
em espectros diversos nos seus respectivos textos, se reconhece devidamente os modais
ativos como modos de transporte urbano.
Embora quase todos os deslocamentos nas cidades pressuponham a participação
da mobilidade ativa como auxiliar à realização de viagens por outros tipos de transporte
(como uma caminhada ou pedalada até a estação de metrô, ponto de ônibus, aeroporto,
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estacionamento etc.), trata‐se, portanto, de um tema novo e ainda pouco estudado no
campo dos estudos urbanos51:

[...] no tocante ao transporte de pessoas, cabe fazer a observação de que, além
de transportadas por algum veículo, podem transportar‐se a si mesmas; o
transporte deveria, dessa forma, preocupar‐se das viagens a pé e no solo em
veículos mecânicos; é a disponibilidade de energia de cada momento histórico
que determina que coisas são móveis ou imóveis (ou que modo de transporte
será prioritário, assinalo eu desde a ótica atual do problema)52 (HERCE, 2009, p.
22).

Para promover novas tecnologias de deslocamento, considera‐se tanto a energia
disponível em cada momento histórico da nossa sociedade, cada vez maior, e os meios
técnicos para utilizá‐las, a cada dia mais extensivos. Assim, ampliar a dimensão da
mobilidade ativa pressupõe o oferecimento de um novo paradigma para os estudos
urbanos, uma vez que a grande disponibilidade energética e tecnológica existente
atualmente ainda não trouxe respostas completas e abrangentes à mobilidade urbana
como ela se apresenta hoje em dia, especialmente nos países capitalistas periféricos, como
o Brasil.
Surgida efetivamente na segunda metade do século XIX na França53 (BINATTI,
2016), a bicicleta – ou velocípede, como tratada originalmente –, tinha como proposta
substituir o uso de cavalos nos deslocamentos por tração animal, o que lhe conferiu o
apelido de “cavalo de ferro” (p. 13). Por outro lado, Schetino (2007) explica que foram os
irmãos Pierre e Ernest Michaux que, em 1861, revolucionaram o antigo “cavalo de ferro”
ao colocar os pedais sobre o eixo da roda dianteira, fazendo com que, pela primeira vez, a

Embora recentes, dados da ONG Ciclocidade elenca de forma substanciosa o número de iniciativas,
reportagens e estudos relacionados à mobilidade ativa, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro
(ver CICLOCIDADE. A mobilidade ativa na cidade de São Paulo. São Paulo, dezembro de 2016).
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No original, em espanhol: “[...] en lo tocante al transporte de personas, cabe hacer la observación de que,
además de ser transportadas por algún vehículo, pueden transportarse a si mismas; el transporte debería,
pues, preocuparse de los viajes a pie y no sólo en vehículos mecánicos; es la disponibilidad de energía la que en
cada momento histórico determina qué cosas son muebles o inmuebles (o qué modo de transporte ha de ser
prioritario, añado yo desde la óptica actual del problema)”.
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Embora referenciada como sendo uma invenção francesa, “Estudos dedicados à história da bicicleta
geralmente apresentam registros de dois modelos como importantes antecessores. O primeiro, um desenho
entre os inúmeros projetos de Leonardo da Vinci, muito semelhante à bicicleta, que não chegou a ser testado
ou construído. E o outro, a Draisana, máquina de madeira que consistia em duas rodas ligadas por um
tronco. O nome era uma menção ao seu inventor, o Barão de Drassler, que em 1817 na Alemanha ficou
conhecido pelos passeios com sua máquina (SCHETINO, 2007, p. 67).
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bicicleta fosse controlada e movimentada pela força humana. Esse advento atingiria o
“formato” da bicicleta tal como conhecemos hoje por volta do final do século XIX
(VIGARELO, 1988 apud SCHETINO, 2007).
No Brasil, a bicicleta está presente desde o início do século XX, mas só se
popularizou a partir da segunda metade do mesmo século com a criação das primeiras
fábricas no Brasil. Diferentemente das primeiras bicicletas aportadas no país, originárias
da Europa, simbolizando status e utilizadas como objeto de lazer pelas elites, as bicicletas
nacionais se tornaram rapidamente um dos principais meios de transporte utilizados nas
zonas industriais (BINATTI, 2016).
Portanto, em síntese, o registro histórico indica o nascimento da cultura da
bicicleta no Brasil através de duas formas distintas e diametralmente opostas, cujas
realidades permanecem existentes até os dias de hoje54: a primeira, como meio de
transporte para fins recreativos das elites; a segunda, como meio de transporte para fins
de deslocamento cotidiano da classe trabalhadora. Assim, sendo permeada por
representações distintas no imaginário urbano e, também, na maneira como é
efetivamente utilizada para fins de circulação, pode‐se dizer que a consideração da
bicicleta como modo de transporte compositivo nos deslocamentos na cidade ainda é
incipiente.

2.3 – Bicicletas no meio ambiente urbano – uma abordagem sustentável
No que tange à mobilidade urbana, observa‐se atualmente um quadro de grande
complexidade, mas também de possibilidades, onde velocidade, tempo, custo e conforto
não definem totalmente as escolhas de viagens e tampouco qualificam a “boa” viagem
intraurbana – fato oposto ao entendimento do movimento moderno sobre a questão55. De
acordo com Beige e Axhausen (2017, p. 180), existe uma “perspectiva longitudinal”

Enquanto dados da Pesquisa Nacional do Perfil do Ciclista (2015 e 2017) indicam a prevalência de
ciclistas de menor renda nas cidades, a implantação dos sistemas de bicicletas públicas compartilhadas no
Brasil se concentram nos bairros de maior renda.

54

Para os modernistas, a possibilidade da posse do veículo individual, a conquista de velocidades cada vez
maiores e o desenvolvimento da tecnologia estavam indissociavelmente ligadas ao avanço da mobilidade
urbana. Para tanto, os projetos modernistas privilegiavam grandes infraestruturas viárias para o transporte
individual, a exemplo de Brasília.
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disponível para escolhas de diferentes modos de transporte, nas quais dimensões como
“história familiar, localização de residência, educação, emprego e propriedade de
ferramentas da mobilidade” operam de forma diferente nas variáveis disponíveis,
influenciando subjetivamente a escolha lógica para a mobilidade através desses fatores.
Neste sentido, a mobilidade por bicicleta no ambiente urbano, como ela se
apresenta hoje, traz grandes desafios. Primeiramente, conforme exposto no último item,
deve‐se reconhecê‐la como um modo de transporte legítimo, descontruindo a ideia de que
seu uso seja exclusivamente para fins de lazer, conscientizando e solidarizando a
população em relação aos seus benefícios e usos potenciais.
A bicicleta, ao contrário da maioria dos outros modos de transporte, não pressupõe
uma rede de infraestrutura própria para sua realização. Embora a infraestrutura
cicloviária seja indutor de seu uso, facilitando e garantindo a segurança dos ciclistas (cuja
análise é o objeto de estudo desta tese), pode‐se dizer que não se trata de uma condição
sine qua non para seu uso no ambiente urbano.
Esse fato se observa nas áreas periféricas das cidades brasileiras (ZANCHETTA;
ITALIANI, 2014), onde esse veículo tende a ser preferencial para os pobres urbanos em
virtude do baixo custo de aquisição e operação. Em geral, na medida em que não dispõem
de infraestrutura específica para a realização de seus deslocamentos diários, resta a essa
população adaptar o uso da bicicleta conforme a infraestrutura viária de circulação
existente, disputando espaço com carros, caminhões, motocicletas e, também, pedestres
– no caso das calçadas.
Segundo Buehler e Pucher (2007), existem muitas razões para se encorajar o uso
da bicicleta: praticamente não produz barulho ou poluição do ar e consome pouquíssima
energia não renovável. A única energia necessária é gerada pelo próprio ciclista, de modo
que o uso dessa energia é empregado no exercício cardiovascular. Além disto, a bicicleta
requer apenas uma fração do espaço ocupado por um automóvel, tanto para circular pelas
vias, bem como para estacionar. Para Tieppo (2017, p. 22), é um meio de transporte muito
mais econômico, “tanto do ponto de vista dos custos diretos por parte do usuário, quanto
sob a perspectiva de estrutura pública”.
Diante desse panorama, é urgente pensar novas soluções que resolvam, de forma
mais completa, a imensa gama de problemas urbanos enfrentados por quem se desloca
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nas cidades brasileiras. Perante a grande desigualdade socioespacial dessas cidades,
sobretudo do Rio de Janeiro e da distribuição desigual de sua infraestrutura (Ver Capítulo
IV), o que se apresenta é a multidimensionalidade dos problemas de mobilidade,
conforme explica Costa (2008, p. 17):

[...] pode‐se dizer que os problemas de mobilidade são multidimensionais e não
envolvem exclusivamente questões ligadas ao acesso aos meios de transporte.
Estes envolvem também questões mais complexas do cotidiano, além de
aspectos ligados ao planejamento físico e organização das cidades. Todos estes
fatores exercem, por sua vez, influência direta sobre a sustentabilidade das
cidades. Em última análise, pode‐se referir que os problemas de mobilidade,
segundo diversas formas e dimensões têm contribuído para o declínio da
qualidade de vida da população das cidades.

Neste sentido, surge o componente “sustentabilidade”, que acaba por sumarizar de
certa forma algumas das vantagens inerentes que a bicicleta apresenta. Tida como
condição para se pensar as formas de mobilidade atuais e do futuro, a ideia de cidades
sustentáveis passou a ser recorrente a partir da década de 1990 com a criação da Agenda
21, na Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, sediada
no Rio de Janeiro em 1992. A partir de então, garantir os meios de reprodução das
atividades humanas sem onerar o meio ambiente tem sido uma busca constante nas
políticas urbanas, pelo menos em seu discurso. O mesmo ocorre com a mobilidade urbana,
que passa a contar com uma nova definição – a de ‘Mobilidade Urbana Sustentável’,
segundo texto da PNMU (Lei nº 12.587):

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de um
conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso
amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não‐
motorizados e coletivos de transportes, de forma efetiva, que não gere
segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável
(BRASIL, 2012).

Entre suas diretrizes da PNMU, destacam‐se a priorização do transporte coletivo
em relação ao transporte privado e a priorização do transporte ativo em relação ao
motorizado. Essa última definição engendra grande importância quando estabelece o
modo ativo de transporte como prioridade. Assim, baseando‐se na concepção de
“eficiência energética”, premissa da PNMU, e no fato de manter a oferta de serviços com
foco em “minimizar o consumo de energia fóssil e outros recursos materiais” (ACSELRAD,
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1999), as diretrizes dessa política buscam legislar sobre a construção de um ambiente
favorável para o investimento e aceitação do transporte por bicicletas, mesmo que, na
realidade, sua efetividade não seja ainda tão proeminente.
Assim, uma das questões colocadas por esse novo arcabouço legal de priorização
do modo ativo de transporte é a inclusão da bicicleta na solução dos problemas de
mobilidade urbana:

[...] muito tem se falado sobre os desafios e as soluções para os problemas da
mobilidade urbana, especialmente aqueles que incidem negativamente sobre as
dimensões social e ambiental da vida urbana. A superação desses graves
problemas de mobilidade existentes hoje em nossas cidades passa
inevitavelmente pelo transporte ativo – entendido como pedalar e andar – e por
seu papel fundamental na construção de cidades mais socialmente justas e
sustentáveis (ANDRADE; RODRIGUES; MARINO et al., 2016, p. 11).

Nessa seara, o uso da bicicleta nas cidades se estabelece como uma mudança
paradigmática no rol dos transportes urbanos. Mesmo não sendo uma forma inédita de se
deslocar, a bicicleta tem ganho prestígio em função das externalidades positivas que
apresenta tanto para seus usuários quanto para o ambiente urbano, embora conte com
uma exígua infraestrutura para sua realização. Desse modo, podemos afirmar que,
perante a dinâmica da vida urbana contemporânea e a multiplicidade das possibilidades
de deslocamento no território, novas formas de mobilidade urbana mais sustentáveis não
são apenas desejáveis, mas sim necessárias:

Longas jornadas de ida e volta geram cansaço e depressão. Quanto maior o
número de motores ligados (parados ou em marcha lenta em gigantescos
engarrafamentos), maior a emissão de poluentes, maior o número de doentes,
maior os custos com remédios ou tratamentos. [...] é nesse cenário caótico que
várias cidades do mundo começaram a rever seus conceitos. É preciso coragem
para repensar o modelo e reordenar prioridades. Em síntese, pode‐se dizer que
a taxa de sucesso desses novos projetos foi proporcional à redução do espaço
reservado aos automóveis. Interligar os diferentes modais de transporte
emprestando organicidade ao planejamento é outro traço comum a essas
cidades que, sem exceção, abriram caminho para as bicicletas. A “magrela” jamais
será a solução para todos os problemas de mobilidade, mas sem dúvida alguma,
a melhoria da mobilidade passa por ela (TRIGUEIRO, 2016, p. 7).

A partir da proposta de reduzir o espaço para os automóveis e aumentá‐lo para as
bicicletas, seria possível “desvelar” uma nova forma de relação entre cidadão e cidade,
muito diferente daquela proposta pela alta velocidade e pelo isolamento termoacústico
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oferecidos pelos automóveis, uma vez que os ciclistas se deslocam à velocidade das
reações humanas (HOBSBAWM, 2002). A essa relação, podemos caracterizá‐la a partir de
uma simbiose entre o passageiro – isto é, o ciclista – e seu equipamento mecânico. Em
outras palavras, trata‐se de um sujeito híbrido, mecanizado, pluripotente, absolutamente
móvel, com velocidade maior que a do pedestre, mas que se relaciona com o ambiente
urbano praticamente na mesma condição, atuando no entorno de forma substantiva,
possibilitando interações maiores com o comércio local e com os equipamentos públicos.
Nesse contexto, o ciclista se apresenta, muitas vezes, como bastião das mudanças
de mobilidade urbana, posicionando‐se na figura de sujeito urbano consciente e,
geralmente, ativista das causas da mobilidade ativa (MARINO, 2019), advogando em prol
de uma cidade mais “ciclável” e menos motorizada, e, portanto, mais sustentável. Logo,
esses cicloativistas, combativos na afirmação do uso da bicicleta nas cidades, atuam de
diversas formas para transformar o ciclismo em um novo paradigma, incitando a criação
de uma nova ordem urbana mais sustentável e de maior respeito e proteção à figura do
ciclista e, por que não, do pedestre (Idem).
E embora seja um condutor individualizado, assim como o motorista de um veículo
motorizado, como o automóvel, o ciclista depende ostensivamente da coletividade para
realizar seu deslocamento por meio das infraestruturas oferecidas e da segurança do
ambiente urbano. Por conta da grande interação com o entorno, suscetível aos barulhos,
aos odores, à relação vulnerável com pedestres e aos obstáculos que se apresentam no
meio do caminho, incluindo aqui as ameaças do trânsito viário a quem pedala, podemos
tratar a adoção do uso da bicicleta nas cidades como uma forma de transporte ao mesmo
tempo individual, mas também coletiva devido a todas essas interfaces.
Neste sentido, a perspectiva de uma mudança de visão sobre o meio ambiente
urbano se faz necessária de forma a tornar mais inteligível e público o que se entende por
“sustentável”. Para Graziella Demantova e Emília Wanda Rutkowski (2007)

Tal atitude é necessária para que seja possível não mais olhar as cidades como
sendo um espaço absoluto (estritamente físico), mas sim um espaço relativo
(social e integrado aos recursos e processos ecológicos), no entendimento de que
este é o caminho inicial para a construção de um processo de sustentabilidade
urbana.
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Logo, a conceituação de espaço absoluto, como a cidade, e do espaço relativo, como
os processos sociais que ocorrem nela, nos ajuda a entender a relação do ciclista urbano
com o ambiente construído. Assim, essa relação de proximidade e codependência entre
eles assume a possibilidade de potencializar o que se entende por sustentabilidade
urbana, uma vez que o ciclista sintetiza, em grande parte, as próprias representações e
premissas da mobilidade sustentável (ANDRADE; RODRIGUES; MARINO et al., 2016;
ACSELRAD, 1999) ao passo que a presença de ciclistas também amplifica as interações
sociais no espaço urbano.
Nessa tônica, tanto o sujeito‐ciclista como o sujeito‐pedestre acabam tornando‐se
indutores da ampliação das interações sociais na medida em que circulam em baixa
velocidade e que estão sensorialmente conectados com seu entorno, ao contrário dos
passageiros de veículos automotores (alheios ao exterior devido à alta velocidade com a
qual perpassam os lugares e o espaço). Assim, o volume de ciclistas e pedestres nas ruas
tende a tornar o espaço urbano, para ambos, mais seguro. O dossiê de Mobilidade Ativa
(CICLOCIDADE; CIDADE A PÉ, 2016) corrobora esse apontamento, mostrando como o
aumento de ciclistas nas ruas contribui para efetivar uma maior segurança de utilização
desse modo de transporte:

Desta forma, uma bicicleta tem sua potencialidade aumentada à medida que um
número cada vez maior de pessoas utiliza este meio de transporte. Não à toa o
famigerado estudo de Jacobse em "Safety in numbers: more walkers and
bicyclists, safer walking and bicycling", de 2003, relaciona a segurança de
ciclistas no trânsito com o número de viagens feitas em bicicletas. Tal
levantamento utilizou dados de cidades da Califórnia (Estados Unidos),
Dinamarca, Holanda e do Reino Unido. O resultado do estudo foi que quanto
maior o número de ciclistas, menor é a proporção de colisões e atropelamentos
envolvendo ciclistas, contradizendo o senso comum de que mais pessoas em
bicicletas representariam um aumento de risco a esta população (CICLOCIDADE;
CIDADE A PÉ, 2016, p. 14)

Não obstante a percepção de segurança proporcionada pelo aumento do número
de pessoas pedalando, outra grande implicação desse aumento é a criação de um círculo
virtuoso no qual se amplia o número de ciclistas à medida que a visibilidade da massa
crítica de ciclistas ativistas e praticantes também vai aumentando na cidade. Ou seja, estes
últimos, que são porta‐vozes, estimulam a adesão de novos ciclistas regulares, bem como
novos ciclistas ativistas. Dessa forma, um meio ambiente urbano preparado para o ciclista
e seu uso efetivo acaba por motivar ainda mais o uso desse modo de transporte:
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Estudos de países de renda alta mostram que tanto o meio ambiente construído
quanto o meio ambiente social, assim como políticas associadas são muito
importantes em termo de aumento do uso da bicicleta para fins de transporte
urbano56 (FLORINDO; BARROZO; TURRELL et al., 2018, on-line).

Nitidamente, o respaldo da infraestrutura no espaço urbano é tão importante
quanto o meio ambiente social para aumentar o uso da bicicleta, conforme apontado por
Florindo, Barrozo, Turrell et al. (2018). Em seu estudo, identificou‐se a prevalência de
ciclistas quando seu local de residência dista até 500 metros de estações de trem/metrô
e de ciclovias. O estudo conclui, ainda, que a infraestrutura cicloviária dá mais estímulos
ao uso da bicicleta quando dispõe de qualidades de rede, tais como conexidade,
ubiquidade e conectividade.
Considerando a infraestrutura cicloviária como indutora do uso da bicicleta no
ambiente urbano – o que será verificado mais à frente, no Capítulo IV, no caso do Rio de
Janeiro, quais seriam os outros fatores que impulsionam o seu uso? No Capítulo III, esta
tese examinará o comportamento de viagem e a migração modal para entender o papel
desempenhado pela infraestrutura cicloviária na promoção desse modo de viagem.

2.4 – Dimensões de análise da bicicleta no meio ambiente urbano
Alguns dos estudos internacionais mais proeminentes sobre o uso de bicicleta nas
cidades apontam que não existe uma dinâmica específica na relação entre os diversos
fatores que influenciam as pessoas a usar a bicicleta, indicando também que, muitas vezes,
os dados científicos vão de encontro ao senso comum. Um deles, de Eva Heinen, van Wee
e Maat (2010), identifica, após um amplo compêndio da literatura sobre o tema, quais são
os pontos mais importantes a se considerar sobre a mobilidade por bicicleta no ambiente
urbano.
No referido trabalho, os autores identificam cinco dimensões importantes para
entender o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades – ambiente construído,
meio ambiente, variáveis sociais, economia e fatores psicológicos. Embora alguns estudos

No original, em inglês: “Studies from high-income countries show that built and social environments as well
as associated policies are very important in terms of increasing the use of the bicycle for transportation
purposes.” Traduzido pelo autor.
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não distingam o uso da bicicleta para deslocamentos pendulares e para deslocamentos
recreativos, o enfoque desta tese consiste em entender as questões acerca da adoção (ou
não) da bicicleta nos deslocamentos urbanos diários e o papel da infraestrutura nessas
viagens. Assim, os trabalhos selecionados citam majoritariamente os artigos que
especificam o uso da bicicleta como transporte consolidado nos deslocamentos
cotidianos, especialmente pendulares.
Com base no trabalho de Eva Heinen, van Wee e Maat (2010), na experiência
empírica deste trabalho e na observância dos fatores apontados por outros autores
(AKAR; CLIFTON, 2009; CERVERO; DUNCAN, 2003; ANDRADE; HARDER; JENSEN et al.,
2011, dentre outros), foram definidas sete dimensões57 sob as quais o uso da bicicleta no
ambiente urbano deve ser analisado. Uma parte desses fatores será mais bem explorada
no Capítulo III sobre comportamento de viagem, específico para o caso do Rio de Janeiro.
Foi observado que há fatores endógenos que interferem no uso – aqueles que dizem
respeito às escolhas e comportamentos do ciclista, e fatores exógenos – referentes à
virtualidades positivas e negativas externas à prática, mas que exercem influência no ato
de pedalar nas cidades.
Fundamentado nos aspectos levantados anteriormente neste capítulo (definição
de mobilidade ativa e da mobilidade por bicicletas, seus aspectos históricos e de
sustentabilidade), serão investigados brevemente sete dimensões consideradas
relevantes para entender o uso da bicicleta no meio ambiente urbano, a saber: ambiente
construído (1), condições ambientais (2), variáveis sociais (3), variáveis econômicas (4),
fatores subjetivos (5), saúde (6), e segurança (7).
O ambiente construído (1) desempenha papel fundamental na escolha do modo de
transporte “bicicleta”, conforme aponta a imensa maioria das pesquisas (HEINEN; VAN
WEE; MAAT, 2010, p. 62). Além do que já foi atestado por Florindo, Barrozo, Turrell et al.
(2018), um ambiente seguro para o uso da bicicleta e seu devido respaldo de
infraestrutura aumentam o uso desse meio de transporte:

As dimensões apontadas aqui são baseadas nos recortes de literatura feitos nesta tese e têm como
objetivo traçar paralelos com o caso do uso da bicicleta no Brasil e no Rio de Janeiro. Não se trata de uma
análise sistemática de literatura e as dimensões investigadas não têm a pretensão de dar conta de toda a
abrangência do uso da bicicleta no meio ambiente urbano.
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Ciclovias, um ambiente seguro para o ciclismo, integração da bicicleta com outras
formas de transporte, bicicletários, propriedade da bicicleta e intervenções
baseadas na educação e na mídia de massa são fatores importantes para o
aumento do uso deste modo de transporte.58 (FLORINDO, BARROZO, TURRELL
et al., 2018).

Conforme apontado por Florindo, Barrozo, Turrell et al. (2018), a integração das
bicicletas com outros meios de transporte é possível a partir da disponibilidade da
infraestrutura para realização da intermodalidade, levando ao aumento do uso desse
modo de transporte. Porém, diversos autores apontam que não somente a infraestrutura
e as possibilidades do uso da bicicleta influenciam na escolha, indicando a importância do
ambiente construído:

Em uma revisão sistemática do papel do ambiente construído no ciclismo,
publicado em 2011, Fraser e Lock (2011) relataram que 11 dos 21 estudos de
revisão bibliográfica (principalmente nos EUA) encontraram associações
positivas entre alguns atributos do meio construído e o ciclismo. A curta
distância foi apontada como o mais consistente correlato do ciclismo (em quatro
estudos), uma descoberta consistente com evidências em estudos subsequentes
de correlatos de ciclistas de transporte (Handy e Xing, 2010; Ma et al., 2014;
Piatkowski e Marshall, 2015 Winters et al., 2010). Dois outros estudos incluídos
na revisão sugeriram que as ciclovias dedicadas estão associadas ao ciclismo.
Mais uma vez, esta descoberta é apoiada por estudos mais recentes que mostram
que a infraestrutura orientada para o uso da bicicleta (ciclovias, ciclofaixas e
estradas de baixa velocidade) e a conectividade (Handy e Xing, 2010; Ma et al.,
2014; Winters et al., 2010) estão associados com uso da bicicleta.59 (HEESCH;
GILES‐CORTI; TURRELL, 2015, p. 153).

No original, em inglês: “bike paths, a safe riding environment, integration of the bicycle with other forms of
transportation, bike parking, bicycle ownership, and interventions based on education and mass media are
important factors for increasing the use of this mode of transportation.” Tradução do autor.
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No original, em inglês: “In a systematic review of the role of the built environment on cycling published in
2011, Fraser and Lock (2011) reported that 11 of 21 studies reviewed (mostly from the US) found positive
associations between some environmental attributes and cycling. Short trip distance was reported to be the
most consistent correlate of cycling (in four studies), a finding consistent with evidence from subsequent studies
of transport cycling correlates (Handy and Xing, 2010; Ma et al., 2014; Piatkowski and Marshall, 2015; Winters
et al., 2010). Two other studies included in the review suggested that dedicated cycling routes are associated
with cycling. Again, this finding is supported by more recent studies showing that bicycle-friendly
infrastructure (lanes, paths, and low-speed roads) and connectivity (Handy and Xing, 2010; Ma et al., 2014;
Winters et al., 2010) are associated with transport cycling.” Traduzido pelo autor.
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Sob esse aspecto, é importante ressaltar que a forma urbana, assim como as
distâncias a serem percorridas e a densidade urbana, são fatores de grande impacto a
favor da utilização da bicicleta. Outro ponto interessante é que o uso misto do solo, tais
como a presença de lojas, restaurantes, serviços e escritórios, apresenta um fator positivo
de estímulo a ela (CERVERO, 1996; CERVERO; DUNCAN, 2003; MOUDON et al., 2005 apud
HEINEN; VAN WEE; MATT, 2010, p. 62). Isso se deve, em grande medida, ao sucesso que
a mistura de usos e a presença de fachadas ativas têm na amplificação de pessoas
circulando pelo espaço público e do aumento sensível do sentimento de segurança.
Nesse sentido, o arquiteto dinamarquês Jan Gehl (2014 [2010]), através de sua
obra Cidade para Pessoas, nos fornece parâmetros de qualidade urbana que, embora
dedicados aos pedestres, também podem ser adaptados para os ciclistas haja vista a
similaridade da velocidade que ambos se valem para a locomoção (quatro a seis
quilômetros por hora para pedestres e dez a 25 quilômetros por hora para ciclistas):

Ao longo dos anos, muitos estudos sobre o impacto da qualidade do espaço de
transição sobre a vida da cidade apontam para uma conexão direta entre
transições suaves e cidades vivas. Um estudo realizado em Copenhague, em
2003, analisou a extensão das atividades diante de uma área de fachadas ativas
e outra de fachadas passivas, em várias ruas da cidade.
Na frente de fachadas abertas e ativas, havia uma clara tendência de os pedestres
diminuírem o passo e voltarem a cabeça em direção à fachada; com frequência,
eles paravam. Diante de trechos de fachadas fechadas, o ritmo da caminhada foi
significativamente mais rápido, havia menos viradas de cabeça e menos paradas.
Concluindo, pode‐se ver que com o mesmo fluxo de pedestres nos trechos de ruas
com fachadas ativas e passivas, o número médio de pessoas que passavam ou
pararam em frente às fachadas ativas foi sete vezes maior do que o nível de
atividade em frente às passivas. A razão era que as pessoas caminhavam mais
lentamente, paravam mais vezes e iam e vinham, com mais frequência, até as
lojas das ruas com espaços de transição suave (GEHL, 2014 [2010], p. 79).

Para Gehl (ibid.), a importância da vivacidade proporcionada pelas fachadas ativas
e pela permanência de pessoas nas calçadas oferece uma “qualidade ao nível dos olhos”
que escapa a grandes velocidades, onde passageiros circunscritos a seus veículos não se
relacionam com o exterior nem estabelecem contato com o espaço urbano. Assim, esse
espaço acaba por ter sua importância reduzida nos trajetos em função da grande
velocidade do deslocamento, superior às velocidades humanas (HOBSBAWM, 2002;
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SENNETT, 2003), qualidade que Gehl (2014 [2010], p. 118) trata como um direito humano
básico:

A boa qualidade ao nível dos olhos deve ser considerada como direito humano
básico sempre que as pessoas estejam nas cidades. Na escala menor, a da
paisagem urbana dos 5km/h, é que as pessoas se encontram de perto com a
cidade. Aqui o pedestre tem tempo para fruir a qualidade ou sofrer com sua falta.

Dessa forma, as características do meio ambiente urbano implicam atenção
especial na análise do uso da bicicleta. A relação próxima do ciclista com os pedestres,
com o comércio e com toda a dinâmica urbana circundante permite uma troca mais
intensa e benéfica. Ao passo que esse ambiente urbano é dotado de infraestrutura
cicloviária, potencializa‐se uma relação ainda mais próxima do ciclista com o entorno.
Diversas pesquisas relacionam o aumento do número de ciclistas e a inclinação para
pedalar mais à medida que se aumentam as infraestruturas cicloviárias e os pontos de
conexão entre os pontos de origem e destino. Outras pesquisas identificam, também, a
qualidade da infraestrutura cicloviária existente no meio ambiente urbano como indutora
do uso da bicicleta:

Pesquisadores confirmar que o tipo de infraestrutura cicloviária importa.
Usuários potenciais preferem ciclovias a ciclofaixas (TAYLOR; MAHMASSANI,
1996), e preferem ciclovias a ciclofaixas e vias sem infraestrutura cicloviária
(WARDMAN et al., 1997; ABRAHAM et al., 2002; STINSON; BHAT, 2005; HUNT;
ABRAHAM, 2007). Análises comparativas realizadas por Pucher (2001) sugerem
que os países com mais infraestrutura cicloviária tem uma participação maior da
bicicleta na composição modal e um nível mais alto de segurança cicloviária.60
(HEINEN; VAN WEE; MAAT, 2010, p. 63).

A existência de infraestrutura específica para o uso da bicicleta acaba por se tornar
um elemento importante na escolha pelo modo cicloviário, uma vez que “infraestrutura
se refere majoritariamente à segurança” (Idem). Para os autores, há dois tipos de
segurança: a objetiva – aquela relacionada à real segurança provida ao ciclista e que pode

No original, em inglês: Research confirms that the type of bicycle infrastructure matters. Potential users
prefer bicycle paths to curb lanes (Taylor and Mahmassani, 1996), and prefer bicycle paths to both bicycle
lanes and roads without bicycle facilities (Wardman et al., 1997; Abraham et al., 2002; Stinson and Bhat, 2005;
Hunt and Abraham, 2007). Comparative analyses by Pucher (2001) suggest that those countries with more
cycling facilities have a higher modal split share of cycling and higher levels of bicycle safety.
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ser conferida através da redução do índice de acidentes, e a subjetiva – aquela relacionada
à percepção das pessoas em relação à segurança, “medida em termos dos relatos de
segurança dos usuários e respondentes” (Idem), sendo a segunda mais importante para a
escolha do uso da bicicleta do que a primeira.
Em relação às condições ambientais (2), embora condições extremas de
temperatura e chuva inibam os ciclistas, essas questões climáticas geralmente interferem
pouco na adoção da bicicleta, mesmo em países conhecidos pelas baixas temperaturas,
como os do norte global. Bartek Komorowski (2018), em seu trabalho Winter cycling61,
mostrou como a limpeza das ciclovias de Montreal e da cidade do Quebec, durante o
inverno, aumentou o número de ciclistas em até quatro vezes, evidenciando que a neve e
o frio em si não eram obstáculos para uma parte dos ciclistas canadenses, mas sim a perda
da qualidade de uso das ciclovias durante nevascas e a consequente diminuição da
segurança no uso da bicicleta.
Se relacionarmos essa questão ao Brasil, a questão climática como empecilho ao
uso da bicicleta no ambiente urbano se apresenta de forma diametralmente oposta. Há
dois fatores centrais a serem considerados aqui – as altas temperaturas e,
consequentemente, os riscos de insolação e, também, o regime de chuvas torrenciais que
ocorre na maior parte do país, especialmente durante o verão.
No que tange à insolação, isso é de fácil resolução, mediante uma maior
arborização das ciclovias, havendo essa possibilidade. Uma outra questão, concernente às
altas temperaturas, também, é a provisão de banheiros com chuveiros em áreas
comerciais e centros adensados, uma vez que os ciclistas tendem a suar mais durante seu
deslocamento sem que utilizem roupas específicas durante a prática. Esse mesmo tipo de
infraestrutura proporcionaria maior conforto ao uso da bicicleta em dias de chuva leve e
moderada.
Iniciativas de provisão de equipamentos para ciclista podem ser observadas na
cidade de Brisbane, na Austrália, que apresenta grande similaridade climática em relação
às cidades brasileiras – temperatura variando entre 20 e 30 graus Celsius na maior parte
O trabalho foi apresentado no T2M (Transport, Traffic & Mobility) 2018 Montreal ‐ Boom, Bust and What
After: The Lives of Hub Cities and Their Networks, na seção 10 – Active Mobility II. Dados do trabalho
apresentado podem ser encontrados na publicação Cycling in Québec in 2015, da associação Vélo Québec.
Disponível em <http://www.velo.qc.ca/files/file/expertise/VQ_Cycling2015.pdf>. Acesso em 05 jan. 2019.
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do ano. Uma grande parte dos edifícios comerciais tem instalações com chuveiro para
ciclistas; além disto, uma iniciativa privada apoiada pela prefeitura, chamada Cycle 2
City62, permite a empregados de empresas parceiras e membros correspondentes o acesso
irrestrito a banheiros centrais com chuveiro, itens de limpeza e toalha, guarda de bicicleta,
armário e uma oficina para reparos.
Outro ponto relacionado às condições ambientais diz respeito à economia de
emissão de gás carbônico (CO2) nos deslocamentos realizados por bicicleta. O aumento
das emissões deste gás é tido como principal causador do efeito estufa e do aquecimento
global, apontado por especialistas como o principal problema a ser atacado no presente e
no futuro63. Elly Blue (2016, p. 219), ativista e autora do best-seller Bikenomics – como a
bicicleta pode salvar o mundo, diz que

[...] o mundo hoje queima combustível suficiente para lançar à atmosfera 31
gigatoneladas – 1 gigatonelada corresponde a 1 bilhão de toneladas – de dióxido
de carbono ao ano. Os Estados Unidos contribuem com mais de 7 gigatoneladas,
sendo a parte dos transportes próximos a um terço deste total.
O investimento em cicloestrutura nos Estados Unidos reduz em 12 milhões de
toneladas as emissões atuais. Um futuro investimento moderado pode provocar
a redução de 23 milhões de toneladas anuais, e se for mais substancial, pode levar
à redução em 91 milhões por ano. É uma pequena, mas não insignificante peça
do quebra‐cabeça. Sozinha, porém, não p ode salvar o mundo – embora seja um
dos remédios de menor custo para o clima.

O problema apontado por Blue (2016) identifica que o setor de transportes emite
2,3 bilhões de toneladas de CO2 nos Estados Unidos, sendo que investimentos maciços em
infraestrutura cicloviária reduziria esse valor em 4% aproximadamente. Essas métricas
para o Brasil são bem mais modestas. De acordo com o estudo “Economia da Bicicleta no
Brasil”, produzido pelo Laboratório de Mobilidade Sustentável (LABMOB), da UFRJ, e pela
Aliança Bike (2018, p. 134), os ciclistas, que correspondem a 4% da população
(aproximadamente 8.320.000 pessoas), economizariam por ano uma estimativa de
17.364.672 toneladas de CO2. Além disso, dados do Ministério do Meio Ambiente

Ver mais em http://cycle2city.com.au/about/ e https://www.brisbane.qld.gov.au/things‐do‐
brisbane/outdoor‐activities/cycling‐brisbane/bike‐parking‐facilities. Acesso em 22 dez. 2018.
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as metas brasileiras estabelecidas no Acordo de Paris, firmado
em 2015, são de reduzir, até 2025, as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005,
e em 43% até 2030. Informações obtidas no site http://www.mma.gov.br/clima/convencao‐das‐nacoes‐
unidas/acordo‐de‐paris. Acesso em 05 jan. 2019.
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apontam que um maior investimento em infraestrutura cicloviária e políticas de fomento
à bicicleta certamente ajudariam o Brasil a atingir os níveis de comprometimento de
redução de CO2 estabelecidos no Acordo de Paris.
Outro fato importante em relação à emissão de gases poluentes no meio ambiente
diz respeito à saúde dos ciclistas:

Embora haja muitos benefícios a saúde, largamente abordados pela comunidade
científica, os adeptos ao ciclismo nas cidades, inalam mais gases provenientes do
trânsito tradicional que os usuários de outros meios de transporte. Por conta da
atividade física, os ciclistas têm a taxa de respiração de 2 a 5 mais alta que as
pessoas em veículos motorizados. Essa diferença de taxa respiratória aumenta
conforme o esforço do ciclista e velocidade de deslocamento do mesmo.
Respirando mais poluentes, os riscos de doenças coronarianas e pulmonares
aumenta consideravelmente, na mesma proporção que os gastos da saúde
pública no tratamento das doenças e mazelas advindas da alta inalação de gases
poluentes. Além disso, os ciclistas estão mais expostos a lesões ocasionadas por
eventuais acidentes de trânsito e as intempéries das variações de clima e
temperatura (BIGAZZI; FIGLIOZZI, 2014).

Perante o que foi exposto, a criação de um ambiente urbano com menor
concentração de gases poluentes64 [CO (monóxido de carbono), NO (óxido nítrico), NMHC
(hidrocarbonetos não metanos), RHCO (aldeídos), MP (material particulado), CH4 (gás
metano) e CO2 (gás carbônico)] é particularmente benéfica para a massa de ciclistas, visto
que atualmente estão expostos a mais gases tóxicos durante os deslocamentos por conta
do padrão de mobilidade caracterizado pela hegemonia do veículo individual motorizado.
No que tange às variáveis sociais (3), alguns fatores como gênero, renda e idade
têm grande relevância no entendimento do perfil dos ciclistas e do uso da bicicleta no
ambiente urbano, onde é possível encontrar diferenças sensíveis desses dados de acordo
com o lugar onde as pesquisas são realizadas65.
O entendimento da influência que essas variáveis têm no uso da bicicleta nas
cidades é melhor elucidado no Capítulo III, quando é tratado do comportamento de
viagem. Essa abordagem é importante para entender como esses aspectos condicionam a
percepção e o uso da infraestrutura cicloviária. Localizando essa discussão no Brasil, os

Informações obtidas no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores
Rodoviários 2013: ano‐base 2012 (p. 42‐44).
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Para elucidar o caso brasileiro, ver Andrade, Rodrigues, Marino et al. (2016).
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dados das últimas duas pesquisas do Perfil do Ciclista Brasileiro, realizadas em 2015 e
2017 e publicadas em 2016 e 2018, respectivamente, indicam que o ciclista brasileiro, no
geral, é de classe social baixa, com baixo grau de escolaridade, mais jovem e
predominantemente do gênero masculino. Os dados que dessa pesquisa para o Rio de
Janeiro, ostensivamente discutidos no Capítulo V, traçam um importante retrato do
ciclista carioca, da zona central e da zona periférica. Indaga‐se como o ciclista médio
carioca se relaciona com a infraestrutura disponível, e como os fatores de identidade de
gênero, idade, escolaridade e renda influenciam no uso e no na apropriação da
infraestrutura cicloviária disponível em lugares distintos do Rio de Janeiro.
Outro ponto importante de observação diz respeito aos aspectos econômicos do
circuito da bicicleta a partir da análise das variáveis econômicas (4) envolvidas. Um dos
lançamentos editoriais mais conhecidos sobre o tema é o livro Bikenomics – como a
bicicleta pode salvar a economia, da antropóloga Elly Blue (2016). O título pretensioso,
voltado a promover o livro no mercado editorial americano, não mostra
comprometimento em precisar cientificamente o uso da bicicleta como um instrumento
central de mudança dos processos econômicos urbanos, embora se valha de muitos dados
científicos para tal. Porém, os argumentos de Blue (2016) recorrem a dados de diversas
fontes que permitem desenvolver um ensaio de conceitos e paradigmas acerca da bicicleta
no ambiente urbano, contribuindo, à sua maneira, em colocar o modo cicloviário na
centralidade da discussão sobre mobilidade urbana.
Um dos pontos abordados pelo livro descontrói o senso comum de que a bicicleta
não deveria ser tratada como um meio de transporte legítimo a circular no espaço viário
das cidades haja vista que esses veículos não contribuem com impostos, a exemplo do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, multas de trânsito,
estacionamento rotativo, encargos sobre combustíveis e pedágios, por exemplo, o que
acabaria por transferir os custos e despesas da infraestrutura cicloviária para os usuários
de meios motorizados. No entanto, dados dos EUA indicam que a maior parte desses
custos e despesas com mobilidade urbana não é oriunda dessa fonte. Além disto, segundo
a autora, para cobrir os custos de se ter um motorista rodando nos parâmetros atuais, é
preciso que pelo menos uma pessoa não esteja dirigindo – mesmo pagando impostos e
causando o menor desgaste possível ao sistema:
72

Vias para automóveis, economicamente insustentáveis, resultam em
externalidades crescentes – custos e benefícios atribuídos ou pagos por
terceiros, indiretamente. Quando você leva em conta esses custos – desde saúde
e segurança até economia local e energia global – nas estimativas mais
conservadoras, o que se precisa para manter um carro na rua é trinta vezes o
valor necessário para manter ali uma bicicleta (BLUE, 2016, p. 18).

Quanto à precificação das viagens, existem diversas métricas disponíveis na
literatura científica abrangendo todos os modos de transporte. Nesses estudos, os custos
e despesas com a bicicleta se mostram os mais baixos, superiores apenas aos
correspondentes custos e despesas com o deslocamento a pé:

Custo, tempo de viagem, esforço necessário e segurança de uma viagem são
importantes para os ciclistas. Todos os quatro aspectos afetam a escolha do
modal. Esses quatro aspectos devem sempre ser considerados em relação aos
outros modos, como o exemplo do custo deixa claro: quando um outro modo se
torna mais caro, o número de ciclistas aumenta66 (HEINEN; VAN WEE; MAAT,
2010, p. 75).

Portanto, no sentido exposto por Eva Heinen, van Wee e Maat (2010), o modo de
transporte “bicicleta” é também impulsionado pelas vantagens que gera ao orçamento
doméstico do ciclista. Sendo o custo de viagem apontado como um dos aspectos
preponderantes para a escolha desse modo de transporte, logo, ele pode ser tratado como
elemento central nessa discussão, especialmente no Brasil, em função da grande
porcentagem de pessoas vivendo na pobreza e extrema pobreza.
Nacionalmente, o mais importante e abrangente estudo sobre a economia da
bicicleta brasileira foi lançado no início de 2018 pelo Laboratório de Mobilidade
Sustentável (LABMOB), do Programa de Pós‐Graduação em Urbanismo (PROURB), da
UFRJ, em conjunto com a associação empresarial Aliança Bike67: o estudo “Economia da
Bicicleta no Brasil”, mencionado en passant neste capítulo. O objetivo foi mapear e
monetizar o complexo econômico da bicicleta no Brasil, com base na definição de um

No original, em inglês: The cost, travel time, effort needed, and safety of a trip are important for cyclists. All
four aspects appear to affect mode choice. These four aspects should always be considered in relation to other
transport modes, as the example of cost makes clear: if another mode of transport becomes more expensive,
then levels of cycling increase. Little is known about the effect on cycling frequency, however.
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O estudo encontra‐se disponível no formato digital no website <https://economiadabicicleta.org.br>.
Acesso 7 jan. 2018.
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conjunto de indicadores que representasse esse complexo em cinco dimensões, conforme
expostas na figura abaixo:

Figura 4. Dimensões da economia da bicicleta no Brasil

Fonte: LABMOB e Aliança Bike (2018, p. 10).

As dimensões de análise, apontadas na ilustração acima, se basearam no
desenvolvimento de um arcabouço metodológico próprio, onde foram definidos um
conjunto de indicadores que fosse representativo da “Economia da Bicicleta no Brasil”.
Esses indicadores se dividem em cinco grandes dimensões:


Cadeia Produtiva – composta por temáticas que envolveram desde a
fabricação das bicicletas e de peças à importação e exportação, passando,
também, por serviços como os da comercialização, dos reparos e do aluguel;



Políticas Públicas – caracterizando a participação econômica da
infraestrutura cicloviária e da provisão de bicicletas em serviços públicos e
de bicicletários públicos e privados;



Transporte – dimensão que representa o modo como a bicicleta é utilizada
tanto para fins pessoais como para fins comerciais, a exemplo da
Ciclologística;
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Atividades Afins – nas quais a bicicleta seria objeto da atividade de
pesquisa e inovação, de ações promotoras da mobilidade por bicicleta
(Cicloativismo), de ações empreendedoras e de cunho desportivo;



Benefícios, na qual a bicicleta tem influência direta e indireta no clima e
energia (especialmente na qualidade do ar) e na saúde pública.

Dentre os achados da pesquisa, durante o ano de 2015, o Brasil movimentou R$
902,8 milhões com a fabricação e importação de bicicletas, peças e acessórios, sendo que
esse setor gerou 24.951 empregos diretos e formais em 2016, cuja soma salarial é de R$
384 milhões/ano. Naquele mesmo ano, foram produzidas 5.178.356 bicicletas no país em
297 unidades fabris majoritariamente concentradas no Sudeste (38,2%). No âmbito do
setor varejista de venda de bicicletas, o Brasil apresentou 5.689 estabelecimentos,
gerando 13.783 empregos. Em relação à infraestrutura, o total atual de ciclovias e
ciclofaixas implantadas nas capitais brasileiras é de aproximadamente três mil
quilômetros, sendo que o investimento estimado total para essa implantação é de R$ 1,2
bilhões68.
Esse montante de investimentos reverbera na economia brasileira para além da
Cadeia Produtiva e das Políticas Públicas. Na dimensão Transporte, o estudo verificou os
impactos no orçamento doméstico, mostrando que a adoção do uso da bicicleta em
substituição ao veículo automotor, por um membro da classe média que faça
deslocamentos diários de carro, conseguiria promover uma economia estimada em R$
12.831,68 anualmente (p. 17).
Por outro lado, há também um grande circuito relacionado à bicicleta que diz
respeito às organizações em torno desse meio de transporte, seja para o transporte
urbano, seja para o turismo e lazer. No Brasil, por exemplo, foram mapeadas 55
organizações oficiais de cicloativismo, que receberam em 2016 o montante de R$ 5,1
milhões para promover a bicicleta como meio de transporte legítimo. Já em relação ao
Embora não diga respeito à realidade brasileira, é interessante destacar os benefícios tangíveis da
implantação de infraestrutura de circulação para bicicletas, registrados por Elly Blue (2016), ao relatar a
experiência de implantação de uma ciclovia de sentido duplo na rua Magnólia, em Fort Worth, no estado do
Texas, Estados Unidos. A “dieta viária” (BLUE, 2016, p. 144), ou seja, a diminuição da área disponível para
veículos para dar espaço à ciclovia, aumentou o lucro dos restaurantes localizados ali em 179%. Com isso,
ficava claro que tirar uma faixa para carros e substituí‐la por uma ciclovia não causava prejuízo aos
negócios, argumentando‐se que a rua, mais tranquila e segura, com ambiente mais propício ao uso da
bicicleta e à caminhada, beneficiava efetivamente o comércio.
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turismo, atualmente o Brasil dispõe de 24 rotas sinalizadas. Um dado do Ministério das
Cidades indica que 53 municípios brasileiros receberam o montante de R$ 20,2 milhões
para a construção de ciclovias com essa finalidade, num tipo de atividade denominada de
Cicloturismo. Na área de pesquisas sobre o tema mobilidade por bicicletas, no ano de
2016 foram computados 270 pesquisadores atuando em 124 projetos em todo o Brasil,
distribuídos em 26 instituições de pesquisa. Esses projetos obtiveram, naquele ano, o
fomento total de R$ 3.672.716 na forma de financiamentos para pesquisas científicas.
Os eventos esportivos ligados à bicicleta – circuitos competitivos de modalidades
específicas, tais como mountain bike, cross-country, bicicross, na estrada etc. – também são
bastante importantes no circuito de turismo de aventura no país. Durante o ano de 2016,
foram realizados 203 eventos esportivos oficiais ligados à bicicleta no Brasil69. Esses
eventos atraíram 37.555 participantes e movimentaram aproximadamente R$
28.902.703, segundo os dados produzidos.
No que tange à economia relativa aos custos de combustíveis relacionados aos
deslocamentos, calculou‐se uma economia de óleo Diesel por total de quilômetros rodados
por ano a um patamar de R$ 80 milhões, e a economia em gasolina por total de
quilômetros rodados por ano a R$ 291 milhões:

A seguir uma estimativa do indicador Economia em Combustível (gasolina e
diesel) por quilômetro rodado. Levou‐se em conta a média de distância
percorrida por ciclistas (km/ano) com base nos dados do Rio de Janeiro e os
consumos médios de 9 km/l de gasolina (R$ 4,20 o litro) para os automóveis e 3
km/l de diesel (R$ 3,68 o litro) para os ônibus (ECONOMIA DA BICICLETA NO
BRASIL, 2018, p. 27)

Os dados acima se relacionam também à saúde dos ciclistas, qualificada no estudo
como de difícil monetização dadas as suas extensões e desdobramentos para os diversos
campos da saúde pública. No ano de 2016, houve 20.050 mortes nas 29 regiões
metropolitanas do Brasil atribuídas à exposição de pessoas a materiais particulados (MP)
– emitidos por veículos motorizados – cujo impacto no orçamento do Ministério da Saúde
em 2014 foi de US$ 1,7 bilhão. (p. 29) Há dados que indicam que “caminhar e pedalar gera
benefícios à saúde que só seriam superados pelos malefícios da exposição à poluição após
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Dados oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo.
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16 horas e 7 horas, respectivamente.” (Idem) Assim, em relação aos circuitos econômicos
ligados à bicicleta, especialmente aos ligados à saúde, pode‐se confirmar nas diversas
dimensões abordadas as vantagens relacionadas à adoção do modo de transporte
“bicicleta” no meio ambiente urbano.
Além da miríade de positividades relacionadas às variáveis econômicas, o uso da
bicicleta no ambiente urbano pode ser analisado a partir dos fatores subjetivos (5) que
engendra. Muitos dos fatores subjetivos – e objetivos também – que definem uma viagem
serão mais bem explorados no próximo Capítulo, sobre comportamento de viagem e
migração modal. Neste tópico, interessa abordar a questão da atitude ciclística, as normas
sociais e os hábitos que acabam por influenciar na escolha do modo de transporte
“bicicleta”.
De forma geral, as “atitudes das pessoas em relação ao carro geralmente são mais
positivas que as das pessoas em relação à bicicleta” (HEINEN; VAN WEE; MATT, 2010, p.
71). Porém, “ter uma percepção negativa acerca das consequências do uso do carro
estimula o uso da bicicleta” (Idem). Esse dado nos permite elucidar que o valor simbólico
dado ao veículo automotor é superior ao valor simbólico dado à bicicleta, não obstante os
valores financeiros envolvidos na sua aquisição e manutenção sejam bem mais razoáveis
para este último do que para o primeiro. No campo das representações sociais, ser
motorista, atualmente, é visto como “mais natural” e “socialmente aceitável” do que ser
ciclista. A este último, geralmente são associados estereótipos e valores pejorativos do
tipo “esportista”, “esquerdista”, “alternativo”, “rebelde”, “ecochato” etc.
Um dos pontos que personifica o ciclista é sua relativa disposição e coragem para
enfrentar as adversidades do meio urbano de forma menos protegida que os ocupantes
dos veículos motorizados. Isso interfere tanto no que se refere aos enfrentamentos dos
perigos da prática do ciclismo, quanto no enfrentamento do trânsito, das condições
climáticas e da violência. Dave Horton (2007), em seu artigo “Medo de andar de bicicleta”
(Fear of Cycling), aponta pesquisas que mostram o medo como uma barreira significante
para o ciclismo:

Numerosos estudos mostram que o medo é uma barreira significativa ao ciclismo
(British Medical Association, 1992; Davies et al., 1997; Gardner, Ryley e TRL,
1997; Gardner e TRL, 1998; Pearce et al., 1998; Ryley, 2004). Um estudo baseado
em pesquisa quantitativa e qualitativa, Barreiras ao Ciclismo (CTC et al. 1997, 7),
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conclui que "as barreiras práticas mais proeminentes percebidas como
impedindo potenciais ciclistas eram perigo e segurança"70 (HORTON, 2007, p.
133).

Sendo o medo uma barreira a ser vencida, adiciona‐se a ele o medo à exposição de
violência no espaço urbano brasileiro. Mesmo nos estudos sobre medo de andar de
bicicleta, sabe‐se que parte desses componentes extrapola o medo de acidentes (Idem, p.
134), incluindo o medo de exposição do corpo em público, medo de assédio, e medo do
contato com estranhos. Um entendimento plausível ao aumento do uso do carro pode,
também, ser visto como um isolamento em relação “ao mundo público da cidade, uma
forma de proteger a si e sua família do exterior, do medo e do tráfico e também dos lugares
perigosos e das pessoas”71 (Idem).
Outro ponto importante é a aptidão para a prática esportiva, ou a condição física.
Diversos estudos (DESCHAMPS; DOMINGUES FILHO, 2005) apontam que a “condição
física” não é a maior barreira para a prática esportiva. Isso indica que, embora seja um
fator relevante, não é determinante, dependendo, ainda, da frequência da atividade física:

Distinguem‐se claramente, por um lado, o exercício e a condição física e, por
outro lado, a atividade e a saúde. A “condição física” é um estado que apresenta
várias facetas. Depende de vários fatores – particularmente, a herança e o grau
de maturação. É um produto de uma atividade física mais ou menos importante,
que é o processo. A distinção entre processo e produto é crucial. O modo de
entendê‐los na área da saúde é resultado do ensino, e o processo é a resposta ao
que acontece na aula. Blair (1985) coletou dados que indicam que a condição
física (produto) é melhorada por meio do exercício regular (processo). A ideia
segundo a qual os efeitos positivos sobre a saúde seriam o resultado de um nível
“suficiente” de atividade física se impôs progressivamente. Em consequência
disso, é fundamental determinar a quantidade, a frequência e, se possível, a
intensidade do exercício que um indivíduo ou uma população realiza, ao longo
de sua vida cotidiana, de trabalho e lazer. É igualmente válido para crianças e
adolescentes (Armstrong, 1989; Freedson e Rowland, 1992) (PIERON, 2004, p.
12).

No original, em inglês: “Numerous studies have shown fear to be a significant barrier to cycling (British
Medical Association, 1992; Davies et al., 1997; Gardner, Ryley and TRL, 1997; Gardner and TRL, 1998; Pearce
et al., 1998; Ryley, 2004). One study based on quantitative and qualitative research, Barriers to Cycling (CTC
et al. 1997, 7), concludes ‘the most prominent practical barriers perceived to be deterring potential cyclists
were danger and safety’.” Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “from the ‘public’ world of the city, a means of cocooning oneself and one’s family
from ‘the outside’, from fear of traffic but also from dangerous places and people.” Tradução do autor.
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Conforme exposto acima, a diferença entre “produto” e “processo”, ou seja,
“condição física” e “exercício regular”, é bastante evidente, de forma que o produto pode
ser melhorado através do processo. Isso indica que a aptidão física para o uso da bicicleta
pode ser entendida como condicionada ao seu uso, de forma que se tornam mais aptos
aqueles que usam a bicicleta com mais regularidade. Nesse sentido, há de se mencionar,
também, a questão do hábito do exercício, que no caso do uso da bicicleta será mais bem
explorado no Capítulo III.
Entre os valores subjetivos, outra questão importante é a percepção do
deslocamento em relação ao tempo e ao esforço empreendidos. A percepção do tempo do
deslocamento por bicicletas pode ser subjetivada pelas utilidades que acondiciona, como,
por exemplo, permitir paradas para compras, idas ao banco, resolução de problemas e até
mesmo por aliar aspectos recreativos ao deslocamento cotidiano, geralmente pendular. E
o mesmo vale pelo esforço empregado, quando o ciclista passa a contar o deslocamento
por bicicleta como uma atividade física a ser “riscada” de sua ampla lista de obrigações e
fazeres, traçando outros contornos positivos, que são os de otimizar diferentes tarefas e
atribuições numa única atividade.
Para Eva Heinen et al (2010), a constância do uso e a agregação de atividades
permitidas pelo deslocamento por bicicleta tornam a percepção do ciclista acerca desse
modo de transporte mais positiva. De forma geral, “indivíduos que não usam a bicicleta
como meio de transporte percebem mais barreira que aqueles que usam”, ao passo que
“ciclistas percebem mais possibilidades para pedalar do que não ciclistas” (p. 72). No que
tange aos aspectos de Saúde (6), há diversos apontamentos positivos sobre o uso de
bicicleta como forma de deslocamento urbano. Dentre eles, os mais frequentes tratam do
aumento de produtividade, redução de licenças médicas, aumento dos níveis de
satisfação, redução de atrasos por conta de congestionamentos, melhoria de controle do
estresse e redução nos gastos com remédios.
Funcionários que se deslocam de bicicleta são mais pontuais e tiram menos dias
de licença médica por conta das melhorias de saúde, além da taxa de absenteísmo cair em
mais de 80% entre os ciclistas (SHAYLER; FERGUSSON; ROWELL, 1993). O aumento de
produtividade dos funcionários reportado no UK Traffic Advisory Unit permitiu que cada
libra gasta na promoção da bicicleta tivesse um retorno estimado entre £ 1.33 e £ 6.50
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(Idem). Esse dado é reafirmado pela prefeitura de Queensland, na Austrália, que atesta
que o exercício físico mediante o uso da bicicleta melhora a saúde física e mental.72 Outro
dado que corrobora essa afirmação é de que trabalhadores não sedentários cometem 27%
menos erros em atividades que envolvem concentração e memória de curto prazo quando
comparados com a performance de trabalhadores sedentários (SJOBERG, 1983). Sobre
esse tópico, Elly Blue (2016, p. 73) comenta que

andar de bicicleta é um hábito inserido num estilo de vida, não percebido como
exercício, mas que pode manter distante inúmeras doenças. Adultos que
pedalam com regularidade têm a saúde de pessoas dez anos mais jovens. Seus
níveis de colesterol e insulina melhoram, apresentam menores riscos de
desenvolver câncer, doenças cardíacas, diabetes e, de forma geral, vivem por
mais tempo.

Nos parâmetros acima, o hábito é um dos fatores apontados no comportamento de
viagem e que será mais bem explorado no próximo capítulo. Dentre os diversos estudos
que apontam a importância do exercício físico na constância dos bons níveis dos
indicadores de saúde, o mais importante e referenciado – e que serve de base para
diversos outros estudos – é o relatório de recomendações sobre atividade física da
Organização Mundial de Saúde, que define como parâmetro a adoção de 150 minutos de
atividade aeróbica de intensidade moderada por semana para adultos de 18 a 64 anos.73
Como se trata de uma recomendação mundial, vale ressaltar que esse ditame
fortalece a adoção da bicicleta em diferentes países com diferentes culturas. O relatório
de Recomendações Globais em Atividade Física para a Saúde (Global Recommendations on
Physical Activity for Health)74 aponta que há fortes evidências que pessoas mais ativas
morrem menos de cardiopatias, têm menor pressão sanguínea, menos Acidentes
Vasculares Cerebrais – AVC, menores taxas de diabetes tipo 2, menos síndromes

Dados obtidos em Queensland Transport and Main Roads (1999). Cycle South East. Integrated Cycle
Strategy for South East Queensland. Brisbane: Queensland Government. Disponível em:
http://www.tmr.qld.gov.au/~/media/projects/c/cycle‐south‐east/pdf_cse_executive_summary.pdf.
Acesso em 8 jan. 2019.
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Dados disponíveis em: https://www.who.int/dietphysicalactivity/physical‐activity‐recommendations‐
18‐64years.pdf. Acesso em 9 jan. 2019.
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Idem.
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metabólicas, menores índices de câncer no colo e no seio e também menores taxas de
depressão.
Além disso, as pessoas que se exercitam mais apresentam menor risco de fraturas
e exibem um melhor nível cardiorrespiratório e muscular, o que contribui para uma
composição mais equilibrada de massa corporal. Logo, o conjunto de evidências que ligam
a prática da bicicleta com um estilo de vida mais saudável são bastante fortes, e devem
ser consideradas no âmbito das políticas públicas de promoção desse meio de transporte
por conta dos custos cada vez mais elevados do sedentarismo observado nas sociedades
capitalistas.
A última das variáveis de análise acerca da mobilidade por bicicleta é o fator da
Segurança (7). Há uma grande quantidade de estudos que aponta que é seguro andar de
bicicleta no meio ambiente urbano e que há um incremento de segurança no uso da
bicicleta quando sua infraestrutura é segregada dos outros tipos de transporte. Porém, há
diversos dados a serem contemporizados nessa afirmação.
Uma das maiores polêmicas envolvendo a segurança da prática do ciclismo em
ciclovias se baseia em estudos norte americanos e canadenses das décadas de 1970 e 90,
que apontavam que os maiores índices de acidente se concentravam em calçadas, seguido
por ciclovias e, com menor índice de acidentes, em ruas (MORITZ, 1997; KAPLAN, 1976;
AULTMAN‐HALL; HALL, 1998 apud AULTMAN‐HALL; KALTENECKER, 1999). Esses
dados, que contrapõem o senso comum, se opunham também a outros dados europeus
sobre a segurança dos sistemas de ciclovias segregadas.
Primeiramente, cabe definir que o entendimento de acidentes considera as
colisões e as quedas, sendo as colisões “um evento em que a bicicleta bate ou é acertada
por um outro objeto independentemente de sua culpa”75 e as quedas “um evento onde
sem colisão com um objeto a bicicleta ou o ciclista é jogado ao chão”76 (AULTMAN‐HALL;
KALTENECKER, 1999, p. 677). Esse primeiro estudo citado fez apontamentos sobre a
segurança do uso da bicicleta no meio ambiente urbano canadense, mostrando que, de

No original, em inglês: “an event in which the bicycle hits or is hit by any other object regardless of fault”.
Traduzido pelo autor.

75

No original, em inglês: “an event where without colliding with an object the bicycle or the cyclist lands on
the ground”. Traduzido pelo autor.
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fato, há menor número de incidentes nas ruas do que nas ciclovias da cidade de Toronto,
e que as diferenças de taxas em relação a outras cidades aponta que “a forma urbana, os
níveis de tráfego e a atitude dos motoristas e ciclistas afetam a segurança cicloviária” (p.
684). O estudo faz a seguinte ressalva:

[...] os leitores não devem confundir esses resultados com o argumento contra a
provisão de infraestrutura cicloviária dedicada. Pelo contrário, conforme
indicado na introdução, ciclovias e ciclofaixas são preferidos por ciclistas. Um
ambiente relaxante e calmo distante do tráfego motorizado pode ser uma das
vantagens significantes da bicicleta como meio de transporte. Além do mais,
pedalar fora das vias pode diminuir as taxas de fatalidades e de acidentes graves
que não são adequadamente endereçadas nesse estudo. Porém, nesse estudo a
respeito de ciclovias segregadas versus vias sugere que mover os ciclistas longe
do tráfego motorizado para ciclovias não é por si só a solução para os problemas
de segurança cicloviária. Ciclovias e calçadas apresentam perigos de segurança
para o ciclista que levam a quedas e colisões com mais frequência por distância
viajada que nas vias.77 (AULTMAN‐HALL; KALTENECKER, 1999, p. 685).

Os apontamentos das autoras sugerem algumas evidências sobre a complexidade
do problema. Primeiramente a qualificação dos acidentes não foi levada em conta no
estudo: há o mesmo peso estatístico entre uma “trombada” em baixa velocidade ao parar
no sinal e um óbito na colisão entre um ciclista e um veículo automotor. Segundamente, a
preferência dos ciclistas pelo ambiente segregado sugere maior segurança por conta das
velocidades envolvidas, do traçado e da própria separação física em si. Outro ponto
pacífico é o alto índice de campanhas educativas para o trânsito dos canadenses,
permitindo que muitas vias sejam compartilhadas com efetiva preferência dos ciclistas. E,
por último, há um ponto indiscutível: a provisão de infraestrutura “não é por si só a
solução para os problemas de segurança cicloviária.”
Alguns dos estudos mencionados no artigo de Lisa Aultman‐Hall e Georgina
Kaltenecker, conjuntamente com os dados estatísticos que as autoras apresentam sobre
segurança cicloviária, tiveram grande impacto na academia e na opinião pública, tendo
No original, em inglês: “readers should not mistake these results as an argument against provision of
dedicated bicycle infrastructure. On the contrary, as indicated in the introduction, bicycle paths, lanes and
trails are preferred by many cyclists. Relaxing and quiet environments away from heavy motorized traffic can
be one of the significant advantages of the bicycle as a mode of transportation. Furthermore, riding off-road
may decrease rates of fatalities and very serious injuries which are not adequately addressed within this study.
However, the results here with respect to off-road paths versus roads suggest that moving cyclists away from
automobile traffic onto paths is not on its own the solution to the bicycle safety problem. Paths and sidewalks
do present safety hazards for cyclists that lead to falls and collisions more often per distance traveled than on
roads.” Traduzido pelo autor.
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sido, em certa medida, alicerçados no trabalho de John Forester (1994), intitulado “A
controversa da Ciclovia” (The Bikeway Controversy), que sugeria que ruas são mais
seguras por conta da operação de tráfego considerando o conjunto modal.
Por conta disso, os guias de engenharia nos Estados Unidos desencorajavam,
durante a década de 2000, a criação de infraestrutura cicloviária segregada, incluindo
ciclovias paralelas às ruas e calçadas, sugerindo que essas facilidades “eram mais
perigosas do que pedalar nas ruas” (LUSK; FURTH; MORENCY, 2011, p. 134). Em resposta
a Forester (2001), John Pucher (2001), conhecido autor sobre mobilidade por bicicleta,
afirma que há evidências irrefutáveis sobre o contrário:

De fato, há evidência irrefutável que andar de bicicleta é muito mais seguro e
mais popular precisamente em países onde ciclovias, ciclofaixas, cruzamentos
especiais e sinalização de prioridade de tráfego são chaves nas políticas
ciclísticias. Conforme mostrado no artigo “Tornando o caminhar e o pedalar mais
seguro: lições da Europa”, o modal cicloviário é mais de 10 vezes maior na
Holanda (28%), Dinamarca (20%) e Alemanha (12%) do que nos Estados
Unidos, onde menos de um por cento das viagens urbanas são feitas de bicicleta.
Além do mais, a taxa de fatalidade para cada 100 milhões de viagens de bicicleta
é menos de um décimo na Holanda (1.6) e na Alemanha (2.4) do que nos Estados
Unidos (26.3).78 (PUCHER, 2001, p. 9).

O autor sinaliza para o fato de as políticas integradas de promoção da bicicleta,
juntamente com a provisão maciça de infraestrutura cicloviária, permitirem que países
do norte da Europa apresentem ótimos índices de segurança quando comparados aos
norte‐americanos. Após a referida polêmica e o impacto sobre a discussão de segurança
cicloviária, uma série de estudos mostra as evidências de que ciclovias e infraestruturas
segregadas aumentam, de fato, a segurança dos ciclistas (PARKIN; RYLEY; JONES, 2007a;
JACOBSEN, 2003; LUSK; FURTH; MORENCY, 2011; CRIPTON; SHEN; BRUBACHER et al.,
2015).
O registro dessa polêmica, nas décadas de 1990 e 2000, é importante sob a
perspectiva de ter dado a tônica da discussão sobre segurança cicloviária entre Europa e
No original, em inglês: “In fact, the overwhelming evidence is that cycling is much safer and more popular
precisely in those countries where bikeways, bike lanes, special intersection modifications, and priority traffic
signals are the key to their bicycling policies. As shown in our summer 2000 article “Making Walking and
Cycling Safer: Lessons from Europe,” the modal split share of cycling is more than ten times higher in the
Netherlands (28%), Denmark (20%), and Germany (12%) than in the USA, where fewer than one percent of
urban trips are made by bike. 2 Moreover, the fatality rate per 100 million bike trips is less than a tenth as high
in the Netherlands (1.6) and in Germany (2.4) as in the USA (26.3).” Traduzido pelo autor.
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Estados Unidos nesse ínterim. Através dela, grande parte dos estudos focou em mostrar a
importância da infraestrutura cicloviária e das políticas de modificação do meio ambiente
construído para a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades.
Há, ainda, outras evidências importantes sobre segurança que transcendem essa
questão. “Um motorista tem menor probabilidade de colidir com uma pessoa andando ou
pedalando quando há mais pessoas andando e pedalando” (JACOBSEN, 2003, p. 208). O
mesmo autor aponta, também, que o comportamento do motorista é o fator mais
relevante para a segurança cicloviária e do pedestre na ausência de infraestrutura
própria. Outro achado importante do trabalho indica que políticas que aumentam a
caminhada e o pedalar parecem ser as mais efetivas no aumento da segurança. Baseando‐
se na evidência de outros autores, como, por exemplo, Cripton, Shen, Brubacher et al.
(2015), há maior uso de ambulância e admissões hospitalares para acidentes em ruas sem
infraestrutura cicloviária (p. 8).
Um outro ponto relevante diz respeito às e-bikes ou bicicletas elétricas, mostrando
o risco do fator “velocidade” na ocorrência de acidentes. Dados apontam que 29% dos
ciclistas dessas bicicletas experimentaram incidentes de segurança que não teriam
acontecido em bicicletas convencionais, pelo fato de os ciclistas subestimarem a
capacidade de velocidade atingida por esses equipamentos – “participantes reportaram
que situações perigosas aumentaram simplesmente porque estava dirigindo muito
rápido” (HAUSTEIN; MØLLER, 2016, p. 391)
Outros dois aspectos são importantes em relação ao trabalho citado; idade e
gênero (que serão mais bem abordados no Capítulo III) são fatores que interferem na
percepção da segurança, assim como o incentivo criado pela facilidade do uso junto à
população com maios idade aumentou, também, o número de acidentes justamente neste
grupo (Idem).
Por essas e outras razões, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos
reconheceram oficialmente, há mais de uma década, a importância do ciclismo como um
modo de transporte urbano, estimulando o estabelecimento de alguns objetivos, fosse
para ampliar a quantidade de bicicletas, fosse para aumentar a segurança dos ciclistas
(U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2004; EUROPEAN CONFERENCE OF THE
MINISTERS OF TRANSPORT, 2004).
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Neste sentido histórico, os planos diretores de duas das maiores cidades
americanas, Nova Iorque e Chicago, já previam a expansão de seus sistemas, atualmente
em curso. A cidade de Chicago, que construiu cerca de 160 quilômetros de vias segregadas
e sete mil vagas para bicicletas até aquela data, previu, em seu plano diretor de mobilidade
(CITY OF CHICAGO, 2012), a construção de mais 800 quilômetros de ciclovias. Nova York,
que contava com 392 quilômetros de vias segregadas, planeja construir mais 900
quilômetros adicionais até 2020 (U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2007). Por
meio dessas políticas de fomento, o nível de uso da bicicleta em ambas as cidades
aumentou consideravelmente: em Manhattan, o uso mais que dobrou (aumento de 116%)
entre 2000 e 2007 (U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2007).
Na Europa, há casos similares de investimentos maciços na ampliação das redes de
infraestrutura e facilidade para ciclistas. Em novembro de 2016, pela primeira vez desde
que se iniciaram as primeiras contagens, Copenhague, na Dinamarca, registrou um
número de bicicletas superior ao de carros nas ruas. Foram 265,7 mil bicicletas
circulando, sendo este o resultado de investimentos de mais de R$ 480 milhões em
infraestrutura. A literatura internacional sugere, ainda, que, em breve, serão lançados
estudos de contagem nas maiores cidades asiáticas, onde o uso da bicicleta também se
mostra bastante intenso.
No Brasil, a discussão em torno dos benefícios e limitações do uso da bicicleta estão
se avolumando (TIEPPO, 2017, p. 23) tanto para defender seu uso quanto para criticá‐lo.
Boa parte da literatura disponível ainda possui caráter panfletário, haja vista o uso de
poucos dados confiáveis. São raros os estudos que contam com dados oficiais de pesquisas
censitárias de viagem origem‐destino (OD), sendo fundamental análises do tipo custo‐
benefício numa discussão que alicerce as decisões do poder público e da sociedade civil
(KRIZEK; POINDEXTER; BARNES, et al., 2007).
Dessa forma, feita a abordagem sobre as diversas variáveis a serem consideradas
numa discussão ampla sobre mobilidade por bicicletas no ambiente urbano, aponta‐se ser
fundamental analisar os aspectos de distribuição da população na cidade do Rio de Janeiro
e a infraestrutura existente. Cabe analisar e comparar, a partir da elucidação das
potencialidades e limitações aqui expostas, em que medida a implantação de
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infraestrutura cicloviária e sua qualidade fomentam a adoção da mobilidade ativa por
bicicleta no ambiente urbano carioca.
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COMPORTAMENTO DE VIAGEM E MIGRAÇÃO MODAL

CAPÍTULO III
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Capítulo III – Comportamento de Viagem e Migração Modal

3.1 – Introdução

No bojo da discussão sobre mobilidade urbana, estrutura‐se um grande campo do
conhecimento: o do comportamento de viagem. É ele que permite que se conheçam as
motivações e particularidades dos viajantes, especialmente no ambiente urbano, a fim de
aprofundar o conhecimento sobre os deslocamentos humanos e, também, fomentar
modalidades distintas de transporte.
Uma dessas aplicações diz respeito à migração modal, que é a mudança de um
modo de transporte por outro. Este capítulo aborda o tema no subcapítulo 3.2 –
Comportamento de Viagem, onde são apresentados os aspectos mais relevantes,
sumarizados numa tabela com os respectivos autores que os exploram. No subcapítulo 3.3
– Migração Modal para a Bicicleta, é analisada a temática da migração modal com foco na
mudança dos modos motorizados para a mobilidade ativa, focando no modo cicloviário.

3.2 – Comportamento de Viagem
A análise do comportamento de viagem (travel behavior), também traduzido como
hábitos de locomoção por alguns autores, se tornou, nos últimos anos, um importante
campo de estudo dentro da mobilidade urbana. Os dados pesquisados sobre como e por
que as pessoas se locomovem permitem uma leitura mais acurada e aprofundada sobre
as escolhas pessoais e coletivas e, também, sobre o peso da infraestrutura, tempo, custo,
clima, conforto do trajeto e desenho urbano para que essas escolhas sejam feitas:

A pesquisa dos comportamentos de viagens objetiva entender como as decisões
de viagem, tais como que modal usar para chegar ao trabalho, quem está usando
o carro na família, qual rota tomar, etc. Essas decisões de viagem têm sido
estudadas por mais de quatro décadas agora.79 (ZHANG; ACKER, 2017, p. 168)

No original, em inglês: Travel behavior research aims to understand how travel decisions such as which
transport mode to use for commuting to work, who is using the car within the household, which route to take,
etc. are made. Such travel decisions have been studied for more than four decades now.
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Embora não sejam novos no âmbito internacional, conforme apontado por Junyu
Zhang e Veronique Acker (2017), os estudos do comportamento de viagem ainda são
bastante escassos no Brasil, de forma que muitas das informações sobre escolha modal e
a influência do desenho urbano e da infraestrutura nas preferências da composição da
mobilidade só existem para as maiores cidades brasileiras, e, ainda assim, disponíveis em
poucas fontes. Outro problema é que esses dados são majoritariamente voltados para
veículos motorizados, parcamente interpretados dentro e fora da academia.
Outra questão explorada neste capítulo diz respeito à mudança de um modo de
transporte para outro. No caso desta tese, estuda‐se a migração para o modo cicloviário,
buscando entender qual o papel desempenhado pela infraestrutura cicloviária nessa
possibilidade. Para tanto, faz‐se necessário, primeiro, o entendimento do comportamento
de viagem para, depois, adentrarmos o campo da migração modal.
Saber como os indivíduos se comportam no domínio dos deslocamentos cotidianos
é importante para entender quais são os fatores que determinam a forma como as pessoas
se locomovem nas cidades e qual a participação de cada modo de transporte nesses
deslocamentos. São ainda importantes, nesses estudos, as informações domésticas dos
indivíduos (renda, modos de transporte disponíveis, localização da habitação e do
trabalho) e a motivação das viagens.
O comportamento de viagem é um campo de estudo que considera diversos
aspectos da vida econômica e social dos indivíduos em relação à mobilidade deles.
Embora o uso da palavra “viagem” possa induzir a um erro semântico (uma vez que
“viagem”80, em português, equivale ao ato de partir de um lugar para outro, relativamente
distante, e o resultado desse ato), nesta tese foi escolhido o uso do termo ‘comportamento
de viagem’ por dois motivos: o primeiro, porque é o termo mais frequentemente utilizado,
sendo apropriado e assertivo na tratativa do conceito. O segundo é que a palavra
compositiva “comportamento” engendra de forma mais precisa o campo de estudo, visto
que o termo “hábito” contém, a exemplo da palavra “viagem”, imprecisões semânticas que
induziriam o leitor a uma ideia pouco apropriada do termo, especialmente por tratar‐se
de um aspecto adquirido de difícil dissuasão (RONDINELLA, 2015). Para Eva Heinen et al.

80 Em português, geralmente se encontra maior ocorrência dos termos “locomoção”, “movimento pendular”,

“trajeto” e “deslocamento”.
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(2010), uma das principais pesquisadoras do comportamento de viagem e autora de
trabalhos que revisam a bibliografia sobre o tema com foco no modo cicloviário, há três
questões centrais no comportamento de viagem:

Custo, tempo e esforço são aspectos que podem ser derivados da ‘teoria da
utilidade’. A ‘teoria da utilidade’ assume que cada indivíduo atua para maximizar
sua utilidade. Quando implicada a escolha do modal, a ‘teoria da utilidade’
assume que o aumento do tempo, custo ou esforço em uma opção de
deslocamento resultará na diminuição da probabilidade que essa opção tem de
ser escolhida.81 (HEINEN et al., 2010, p. 74).

A teoria da utilidade, apontada pela autora, implica que os sujeitos urbanos sejam
utilitaristas em relação ao modo de transporte a ser adotado. Pode‐se considerar esse
utilitarismo efetivo, a partir da discussão abaixo, baseando‐se no apontamento de
diversos autores sobre o que faz com que as pessoas se comportem do jeito que o fazem.
Porém, outros aspectos subjetivos acabam ganhando relevância para além dos critérios
meramente objetivos, implicando na equação da escolha modal dos indivíduos.
Isto posto, elencar quais são as características comportamentais do sujeito que o
faze optar pelo modo cicloviário é importante para elucidar de maneira ampla, completa
e abrangente as premissas que permitem a adoção deste modo ativo e seu uso cotidiano.
Faz‐se importante revisar nesta etapa, de forma breve, algumas das pesquisas
sobre mobilidade por bicicleta mais relevantes e citadas no universo acadêmico a partir
das quais se baseiam grande parte do que se sabe sobre comportamento de viagem. Essas
pesquisas são inteiramente europeias e norte‐americanas, fato que induz que algumas
interpretações presentes aqui sejam passíveis de leituras à luz dos comportamentos
típicos e singulares dos brasileiros. Essa lacuna foi preenchida, em partes, pelas duas
Pesquisas Nacionais do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015 e 2017), apresentadas e
analisadas no capítulo a seguir. As pesquisas citadas abaixo82 usam majoritariamente

81 No original, em inglês: “Cost, time and effort are aspects that can be derived from utility theory. Utility theory

assumes that each individual acts to maximize his or her utility. When applied to mode choice, utility theory
assumes that an increase in the time, cost and effort of a travel option will result in a decrease in the probability
that this option will be chosen”.
O levantamento dessas pesquisas foi feito por um grupo de pesquisadores com minha participação, de
Victor Andrade e Juciano Rodrigues, coordenado pelo pesquisador da Columbia University Jonas Hagen e
apresentado no simpósio Ruedalab no ano de 2016, disponibilizado no trabalho Hagen et al. Cycling in
Brazilian Cities: Results from an Innovative Survey. Ruedalab, 2016.
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dados secundários nas suas análises, e incluem censos (Reino Unido, Estados Unidos e
Canadá), pesquisas demográficas (Pesquisa Comunitária Americana), pesquisas de
viagem nacionais (Alemanha, Dinamarca e Suécia) e dados de congressos (Holanda).
Quadro 1. Pesquisas sobre mobilidade por bicicleta e comportamento de viagem
AUTORES

ANO

PAÍS

RECORTE

TIPO DE DADOS UTILIZADOS

TRANSPORTE
ATIVO; LABMOB83

2017

Brasil

Nacional

Aplicação de questionário

ALDRED;
WOODCOCK;
GOODMAN

2016

Reino Unido

Nacional

Censo 2001 e 2011 da Inglaterra e País de
Gales

TRANSPORTE
ATIVO; LABMOB84

2015

Brasil

Nacional

Aplicação de questionário

KOGLIN

2015

Dinamarca e
Suécia

Duas cidades (uma
em cada país

Pesquisa Nacional de Viagem da Dinamarca
e Suécia

KROESEN; HANDY

2014

Holanda

Nacional

Painel Holandês de mobilidade (1984‐1989)

HEINEN; MAAT;
VAN WEE et al.

2013

Holanda

Quatro municípios de
Pesquisa on‐line e Censo Holandês de 2010
médio porte

BUEHLER; PUCHER

2012

Reino Unido

ANDRADE;
HARDER; JENSEN;
et al.

2011

GOETZKE; RAVE

90 cidades de grande
porte

Pesquisa Comunitária Americana 2006‐
2008

Dinamarca

Três cidades

Pesquisa on‐line

2011

Alemanha

20 municípios com
mais de 50.000
habitantes

Mobilidade na Alemanha 2002

PUCHER, BUEHLER
e SEINEN

2011

Estados
Unidos e
Canadá

Nove cidades nos
dois países

Pesquisa Doméstica de Viagem Nacional
2001 e 2009, Pesquisa Comunitária
Americana e Censo Canadense de 2006

HANDY, XING e
BUEHLER

2010

Estados
Unidos

Seis cidades
pequenas

Censo americano de 2000 e amostras
aleatórias de pesquisa on‐line e telefônica.

PARKIN, RYLEY e
JONES

2007a

Reino Unido

Nacional

Censo da Inglaterra e País de Gales de 2001

STINSON; BHAT

2004

Estados
Unidos

Nacional

Pesquisa on‐line

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A pesquisa foi realizada em parceria entre a ONG Transporte Ativo e o Laboratório de Mobilidade
Sustentável da UFRJ, LABMOB (2015; 2018).
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Idem.

91

Uma coisa é comum a todas essas pesquisas: o reconhecimento da importância dos
fatores objetivos que norteiam a escolha modal dos cidadãos. E a maior parte desses
estudos é sistematizada a partir da divisão desses fatores em grupos, de forma que fique
mais fácil sua compreensão.
De maneira a coadunar os aspectos influenciadores no comportamento de viagem
observados nas pesquisas supracitadas com outros artigos de outros autores, e, também,
traçando um paralelo com as sete variáveis sobre as quais se analisa a mobilidade por
bicicleta, expressas no Capítulo II, são apontados aqui alguns aspectos considerados mais
relevantes para se olhar para o comportamento de viagem. São eles: informações
domésticas

(agrupamento

familiar,

renda,

opções

de

moradia

etc.),

dados

socioeconômicos do viajante, gênero, tipos e influência de infraestrutura disponível,
influência do meio ambiente urbano, tempo de viagem, custos envolvidos, conforto,
segurança e fatores externos.
Também é importante frisar, nesta etapa, que, para o comportamento de viagem,
são trabalhadas duas dimensões distintas – uma mais abrangente, onde variáveis
importantes ajudam no entendimento de sua conceituação (informações domésticas,
renda, gênero), e outra mais específica do universo da mobilidade por bicicletas
(influência do ambiente construído, tempo, conforto). Quando possível, é feita a análise
da variável sob os dois aspectos, um mais amplo e outro mais específico. Essa
diferenciação tem duplo propósito: ampliar o entendimento sobre o conceito de modo a
aprofundar o enfoque no objeto desta tese, que é a mobilidade por bicicletas e sua
infraestrutura.
As decisões de viagem são resolvidas tanto no plano individual, do sujeito, quanto
no plano doméstico, levando em conta o seu agrupamento familiar. Essas informações são
do tipo “qual modo usar para chegar ao trabalho”, “quem está usando o carro na família”,
“qual rota tomar” etc. (ZHANG; ACKER, 2017, p. 168). Dessa forma, há duas esferas de
decisões a serem tomadas: a individual, onde há grande espaço para variáveis subjetivas,
e a doméstica, onde a decisão passa pela objetividade da coletividade familiar.
Em relação às informações domésticas, o fator de maior preponderância na
mobilidade é a renda. Primeiramente, porque os estratos sociais de maior renda têm
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maiores possibilidades locacionais nas cidades, ou seja, maior poder de escolha do lugar
de residência. No outro extremo, as pessoas de menor renda têm viagens mais longas em
tempo e distância, especialmente em cidades com a configuração urbana e social como a
do Rio de Janeiro.
A renda, assim como outras variáveis domésticas, se mostra associada a
especificidades de viagens. Conjuntamente com idade, gênero, escolaridade e nível de
emprego, o valor da renda doméstica é tido como importante fator na organização tanto
de viagens motorizadas quanto de viagens por bicicleta (HEESCH; GILES‐CORTI;
TURRELL, 2015). Dados mostram que “altos níveis de uso do carro são associados com
ser homem, de meia idade, empregado e com alto nível de renda mais alto” (KROESEN;
CHORUS, 2018, p. 39). O mesmo estudo indica que a restrição de renda é um fator
importante na ampliação do uso do transporte público. No que se refere ao uso da
bicicleta,

Alguns estudos norte‐americanos e canadenses também mostram que um alto
nível educacional é associado com o transporte por bicicletas (MA et al., 2014;
WINTER et al., 2010) embora outros estudos não apontem associação entre
educação ou renda no deslocamento cotidiano por bicicleta (HANDY; XING,
2010). Um desses estudos mostram que pessoas de baixa renda doméstica tem
maior predisposição a pedalar como meio de transporte que pessoas de renda
doméstica mais alta (WINTERS et al., 2010)85 (HEESCH; GILES‐CORTI; TURRELL,
2015, p. 153).

Como não há consenso sobre o nível de incidência da variável “renda” na
mobilidade por bicicleta, cabe olhar para os dados disponíveis no Brasil. A análise da
pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro, de 2015, publicada no ano posterior, descobriu
que, a exemplo do perfil dos ciclistas brasileiros, o “ciclista carioca tende a ser mais
popular, com forte presença de trabalhadores e de pessoas com menor renda e
escolaridade (ANDRADE; RODRIGUES; MARINO et al., 2016, p. 18).
No sentido do agrupamento familiar, as informações domésticas muitas das vezes
são mais importantes do que as individuais, devendo‐se levar em consideração “o

No original, em inglês: “Some US and Canadian studies also show higher education to be associated with
transport cycling (Ma et al., 2014; Winters et al., 2010) although other studies find no association between
education or income and commuter cycling (Handy and Xing, 2010). One of these studies showed that people
in lower income households are more likely to cycle for transport than are those in higher income households
(Winters et al., 2010).” Traduzido pelo autor.
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conjunto de dados domésticos como unidade básica de análise, mais que os dados
individuais, sendo isso comum na pesquisa de comportamento de viagem.” (ZHANG;
MARTENS; LONG, 2018, p. 43).
Zhang e Acker (2017) pontuam ainda que, ao longo da vida, as pessoas tendem a
mudar de casa para diminuir a distância aos locais de trabalho, reduzindo, portanto, os
movimentos pendulares. Porém, mudanças em escolaridade e emprego são associadas a
deslocamentos mais longos. Isso indica que pessoas não podem mudar de casa com a
mesma facilidade com que podem mudar seu trabalho e seu nível de escolaridade, o que
geralmente acaba levando a deslocamentos ainda mais longos.
Dentro das informações domésticas, podemos considerar, também, as questões de
gênero. Há um vasto acúmulo de dados indicando que o deslocamento é diferente para
homens e mulheres. Porém, trata‐se de uma questão complexa, uma vez que

entender as formas em que mobilidade e gênero se intersecionam é sem dúvida
complexo dado que ambos os conceitos são imersos de significados, poder e
entendimentos contestatórios. O conceito de gênero não opera de forma
‘binária’.”86 (UTENG; CRESSWELL; 2008, p. 1).

As representações de gênero devem ser levadas não somente em relação à sua
representação social, mas também em relação ao potencial de movimento – a “motilidade”
(KAUFMANN; BERGMAN; JOYE, 2004) implícito neles, de forma a entender a
complexidade das relações sociais no que tange ao comportamento de transporte, onde
“os significados dados à mobilidade através da narrativa, discursos e representações são
também claramente diferenciados por gênero.”87 (UTENG; CRESSWELL; 2008, p. 2). Nesse
sentido, espaços de homens e mulheres e modos de transporte “mais masculinos” ou
“mais femininos” passam a influenciar na escolha modal.
De forma geral, as viagens das mulheres são mais curtas que as dos homens
(MADDEN, 1981; FAGNANI, 1983; HANSON; JOHNSTON, 1985; HANSON; PRATT, 1988;

No original, em inglês: “Understanding the ways in which mobilities and gender intersect is undoubtedly
complex given that both concepts are infused with meaning, power and contested understandings. The concept
of gender does not operate in a ‘binary’ form.” Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “The meanings given to mobility through narrative, discourse and representation
have also been clearly differentiated by gender.” Traduzido pelo autor.
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VILLENEUVE; ROSE, 1988; THOMAS; VILLENEUVE, 1998; LEMELIN; GATIGNOL, 1999;
CATTAN, 2007 apud CATTAN, 2008, p. 88). A explicação para isso se deve ao fato de as
mulheres ainda terem uma maior participação nas tarefas domésticas do que homens,
incluindo viagens menores e breves (mercado, farmácia, escola dos filhos):

PREVEDOUROS e SCHOFER (1991) descobriam que mulheres fazer duas vezes
mais viagens que homens para afazeres, transportar terceiros e compras.
TAYLOR et al. (2015) descobriu que mulheres consistentemente fazer mais
viagens para mercados e lugares infantis que o homem, independente das
circunstâncias: mulheres que moram sozinhas fazem substancialmente mais
viagens a instalações infantis e mercados que homens na mesma situação, e
mulheres que trabalham e ganham mais que seus parceiros ainda assim fazem
substancialmente mais viagens domésticas que os homens. As viagens dos
homens são mais caracterizadas relacionadas ao trabalho e viagens recreativas,
enquanto a das mulheres são mais orientadas para compras, assuntos pessoais e
levar terceiros (HAMILTON; JENKINS, 1989; WACHS, 1987). Esses estudos
revelam claramente a divisão por gênero nas viagens domésticas.88 (SMART;
BROWN; TAYLOR, 2017, p. 76).

O trecho acima aponta que o comportamento de viagem difere de acordo com o
gênero. Embora sejam emblemáticas as conquistas das mulheres nos últimos anos –
especialmente o aumento da sua participação na força de trabalho e a tendência à
equidade salarial –, ainda há grande diferenças no que tange às viagens domésticas entre
elas e homens:

Embora mudanças amplamente reportadas na atitude sobre o papel da mulher
na sociedade, e o aumento dramático da mulher na participação da força de
trabalho na última metade de século, essa análise mostra clara divisão de
trabalho por gênero em lares heterossexuais. Em lares heterossexuais, as
mulheres continuam fazendo a maior parte do trabalho doméstico e as viagens
domésticas, na média89 (SMART; BROWN; TAYLOR, 2017, p. 81).

No original, em inglês: “Prevedouros and Schofer (1991) find that women make twice as many trips as men
for errands, transporting others, and shopping. Taylor et al. (2015) find that women consistently make more
child-serving and grocery shopping trips than men, almost regardless of circumstances: women who live alone
make substantially more child-serving and grocery shopping trips than similarly situated men, and women
who work more and earn more than their male partners still make substantially more householdserving trips.
Men’s travel patterns are characterized by more work-related and recreational travel, while women’s trips are
more likely to be for shopping, personal business, or escorting others (Hamilton and Jenkins, 1989; Wachs,
1987). These studies reveal clear gendered divisions in household-serving travel.” Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “Despite widely reported changes in attitudes about women’s roles in society, and
dramatic increases in female labor force participation over the last half century, this analysis shows a clear
gendered division of labor in straight households. In straight households, women continue to do a substantial
majority of household labor and household-serving travel, on average.” Traduzido pelo autor.
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Para Mimi Sheller (2008), trata‐se de considerar a “importância do gênero no
planejamento, desenho e prática de cidades sustentáveis” (p. 257), de forma que as
inequidades sociais entre os gêneros sejam resolvidas em todos os aspectos, inclusive no
das mobilidades. Embora essa discussão ocupe um grande espaço no debate internacional
sobre comportamento de viagem, no Brasil, ela ainda é incipiente e carente de dados, dada
a escassez de trabalhos relacionando os dois temas.
No tocante à mobilidade por bicicletas e gênero, há prevalência de ciclistas
homens: pesquisas realizadas em São Paulo apontam que apenas 10% dos ciclistas são
mulheres (LEMOS; HARKOT; SANTORO, 2016, p. 270), onde o tempo médio do trajeto
mais frequente é ligeiramente menor para mulheres (29 minutos) do que para homens
(34 minutos). Além disso, enquanto a proporção de homens que realizam trajetos com
mais de sete quilômetros é de 40% dos respondentes, o de mulheres é de 26%.” (Idem, p.
278). Neste sentido, há uma dupla barreira para a igualdade de gênero no que se refere à
mobilidade por bicicleta: a estigmatização da prática como exclusivamente masculina e a
reprodução desse comportamento de viagem em outros modos no uso da bicicleta.
Nos itens “tempo” e “conforto”, alguns estudos relacionam os dois tópicos, uma vez
que, para percepção de grande parte das pessoas, menor tempo de deslocamento condiz
com maior conforto. Morar proximamente a grandes infraestruturas de transporte é
também correspondido a um item de conforto, correlacionando‐se à economia de tempo
que isso acarreta. No estudo de Merlin (2018), residentes que moram perto da estação
Atlantic Station, na cidade de Atlanta, nos EUA, realizam menos viagens em veículo do que
os residentes morando em outras regiões da cidade (p. 65).
Embora todos os itens mencionados como influenciadores do comportamento de
viagem sejam inter‐relacionados, ou seja, a influência e frequência de uso de um modo
afeta outro, a partir de agora será tratado o caso específico da mobilidade ativa por
bicicletas.
Rietveld e Daniel (2004), quando se indagam acerca “dos fatores que operam nas
escolhas modais para a bicicleta”, concluem que as respostas podem ser organizadas em
quatro grupos: características singulares de locomoção (1) – aquelas relativas ao
passageiro individualizado; fatores socioculturais (2) – variáveis relativas aos aspectos
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como cultura ciclísticas e hábitos adquiridos; fatores associados com o modal cicloviário
(3) – em grande parte, as virtualidades positivas analisadas no Capítulo II desta tese e
fatores externos e relação com outros modos de transporte (4) – meio ambiente
construído, incentivo ao exercício físico, etc. Esses grupos acabam por influenciar no
maior ou menor uso da bicicleta.
No bojo das características individuais de locomoção, o tempo gasto de viagem, a
segurança real e percebida do deslocamento, necessidades e restrições físicas, riscos
envolvidos e custos financeiros são fatores que acabam por determinar o comportamento
de viagem dos ciclistas, que se baseiam na sua perspectiva particular para tomar suas
decisões (Idem, p. 533). Um dos maiores benefícios apontados pelos ciclistas é a economia
de tempo que este modo de transporte proporciona em comparação aos modos
motorizados em ambientes urbanos, mais sujeitos aos congestionamentos (OLDE
KALTER, 2007 apud HEINEN et al., 2010, p. 59).
No caso brasileiro, o comportamento individual parece estar bastante alicerçado
por variáveis externas – aspectos do ambiente construído, comportamento de condutores
de veículos motorizados e aspectos de segurança em geral (ANDRADE; RODRIGUES;
MARINO et al., 2016).
Uma dessas características individuais diz respeito à faixa etária. Há indicação,
através de estudo conduzido na Holanda, que a taxa mais alta de ciclistas,
percentualmente em relação ao resto da sociedade, dividida por faixa etária, incide na de
adolescentes, com aumento estável. Essa “estabilidade é notável porque a média de
distância de viagem aumentou, induzindo uma relativa diminuição das viagens onde a
bicicleta é um modal frágil”90 (VAN GOEVERDEN; GODEFROOIJ, 2011, p. 9).
Com o passar do tempo, “o transporte público e privado é geralmente mais
frequentemente usado, enquanto andar de bicicleta e caminhar declinam [...]”91 (ZHANG;
ACKER, 2017, p. 169), sugerindo que a atividade física é mais atrativa aos mais jovens.
Além disso, os custos incidentes do transporte motorizado são menos onerosos para

No original, em inglês: “The stability is remarkable because the average trip distance increased,
inducing a relative decrease of trips where the bicycle is a feasible mode.” Traduzido pelo autor
91 No original, em inglês: “Private and public transport are in general more frequently used, while cycling and
walking decline over time.” Traduzido pelo autor.
90
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profissionais de meia idade do que para jovens profissionais e estudantes. Isso, claro, no
contexto europeu e norte‐americano.
Outro ponto levantado pelos autores é de que “residência, educação e emprego são
altamente interdependentes e provocam mudanças nas viagens, que ocorrem mais
simultaneamente que sucessivamente”92 (Idem), indicando que tanto as escolhas de
viagem quanto as migrações modais se relacionam a esses três aspectos.
Ainda sobre a idade dos ciclistas, o recente advento das bicicletas elétricas, que
facilitam o deslocamento com menor taxa de esforço, tem repercutido entre os idosos
ciclistas dinamarqueses de forma que o fator “mais idade” passou a ser associado
negativamente ao uso de e-bikes (HAUSTEIN; MØLLER, 2016). Isso indica que o exercício
necessário à prática da bicicleta tem maior apelo junto aos jovens, enquanto, para pessoas
de idade mais avançada, a bicicleta convencional tende a ser um modo de transporte
menos atraente.
Em relação à distância a ser percorrida, uma importante tendência no
comportamento dos ciclistas é que eles são propensos a fazer viagens maiores para
acessar infraestruturas segregadas das ruas, como, por exemplo, ciclovias, que se
apresentam mais seguras do que pinturas no asfalto, pedindo atenção aos motoristas de
automóveis (LARSEN; EL‐GENEIDY, 2011, p. 2).
Na literatura, é possível encontrar dados que também desfazem consensos sobre
comportamento de ciclistas em relação às distâncias percorridas. Embora seja um fator
de grande relevância, o tamanho da viagem não é um fator decisivo, porque grande parte
dos que pedalam com frequência relativiza a distância em função da flexibilidade
oferecida pela bicicleta quando comparada aos horários restritos do transporte público
(FERNÁNDEZ‐HEREDIA; MORZÓN; JARA‐DÍAZ, 2014). Os autores pontuam, ainda, que a
flexibilidade da bicicleta se exacerba pela baixa incidência de custos, desde o
estacionamento até as multas de trânsito.
Perseguindo os aspectos influenciadores do comportamento de viagem apontados
por Rietveld e Daniel (2004), os fatores socioculturais dizem respeito à “cultura da
bicicleta”, ou seja, dos aspectos culturais relacionados ao estilo de vida adotado pelos

No original, em inglês: “[...] residence, education and employment are highly interdependent and provoke
changes in commuting, which occurred simultaneously rather than successively.” Traduzido pelo autor.

92

98

ciclistas. Essa denominação, bastante usual, apresenta definição complexa e pouco
fechada, possibilitando a muitos autores utilizarem‐na de maneiras distintas:

[...] para chegar a um entendimento satisfatório da ‘cultura da bicicleta’ é
necessário explorar tanto as propriedades construídas materialmente e
socialmente do ciclismo. As dimensões do ambiente físico e a dimensão social
construída (cultura da mobilidade) estão longe de ser mutualmente exclusivas, e
interagem de uma maneira complexa. Além disso, a função desses mecanismos
casuais são também dependentes de um contingenciamento histórico e de
particularidades geográficas.93 (PELZER, 2010, p. 8).

Essa complexidade relacional, afirma Pelzer (2010), impede que as políticas de
estímulo do uso da bicicleta sejam “tamanho único”, ou seja, capazes de ser aplicadas
desconsiderando os contextos políticos, sociais e geográficos particulares de cada
localidade. Um dos pontos abordados pelo autor no referido estudo é o suporte da cultura
local em prol do ciclismo. Ao relacionar duas cidades distintas, Amsterdã, na Holanda, e
Portland, nos Estados Unidos, Pelzer (2010) relata que o suporte físico e a cultura
ciclística observados em Amsterdã são inexistentes em Portland. Dessa forma, “enquanto
em Amsterdã as regulações automobilísticas são determinantes no uso da bicicleta, em
Portland a explicação tem que ser buscada no estilo de vida e nos aspectos da cultura da
mobilidade”94 (p. 9). Dessa forma, o estudo revela que a geografia urbana dessas cidades
e suas regulações formais constituem uma estrutura que levam a “regulações informais,
que podem ser vistas como parte de uma cultura da mobilidade”95 (Idem).
Para Alfred e Jungnickel (2014), a cultura da bicicleta diz respeito ao estilo de vida
que é “um comportamento cotidiano que permanece invisível porque as pessoas

No original, em inglês: that to come to satisfactory understanding of ‘bicycle culture’ it is necessary to
explore both the material and socially constructed properties of bicycling. The dimensions of physical
environment and the socially constructed dimension (mobility culture) are far from mutually exclusive and
interact in a complex way. Moreover, the function of these causal mechanisms is also dependent upon historical
contingency and geographical particularity.
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No original, em inglês: “Whereas in Amsterdam space and deterring regulation towards cars is a strong
determinant of bike use, in Portland the explanation has to be sought in the lifestyle aspect of a mobility
culture”. Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “[...] regulations are the constituent structures which lead to the ‘informal
regulations’, which can be seen as a part of mobility culture.” Traduzido pelo autor.
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simplesmente o fazem”96. (p. 79) Assim, relacionando cultura e estilo de vida, para os
autores, trata‐se de uma subcultura, “se referindo a uma identidade distinta contrastante,
e muitas vezes em desacordo, com a cultura mais ampla na qual a pessoa se localiza”97
(Idem). Nesse sentido, o referido estudo analisa o caso do Reino Unido, onde pode‐se ver
a cultura do carro como dominante, onde os estilos de vida são construídos em torno da
suposição de que a propriedade do carro e seu uso fazem parte de uma normalização
cultural ao invés do carro sendo ativamente escolhido como uma necessidade98 (Idem):

A subcultura do transporte pode incluir, por exemplo, proprietários de carro
especializados (organizados em torno da sua identificação com um tipo
particular de carro), ou, potencialmente, usuários de outros modos onde há um
autoidentificação com o modo. Em algumas circunstâncias, isso pode incluir
variavelmente o uso de bicicleta, uso de transporte público ou caminhar; em
outras circunstâncias, não. 99 (Idem).

Identificada pelos autores como ‘subcultura’, no sentido da identificação dos
usuários com um determinado modo de transporte, a inclusão do uso da bicicleta faz
alusão a uma forma não hegemônica de deslocamento, o que poderia ser entendida,
inclusive, como “contracultura”. Nesse aspecto, o deslocamento por bicicleta pode ser
encarado, no bojo do comportamento de viagem, como uma atitude anti-establishment e
anti-status quo.
Em relação aos aspectos do modo cicloviário em si, conforme já abordado
extensivamente no Capítulo II, diversos aspectos operam no deslocamento urbano por
bicicletas. Um dos pontos de maior destaque no comportamento de viagem diz respeito à
segurança, tanto à segurança percebida e como a real.

96 No original,

em inglês: “[...]everyday behaviour that often remains invisible because it is what people ‘just
do’.” Traduzido pelo autor.

97 No original,

em inglês: “[...] to refer to a distinct identity contrasted with, and often at odds with, the broader
culture within which a person is located.” Traduzido pelo autor.

98 No original,

em inglês: “[...]we could see car culture as dominant, with lifestyles built around the assumption
of car ownership and use (cultural normalisation) rather than car use being actively chosen.” Traduzido pelo
autor.
No original em inglês: “Transport subcultures might include, for example, specialist car owners (organised
around their identification with a particular type of car), or, potentially, users of other modes where there is
some collective self-identification with the mode. In some circumstances, this might include variously cycling,
public transport use, or walking; in other circumstances it might not.” Traduzido pelo autor.
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Pesquisadores apontam que a segurança viária do entorno, tanto a real quanto a
percebida pelos ciclistas, é tida como um dos principais fatores para aumentar o uso da
bicicleta no meio ambiente urbano (PUCHER; DIJKSTRA, 2003). Dados relacionando
segurança com o uso da bicicleta já foram mais bem abordados no capítulo anterior, de
forma que, aqui, é interessante registrar a importância da segurança perceptível, ou seja,
aquela que se supõe ter, baseada ou não em fatos e objetivos.
O estudo de Pelzer (2010, p. 9), citado anteriormente, relaciona o item ‘segurança’
com ‘cultura da mobilidade’, mostrando que, na cidade de Portland, a percepção de risco
está associada a andar em ruas movimentadas em alta velocidade – um ideário cuja
composição é uma combinação da geografia espacial da cidade e da cultura da mobilidade
orientada pelo automóvel. Isso é possível, naquele lugar, por conta da cultura do carro
dominante nos Estados Unidos, que acaba sendo absorvida pelos ciclistas mesmo que não
represente a realidade da prática cotidiana.
Uma associação entre segurança percebida e fatores externos relaciona os itens 3
e 4 propostos por Rietveld e Daniel (2004), vinculando segurança com uso do solo, de
forma que ambientes urbanos mais diversos promovem o uso de modos de transporte
ativos.
Pesquisas nos Estados Unidos (HANDY; CAO; MOKHTARIAN, 2005) apontam que
bairros que dispõem de maior nível de densidade urbana100, uso misto do solo, acesso
facilitado aos meios de transporte coletivos e respeito ao pedestre (através de medidas
de educação de motoristas) apresentam menores índices de motorização individual
quando comparados com bairros com características opostas. Nesse sentido, aponta‐se
para um conjunto de claras evidências da existência de fatores externos à escolha do
modo de transporte que influenciam no comportamento dos cidadãos no que tange à
mobilidade cotidiana.

Esses estudos não estabeleceram uma relação direta de causalidade, em
particular, se o desenho da vizinhança influencia os comportamentos de viagem
ou se as preferências de viagem influenciam a escolha do bairro. A evidência
disponível, portanto, deixa uma questão chave em grande parte sem resposta: Se
as cidades usam políticas de uso do solo para aproximar os moradores dos
Outros estudos apontam para informações semelhantes. Para Pushkarev e Zupan (1977), o aumento no
uso dos equipamentos de transporte aumenta conforme a densidade, e para Newman e Kenworthy (1999),
a densidade urbana é inversamente proporcional ao consumo de gasolina.
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destinos e fornecer alternativas viáveis para se dirigir menos, irão algumas
pessoas dirigir menos, reduzindo assim as emissões?101 (HANDY; CAO;
MOKHTARIAN, 2005, p. 428).

Embora a literatura apresente evidências de que existam relações causais entre o
ambiente construído através de um bom desenho urbano e mudanças nos
comportamentos de viagem, diversos autores ponderam que uma afirmação, nesse
sentido, institui imprecisões por conta da diversidade de aspectos compositivos que
levam as pessoas a escolherem formas distintas para realizar determinadas viagens.
Quando tratamos da mobilidade por bicicletas, onde o meio ambiente construído ganha
contornos mais relevantes como garantidor de segurança e, consequentemente, conforto
na viagem, é fundamental analisar quais são os aspectos que fazem com que determinadas
regiões sejam mais propícias ao deslocamento por bicicleta do que outras.
O estudo conduzido por Florindo, Barrozo, Turrell et al., em São Paulo (2018),
relata diversas evidências na literatura sobre comportamento de viagem que indicam que
a presença de infraestrutura cicloviária induz o uso da bicicleta. Uma das descobertas
feitas a partir de pesquisa com usuários foi de que “a presença de ciclovias até 500m das
residências e a presença de estações de trem e metrô foram associadas à prevalência do
uso da bicicleta como forma de transporte para adultos morando em São Paulo.” (p. 7)
A presença de uma infraestrutura cicloviária, majoritariamente do tipo ciclovia,
facilita o uso da bicicleta na composição modal até uma estação de trem ou metrô – o que
permite deslocamentos mais longos. No caso do referido estudo, na cidade de São Paulo,
isso se mostrou um incentivo à inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos
cotidianos por conta das grandes distâncias que a população percorre cotidianamente,
muitas delas inviáveis para o uso da bicicleta. Florindo, Barrozo, Turrell et al. (2018)
demonstram que as modificações do ambiente urbano para a inclusão de infraestrutura
tendem a incentivar o uso do modo cicloviário, mesmo que este apresente uma baixa
prevalência (5,1% nos casos de maior assiduidade). Schipper, Deakin e McAndrews

No original, em inglês: “These studies have not established the underlying direction of causality whether
neighborhood design influences travel behavior or whether travel preferences influence the choice of
neighborhood. The available evidence thus leaves a key question largely unanswered: If cities use land use
policies to bring residents closer to destinations and provide viable alternatives to driving, will at least some
people drive less, thereby reducing emissions?” Traduzido pelo autor.
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(2009), em pesquisa feita com ciclistas passantes em uma ciclovia em Santiago do Chile,
mostraram que dois terços dos respondentes relataram que fariam o mesmo trajeto em
outro modo de transporte caso a ciclovia não existisse.
Outro estudo, conduzido também na cidade de São Paulo, comprovou que a
presença de ciclovias em intervenções urbanísticas apresenta potencial significativo na
valorização de imóveis. “Todas as vias que apresentaram resultados significativos tiveram
como resposta que a via valorizou o preço dos imóveis, sendo que a de “Projeto
Urbanístico” valorizou quase o dobro quando comparada à do tipo ‘comum’” (TIEPPO,
2017, p. 80). Dentre os apontamentos do autor, a inclusão da possibilidade do uso de um
novo modo de transporte é um elemento a ser considerado na qualificação de
determinada região da cidade. Assim, embora não seja uma relação causa‐efeito, o bom
desenho urbano que apresenta infraestrutura cicloviária fomenta a percepção positiva da
variedade modal e amplia a tendência de compra de determinado imóvel, elevando seu
preço.
Outro agente considerável é a importância da massa crítica na efetividade da
ciclovia. Além do maior número de pessoas conferir maior segurança (JACOBSEN, 2003,
p. 208), mais pessoas usando a ciclovia faz com que os investimentos na infraestrutura
cicloviária sejam mais visíveis e compartilhados. Para Raser, Gaupp‐Berghausen, Dons et
al. (2018), “um alto índice de uso de bicicleta torna o pedalar mais visível e comum e é
uma pré‐condição para atingir pessoas de diferentes grupos sociodemográficos”102 (p.
250).
No que tange ao uso da infraestrutura dedicada ao ciclista, há diversos
apontamentos de sua importância no sentido de corroborar com a adoção desse modo de
forma definitiva e incentivadora de viagens mais longas, de forma que “uma grande
separação do tráfego de veículos através de ciclovias fora das ruas ou fisicamente
separadas mostrou que afeta positivamente a distância de viagem.”103 (LARSEN; EL‐
GENEIDY, 2011, p. 176). Ainda no sentido da segregação da infraestrutura, “a preferência
por facilidades separadas fisicamente entre ciclistas menos frequentes sugere que o
No original, em inglês: “A high cycling share makes cycling visible and common and is a precondition to
reach people from different sociodemographic group.” Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “greater separation from vehicle traffic through off-street or physically-separated
sidepaths is shown to positively affect trip distance.” Traduzido pelo autor.
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desenho dessa facilidade é a escolha obvia em encorajar ciclistas novos e novatos”104
(Idem).
Outro apontamento do mesmo autor para o ambiente construído é que ciclistas
recreativos tendem a usar mais a infraestrutura dedicada em comparação a ciclistas
frequentes, uma vez que “ciclistas frequentes na média viajam distâncias bastante
superiores aos outros” (Idem). Logo, a infraestrutura cicloviária, apontada neste estudo,
passa a cumprir um papel de encorajamento e fortalecimento desse modo de transporte
para novos ciclistas, mesmo que os mais experientes usem menos a infraestrutura
dedicada a bicicleta do que aqueles. O aspecto positivo do ambiente construído se
confirma a partir da premissa de que, uma vez estabelecida, o ciclista pode escolher
utilizá‐la ou não, diferentemente dos casos em que o ciclista não tem escolha quando há
ausência de infraestrutura.
Ainda sobre as externalidades no comportamento de viagem, a ampliação da
quantidade do exercício físico é tida como um incentivo no uso desse modo de transporte
e, muitas vezes, atribuída à migração modal que será explorada mais à frente:

Mobilidade ativa tem mostrado potencial em aumentar a atividade física de
forma que é um modo de transporte conveniente, é economicamente acessível e
requer menos motivação quando comparado com esportes e outras atividades
físicas recreacionais105 (RASER; GAUPP‐BERGHAUSEN; DONS et al., 2018, p.
244).

O exercício físico embutido na atividade de deslocamento acaba se tornando uma
externalidade positiva que coloca o modo cicloviário como uma escolha coerente com um
estilo de vida mais saudável. Essa pesquisa mostrou que mesmo as pessoas que
“reportaram

viagens

ativas

em

combinação

com

transporte

público

eram

No original, em inglês: “the preference for physically separated facilities among more infrequent cyclists
suggests that this facility design is the obvious choice in encouraging new and novice cyclists.” Traduzido pelo
autor.
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No original, em inglês: “Active mobility has shown to have the potential to increase physical activity as it is
a convenient mode of transport, is economically affordable and requires less motivation compared to sports or
other recreational physical activities”. Traduzido pelo autor.
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significativamente mais ativas fisicamente do que pessoas que só usavam modos
motorizados.”106 (Idem, p. 250)
Conforme analisado acima, a observação dos aspectos importantes que
influenciam no comportamento de viagem, em seus vários e abrangentes aspectos, tem
grande poder de induzir, modificar e fomentar determinados modos de transporte. Na
discussão aqui proposta, que é dos aspectos amplos do conceito e da sua aplicação na
mobilidade ativa por bicicletas, apresentamos abaixo um quadro sumarizado das
variáveis abordadas e seu âmbito de influência, assim como os autores que discorrem
sobre o tema e já discutidos até agora.

Quadro 2. Dimensão, Variável, Natureza e autores do comportamento de viagem
DIMENSÃO

VARIÁVEL

Agrupamento
familiar

INFORMAÇÕES
DOMÉSTICAS

Renda

NATUREZA
DA
VARIÁVEL
Objetivo /
Subjetivo

Objetivo

Moradia

Objetivo

Escolaridade

Objetivo

INFORMAÇÕES
INDIVIDUAIS /
SOCIAIS
Idade

Objetivo

AUTORES

Kroesen; Handy (2014) | Rietveld; Daniel (2004) |
Zhang; Acker (2017) | Zhang; Martens; Long
(2018)
Andrade, Rodrigues e Marino (2016) | Heesch,
Giles‐Corti e Turrell (2015) | Heinen, Maat e van
Wee (2013) | Kroesen; Chorus (2018) | Kroesen;
Handy (2014) | Pucher, Buehler e Seinem (2011) |
Rietveld; Daniel (2004) | Zhang; Acker (2017)
Heesch, Giles‐Corti e Turrell (2015) | Heinen, Maat
e van Wee (2013) | Kroesen; Handy (2014) |
Pucher, Buehler e Seinem (2011) | Zhang; Acker
(2017)

Andrade, Rodrigues, Marino et al. (2016) | Heesch,
Giles‐Corti e Turrell (2015) | Heinen, Maat e van
Wee (2013) | Kroesen; Handy (2014) | Pucher,
Buehler e Seinem (2011) | Rietveld; Daniel (2004)
Van Goeverden; Godefrooij (2011) | Haustein;
Møller, (2016) | Heesch, Giles‐Corti e Turrell
(2015) | Heinen, Maat e van Wee (2013) | Kroesen;
Chorus (2018) | Pucher, Buehler e Seinem (2011) |
Rietveld; Daniel (2004)

No original, em inglês: “reported active travel in combination with public transport were also significantly
more physically active than people who only travelled by motorized modes.” Traduzido pelo autor.
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INFORMAÇÕES
INDIVIDUAIS /
RELACIONAIS A
OUTROS MODOS

Objetivo /
Subjetivo

Restrições
físicas

Objetivo

Distância
(esforço)

Objetivo /
Subjetivo

Custo

Objetivo

Heinen, van Wee e Maat (2010) | Heinen, Maat e
van Wee (2013)

Tempo

Objetivo

Heinen, van Wee e Maat (2010) | Heinen, Maat e
van Wee (2013)

Conforto

Objetivo /
Subjetivo

Segurança

Objetivo /
Subjetivo

Atividade
física/ esforço

Objetivo

Presença de
PRÁTICA
outros ciclistas
CICLÍSTICA E MEIO
AMBIENTE URBANO

EXTERNALIDADE

Cattan, 2008 | Heinen, Maat e van Wee (2013) |
Kroesen; Chorus (2018) | Lemos; Harkot; Santoro,
2016 | Sheller (2008) | Smart; Brown; Taylor,
2017 | Uteng; Cresswell; 2008

Gênero

Objetivo /
Subjetivo

Presença de
infraestrutura

Objetivo /
Subjetivo

Densidade
Urbana

Objetivo

Uso Misto

Objetivo

Hábito

Objetivo /
Subjetivo

Rietveld; Daniel (2004)

Andrade, Harder, Jensen et al. (2011) | Fernández‐
Heredia; Morzón; Jara‐Díaz, (2014) | Van
Goeverden; Godefrooij (2011) | Heinen, Maat e van
Wee (2013) | Larsen; El‐Geneidy (2011)

Merlin (2018)

Jacobsen (2003) | Pelzer (2010) | Pucher; Dijkstra
(2003)
Heinen, van Wee e Maat (2010) | Raser, Gaupp‐
Berghausen, Dons et al. (2018) | Rietveld; Daniel
(2004)
Jacobsen (2003) | Raser, Gaupp‐Berghausen, Dons
et al. (2018)
Andrade, Harder, Jensen et al. (2011) | Florindo,
Barrozo, Turrell et al. (2018) | Larsen; El‐Geneidy
(2011) | Rietveld; Daniel (2004) | Schipper, Deakin
e McAndrews (2009)
Andrade, Harder, Jensen et al. (2011) | Florindo,
Barrozo, Turrell et al. (2018) | Handy, Cao e
Mokhtarian (2005) | Tieppo (2017)

Handy, Cao e Mokhtarian (2005) | Tieppo (2017)

Rietveld; Daniel (2004) | Rondinella (2015)
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Cultura
Ciclística

Subjetivo

Aptidão ao
exercício

Subjetivo

Motilidade

Objetivo /
Subjetivo

Alfred; Jungnickel (2014) | Pelzer (2010) |
Rietveld; Daniel (2004)

Raser, Gaupp‐Berghausen, Dons et al. (2018)

Kaufmann; Bergman; Joye (2004)

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Um dos objetivos deste capítulo, além de explorar o universo do comportamento
de viagem, é apontar a escassez de estudos deste tipo no Brasil. Aqui, o nível de
participação de ciclistas nos deslocamentos intraurbanos nas cidades brasileiras ainda é
baixo (estimado em 4%), especialmente quando comparado com outros países. Enquanto
a participação modal da bicicleta varia entre 3% e 10% na União Europeia como um todo,
com rotas de até 9 quilômetros, observa‐se que, na Holanda, 35% das viagens são feitas
por bicicleta, com média de 7,5 quilômetros por viagem (RIETVELD; DANIEL, 2004, p.
532). Esse país, considerado um caso de sucesso na promoção de infraestrutura
cicloviária, conjuntamente com políticas públicas de promoção do uso da bicicleta, através
da adesão ao modo cicloviário – expresso em números –, mostra‐nos o êxito de sua
urbanidade no campo da mobilidade ativa.
No mundo todo, é possível identificar que as pesquisas sobre comportamento de
viagem foram realizadas nas últimas duas décadas através de entrevistas, emprego de
questionários on-line e consultas telefônicas. Um dos apontamentos para o futuro das
pesquisas desse campo é a análise dos dados oriundos dos smartphones que compõem a
big data. Algumas dessas pesquisas permite, com grande precisão, averiguar os trajetos
feitos, o tempo gasto, valores empenhados, velocidades médias e modos utilizados, além
do amplo acesso aos dados pessoais e domésticos com o cruzamento de dados de outras
bases. Essa nova potencialidade de pesquisa ainda sofre com o revés da restrição que as
empresas proprietárias dos dados dos usuários impõem aos pesquisadores, uma vez que
não se tratam de dados públicos.
Neste sentido, pesquisas tradicionais no Brasil, como as pesquisas origem‐ destino
(OD) aparentemente sofrerão, em breve, grandes transformações no que tange à
aquisição de dados. Para a mobilidade por bicicletas, uma das mudanças pode vir de
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aplicativos como o Strava, que cria histórico de percursos ciclísticos de seus usuários,
configurando um banco de dados com informações sobre distância, velocidade, altitude,
batimentos cardíacos, rotas georreferenciadas, etc. Parte dos dados deste aplicativo é
disponibilizada pelos desenvolvedores através de um website próprio107. Uma das
maiores limitações ainda diz respeito à baixa adesão de brasileiros no uso desse
aplicativo, bastante voltado para atletas.
O próximo item a ser tratado neste capítulo é a migração modal (modal shift), onde,
de forma direta ou indireta, todos os itens mencionados aqui operam em maior ou menor
grau para as ações efetivas da mudança de modo de transporte.

3.3 – Migração Modal para a bicicleta
A migração modal (modal shift) é a mudança do uso de um modo de transporte por
outro. Atualmente, em artigos científicos europeus e norte‐americanos, o termo é
bastante utilizado para definir as escolhas mais sustentáveis e saudáveis em detrimento
de modos de transporte que consomem grande quantidade de combustíveis fósseis.
Embora não se refira exclusivamente a trocas modais efetivamente melhores
(dependendo dos parâmetros considerados), sua aplicação mais ampla se dá por conta do
grande esforço que governos e organizações realizam para promover a substituição de
alguns modos de transporte no perímetro urbano, a exemplo da notável campanha por
substituição do uso de veículos automotores individuais pelo transporte público e pela
bicicleta. Não se trata, assim, de uma ação de fácil implementação, tanto na perspectiva
do viajante – o indivíduo sujeito, de fato, à mudança – nem na dos agentes que promovem
essas ações através de campanhas e políticas.
A partir da complexidade do tema da migração modal e seus diferentes vieses de
análise, algumas indagações emergem: O que faz uma viagem ter sucesso? Quais são esses
parâmetros? Quais são os fatores relevantes para se efetivar a migração modal? Como
fomentá‐la de forma duradoura?
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Ver https://labs.strava.com/. Acesso em 20 jan. 2019.
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As respostas às perguntas acima são muitas. Assim como o comportamento de
viagem é modulado por fatores objetivos e subjetivos, coletivos e individuais, a mudança
modal comumente se baseia em premissas sólidas e objetivas, como gastos envolvidos e
tempo de deslocamento, mas também em condições subjetivas e abstratas, como o tipo
de status que esse modo de transporte projeta à posição social daqueles que o utilizam e
a impedância natural a mudanças de rotina que a inclusão de determinados modos pode
implicar. Essa dificuldade, já conhecida há tempos (CASS; FAULCONBRIDGE, 2016), tem
sido objeto de estudo para a produção de ações mais efetivas no sentido de promover
mudanças nas viagens urbanas. Para esses autores, há duas variáveis importantes dos
comportamentos de viagem: a percepção e atitude dos usuários em relação aos custos,
valor de tempo e aos modos de transporte (1) e às condições do meio ambiente físico em
que esses deslocamentos (2) são feitos.
No que tange à percepção dos usuários, muitas vezes o custo, o tempo empenhado
no deslocamento e a subsequente escolha modal parecem valores bastante ligados às
atividades a serem desempenhadas, de forma que “andar de ônibus, dirigir ou pedalar se
tornam realmente significantes – o que alguns autores teóricos da prática chamam de
práticas genuinamente integrativas – quando são associados a uma atividade particular
como ir ao trabalho”108 (Idem, p. 4). Já em relação ao meio ambiente, o ambiente
construído em que esses modos operam é extremamente importante para subsidiar as
práticas modais e fomentar possíveis mudanças, conforme visto anteriormente, de
maneira que

[...] a forma urbana e o desenho urbano dos espaços podem afetar diretamente o
uso da bicicleta favorecendo a mobilidade dos ciclistas. Vários estudos
descobriram que a disponibilidade de infraestrutura cicloviária é positivamente
associada ao uso da bicicleta como transporte, que geralmente é mensurado em
termos de milhas de ciclovia ou de outros tipos de facilidades (BARBERAN;
SILVA; MORZON, 2017, p. 255)109.

No original, em inglês: “This means that bussing, driving or cycling become truly meaningful – what some
practice theorists have called genuinely integrative practices (Schatzki, 2013; Warde, 2013)-when they are
associated with a particular activity such as getting to work.” Tradução do autor.

108

109 No original, em inglês: “Urban form and urban design of spaces can directly affect

bicycle use; in particular,
a dense urban development mixing different activities and land uses favours cyclist mobility (Kemperman and
Timmermans, 2009).Many studies also found that the availability of bicycle infrastructure is positively
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Neste sentido, o meio ambiente urbano preparado para a mobilidade ativa por
bicicletas se torna um atrativo para a migração modal. Outros autores pontuam diferentes
variáveis que influem na troca de um modo por outro. Além dos critérios acima
mencionados, eficiência, prazer, adequação ao estilo de vida, conforto e segurança foram
os itens apontados pela pesquisa de Ana Barberan, João Silva e Andres Morzon (2017).
Para os autores, “além das variáveis objetivas, ser uma pessoa jovem que estuda e
trabalha simultaneamente e não tem um carro disponível para seus deslocamentos foi
identificada como positivamente associada a uma chance maior do uso da bicicleta” (p.
259)110.
Há, ainda, o domínio individual sobre determinado modo de transporte, ou seja, o
conhecimento amplo sobre ele, o que também desempenha um papel fundamental na
escolha e na potencialidade da migração, como saber dirigir um carro, conhecer as rotas
disponíveis, saber andar de bicicleta ou ainda saber se organizar em relação aos horários
e às intermodalidades do transporte público. Assim, dominar mais de um modo
geralmente permite migrações modais mais efetivas (CASS; FAULCONBRIDGE, 2016), a
partir do fato da experimentação de outros meios de transporte e seu subsequente
conhecimento.
Outro ponto relevante para a migração modal é a ‘força do hábito’ (RONDINELLA,
2015). As viagens casa x trabalho geralmente se cristalizam em modos de transporte onde
os aspectos acima abordados – percepção de custo e tempo, meio ambiente construído
favorável e domínio individual – se coadunam. Viagens rotineiras tendem a ser feitas no
mesmo modo de transporte (hábito), diferentemente de viagens esporádicas, onde a
escolha de outro modo para sua realização que não o modo habitual tende a ser mais
plausível. Assim, as viagens cotidianas acabam se efetivando num modo de transporte
previamente utilizado e conhecido, que se torna ainda mais cógnito e dominado ao longo
do tempo, induzindo à criação do hábito mesmo que não seja a melhor escolha objetiva.

associated with cycling for transport, which is often measured in terms of miles of bicycle lanes or of all types
of bicycle facilities (Pucher and Buehler, 2012).” Tradução do autor.
No original, em inglês: “Among the objective variables, being a young personwho studies and works
simultaneously and does not have a car available for theircommuting trips, was identified as positively
associated to higher bicycle use likelihood.” Traduzido pelo autor.
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Para a autora, quanto mais enraizado o hábito, mais difícil uma suposta migração – ou
pelo excesso de conhecimento e adaptação a um modo de transporte (hábito) ou pelo
desconhecimento completo de outro (migração).
Em conseguinte, a análise desses autores corrobora com a afirmação de Peter Næss
(2009), que define a mobilidade como “o resultado dos recursos, necessidades e desejos
das pessoas, modificado pelas restrições e oportunidades dadas pelas condições
estruturais da sociedade” 111 (p. 294). Evidencia‐se, dessa forma, que as escolhas modais
e suas potenciais mudanças são resultados operados tanto no nível pessoal quanto no
nível social, estabelecendo‐se uma relação de interdependência.
E como fomentar a migração modal em prol da bicicleta? Há vários tipos de
intervenções possíveis para tornar as viagens de baixo carbono, como pedalar e andar,
mais atraentes. Por exemplo, diminuir distância e tempo, através de construção de
infraestrutura (HANDY, 1996), melhorar os aspectos do ambiente construído e criar
políticas que tornam as viagens intraurbanas de carro caras e difíceis (FUJII; GARLIN;
KITAMURA, 2001). Porém, para a migração modal, a literatura aponta que as medidas de
incentivo ou de restrição, quando aplicadas isoladamente, não surtem um grande efeito e
muitas vezes torna a transição entre modos bastante lenta, especialmente quando levados
em consideração os volumes financeiros empenhados para tal:
Intervenções em infraestrutura desenhadas para remover opções, como por
exemplo fechamento de vias, aumento do preço do estacionamento e do
congestionamento desempenharam algum papel, mas intervenções mais
moderadas desenhadas para influenciar ou ‘empurrar’ escolhas se tornaram
mais prevalentes nos anos recentes, sem mudar as alternativas disponíveis e
seus custos, mas buscando aumentar a atenção das possibilidades existentes de
baixo carbono e promover o seu uso através do marketing (frequentemente
personalizado) (CASS; FAULCONBRIDGE, 2016, p. 2)112.

No original, em inglês: “a result of people's resources, needs and wishes, as modified by the constraints and
opportunities given by the structural conditions of society”. Traduzido pelo autor.
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No original, em inglês: “Interventions in infrastructure designed to remove choices ,e.g. through road
closure (Fujii et al., 2001), increased pricing of car parking (Thøgersen, 2009) or congestion (Shiftan and
Golani, 2005) etc. have played some role, but ‘soft’ interventions designed to influence or ‘nudge’ choices
(Thaler and Sunstein, 2009) have become more prevalent in recent years, these not changing the alternatives
available or their costs, but seeking to raise awareness of already existing low carbon possibilities and promote
their use through (often personalized) marketing.” Tradução do autor.
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Para Satoshi Fujii e Ryuichi Kitamura (2003), em estudo conduzido no ano de 2003,
há indícios de que mudanças temporárias podem induzir mudanças permanentes, no
intuito de mudar estereótipos de viagem. O trabalho dos autores aponta que “motoristas
habituais têm crenças negativas acerca do tempo de viagem do transporte público que
eram corrigidas através do uso do transporte público induzidas por fechamento
temporário de pistas” (p. 82).113 Deste modo, uma mudança no nível de serviço só
influenciaria o usuário nos termos da migração modal “se isso influenciar os fatores
psicológicos ligados aos comportamentos dependentes” (Idem).
No caso brasileiro, o conceito de “migração modal” é ainda menos conhecido do
que o termo “comportamento de viagem”. Grande parte dos elementos que atua na
migração modal se sobrepõe aos do comportamento de viagem. Neste item, foram
encontrados poucos trabalhos brasileiros de relevância. O único trabalho aqui citado é de
Daniel Guth (2016), publicado no livro Mobilidade por Bicicleta no Brasil. Em seu artigo, o
autor aponta na diminuição da participação do modo bicicleta em detrimento do aumento
da motorização individual no Brasil, afirmando que
Desde 2008, portanto, observa‐se o declínio das bicicletas básicas, ao passo que
justamente as bicicletas de maior valor agregado, com maior tecnologia
embarcada, é que têm concentrado as atenções do mercado e de uma crescente
clientela nas grandes cidades – o que explica o aumento na empregabilidade do
setor, mesmo com o recuo no volume total de bicicletas produzidas no Brasil.
A guinada no sentido da elitização do mercado e do consumo de bicicletas se dá
pela melhoria de renda dos brasileiros, que fez com que uma parte dos usuários
das bicicletas básicas se motorizassem e migrassem para outros meios de
transporte, bem como pela escassez de oferta de bicicletas acessíveis, baratas e
funcionais, além da forte tendência da adoção de bicicleta como meio de
transporte por setores da classe média, em especial nas grandes cidades (GUTH,
2016, p. 246).

Os dados presentes no artigo manifestam a tendência à motorização dos
deslocamentos intraurbanos dos brasileiros a partir dos incrementos de renda
observados nos últimos anos. Mesmo com os avanços na legislação no sentido da
priorização dos modos ativos, apontados no primeiro capítulo, essa orientação da

113 Original

em inglês: “Examples of such temporary changes include temporary highway closure, offering free
public transport on selected days, or temporary road pricing. The hypothesis was confirmed by Fujii et al.
(2001a) who found that habitual drivers had negative beliefs about travel time by public transport that were
corrected by use of public transport induced by a temporary highway closure.” Tradução do autor.

112

sociedade brasileira rumo a uma maior motorização pode ser encarada como um de
nossos maiores desafios no campo da mobilidade urbana para os próximos anos:

A pesquisa de perfil dos ciclistas brasileiros ‐ linha condutora de toda a
argumentação e narrativa do artigo ‐ apresenta dados preciosos para a
compreensão deste cenário complexo e potencialmente destrutivo que se
avizinha. Apresentando não apenas o perfil e as caracterizações de quem hoje
usa bicicleta, mas também indicando caminhos possíveis para a ampliação do
uso de bicicletas no Brasil (GUTH, 2016, p. 239).

Daniel Guth (2016) faz uma ressalva no sentido de olhar para a produção de
conhecimento sobre o campo da mobilidade por bicicletas, mencionando a Pesquisa do
Perfil do Ciclista Brasileiro, cujos dados são apresentados no quinto capítulo desta tese, a
fim de encontrar caminhos possíveis para a migração modal para bicicletas no Brasil.
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CAPÍTULO IV
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Capítulo IV – Distribuição Socioespacial da População e
Acesso à Infraestrutura Cicloviária

4.1 – Introdução
Neste capítulo são apresentadas a distribuição da população e da infraestrutura
cicloviária no Rio de Janeiro, o que nos permite entender com maior profundidade as
restrições às quais está exposta grande parcela da população. Outro ponto abordado neste
capítulo é a realização da análise da qualidade da infraestrutura cicloviária nos bairros de
Bangu e Copacabana.
Primeiramente, no subcapítulo 4.2 – Política Cicloviária, é apresentado um breve
arcabouço legal sobre a mobilidade por bicicletas no Rio de Janeiro, nos âmbitos federal,
estadual e municipal, com foco no Plano Diretor Cicloviário, a partir da discussão sobre
seu histórico e perspectivas de futuro. São analisadas as falas de gestores que estiveram
à frente do plano objetivando uma compreensão ampla de seus desdobramentos a partir
das políticas de mobilidade urbana dos últimos anos.
Dessa forma, o item 4.3 – Distribuição socioespacial da população apresenta a
distribuição da população carioca pelo território a partir de seus aspectos demográficos
e sociais. Isso permite entender melhor as dinâmicas urbanas de mobilidade e,
especialmente, a situar os bairros de Bangu e de Copacabana no espaço social e físico do
Rio de Janeiro.
A partir dos dados disponibilizados pela Prefeitura e por levantamento
georreferenciado, no item 4.4 – Provisão e distribuição da infraestrutura cicloviária é
apresentado como a infraestrutura para bicicletas se distribui no território da cidade,
considerando a concentração por bairros.
Essa investigação é seguida pelo item 4.5 – Infraestrutura cicloviária nos bairros de
Bangu e Copacabana, onde é realizada uma análise qualitativa sobre as ciclovias e
ciclofaixas dos bairros de estudo.
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4.2 – Política cicloviária

Para entender melhor o panorama no qual se insere a mobilidade por bicicletas no
Rio de Janeiro, faz‐se necessária a construção de uma visão abrangente das políticas
federais, estaduais e municipais que tem lugar no município.
Conforme apontado no Subcapítulo 2.2, os “veículos movidos à propulsão
humana”, tal qual a bicicleta, tem sua prioridade expressa nos dois documentos federais
que especificamente organizam os meios de transporte – a Política Nacional de
Mobilidade Urbana (PNMU – Lei nº 12.587, 2012) e o Código Nacional de Trânsito (CNT –
Lei nº 9.503, 1997).
No âmbito estadual, o Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) publicado em
2015 elenca em seus diagnósticos a bicicleta como um modo de transporte, com pequena
participação moda (2,42%). Porém, não estabelece nenhuma política na esfera estadual
para o fomento do modal no Estado do Rio de Janeiro.
Já no município, a mobilidade por bicicletas é um tema presente e recorrente nos
documentos que reconhecem sua importância. No último Plano Estratégico da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro –“Rio 2020: mais solidário e mais humano”, o programa Rio
Conecta especifica como política municipal o “incentivo à mobilidade por bicicleta”, em
prol de promover a continuidade da malha cicloviária, “resolvendo a carência de ciclovias
na Zona Norte e Oeste, assim como de bicicletários para incentivar o uso regular da
bicicleta (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2017, p. 71). Como resultados esperados do
Plano Estratégico, há o aperfeiçoamento do processo de planejamento, a consolidação de
uma rede ciclo viária integrada à Rede Estrutural de Transporte e a melhor satisfação dos
ciclistas. Isso, em 2019, não se concretizou.
Este documento especifica de forma geral o fomento ao modal, à exemplo do plano
diretor, que tem, dentre as diretrizes da Política de Transporte a “implantação de sistema
de ligações cicloviárias articulado ao sistema hierarquizado e integrado de transporte
(PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2009, p. 48). Há apenas 6 menções ao
sistema cicloviário no plano, e todos eles generalizam a necessidade de ampliar e
melhorar a rede cicloviária.
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Essa lacuna seria preenchida com a criação de um plano específico para a
mobilidade por bicicletas, o Plano Diretor Cicloviário. A ideia de se elaborar o plano surgiu
após a fase de maior expansão e investimentos da rede cicloviária carioca, que precedeu
um outro período de desinvestimento, baixa manutenção e nenhuma expansão (ainda em
curso) correspondente à gestão municipal de Marcelo Crivella na Prefeitura (2017‐2020).
No dia primeiro de agosto de 2016, último ano da gestão do ex‐prefeito Eduardo
Paes, foi enviado o Termo de Referência aos participantes da comissão integrante para
elaboração do primeiro Plano Diretor Cicloviário (PDC) do Rio de Janeiro. Na condição de
pesquisador do tema e membro do Laboratório de Mobilidade Sustentável (LABMOB), do
Programa de Pós‐Graduação em Urbanismo (PROURB), da UFRJ, estive presente no
desenvolvimento dos trabalhos e que foi presidido pela então gerente do Programa
Cicloviário Maria Lucia Navarro Maranhão, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAC) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Naquele momento, a SMAC estava
bastante engajada em promover a mobilidade ativa ao organizar um plano que havia sido
discutido com diversos setores da sociedade civil, entre ONGs, academia e coletivos de
ciclistas. Ao término da gestão do ex‐prefeito Eduardo Paes, a infraestrutura cicloviária
da cidade atingiu um total 427,6 quilômetros, 200 quilômetros a mais em relação àqueles
observados desde o início da primeira gestão, iniciada em 2009:

O crescimento da infraestrutura cicloviária trata‐se, portanto, de um processo
irreversível e a elaboração de um plano diretor cicloviário neste momento é
oportuna e conveniente, pois possibilitará a transformação de um conjunto de
rotas cicloviárias desagregadas num sistema organizado, com rotas interligadas
entre si, estabelecendo uma rede de trajetos complementares ao sistema de
transportes de alta capacidade e aos principais centros de comércio, serviços e
lazer bem como aos equipamentos públicos comunitários de saúde, educação,
cultura e esportes (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2016, p. 6).

O futuro PDC, que se baseia em dados do Plano Diretor de Transportes Urbanos
(PDTU) de 2015, norteando o planejamento de transportes do município a partir dos
recortes administrativos organizados em Áreas de Planejamento, conforme mostrado no
início deste capítulo, justifica que “a inexistência de um plano diretor cicloviário não
impediu a implantação de uma expressiva extensão de rotas cicloviárias na cidade”
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(SMAC, 2016, p. 6). Para a secretaria, o estímulo ao uso de bicicleta é uma política visando
ao acesso democrático ao espaço urbano:

A partir de 2009, uma abordagem diversa para as soluções que envolvem a
circulação visando privilegiar o deslocamento de pessoas e não só o de veículos
passou a ser buscada adotando‐se o conceito de mobilidade urbana sustentável
com o intuito de estimular o acesso democrático ao espaço urbano e priorizar os
modos de transportes coletivos e não motorizados, socialmente inclusivos e
abrangentes (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2016, p. 1).

O documento tem como objetivo “orientar a contratação de pessoa jurídica com
experiência comprovada na área para elaborar o Plano Diretor Cicloviário da Cidade do
Rio de Janeiro” (idem, p. 9) e está estruturado em apresentação, justificativa, objetivo,
área de estudo, orientação básica para execução de serviços, procedimentos iniciais,
escopo dos serviços e respectivos produtos, procedimentos finais, equipes de trabalho,
parcela de maior relevância, fiscalização dos serviços, orçamento, prazo e cronograma
físico e financeiro, anexos, propriedade dos estudos e dúvidas. Trata‐se do documento
oficial mais abrangente, completo e consistente sobre infraestrutura cicloviária no Rio de
Janeiro.
Conforme descrito, o futuro PDC, aprovado somente em 2019, seria contratado
logo após a divulgação oficial do termo, mas teve sua previsão atualizada para um prazo
mais longevo, o ano de 2020. Isso por conta de ele ter se tornado uma meta prevista no
Plano Estratégico da Cidade, supracitado, emitido pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 4
de julho de 2017 já na gestão de Marcelo Crivella, onde constam os objetivos dessa gestão
correspondentes ao período que compreende a sua legislatura.
Uma das informações mais relevantes acerca desse processo é a existência de um
documento robusto e completo em prol da contratação de um plano diretor cicloviário,
fato que não é obrigatório em nenhuma lei nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Outro ponto de destaque trata‐se do caráter participativo do processo, onde diversas
ONGs e pesquisadores, a exemplo do convite recebido pelo LABMOB (PROURB/UFRJ),
emitiram sugestões e críticas e tiveram suas reivindicações em grande parte atendidas.
Assim, trata‐se de uma oportunidade vanguardista, no sentido de que permitiu
uma leitura ampla dos feitos, condicionantes e desafios para ampliar e melhorar a
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infraestrutura cicloviária na cidade. Por outro lado, a simples publicação do termo não
reverberou imediata melhora concreta para os ciclistas da cidade e fez com que o PDC se
concretizasse tardiamente, somente em 2019, mesmo com o projeto de Lei Complementar
Nº 29/2017 que “institui e regulamenta o Plano Municipal Cicloviário para a cidade do
Rio de Janeiro”, de autoria dos vereadores Renato Cinco114 e Dr. Jorge Manaia115. A Lei
Complementar foi sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella no dia 18 de janeiro de 2019.
Assim, espera‐se que brevemente seja publicada uma versão definitiva do Plano Diretor
Cicloviário da Cidade do Rio de Janeiro.
Durante a elaboração desta tese foram entrevistados personagens centrais na
elaboração do PDC. Foi realizada entrevista com Maria Lucia Navarro Maranhão, ex‐
gerente da SMAC durante a elaboração do plano, e que atualmente é gerente da Secretaria
Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA); com Mauro Cezar de Freitas
Ferreira, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito e Relacionamento com o Cidadão
/ CET‐Rio; e com Simone Costa Rodrigues da Silva, Assessora de Mobilidade da
Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Prefeitura do Rio de
Janeiro. A todos eles, foram feitas seis perguntas para entender um pouco mais sobre a
criação do PDC a partir da perspectiva dos gestores.
1 ‐ Qual sua visão sobre a evolução da rede cicloviária no Rio de Janeiro em relação
à extensão, qualidade e manutenção nos últimos 10 anos (desde 2009)?
2 – Quais foram os principais desafios e incentivos que você pode apontar para a
melhoria da rede cicloviária?
3 – A seu ver, quais foram as vantagens e os problemas de ter a SMAC à frente da
gestão da infraestrutura cicloviária?
4 – Qual a importância da execução do Plano Diretor Cicloviário?
5 – Na sua visão, como seria a gestão ideal para a infraestrutura cicloviária no Rio
de Janeiro?
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Vereador da câmara municipal do Rio de Janeiro eleito pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
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Vereador da câmara municipal do Rio de Janeiro eleito pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT.

119

6 – Você percebe alguma mudança de postura da Prefeitura e da sociedade em
relação à bicicleta como meio de transporte nos últimos 10 anos?
Das respostas obtidas, o panorama mais claro da situação da infraestrutura
cicloviária e seus enfrentamentos foi dado por Maria Lúcia Navarro acerca dos problemas
enfrentados:
“Em relação à extensão, de fato, ela cresceu bastante, mas na verdade penso que
a rede é apenas um conjunto de rotas que não formam uma unidade, um sistema.
Essa rede está sendo construída desde a década de 90, ou seja, vem obedecendo
a finalidades diversas, o que se reflete até mesmo na configuração, com
diferentes formas de sinalização horizontal e vertical. Na zona sul, ela é mais
consolidada e apresenta uma maior continuidade e buscou‐se nos últimos anos
uma ligação com os transportes de massa. A qualidade está longe de ser a ideal,
mas nós temos problemas sérios com a manutenção das vias da cidade como um
todo, o que é agravado pelo fato de que inúmeras concessionárias de serviços
públicos (gás, luz, telefonia etc.) estão constantemente fazendo obras de
implantação e/ou ampliação de seus serviços nas ruas, passeios e rotas
cicloviárias sem recompor a pavimentação e nem a sinalização, como manda a
legislação. Na nossa proposta de elaboração de plano diretor cicloviário, está
previsto como um dos produtos a revisão da malha cicloviária em função de
diversos fatores como continuidade, segurança, integração à rede de transportes
de alta e média capacidade etc. Creio que essa avaliação irá reduzir muito a atual
extensão”.116

A ilustração da realidade apontada pela antiga gerente da SMAC dá conta dos
desafios perpetrados na elaboração de uma política cicloviária. Em relação ao sistema
cicloviário da cidade, Simone Costa Rodrigues da Silva aponta que “em relação à qualidade
e manutenção, a rede cicloviária sofre os mesmos problemas da manutenção geral de
calçadas e espaços públicos”117, denotando tratar‐se de um problema municipal mais
amplo, que abarca o universo cicloviário também. Outro apontamento da consultora diz
respeito à uma valorização da “bicicleta” através de seu reconhecimento pelo espaço
público da cidade, uma vez que “o principal desafio é demonstrar o quanto o espaço viário,
que é mantido por todos, tem espaço ocioso (faixas de tráfego superdimensionadas) e
subutilizado (estacionamento sem pagar e veículos abandonados).” Outro problema
apontado por Mauro Ferreira diz respeito ao reconhecimento do modo de transporte
cicloviário:
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Trecho da entrevista concedida por Maria Lucia Navarro Maranhão por e‐mail em 16 de jan. de 2019.

117

Trecho da entrevista concedida por Simone Costa Rodrigues da Silva por e‐mail em 15 jan. 2019.
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Um dos principais desafios é a concepção por parte do senso comum, que
infelizmente é compartilhada por alguns técnicos, de que o trânsito é constituído
principalmente por veículos automotores e de que o principal objetivo de quem
lida com a gestão da
mobilidade é cuidar da fluidez e reduzir os
engarrafamentos, diminuindo os tempos de viagem, de preferência com medidas
controversas, como a diminuição da fiscalização de trânsito, o aumento das
velocidades regulamentadas e a sincronização dos semáforos para a implantação
das “ondas verde”. Em outras palavras: a prioridade é dos veículos motorizados
e, para muitos, do veículo individual: o automóvel. Nada mais antidemocrático,
pois se compararmos o espaço que ele ocupa na via em relação à quantidade de
pessoas que são transportadas pelo transporte coletivo, a desproporção é
imensa. 118

Num sentido amplo, são apontados pelos gestores os problemas comuns pelos
quais a mobilidade por bicicletas passa no Brasil, especialmente no que tange ao seu
reconhecimento e à sua qualificação como meio de transporte legítimo. Dessa forma, é
salientada a importância da consolidação de um plano diretor cicloviário, de forma que
este viria a suprir a demanda pela formalização das intenções de ampliação e manutenção,
permitindo que a mobilidade cicloviária se oficializasse na esfera da administração
pública e não mais se consolidasse em sujeição a projetos esporádicos e pontuais. Assim,
a criação do PDC é colocada como central para os três gestores, e observada de maneira
particular por Maria Lucia Navarro:

Penso que um plano diretor, como imaginamos, com um caráter mais executivo
e traduzido por planos de ação para as diversas regiões da cidade, seria um
instrumento eficaz para formarmos um verdadeiro sistema cicloviário tendo
como núcleos fundamentais centros de origem e destino demandados pela
população, integrado aos transportes de alta e média capacidades, centros e
subcentros de comércio e serviços, bem como aos grandes equipamentos
urbanos. Ademais, é necessário estabelecermos um banco de dados com as
informações georreferenciadas das rotas existentes, por tipologia, alinhada com
possíveis rotas cicláveis da cidade. Outra diretriz do Plano Diretor visa a ampliar
o sistema de compartilhamento de bicicletas públicas para toda a cidade, com
diferentes sistemas adequados às características de configuração e de densidade
populacional das diversas regiões da cidade119.
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Trecho da entrevista concedida por Mauro Cezar de Freitas Ferreira por e‐mail em 16 jan. 2019.
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Trecho da entrevista concedida por Maria Lucia Navarro Maranhão por e‐mail em 16 jan. 2019.
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Alinhando‐se ao exposto pela gerente da SECONSERMA, a oficialização executiva
desse modo de transporte, georreferenciamento das vias e uniformização da sua
qualidade permitidas por um PDC poderia criar um circuito de mobilidade que daria
origem a uma verdadeira e efetiva rede cicloviária. Para qualificá‐la enquanto rede,
precisariam ser construídas conexões e articulações do sistema para que ele estivesse
presente em mais lugares, sendo possível, deste modo, acessar diversos bairros a partir
da provisão dessa infraestrutura – fato impossível hoje por conta de seu perfil
fragmentado.
Outro ponto sobre a importância do PDC salientado por Mauro é que trata‐se de
uma ótima oportunidade para o desenvolvimento de uma política urbana que promova o
uso da bicicleta como modo de transporte e, ao mesmo tempo, para corrigir algumas
distorções, como a falta de integração com o sistema público de transporte e a questão da
qualidade e manutenção de alguns projetos e da estrutura. Nesse sentido, a
intermodalidade entre os modos de transporte ativo com modos motorizados conferiria
maior capilaridade à circulação de bicicletas intrabairro, notando‐se que os longos
deslocamentos pendulares poderiam ser realizados em equipamentos públicos de
transporte motorizados. Essa junção intermodal, apoiada na rede de transporte existente,
poderia vir a beneficiar a cidade de forma equânime, tanto na perspectiva do trânsito
quando nas qualidades individuais que sua adoção traz para o cotidiano.120
Em relação à atuação da SMAC à frente das políticas cicloviárias da cidade,
destacam‐se dois aspectos relevantes: um técnico e, outro, político. O aspecto técnico diz
respeito à “possibilidade de usar recursos do Fundo de Conservação Ambiental e de
medidas compensatórias por corte de árvores para a execução de rotas cicloviárias e de
bicicletários”, conforme apontado por Maria Lúcia. Já o aspecto político é o de que a SMAC,
durante a gestão Eduardo Paes, tinha maior poder de decisão e influência, segundo Mauro
Ferreira:
[...] o Secretário era o vice‐prefeito da cidade, durante o mandato que se iniciou
no ano de 2009. Esse poder político acaba por se traduzir em mais autonomia e
Para uma discussão mais ampla sobre a intermodalidade com a bicicleta e sua potencialidade no Rio de
Janeiro, ver a dissertação de mestrado de Letícia Quintanilha da Silveira, intitulada “Mobilidade e equidade
através de uma análise socioespacial. O caso da intermodalidade metrô‐bicicleta no Rio de Janeiro,
defendida em setembro de 2018 no Programa de Pós‐Graduação em Urbanismo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
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recursos financeiros para executar as ações necessárias para a gestão do
programa cicloviário. Além disso, não podemos esquecer que o Subsecretário de
Meio Ambiente da gestão anterior era um entusiasta do assunto, o que acabou
por dar mais dinamismo à política cicloviária naquele momento, inclusive com a
candidatura para que o Rio de Janeiro sediasse o Velo‐City, o que acabou por
ocorrer em 2018, já na gestão atual.

Porém, a SMAC não é a responsável pela gestão da mobilidade urbana, sendo que
a questão da promoção do modo cicloviário e da elaboração e execução de sua
infraestrutura ficaram alheios às políticas de mobilidade, conforme o relato de Mauro
Ferreira:
O problema é que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não é o órgão
responsável pela questão da mobilidade, o que o leva a depender de técnicos de
outros setores da Prefeitura para viabilizar qualquer implantação que tenha
impacto no trânsito, por exemplo; técnicos que nem sempre estão tão envolvidos
com o assunto; além do fato de que, simbolicamente, não retrata a importância
que a política cicloviária deveria ter na questão da mobilidade urbana.

Fica exposto que a responsabilidade da SMAC à frente das políticas cicloviárias
encerra um duplo problema. Ao passo que a secretaria não é responsável pelas políticas
de mobilidade e a gestão cicloviária se descola das outras políticas da pauta, os técnicos
que cuidam da mobilidade urbana não se envolvem com este modo de transporte. Assim,
um dos problemas apontados da infraestrutura cicloviária – de que ela é elaborada e
executada em projetos pontuais e desarticulados – acaba sendo reforçado por conta deste
arranjo da gestão.
Quanto às perspectivas futuras para os próximos anos, os três técnicos apontam a
alteração de comportamento dos funcionários da Prefeitura em relação ao modo
cicloviário. Em parte, por conta de demandas da sociedade civil, que está mudando sua
postura em relação à bicicleta como modo de transporte legítimo no espaço urbano. Há
também o que se considera a “massa crítica”, representada por um número maior de
ciclistas urbanos, aumentando assim a visibilidade da pauta.
Dessa forma, apesar dos problemas de gestão demonstrados, a política cicloviária
no Rio de Janeiro dá passos, embora tímidos, rumo à concretização de uma agenda oficial
de reconhecimento e ações, o que pode vir a transformar a infraestrutura cicloviária
disponível no Rio de Janeiro em uma verdadeira rede em consonância à operação das
outras redes de transporte.
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4.3 – Distribuição socioespacial da população

A distribuição urbana da população no município do Rio de Janeiro e, também, em
sua Região Metropolitana homônima, explica em grande parte os problemas enfrentados
na mobilidade urbana por esse território. Segundo projeção do IBGE do ano de 2017,
aproximadamente 87% da população do Estado do Rio de Janeiro já estaria vivendo em
áreas urbanas. Dos 16,5 milhões de habitantes, cerca de dois terços estão localizados na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e mais de um terço apenas no município do Rio
de Janeiro121.

Dados da projeção de 2017 do IBGE estimavam que a população do Estado do Rio de Janeiro totalizou
aproximadamente 16.720.000 pessoas, sendo 12.377.505 habitantes na Região Metropolitana da capital e
6.560.987 no município do Rio de Janeiro. Dados obtidos em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio‐de‐
janeiro/panorama. Acesso em 22 abr. 2018.
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Figura 5. Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Esse dado perfila a capital fluminense como a segunda maior metrópole do Brasil, com
aproximadamente 1.225 km² e população de 6.520.266 habitantes122. No que diz respeito
à administração territorial e sua gestão, desde os anos 1970 está organizada em escalas
distintas, sendo a maior delas as Áreas de Planejamento (AP)123, com cinco ao todo,
subdivididas em 33 Regiões Administrativas (RA) e organizadas em sete subprefeituras

Dados do último censo de 2010 disponíveis no SIURB – Sistema Municipal de Informações Urbanas
indicavam que a população do Rio de Janeiro era de 6.393.380 pessoas e a projeção do IBGE para o ano de
2017
indicava
6.560.987.
Dados
obtidos
no
website:
http://pcrj.maps.arcgis.com
/apps/MapJournal/index.html?appid=7fe1b0d463e34b3b9ca2fafd50c3df76. Acesso em 24 jul. 2018.
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Segundo dados do website da Prefeitura do Rio de Janeiro, desde 1981 a divisão setorial para a
coordenação e planejamento do município apresenta essa codificação.
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(Barra e Jacarepaguá, Centro e Centro Histórico, Grande Tijuca, Ilha do Governador, Zona
Sul, Zona Oeste e Zona Norte), contendo ao todo 161 bairros124.
Quadro 3. Divisão administrativa do Rio de Janeiro.

ÁREA DE
PLANEJAMEN
TO

AP 1

SUBPREFEI
TURA

Centro e
Centro
Histórico

Grande
Tijuca

REGIÃO
ADMINIST
RATIVA

NOME DA
REGIÃO

I

Zona
Portuária

Caju, Gamboa, Santo Cristo e Saúde

II

Centro

Centro e Lapa

III

Rio
Comprido

Catumbi, Cidade Nova, Estácio e Rio Comprido

Santa Teresa

Santa Teresa

VII

Bairro
Imperial

Benfica, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da Gama

XXI

Paquetá

Paquetá

VIII

Tijuca

Alto da Boa Vista, Praça da Bandeira e Tijuca

IX

Vila Isabel

Andaraí, Grajaú, Maracanã e Vila Isabel

IV

Botafogo

Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá,
Laranjeiras e Urca

V

Copacabana

Copacabana e Leme

VI

Lagoa

Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, São Conrado e
Vidigal

XXVII

Rocinha

Rocinha

X

Ramos

Bonsucesso, Manguinhos, Olaria e Ramos

XI

Penha

Brás de Pina, Penha e Penha Circular

XII

Inhaúma

Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Higienópolis, Maria da
Graça e Tomás Coelho

XIII

Méier

Abolição, Água Santa, Cachambi, Encantado, Engenho de Dentro,
Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares,
Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier e Todos os Santos

XIV

Irajá

Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos
e Vista Alegre

XV

Madureira

Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Engenheiro
Leal, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo
Cruz, Quintino Bocaiuva, Rocha Miranda, Turiaçu e Vaz Lobo

Anchieta

Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque

XXIII

AP 2
Zona Sul

AP 3

BAIRROS

Zona Norte

XXII

Informações obtidas no site da Prefeitura do Rio de Janeiro: http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/ra. As
subdivisões de bairros em regiões administrativas variam de acordo com a gestão, que pode vir a subdividir
ou agregar algumas delas. Acesso em 24 jul. 2018.
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Pavuna

Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Parque
Colúmbia, Pavuna

XXVIII

Jacarezinho

Jacarezinho

XXIX

Complexo do
Alemão

Complexo do Alemão

XXX

Maré

Complexo de treze favelas que formam a Maré

XXXI

Vigário Geral

Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Vigário Geral

XX

Ilha do
Governador

Cidade Universitária e os catorze bairros da Ilha do
Governador: Bancários, Cacuia, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim
Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia
da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi

XVI

Jacarepaguá

Anil, Curicica, Freguesia de Jacarepaguá, Gardênia
Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara e Vila
Valqueire

XXIV

Barra da
Tijuca

Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio dos
Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena

XXXIV

Cidade de
Deus

Cidade de Deus

XVII

Bangu

Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará

XVIII

Campo
Grande

Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Senador
Vasconcelos e Santíssimo.

XXV

Ilha do
Governador

AP 4

AP 5

Barra e
Jacarepaguá

Zona Oeste

XIX

Santa Cruz

Paciência, Santa Cruz e Sepetiba

XXVI

Guaratiba

Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba

XXXIII

Realengo

Realengo, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Vila
Militar e Campo dos Afonsos

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro.

Uma das premissas desta tese foi utilizar duas escalas administrativas oficiais
como unidades de análise: a Área de Planejamento (AP) e o Bairro. Apesar da maior parte
das dinâmicas de mobilidade presentes em seu território se estenderem para os outros
municípios da Região Metropolitana125, a adoção da AP e do bairro permite dialogar com
os dados oficiais e com diversos estudos sobre o município do Rio de Janeiro que usam as
divisões administrativas vigentes. Isso possibilita a leitura dos dados do território a partir
da similaridade de recorte espacial, além de serem estas as unidades às quais as políticas
territoriais municipais estão referenciadas.
Como limitação da adoção dessas duas medidas, especialmente para a unidade
‘bairro’, podemos mencionar a perda do detalhamento da distribuição da população e

Os 21 municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro são: Belford Roxo, Cachoeiras
de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói,
Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica
e Tanguá.
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seus dados socioeconômicos em setores censitários, disponibilizado pelo IBGE. Os dados
dos setores nesta tese se apresentam agrupados na unidade ‘bairro’, o que por vezes não
revelou as nuances presentes em cada um deles, como, por exemplo, as diferenças sociais
entre a parte urbanizada consolidada do bairro de Copacabana e das favelas dos Cabritos,
Cantagalo, Ladeira dos Tabajaras e Pavão‐Pavãozinho localizadas no mesmo local.
Para além da gestão do território, as APs apresentam características
sociodemográficas bastante diferentes entre si. A identificação do tipo de organização
espacial da cidade, assim como as estratégias e ferramentas para gestão do município são
fundamentais para um entendimento amplo e completo das dinâmicas territoriais
(COTELO; RODRIGUES, 2013).
Figura 6. Mapa das Áreas de Planejamento do município do Rio de Janeiro

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Um primeiro entendimento presente nesta análise é de que a divisão municipal em
APs estrutura o território com a finalidade de facilitar a sua gestão, estando organizadas
a partir da localização das subprefeituras. As cinco APs – Centro, Zona Sul/Grande
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Tijuca126, Zona Norte, Zona Oeste e Barra e Jacarepaguá –, além das regiões
administrativas, carregam, também, o simbolismo das classes sociais que as habitam. Em
outras palavras, significa dizer que o mapa social do Rio de Janeiro constitui uma
cartografia simbólica que estigmatiza ou vangloria os habitantes da cidade a partir da
disseminação de um imaginário que deterministicamente reitera o reconhecimento da
posição social desses sujeitos com base no local de residência (BASTOS, 2017)127. Isto
tangencia o conceito de efeito de lugar, que compreende os benefícios ou prejuízos sociais,
econômicos e simbólicos que acometem algumas classes sociais em função da sua
localização residencial (BOURDIEU, 1997; BASTOS, 2017), cujas representações estão
bastante associadas, portanto, às nomenclaturas de zoneamento adotadas na cidade. Essa
dinâmica também exacerba a dicotomia centro versus periferia, que, para Fernando Cotelo
e Juciano Rodrigues (2013, p. 24), no Rio de Janeiro, “têm seu significado literal: lugares
centrais e lugares periféricos, geralmente se referindo à proximidade ou distância de um
local onde predomina a oferta de emprego em uma área urbana, [...].”
No âmbito da unidade “bairro”, sua adoção como menor unidade de análise
permite, dentre todas as subdivisões organizacionais do município, entendê‐lo como um
bom representante contemporâneo da ideia de "região moral" da Escola de Chicago, isto
é, onde os indivíduos se concentram espacialmente por determinadas afinidades
culturais. No contexto da sociedade capitalista contemporânea, as afinidades de
concentração espacial passam a estar relacionadas, também, a afinidades econômicas
(renda, por exemplo). Logo, o perfil desse modelo de proximidade social‐proximidade
territorial encontra na representação do "bairro"

126 Com referência à AP2, é importante salientar que também agrupa

regiões administrativas da Zona Norte,
como a Grande Tijuca, que reúne as regiões administrativas da Tijuca e de Vila Isabel enquadradas nesta AP
por conta da proximidade territorial e social com as regiões administrativas da Zona Sul (BASTOS, 2017).
As representações sociais associadas a esse mapa são inúmeras. As canções de Tom Jobim não exaltam
apenas a beleza do espaço físico da Zona Sul carioca (como “Corcovado” ou “Garota de Ipanema”), mas
também um estilo de vida considerado referencial em um perfil de espaço físico (a praia, por exemplo)
inexistente nas regiões periféricas. O mesmo vale para as telenovelas “História de Amor” (1995) e “Laços
de Família” (2000), exibidas pela TV Globo, cujas cenas e enredos se passam no bairro do Leblon,
considerado um dos mais nobres da cidade. Já a exaltação do subúrbio carioca através do programa
humorístico “Vai que cola”, exibido pelo canal pago de TV Multishow, enquadra o bairro do Méier como o
lugar das classes populares, onde os personagens almejam ascender socialmente embora reconheçam não
possuir capital cultural e “modos” adequados para tal. Já telenovelas como “Por Amor” (1997) e “Fina
Estampa” (2011) abordaram, em alguns dos seus núcleos, a representação social do carioca que “emergiu”
socialmente ambientando‐o na Barra da Tijuca, considerado o bairro simbólico desse perfil de classe.
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uma rede de sociabilidade local que pode estar baseada em diferentes aspectos:
na organização de atividades lúdicas e desportivas; na formação de associações
comunitárias que se articulam com o poder autárquico; na apropriação e
definição de elementos importantes da memória coletiva local; num conjunto de
hábitos semelhantes, configurando uma vida social cotidiana (BASTOS, 2017, p.
34).

Uma das características mais contundentes da distribuição socioespacial da
população carioca em seu vasto território é a concentração da população de mais alta
renda próxima aos postos de trabalho, conforme apontado a seguir:

[...] a intensidade do uso da terra, segundo o modelo, deve diminuir à medida que
se afasta do centro. Assim o modelo é capaz de prever, entre outras coisas, que o
aluguel pago por unidade de terra, a razão capital‐terra, a densidade
populacional e as alturas dos prédios, todos diminuem à medida que se afasta da
região central onde estão concentrados os empregos, produzindo um gradiente
de densidade negativamente inclinado e côncavo em relação à origem. (Idem, p.
34)

A concentração de pessoas e renda na centralidade e seus efeitos na valorização da
terra criam um movimento bastante característico no Brasil, que é o do espraiamento da
população de baixa renda longe do centro e a densificação da população de alta renda nas
proximidades do centro. Esse efeito, notório no caso do Rio de Janeiro, impõe aos
primeiros longos movimentos pendulares cotidianos no circuito casa‐ trabalho. Como se
sabe, a distribuição da população pelo território tem implicações em todas as esferas da
vida urbana:
[...] à medida que se entende o modo de vida, a partir de uma perspectiva
dialética, enquanto a forma de inserção dos indivíduos no processo produtivo e
meio de satisfazer suas necessidades básicas de reprodução, que conformam o
seu quadro de vida e sua condição de existência. Essa perspectiva permite
conferir à urbanização um papel mais abrangente na estruturação do território,
enquanto uma extensificação de relações sociais de produção de caráter urbano
no campo (LIMONAD, 2006, p. 33).

Considerando o que foi exposto, realçamos a importância da compreensão da
distribuição da população pelo território para uma leitura mais completa e complexa das
relações sociais nesse espaço. Conjuntamente, é essencial apreender, também, o papel da
distribuição da infraestrutura como influenciadora de como se dão essas relações,
especialmente a mobilidade cotidiana. Para Ricardo Ojima (2016), o papel da mobilidade
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cotidiana está intimamente relacionado aos eixos de distribuição da infraestrutura na
formação das metrópoles, na medida em que:
A distribuição espacial desta população se torna fundamental para compreender
os deslocamentos, as opções locacionais e os eixos estruturantes destes espaços
de vida regionais que necessitam, do ponto de vista de um planejamento urbano
e regional, dar suporte e sustentação. Neste cenário, a dispersão urbana
brasileira é uma das consequências da combinação entre migração e
pendularidade (OJIMA, 2016, p. 12).

Considerando a distribuição da infraestrutura num contexto onde “houve criação

proporcionalmente maior de domicílios distantes e em favelas” e onde a R.M. do Rio de
Janeiro havia aumentado em termos absolutos e relativos, desde 2003, sua população
favelada (intensificando o uso da terra em espaços periféricos e expandindo sua área
urbana) (COTELO; RODRIGUES, 2013), nota‐se que a dinâmica observada no território
tem se intensificado nos últimos anos, levando a crer que os problemas de mobilidade
enfrentados atualmente não apenas persistirão, como poderão ser agravados se nada for
feito. A distribuição espacial da população no município do Rio de Janeiro pode ser mais
bem entendida quantitativamente através da agregação dos dados nas APs, conforme a
tabela a seguir:
Quadro 4. Características Espaciais e Populacionais das Áreas de Planejamento do Rio de
Janeiro

ÁREA
ÁREA DE
URBANIZADA
PLANEJAMENTO
(HA)

POPULAÇÃO

% POP.

DENSIDADE
POP/ÁREA(HA)

AP 1
CENTRO

2556,5

308.027

5%

120,49

AP 2
ZONA SUL

3329,4

1.009.170

16%

303,11

AP 3
ZONA NORTE

15904,5

2.399.159

37%

150,85

AP 4
BARRA E
JACAREPAGUÁ

6101,9

909.368

14%

149,03

AP 5
ZONA OESTE

14346,7

1.767.656

28%

123,21

RIO DE JANEIRO

42238,9

6.393.380

100%

151,36

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir das informações do site datario.
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É possível visualizar a existência de uma distribuição irregular no Rio de Janeiro,
tanto em termos de localização quanto de densidade. Aproximadamente 80% da
população reside nas zonas Norte (AP3), Oeste (AP5) e Barra/Jacarepaguá (AP4), as mais
distantes do Centro (AP1). Apenas 21% da população se localiza na Zona Sul/Grande
Tijuca (AP2) e no Centro (AP1). Em virtude da alta concentração de pessoas na Zona Sul
em um espaço físico relativamente menor, a densidade populacional representa o dobro
do que a média da cidade (303,11 habitantes por hectare contra 151,36 habitantes por
hectare, respectivamente).
Vale salientar que, embora a AP1 tenha pequena população proporcional e a menor
densidade populacional do território, é a área que apresenta maior infraestrutura de
transportes e, também, a que sofre maior pressão pendular por conta da concentração dos
postos de trabalho, detendo aproximadamente 30% dos empregos formais do município
(JUNIOR; JUNIOR, 2011).
No que tange à distribuição sociodemográfica, nitidamente há um descolamento
da AP2 em relação à renda média e ao Índice de Desenvolvimento Social – IDS128 da cidade.
A renda média é 144% superior à média do município (R$ 3.486,13 na Zona Sul contra R$
1.424,96 no Rio de Janeiro como um todo), o que acaba por reverberar numa diferença de
0,105 pontos no IDS médio, conforme dados abaixo:
Quadro 4. Dados socioeconômicos das Áreas de Planejamento do Rio de Janeiro

ÁREA DE
PLANEJAMENTO

RENDA MÉDIA
(R$)

IDS MÉDIO

AP 1
CENTRO

1015,39

0,598

AP 2
ZONA SUL

3486,13

0,707

AP 3
ZONA NORTE

910,65

0,583

128 O Índice

de Desenvolvimento Social – IDS é um índice desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro que
utiliza 10 indicadores oriundos do IBGE agrupados em quatro dimensões de análise: Acesso a Saneamento
Básico (1), Qualidade Habitacional (2), Grau de Escolaridade (3) e Disponibilidade de Renda. Para mais
informações ver (CAVALLIERI; LOPES, 2008).
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AP 4
BARRA E
JACAREPAGUÁ

2084,74

0,621

AP 5
ZONA OESTE

678,22

0,553

RIO DE JANEIRO

1424,96

0,601

Fonte: Desenvolvido pelo autor com dados do Datario.

No outro oposto, a AP5 situa‐se na condição diametralmente oposta à AP2: tem
47,5% da renda média do município (R$ 678,22 na Zona Oeste contra R$ 1.424,96 no Rio
de Janeiro) e IDS ligeiramente inferior, sendo que a diferença entre a renda da AP2 e da
AP5 é de 514%. A discrepância dos dados observada acima caracteriza o Rio de Janeiro
como uma cidade fragmentada e desigual, onde os aspectos morfológicos da distribuição
da população, reforçados pelas políticas territoriais, criam bolsões de pobreza nas
periferias pouco densas e concentração de população de rendas mais altas nas áreas mais
infraestruturadas. Para Ricardo Ojima (2016), “o estoque populacional e a sua densidade
em áreas urbanas costumam aparecer nos estudos como um dos principais indicadores
de mudanças na estrutura urbana” (p. 18). Em se tratando da estrutura urbana, há de se
refletir sobre os arranjos institucionais da divisão administrativa como uma resposta à
diminuição das desigualdades, ao invés de reforçá‐las:

Do ponto de vista do planejamento, o maior desafio é o desencaixe produzido
pela dispersão entre a escala de produção e manifestação do fenômeno e sua
escala de gestão. Distribuem‐se pela região problemas típicos da gestão urbana,
tornando necessário outros arranjos institucionais ou pactos territoriais para o
seu enfrentamento. Neste sentido, há um conjunto de implicações, desde as
ambientais, habitacionais, da gestão e distribuição de serviços, produção de
novas áreas de risco, mobilidade etc. (Idem, p. 12).

Neste sentido, é possível observar uma mudança de perspectiva no que tange aos
Planos Estratégicos produzidos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro nos anos de
2012 e 2017, nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella, respectivamente. O
primeiro plano tem como recorte temporal o período entre 2012 a 2016, apontando uma
grande assimetria na previsão da distribuição dos investimentos129, conforme ilustrada

O investimento da Prefeitura previa, nessa ordem de grandeza, investimentos em Habitação e
Urbanização, Transportes, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ordem Pública e
Conservação, Gestão e Finanças Públicas, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Cultural.
O investimento em infraestrutura cicloviária se liga aos itens Habitação e Urbanização, Transportes e Meio

129
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no mapa abaixo. Uma leitura menos atenta induziria à ideia de que a Prefeitura estaria
compromissada em diminuir as desigualdades históricas de seu território através da
maior provisão de investimentos nas áreas de menor renda e IDS.

Figura 7. Mapa de distribuição dos investimentos por Área de Planejamento no
município do Rio de Janeiro entre 2013 e 2016

Fonte: Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (2013‐2016).

Porém, a maior parte desses investimentos em habitação, urbanização e
transportes (R$ 18,7 bilhões de um total de R$ 38,6 bilhões, ou 48% do total) diz respeito
aos compromissos firmados para a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro130,
notadamente a remoção de parte da população carente para residências do programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV e para a implantação do sistema de Bus Rapid Transit –
BRT. Na nova versão do Plano Estratégico, divulgado em 2017131, não há demonstrativo
de previsão de investimentos por APs, sendo que, de forma geral, este plano é bastante
generalista e sucinto, dando como resposta às assimetrias territoriais do município a
iniciativa abaixo:
Ambiente e Sustentabilidade, por conta das três secretarias distintas promoverem a criação e manutenção
de ciclovias na cidade do Rio de Janeiro. Fonte: Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2013‐2016.
Ver DOSSIÊ DE CANDIDATURA DO RIO DE JANEIRO A SEDE DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS
DE 2016.

130

Ver PLANO ESTRATÉGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – Rio 2020: mais solidário e mais humano.
Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, jul. 2017.
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M1: Aumentar a oferta de empregos na Zona Norte (AP3) e Zona Oeste (AP5)
para reduzir a diferença da proporção de empregos formais e população em 2%
até 2020, mantendo‐se, no mínimo, a proporção existente na Zona Sul (AP2) e
Barra da Tijuca (AP 4.1) (PLANO ESTRATÉGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
2017, p. 23).

Esse registro permite vislumbrar três aspectos importantes da administração
municipal em relação à distribuição territorial da população e a economia. A primeira
delas é o reconhecimento do uso efetivo das APs como unidade de planejamento. A
segunda trata do reconhecimento explícito da assimetria através de uma ação que
objetiva a redução das diferenças apresentadas pelos dados. A terceira é a constatação de
que as ações expostas se circunscrevem apenas ao universo do discurso, não tendo sido
constatada no plano nenhuma outra ação que corroborasse essa intenção mencionada.
Em relação aos impactos desse desequilíbrio territorial na mobilidade, tal condição
da vida urbana é extremamente impactada pela distribuição da população e das
infraestruturas no território de forma que densidade, redes urbanas, concentração de
emprego, locais de residência e trabalho desempenham papéis fundamentais nessa
análise (OJIMA, 2016).
Nesse amplo aspecto, pode‐se dizer que a mobilidade urbana observada no
município do Rio de Janeiro, mesmo com o grande incremento nos investimentos nos
últimos anos, ainda apresenta restrições graves para a maior parte da população. Nesse
sentido, tais restrições nesta dimensão do cotidiano impacta de diferentes maneiras
outras tantas dimensões, permitindo‐nos afirmar que as desigualdades territoriais
impactam negativamente a mobilidade urbana que, por sua vez, dificulta a redução das
desigualdades sociais:

Mais do que a perda de eficiência econômica, o colapso da mobilidade no Brasil
provoca também limites à festejada diminuição das desigualdades sociais. A
acessibilidade urbana precária assegurada pelos meios de transportes coletivos
e públicos ineficientes gera efeitos contrários aos ganhos de renda obtidos pelos
trabalhadores pelo aquecimento da demanda pelo emprego: na metrópole do Rio
de Janeiro, se compararmos as rendas médias de trabalhadores semelhantes em
termos de escolaridade, cor, sexo e tipo de ocupação, mas moradores em áreas
com fortes desigualdades de mobilidade urbana, a diferença pode chegar a
22,8% (RIBEIRO; TAVARES; RODRIGUES, 2011, p. 205).
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A grande diferença observada no trecho acima para pessoas de mesmo perfil
residentes de áreas diferentes evidencia a importância de analisar o papel que a
infraestrutura tem em minimizar as desigualdades e aproximar as populações de menor
renda dos centros de emprego e de equipamentos que garantam maior equidade social,
tais como escolas, centros culturais, universidades, etc.
Com base nessa constatação e retomando as ideias de Milton Santos (2007[1987])
exploradas no primeiro capítulo, é importante entender que o direito à cidade fica
limitado pelo acesso efetivo à rede urbana e serviços, que não se distribuem igualmente
pelo território. Assim, há muitas camadas de restrições, a começar pela inexistência da
própria infraestrutura em si nos lugares mais distantes, até chegar nas limitações sociais
impostas pela renda e localização geográfica.
No que tange à infraestrutura da mobilidade, especialmente a cicloviária, cabe um
aprofundamento da análise da sua distribuição no município do Rio de Janeiro, a ser
realizada no próximo subcapítulo. Para tanto, parte‐se de uma análise dos dados de
distribuição dessa infraestrutura no território para uma averiguação qualiquantitativa
em dois bairros distintos – Bangu e Copacabana. Esses bairros, diametralmente opostos
tanto em relação à sua localização física quanto em relação aos índices socioeconômicos
de seus residentes, revelam, em seus contrastes, a forma de planejar e de viver a cidade
do Rio de Janeiro.

Quadro 5. Tabela dos dados populacionais, territoriais e socioeconômicos dos bairros de
Bangu e de Copacabana
ÁREA DE
PLANEJAMENTO

POPULAÇÃO

ÁREA
URBANIZADA
(HA)

DENSIDADE
POP/ÁREA(HA)

RENDA MÉDIA
(R$)

IDS MÉDIO
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BANGU

243.125

1746,6

139,20

653,26

0,570

COPACABANA

146.392

273,6

535,03

3768,69

0,731

RIO DE JANEIRO

6.393.380

42238,9

151,36

1424,96

0,601

Fonte: Desenvolvido pelo autor com informações do Datario.

A diferença locacional destes bairros, sendo Bangu localizado na AP5 (Zona Oeste)
e Copacabana na AP2 (Zona Sul), denota as singularidades socioespaciais encontradas
tanto nos índices sociais quanto na distribuição da infraestrutura, conforme apontado no
subcapítulo a seguir e apresentadas neste trecho. Para evidenciar ainda mais a distância
social e física existente entre os dois bairros, Copacabana ocupa o 14º lugar no ranking do
IDS do município, enquanto Bangu figura na 125º posição do mesmo ranking,
considerando um total de 159 bairros analisados (CAVALLIERI; LOPES, 2008).
Figura 8. Mapa do município do Rio de Janeiro com destaque para os bairros de Bangu e
de Copacabana

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

As diferenças sociais, demográficas e econômicas destes dois bairros também
estão explicitamente constatadas na qualidade da infraestrutura cicloviária disponível em
seus territórios. As mazelas associadas à distribuição desigual reverberam por outros
aspectos da mobilidade urbana por toda a cidade, inclusive na mobilidade por bicicletas,
conforme apontado a seguir.
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4.4 – Provisão e distribuição da infraestrutura cicloviária
A infraestrutura cicloviária no município do Rio de Janeiro, a exemplo de outras
infraestruturas de transporte existentes na cidade, estão mais concentradas em algumas
áreas do que em outras. As redes de transportes são peças‐chave para o desenvolvimento
territorial e sua existência e distribuição permitem uma leitura ampla acerca das
dinâmicas sociais, políticas e econômicas operantes em determinada localidade. Neste
sentido, a sua disposição territorial é fundamental para a produção econômica, sendo que
os custos da sua inexistência e ineficácia trazem grandes implicações para toda a
sociedade:

A infraestrutura contribui para o aumento da produtividade dos fatores de
produção (capital e trabalho) e melhora a qualidade de vida da população,
apresentando estreita correlação com o desenvolvimento econômico. [...] a
infraestrutura é um elemento essencial para gerar os ganhos de produtividade
decorrentes da urbanização, de forma que quando os problemas associados à
falta de infraestrutura adequada acarretam custos de congestionamento ou
externalidades negativas sobre o meio ambiente, os benefícios decorrentes da
urbanização são reduzidos (KESSIDES 1993 apud IPEA, 2010, p. 28).

Assim, a relação entre os benefícios da urbanização a partir da existência da
infraestrutura, no caso a de transportes, é ainda mais evidente, uma vez que “o setor de
transportes tem importância fundamental na operação do sistema econômico, pois os
serviços que produz são, praticamente, absorvidos por todas as unidades produtivas”
(BARAT, 1978, p. 4). Como tratamos aqui de uma atividade‐base para a produção
capitalista, o deslocamento de coisas e pessoas se configura “muitas vezes, como
determinante das atividades de outros setores, criando sua própria demanda” (Idem).
Com base na perspectiva da importância das infraestruturas de transporte na
dinâmica territorial, e retomando a divisão administrativa vigente do tipo Área de
Planejamento (AP), no caso do Rio de Janeiro, é possível verificar que a concentração de
infraestruturas de transporte de média e alta capacidade132 varia de acordo com o tipo de
transporte disponível, conforme quadro abaixo:

São considerados modos de transporte de alta capacidade o metrô, operado pela Metro Rio (2.240
passageiros por trem); as barcas, operadas pela CCR Barcas (2.000 passageiros por barca); e o trem,
operado pela Supervia (1.300 passageiros por trem). O VLT, operado pela VLT Carioca (420 passageiros por

132
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Quadro 6. Relação de estações de sistemas de infraestrutura de transporte de média e
alta capacidade por Área de Planejamento do Rio de Janeiro133

ÁREA DE PLANEJAMENTO

ESTAÇÕES DE
METRÔ

ESTAÇÕES DE
TREM

ESTAÇÕES DE
BRT

ESTAÇÕES DE
VLT

ESTAÇÕES DE
BARCAS

AP 1
CENTRO

15

6

‐

26

2

AP 2
ZONA SUL

13

‐

‐

‐

‐

AP 3
ZONA NORTE

12

35

24

‐

1

AP 4
BARRA E JACAREPAGUÁ

1

‐

36

‐

‐

AP 5
ZONA OESTE

‐

17

72

‐

‐

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da contagem de estações dos sistemas listados disponíveis nos
websites das concessionárias que operam esses sistemas.

Os dados explicitados acima apontam que, enquanto na AP1 (Centro) há presença
e concentração de todos os modos de transporte de média e alta capacidade disponíveis
na cidade, com exceção do BRT; na AP5 (Zona Oeste), há grande concentração de BRT e
média concentração de trem, sendo os outros modos inexistentes.

Em virtude da

inequidade na distribuição da infraestrutura de transporte na cidade do Rio de Janeiro, é
inescapável uma discussão acerca das qualidades e capacidades dos sistemas de

trem), e o BRT, operado pelo consórcio homônimo (100 a 200 passageiros por ônibus), são considerados
de média capacidade. Informações obtidas nos websites:
1) https://www.railwaygazette.com/news/single‐view/view/first‐rio‐line‐4‐metro‐train‐rolls‐
out.html;
2) http://www.supervia.com.br/pt‐br/empresa/historia‐da‐supervia;
3) http://g1.globo.com/rio‐de‐janeiro/noticia/2012/03/novo‐trem‐chines‐entra‐em‐operacao‐no‐
rio.html;
4) http://www.grupoccr.com.br/barcas/embarcacoes;
5) http://www.rio.rj.gov.br/web/secpar/vlt;
6) http://www.brtrio.com/noticia/brt‐amplia‐a‐sua‐frota‐. Acesso em 25 de ago. 2018.
133 O sistema de ônibus urbano foi excluído desse cálculo por ser um equipamento de média/baixa
capacidade e, também, por conta da maleabilidade e fluidez permitidas a ele dado o rearranjo da frota no
território, que usa o sistema viário como suporte técnico para circulação. Ele se difere dos sistemas listados
que necessitam de infraestrutura específica para seu funcionamento, onde há maior investimento e
capacidade, e que, portanto, não operam no sistema viário da cidade. O sistema de ônibus, hoje operado por
diversas empresas e responsável por aproximadamente 77% dos deslocamentos no transporte coletivo
(PDTU, 2015), é bastante suscetível às mudanças políticas (RODRIGUES; BASTOS, 2015), podendo estar
concentrado territorialmente em períodos específicos através de políticas de transporte pontuais. Eles se
diferem das infraestruturas de média e alta capacidade, que se “cristalizam” no território através da base
técnica que permite seu funcionamento.
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transporte vigentes. A observância da quantidade de estações por habitantes e sua
distribuição por área urbanizada em relação às APs é bastante desigual:

Quadro 7. Relação de estações de sistemas de infraestrutura de transporte de média e
alta capacidade com número de habitantes e área urbanizada, divididas por Área de
Planejamento (AP) do Rio de Janeiro

ÁREA DE PLANEJAMENTO

TOTAL DE
ESTAÇÕES

HABITANTES
POR ESTAÇÃO

ESTAÇÕES /
ÁREA
URBANIZADA
(ha)

AP1
CENTRO

49

6.081

0,0192

AP2
ZONA SUL

13

77.782

0,0039

AP3
ZONA NORTE

72

31.916

0,0045

AP4
BARRA E JACAREPAGUÁ

37

27.972

0,0061

AP5
ZONA OESTE

89

21.561

0,0062

Fonte: quadro desenvolvido pelo autor com base em levantamentos junto às concessionárias de
transporte e dados extraídos do Armazém de Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Com base nas informações obtidas, é possível observar a intensa concentração
dessas infraestruturas na AP1 (Centro), convergindo, também, com a centralidade do
emprego e da renda no município134, e contrastando com a AP2 (Zona Sul), que apresenta
o maior número de habitantes por estação (77782) e, também, o menor número de
estações por área urbanizada (0,0039).
Os dados apontam para maior concentração de infraestrutura na área central,
menor concentração na AP2 (Zona Sul) e concentração semelhante nas outras áreas da
cidade (AP3 – Norte, AP5 – Oeste, e AP6 – Barra/Jacarepaguá). Porém, sabe‐se que, das
infraestruturas disponíveis, o metrô notadamente apresenta maior capacidade e
qualidade de operação135, estando presente em 56% dos 25 bairros que compõem a AP2,

A AP1 detém 38% dos postos de trabalho do Rio de Janeiro, embora seja o local de residência de apenas
4% da população (IBGE, 2010).
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135 Um estudo

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que, embora a população carioca seja uma das mais
insatisfeitas com o transporte urbano (46% muito insatisfeitos e 31% insatisfeitos em média), dos modos
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tanto na sua forma subterrânea quanto na modalidade “metrô de superfície”, que cruza
alguns dos bairros de maior renda do município (Gávea, Jardim Botânico, Humaitá e
Botafogo)136.
Esse dado contrapõe‐se aos da AP3 (Zona Norte), que, embora apresente metade
de habitantes por estação e índice mais elevado de estações por área urbanizada em
relação à AP2, conta com metrô em apenas 12% dos bairros, sem qualquer facilitador de
mobilidade da concessionária Metrô Rio, a exemplo do “metrô de superfície” presente na
AP2. Por outro lado, a AP3 apresenta o maior número de estações de trem do município e
a terceira maior quantidade de estações de BRT. Esses dois modos de transporte
apresentam capacidades muito inferiores à do metrô, além de problemas constante de
operação137.
Logo, a distribuição territorial dos recursos de mobilidade de alta e média
capacidade é desigual. O modo de transporte de maior capacidade e qualidade, o metrô,
atende majoritariamente às APs de maior renda (APs 1 e 2), e se estende a outras APs com
menor abrangência (APs 3 e 4), mesmo que comportem quase o dobro da população
(1.317.197 habitantes nas APs 1 e 2 contra 3.308.527 nas APs 3 e 4). Já para os modos de
transporte menos eficientes e com menor capacidade, sua distribuição é mais efetiva nas
APs 3, 4 e 5 – esta última considerada a de menor renda.
Essa inequidade acaba por fortalecer as restrições de mobilidade territorial da
população de mais baixa renda, que se distribui majoritariamente na periferia do
território. No que tange à infraestrutura cicloviária, as virtualidades positivas de sua
existência se baseiam fundamentalmente na promoção do uso do modo de transporte
(FLORINDO; BARROZO; TURRELL et al., 2018) em função da segurança que o uso da
bicicleta adquire. Historicamente, no Rio de Janeiro, o ano de 1992 foi o marco zero das

de transporte disponíveis do Rio de Janeiro, o metrô é o que tem maior percentual de usuários satisfeitos
(FGV, 2016).
Segundo o PDTU (2015, p. 40), o perfil de renda do usuário do metrô é similar com o do transporte
individual, o que denota sua predominância nas áreas da AP2 e sua maior qualidade de operação em relação
aos outros modais.
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Os dois sistemas apresentam problemas operacionais constantes, registrados ostensivamente na mídia
carioca. Para o caso da supervia: (G1, 2014; ROZA; FONSECA, 2018; SANTOS; NASCIMENTO; MATTOS et al.,
2014). Para o caso do BRT: (O Dia, 2017; LUCCIOLA, L; QUEIROZ, M.; BELISÁRIO, A., 2017).
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iniciativas públicas que pensavam a infraestrutura cicloviária como subsistema de
transporte da cidade:

Foi a partir de 1992 que a bicicleta passou a ser reconhecida como um dos
subsistemas de transporte da cidade e ganhou espaço em 1993 com a criação do
Grupo de Trabalho para o planejamento e implantação do sistema cicloviário, o
GT Ciclovias. No ano seguinte os projetos cicloviários em implementação ainda
sofriam muitas críticas e provocavam acalorados debates nas ruas, jornais, bares
e botequins da cidade. Tratava‐se de um projeto pretencioso a época, oferecer
através da construção de ciclovias uma opção de transporte às pessoas
(BINATTI, 2016, p. 18).

No ano anterior, em 1991, a cidade do Rio de Janeiro se preparava para sediar a
RIO‐91 – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
Como forma de impulsionar uma opção de transporte mais sustentável a partir da
visibilidade do evento, surgiu o projeto Rio Orla, que propôs a construção das primeiras
ciclovias no lugar dos estacionamentos localizados junto aos “calçadões” das orlas de
Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca (Idem, p. 30).
Com base nos dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC),
responsável pela pauta da mobilidade ativa, e no estudo de Blé Binatti (2016), foi possível
identificar a evolução da implantação da infraestrutura cicloviária na cidade através das
últimas três décadas:

Gráfico 1. Implementação e evolução da infraestrutura cicloviária (Km) a cada biênio no
município do Rio de Janeiro
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Na cidade do Rio de Janeiro, os dados disponíveis são divergentes tanto em relação
à sua extensão quanto à sua localização. Esse tipo de infraestrutura tem ganho
proeminência no debate nacional em função dos recentes investimentos que recebeu nas
maiores cidades brasileiras138, a exemplo do que acontece também nas maiores cidades
do mundo. Segundo o Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU de 2014‐2015, as
viagens de bicicleta totalizaram 2,4% do total das viagens intraurbanas do município. Isso
representou 546.000 viagens diárias em 2014139, números que se aproximam do total de
viagens de trem (2,5% ou 568.000) e de metrô (2,9% ou 665.000).
Os números acima evidenciam a importância desse modo de transporte, que,
embora não necessite de infraestrutura específica para sua realização (a bicicleta pode
ser usada tendo como base o sistema viário e de pedestres existente como ruas e

Notadamente, as cidades do São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília disputaram na última década a alcunha
de maior infraestrutura cicloviária do Brasil (Ver VELASCO et al., 2018). Foram grandes as polêmicas acerca
de sua implantação, especialmente os embates na capital paulista (Ver APPLE, 2015) e os acidentes no Rio
de Janeiro (Ver BARREIRA, 2016).

138

Há evidências de que esse número não reflete a realidade dos deslocamentos totais feitos com bicicletas
na RMRJ, uma vez que “a pesquisa PDTU contabiliza apenas a viagem principal realizada, portanto, se a
pessoa utiliza bicicleta para ir da sua casa até a estação de trem e a viagem de trem é mais longa, a pesquisa
PDTU irá contabilizar apenas o deslocamento feito de trem subestimando o número de viagens realizadas
em bicicleta” (TRANSPORTE ATIVO, 2016, p. 9).
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calçadas), encontra no Rio de Janeiro uma das maiores extensões disponíveis entre as
cidades brasileiras. Esse dado, que será discutido a seguir, merece uma análise detalhada
por conta das divergências encontradas e, também, por atender, nas diferentes cidades, a
uma quantidade de população distinta. Assim, afirmar que o Rio de Janeiro tem a maior
infraestrutura cicloviária do Brasil incorre imprecisões meritórias de exame.
Os dados públicos oficiais da Prefeitura140 indica que a cidade possui 1.032
quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, ao passo que os dados do levantamento do mapa
cicloviário da cidade141, atualizado pela ONG Transporte Ativo periodicamente (e tido
como mais confiável por conta da sua verificação in loco), indica a existência de 371
quilômetros aproximadamente142. Há ainda os dados planilhados das obras das ciclovias
da cidade fornecidos pela SMAC e utilizados por Blé Binatti (2016) em seu trabalho, onde
constam 427,59 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A diferença entre as duas fontes
(de 64%, isto é, de 1.032 quilômetros oficiais contra 371 quilômetros medidos) configura
uma discrepância que reduz a confiabilidade da informação oficial do município. Serão
denominados os dados como “oficiais” aqueles oriundos da base de dados da Prefeitura e
como “levantamento” aqueles extraídos do mapa cicloviário.
Os dados foram extraídos a partir do mapa inserido no software Qgis e tabulados
em planilha Excel para o cálculo da quantidade de ciclovias, ciclofaixas e vias
compartilhadas. Foram desconsideradas as infraestruturas indicadas como “em projeto”
e “em execução”. A base de dados indica, para as APs da cidade, as informações compiladas
no Quadro abaixo:

Quadro 8. Dados sociodemográficos das Áreas de Planejamento do Rio de Janeiro: área
total, área urbanizada e a respectiva distribuição de ciclovias e ciclofaixas disponíveis

Dados disponíveis em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_cidade.htm. Acesso em 23
jul. 2018.
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141 O Mapa Digital das

ciclovias do Rio de Janeiro apresenta as informações da rede cicloviária do município.
Foi elaborado pelo Instituto Pereira Passos (IPP), pela Secretaria de Meio Ambiente (SMAC) e pela ONG
Transporte
Ativo;
está
disponível
no
endereço:
http://pcrj.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.html?id=5005177263f44932b87564b4fb8defdc. Acesso em 08 set. 2018.
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Dado atualizado de outubro de 2018.
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ÁREA DE
POPULAÇÃ
PLANEJAMENT
O
O

REND
%
A
POP. MÉDIA
(R$)

IDS
MÉDI
O

ÁREA
TOTAL
(HA)

CICLOVIAS
CICLOVIAS E
ÁREA
E
CICLOFAIXAS
URBANIZAD CICLOFAIXA
LEVANTAMENT
A (HA)
S OFICIAIS
O (Km)
(Km)

AP 1
CENTRO

308.027

5%

1015,3
9

0,598

3443,5

2556,5

135,86

17,38

AP 2
ZONA SUL

1.009.170

16%

3486,1
3

0,707

10043,4

3329,4

244,89

114,32

AP 3
ZONA NORTE

2.399.159

37%

910,65

0,583

20348,6

15904,5

141,47

40,60

AP 4
BARRA E
JACAREPAGUÁ

909.368

14%

2084,7
4

0,621

29378,3

6101,9

288,84

99,43

AP 5
ZONA OESTE

1.767.656

28%

678,22

0,553

60153,9

14346,7

221,02

99,57

RIO DE
JANEIRO

6.393.380

100
%

1424,9
6

0,601

123367,
7

42238,9

1032,08

371,30

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados “oficiais” e do “levantamento” do Mapa Digital das
Ciclovias do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro.

Os dados mostram uma distribuição desigual da infraestrutura cicloviária na
cidade, a exemplo de outras infraestruturas de transporte. A discrepância dos dados
oficiais e dos dados do levantamento modificam relevantemente a perspectiva de análise
da infraestrutura, embora estes se coadunem em relação à concentração de infraestrutura
cicloviária na AP2. O gráfico abaixo mostra o percentual de distribuição da infraestrutura
cicloviária na cidade do Rio de Janeiro a partir dos dados do levantamento:

Gráfico 2. Quantidade de ciclovias e ciclofaixas no Rio de Janeiro, divididas por Áreas de
Planejamento.
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4,68%

26,82%
30,79%

26,78%

AP 1
CENTRO

AP 2
ZONA SUL

10,93%

AP 3
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AP 4
BARRA E JACAREPAGUÁ

AP 5
ZONA OESTE

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base nos dados do “levantamento”.

Uma das medidas mais importantes para quantificar a infraestrutura disponível é
através da realização de um cálculo que a distribui de acordo com a população que
potencialmente pode usá‐la e, em seguida, pela área territorial que abrange. A tabela
abaixo mostra o quantitativo de ciclovias e ciclofaixas per capita nas APs e a quantidade
em relação à área urbanizada:
Quadro 9. Ciclovias e ciclofaixas per capita e por área urbanizada total oriundas dos do
banco de dados da Prefeitura (oficiais) e do mapa cicloviário (levantamento)
CICLOVIAS E
CICLOVIAS E
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
CICLOVIAS E
CICLOFAIXAS
CICLOFAIXAS
POR ÁREA
CICLOFAIXAS
POR ÁREA
ÁREA DE
PER CAPITA URBANIZADA
PER CAPTA
URBANIZADA
PLANEJAMENTO
OFICIAIS
TOTAL
LEVANTAMENTO
TOTAL
(M/HAB)
OFICIAIS
(M/HAB)
LEVANTAMENTO
(M/HA)
(M/HA)
AP 1
CENTRO

0,44

53,14

0,06

6,80

AP 2
ZONA SUL

0,24

73,55

0,11

34,34

AP 3
ZONA NORTE

0,06

8,89

0,02

2,55

AP 4
BARRA/
JACAREPAGUÁ

0,32

47,34

0,11

16,30
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AP 5
ZONA OESTE

0,13

15,41

0,06

6,94

RIO DE JANEIRO

0,16

24,43

0,06

8,79

Fonte: Desenvolvido pelo autor com dados do Armazém de dados da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro.

Tomando como referência que o levantamento baseado no mapa cicloviário
atualizado é mais condizente com a realidade, confirma‐se que a infraestrutura cicloviária
está mais concentrada na AP2, ou seja, na Zona Sul. Tanto o quantitativo de ciclovias e
ciclofaixas por habitante (0,11 metros por habitante) quanto por área urbanizada total
(34,34 metros por hectare urbanizado) na AP2 é superior ao do resto da cidade.
Embora na AP4 o valor de ciclovia/ciclofaixa por habitante seja igual ao da AP2, a
extensão territorial daquela é muito superior desta última. Isso explica porque a
infraestrutura cicloviária é mais adensada na AP2. Dito de outro modo, embora ambas
sejam divididas pela mesma quantidade de pessoas, há uma maior porcentagem do
território da AP2 coberta por esse tipo de infraestrutura do que na AP4, o que limita a
segurança do deslocamento por bicicleta nessa região da cidade.
Os dados da concentração da infraestrutura cicloviária ficam ainda mais
dissonantes quando comparados os valores das APs com o valor médio da cidade do Rio
de Janeiro, que tem 0,06 metros de ciclovias/ciclofaixas por habitante e 8,79 metros de
ciclovias/ciclofaixas por hectare. Para efeito de comparação, as três cidades consideradas
mais preparadas para o uso da bicicleta143 no mundo (Copenhagen, Utrecht e Amsterdã,
nesta ordem) apresentam 0,599, 1,202 e 0,486 metros de ciclovias/ciclofaixas por
habitante, respectivamente144.

Dados obtidos da organização Bike Citizens para
https://www.bikecitizens.net/25886/. Acesso em 18 set. 2018.

143

o

ano

de

2017.

Disponível

em:

144 Amsterdã tem 400 quilômetros de ciclovias e 821.752 habitantes, apresentando 0,486 metros de ciclovia

por habitante; Utrecht tem 402 quilômetros de ciclovia e 334.176 habitantes, totalizando 1,202 metros por
de ciclovia por habitante; Copenhagen tem aproximadamente 350 quilômetros de ciclovia e 583.525
habitantes, perfazendo 0,599 metros de ciclovia por habitante. Dados obtidos nos websites das referidas
Prefeituras.
Copenhagen:
http://denmark.dk/en/quick‐facts/facts;
Utrecht
e
Amsterdã:
https://www.citypopulation.de/php/netherlands‐admin.php?adm2id=0344. Acesso 24 set. 2018.
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A AP2 – Zona Sul é a região com segundo maior adensamento populacional (100,48
hab./ha), sendo que a AP3 – Zona Norte, a mais desprivilegiada em termos de quantidade
de ciclovia e ciclofaixas por habitantes e área, é também a de maior adensamento (117,90
hab./ha). Embora seja uma medida importante para as orientar as ações de planejamento
de infraestrutura no território, o adensamento não explica a concentração da
infraestrutura cicloviária; pelo contrário: no caso carioca, a AP mais densa é aquela que
dispõe de menor quantidade de infraestrutura.
As concentrações observadas em determinados bairros e APs foram também
verificadas através da correlação estatística de Pearson, conforme apontado no item
Metodologia na introdução. Quando se correlaciona a presença das ciclovias
(levantamento) com os dados físico‐demográficos e sociais dos bairros da cidade do Rio
de Janeiro, é possível identificar algumas tendências.

Gráfico 3. Correlação de Pearson entre a quantidade de ciclovias e ciclofaixas e área,
população e densidade populacional dos bairros do Rio de Janeiro

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

É possível identificar a existência de uma correlação positiva forte entre
quantidade de ciclovias/ciclofaixas e área/população dos bairros cariocas. Isso significa
maior concentração de ciclovias e ciclofaixas nos bairros de maior área e maior população.
Porém, uma outra medida de distribuição no território, que é a mensuração da densidade
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populacional (população/área), apresentou correlação negativa baixa – ou seja, a de uma
leve tendência a existir infraestrutura em bairros menos densos.

Gráfico 4. Correlação de Pearson entre a quantidade de ciclovias e ciclofaixas e renda,
IDS, % de pobres e taxa de analfabetismo nos bairros do Rio de Janeiro.

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Quando observadas as correlações com os dados sociais dos bairros do Rio de
Janeiro, há uma tendência de concentração da infraestrutura nos bairros de maior renda
e desenvolvimento social. Há uma correlação positiva média/fraca entre renda (0,306) e
quantidade de ciclovias/ciclofaixas, assim como há uma correlação positiva fraca entre
essa quantidade e o IDS (0,156).
No que tange à quantidade de pobres urbanos, foi identificada uma correlação
negativa fraca, de ‐0,132, o que corrobora as afirmações do parágrafo anterior. Ou seja,
uma leve tendência de que quanto maior a porcentagem de pobres urbanos, menor a
concentração de infraestrutura cicloviária. Para a taxa de analfabetismo, o valor
encontrado de ‐0,071 é muito próximo de zero e, portanto, não configura correlação.
No sentido da provisão da infraestrutura cicloviária, os dados explicitados neste
capítulo apontam que ela é concentrada nos bairros de maior renda e IDS, que indica
maior quantidade de ciclovias/ciclofaixas por habitante e por área urbanizada na AP2 e
também pelas tendências de concentração apresentadas acima.
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Outro ponto importante é a concentração de ciclovias e ciclofaixas nos bairros
onde há maior população e também maior área. Os dez bairros mais populosos do Rio de
Janeiro (Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Tijuca, Jacarepaguá, Copacabana,
Barra da Tijuca, Maré e Guaratiba, nesta ordem), com população de 1.875.100 (29,32%),
concentram 157,67 da infraestrutura cicloviária (42,47%). Desse conjunto de bairros,
sete deles são os de maior área (Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Jacarepaguá,
Realengo, Barra da Tijuca e Bangu, nesta ordem), sendo que, juntos, são responsáveis por
47,41% da área total do município do Rio de Janeiro.
Para as correlações, foi considerada a quantidade (em metros) das ciclovias e das
ciclofaixas. Porém, há outros tipos de infraestrutura mencionados nos levantamentos
oficiais e no plano diretor cicloviário, discutido no último item deste capítulo.
Embora o mapa‐base de infraestrutura cicloviária utilizado para o levantamento
especifica se a infraestrutura é uma ciclovia ou uma ciclofaixa, é possível observar que,
em muitos casos, os critérios estabelecidos para enquadramento de uma infraestrutura
na categoria “ciclovia” não são respeitados. Foram realizadas diversas visitas a vários
bairros de diferentes APs do Rio de Janeiro, sendo possível evidenciar que muitas das
infraestruturas listadas como ciclovia são efetivamente ciclofaixas ou, em função do
compartilhamento com pedestres, ciclofaixas compartilhadas. Essa análise será mais bem
elaborada no próximo subcapítulo, onde será realizada uma análise comparativa de dois
bairros carioca, Bangu e Copacabana, localizados nas APs 3 e 2, respectivamente. O quadro
abaixo explicita a tipificação das infraestruturas cicloviárias:
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Quadro 10. Tipos de infraestrutura cicloviária de rolamento145.
TIPO

DEFINIÇÃO

CICLOVIA

Espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas e que é separado da pista de rolamento dos
outros modos. No sistema viário, pode localizar‐se ao longo do canteiro central ou nas calçadas
laterais. Pode assumir traçado totalmente independente da malha viária urbana ou rodoviária.
Deve ser projetada de forma segura e eficiente em todos seus cruzamentos com outras estruturas
viárias. Também pode ser considerada ciclovia a faixa destinada à circulação de bicicletas situada
na pista utilizada pelo tráfego motorizado, desde que haja segregação absoluta da mesma,
proporcionada por elementos físicos. .

CICLOFAIXA

É o espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de rolamento de veículos
automotores, sendo dela separada por pintura e/ou dispositivos delimitadores denominados de
tachas pelo Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, de forma popular e, na linguagem de
muitos fabricantes, podem ser chamados de “tachinhas”, “tartarugas”, “calotas” e “tachões”,
dependendo das suas dimensões. Deve ser sempre unidirecional, objetivando garantir segurança
elevada em toda sua extensão.

CICLOFAIXA
COMPARTILHADA
OU CICLORROTA

Tem a mesma definição da ciclofaixa, porém, sem os dispositivos delimitadores, sendo sua
separação definida apenas pela pintura e por indicações no piso.

VIA
COMPARTILHADA

É a via que apresenta velocidade máxima reduzida para veículos automotores e sinalização
indicativa do fluxo de bicicletas para fins de compartilhamento.

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base nos documentos informados na nota de rodapé.

Conforme já mencionado, não basta apenas quantificar a infraestrutura cicloviária
como atestado de sua efetividade na realização da mobilidade. A qualidade e eficiência
dela são determinantes para a realização dos deslocamentos com segurança. Dessa forma,
uma breve análise da qualidade das ciclovias e ciclofaixas disponíveis em alguns trechos
da cidade denota sua distribuição de maneira bastante clara.
Na AP1 – Centro, a infraestrutura cicloviária é precária, pouco eficiente e pequena
se comparada ao seu potencial de uso, especialmente para os entregadores que utilizam
a bicicleta como meio de locomoção na área que recebe a maior concentração de pessoas
do município em horário comercial na cidade. Por exemplo, a ciclofaixa da rua Santa Luzia
e que segue até o Largo dos Pracinhas não apresenta nenhuma separação física – apenas
pintura no piso, sendo constantemente invadida por veículos parados, especialmente
caminhões de entrega. Já a ciclofaixa que vai do Museu de Arte Moderna (MAM) ao Buraco
do Lume, situado junto ao edifício‐garagem Menezes Cortes, apresenta as mesmas

Informações baseadas nas definições constantes no Caderno de Referência para elaboração de Plano de
Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, elaborado pela Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades (2007), no Código Brasileiro de Transito e no Guia de Planejamento
Cicloinclusivo do ITDP (Julho 2017).

145

151

características da primeira, não obstante tenha uma efetividade de uso maior. Durante as
visitas in loco, foi possível observar que essa ciclofaixa é utilizada por motociclistas,
também sendo frequentemente invadida por táxis para embarque e desembarque de
passageiros. Uma das ciclovias de maior qualidade na cidade, a da avenida Rio Branco,
tem boa qualidade de piso, segregação de pedestres e boa sinalização. Porém, sua pequena
extensão (721 metros) e interrupção na avenida Nilo Peçanha induzem os ciclistas a
pedalarem fora da faixa, visto que preferem, muitas das vezes, deslocar‐se sobre os trilhos
do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) dispostos em via segregada, embora as condições do
piso não sejam favoráveis para o uso da bicicleta.
Na AP2 – Zona Sul é onde se localiza a infraestrutura cicloviária de maior qualidade
e cuja distribuição mais se aproxima à configuração de rede, especialmente no bairro de
Copacabana. Algumas das ciclovias icônicas da cidade localizam‐se nessa AP,
especialmente as ciclovias do Aterro do Flamengo; das praias de Copacabana, Leme,
Ipanema, Leblon, São Conrado; da Lagoa Rodrigo de Freitas; e do Estádio do Maracanã. Há
outras ciclovias de boa qualidade, como as das ruas das Laranjeiras, Pinheiro Machado e
Barão de Mesquita. Porém, a exemplo do que ocorre em toda a cidade, parte da
infraestrutura cicloviária disponível nesta AP é de baixa qualidade e/ou de baixa
efetividade, como as vias compartilhadas da rua Muniz Barreto, em Botafogo, da rua
Tonelero, em Copacabana, e a via compartilhada de maior extensão dessa AP, localizada
na Estrada das Paineiras. Também existem problemas de compartilhamento de ciclovia
com pedestres pelo fato de estarem localizadas sobre a calçada, a exemplo do que ocorre
na avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, na avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, na
rua General Polidoro, em Botafogo, e na avenida Paula e Sousa, na Tijuca.
Na AP3 – Zona Norte, no que tange à qualidade da infraestrutura, encontramos
alguns dos exemplos de maior precariedade na cidade junto a bons exemplos de
implantação de ciclovias em áreas de lazer. Notadamente, a ciclovia do Parque Madureira
é bastante apropriada em termos de dimensão, qualidade do piso, sinalização e
segregação do fluxo viário e de pedestres. Há de se mencionar, também, a pequena ciclovia
na rua Saravatá, em Marechal Hermes, que embora não apresente segregação física em
relação à rua, é bem sinalizada e conservada. Porém, trata‐se de exemplos positivos
escassos nesta AP, que concentra em sua maior parte vias compartilhadas (sobretudo na
Ilha do Governador) muitas das vezes com a pintura indicativa de compartilhamento
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apagada. Isto é um exemplo do que ocorre na rua Paranaguá e do Parque Manuel
Bandeira, no Cocotá, com pintura apagada e compartilhada com pedestres; nas ciclovias
problemáticas da avenida Prefeito Sá Lessa, em Coelho Neto, que não possui segregação
física, sinalização e pintura adequadas; na da rua Ministro Artur Costas, no Jardim
América, que é uma calçada pintada de vermelho sem sinalização e com baixa
manutenção.
Já na AP4, que compreende Barra e Jacarepaguá, a exemplo da AP3, apresenta
infraestruturas tanto de grande qualidade quanto de péssima qualidade. A melhor ciclovia
da área é a da avenida Lúcio Costa, que é também a mais extensa e à beira mar. Essa
ciclovia é segregada, sinalizada e em bom estado de conservação. Outras ciclovias de
destaque, embora de menor qualidade, são a da avenida Ayrton Senna na Barra e da
avenida Salvador Allende, que liga o Recreio dos Bandeirantes à Jacarepaguá. Apesar de
compartilhadas com pedestres na maior parte de sua extensão, são bem sinalizadas e
resguardadas do fluxo viário. Já a ciclovia da avenida João Bruno Lobo, em Curicica,
embora segregada por “tartarugas” de concreto, está em mau estado de conservação, com
pintura apagada, “tartarugas” quebradas e sem sinalização. A da rua Mandina, no mesmo
bairro, não é passível de identificação, mesmo sendo considerada uma ciclofaixa pela
Prefeitura. Dessa forma, é possível presumir que haja uma tendência aparente em
qualificar as ciclovias nos bairros de mais alta renda e mais próximos da orla nesta AP,
vide o caso da Barra da Tijuca.
Na AP5 – Zona Oeste, o mesmo panorama apresentado pelas APs 3 e 4 se repete,
onde há ciclovias de qualidade e, também, de muito baixa qualidade. Na Vila Cosmos, as
ciclovias da Estrada da Paciência e da rua Guarujá são bons exemplos de ciclovias
segregadas com bom estado de conservação, assim como em Campo Grande, nas ruas
Campo Grande e Gramado, que embora sejam compartilhadas com os pedestres,
apresentam boa sinalização e extensão. Vale mencionar o trecho da avenida Padre
Guilherme Decaminada, em Santa Cruz, que não obstante também seja compartilhada com
pedestres, apresenta boa qualidade.
No outro extremo, os exemplos ficam por conta dos bairros de Bangu, Guaratiba e
Santa Cruz. Em Santa Cruz, a ciclovia da rua João XXIII tem duas mãos, porém é estreita
em muitos pontos, mal sinalizada e com interrupções. Já em Guaratiba, as ciclovias da rua
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Dom João VI e da Estrada do Mato Alto são divididas com a circulação de pedestres e
apresentam problemas de manutenção e sinalização. Nesta última, há a separação de
partes da ciclovia com fradinhos por conta do excesso de veículos que estacionam no
espaço dedicado aos pedestres e ciclistas. No caso de Bangu, uma análise mais detalhada
será feita no próximo subcapítulo na forma de comparação com o bairro de Copacabana.
Nessa AP, as ciclovias teriam maior potencial de fazer a intermodalidade com as
infraestruturas de grande e média capacidade, como o trem e o BRT. Porém, a distribuição
de bicicletários e a interligação da rede de ciclovias a essas estações é bastante irregular.
É possível observar na maior parte das estações de trem e BRT bicicletas estacionadas no
mobiliário urbano, especialmente no guarda corpo das estações de trem, o que acaba
fazendo com que ele perca sua função de proteção e apoio.
No que tange à qualidade das ciclovias e ciclofaixas da cidade do Rio de Janeiro,
existe uma gama de aspectos que qualificam as ciclovias e ciclofaixas da cidade assim
como um conjunto de outras condicionantes que desqualificam essas infraestruturas
(TRANSPORTE ATIVO, 2016). Em relação aos aspectos que contribuem para a redução do
esforço físico do ciclista, tais como desníveis, declives, aclives e geometria das vias, há uma
certa homogeneidade qualificadora da infraestrutura que, no geral, se apresenta de forma
satisfatória para o ciclista carioca. A qualidade do piso, outro aspecto desse grupo, é
extremamente irregular, especialmente de acordo com o lugar em que a infraestrutura se
situa e do estado de manutenção dela. Outro problema diz respeito à largura das vias,
especialmente nos estreitamentos, onde foi observada a inexistência de padrão adequado
para a passagem dos ciclistas em segurança.
Outro aspecto importante a ser considerado, sobretudo no Rio de Janeiro, é a
qualidade climática e paisagística da ciclovia, ou seja, os aspectos relacionados ao conforto
climático e do entorno das ciclovias. Neste quesito, apenas as ciclovias da orla e algumas
outras de destaque se qualificam (Ex. avenida Rio Branco, lagoa Rodrigo de Freitas, etc.),
sendo que a maioria das ciclovias e ciclofaixas não são sombreadas e não se localizam em
locais onde a fruição paisagística seja um dado de realidade.
Boa parte das ciclovias, especialmente as da Zona Oeste, Zona Norte, Barra e
Jacarepaguá se localizam à beira das ruas e avenidas, partilhando com os ciclistas alguns
dos componentes negativos presentes ali, como barulho, poluição atmosférica e ilhas de
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calor. Neste sentido, cabe uma análise mais detalhada, apresentada no próximo
subcapítulo, comparando as qualidades e problemas das ciclovias dos bairros de Bangu e
Copacabana, objeto central desta tese.

4.5 – Infraestrutura cicloviária nos bairros de Bangu e Copacabana
Neste item, serão analisadas as infraestruturas cicloviárias com maior atenção, em
extensão e qualidade, nos bairros de Bangu e Copacabana. Um dos problemas observados
na discussão nacional sobre infraestrutura cicloviária é de que elas são focadas
majoritariamente na extensão, em detrimento da qualidade. Esse aspecto da discussão
será salientado aqui a partir do panorama encontrado nos dois bairros citados.
Bangu e Copacabana, conforme apontado anteriormente, se localizam em APs
distintas. O primeiro, que está na AP 5 (Zona Oeste), apresenta 5.410 metros de
infraestrutura cicloviária, sendo 4.236 metros de ciclovia (78,3%) e 1.174 metros de faixa
compartilhada com pedestres (21,70%). Já o bairro de Copacabana, na AP2 (Zona Sul)
apresenta 20.513 metros de infraestrutura, sendo 5.325 metros de ciclovia (25,96%),
2.916 de ciclofaixa (14,21%) e 12.274 de via compartilhada (59,83%). Para efeitos de
comparação, em Copacabana foram considerados apenas 8.241 metros.
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Figura 9. Mapas cicloviários do bairro de Bangu (A) e Copacabana (B) no município do
Rio de Janeiro
(A)
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(B)

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

O primeiro ponto a ser salientado é a diferença quantitativa de infraestrutura
cicloviária entre os dois bairros. Considerando apenas ciclovias e ciclofaixas, a diferença
é de 35% em quantidade. Quando consideradas, também, as vias compartilhadas, a
diferença entre os dois bairros sobe para 74%. Embora as vias compartilhadas sejam
apenas indicações no piso, há de se notar que elas são inexistentes em Bangu e
representam 59,83% de toda a infraestrutura cicloviária de Copacabana, o que denota a
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preocupação do poder público em qualificar um maior número de vias para receber
ciclistas neste bairro do que naquele.
Historicamente, as duas ciclovias se desenvolveram ao longo dos anos, sendo que
a ciclovia da orla de Copacabana foi a pioneira da cidade, executada em 1991 para receber
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no ano
seguinte, a ECO 92. Já a ciclovia de Bangu teve sua implementação iniciada em 1999 com
a construção da faixa compartilhada na calçada da Rua Fernando Pinto. Nesse bairro,
foram adicionados os trechos de faixa compartilhada Bangu‐Campo Grande em 2003,
outras adições em 2012 e, por fim, a última implementação em 2014, quando foi
executada a ciclovia da Rua Coronel Tamarindo146.
Já no bairro de Copacabana, após a implantação precursora da ciclovia da Avenida
Atlântica, em 1991, também teve construída a Ciclovia Mané Garrincha no ano de 1995.
Novas adições ocorreram em 2010, com a ciclofaixa das ruas Xavier da Silveira, Rodolfo
Dantas e com a inclusão de “Zonas 30” pelo bairro. Em 2012, foi estendida a ciclovia da
orla de Copacabana até Botafogo, passando pelo Túnel Engenheiro Coelho Citra. Em 2014,
foi a vez da construção da ciclofaixa da Rua Tonelero seguida pela ampliação das rotas em
2015, o ano em que consta o último registro de aumento de infraestrutura de circulação
cicloviária deste bairro.
Nesta parte, serão analisadas as infraestruturas cicloviárias presentes nos dois
bairros, especialmente com foco nos itens perguntados durante a pesquisa de
comportamento de viagem, apresentada no próximo capítulo. Será analisada a qualidade
das ciclovias a partir da Qualidade do Piso, da Sinalização, da Segurança, do
Trajeto/Localização, da Extensão, da Iluminação e do Desenho/Projeto.

146 Dados obtidos no livro de Gabriela (Blé) Binatti, Mobilidade e cultura de bicicleta no Rio de Janeiro

(2016).
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Figura 10. Ciclovia da Rua da Feira, no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.

Figura 11. Ciclovia da rua Coronel Tamarindo, no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.
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Figura 12. Ciclovia da orla, na avenida Atlântica, no bairro de Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.

Figura 13. Ciclovia da rua Figueiredo Magalhães, no bairro de Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.
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As imagens acima são registros das duas mais importantes ciclovias dos bairros
analisados. Em Bangu, a Figura 10 mostra a ciclovia da rua da Feira, logradouro que dá
acesso ao Shopping Bangu e à estação de trem Bangu. A Figura 11 mostra a ciclovia da rua
Coronel Tamarindo, paralela à linha do trem, que também dá acesso à estação, do outro
lado. Em Copacabana, a Figura 12 registra a primeira ciclovia da cidade, na avenida
Atlântica, bastante utilizada por cariocas e turistas, enquanto a Figura 13 mostra a ciclovia
da rua Figueiredo Magalhães, a principal ciclovia de acesso intrabairro, que conecta a orla
à estação Siqueira Campos do metrô e ao bairro de Botafogo, via Túnel Velho.
À primeira vista, ficam nítidas as relações de entorno, especialmente em relação
aos gabaritos e densidades dos dois bairros. Enquanto o bairro da Zona Oeste é bastante
horizontalizado, com gabaritos baixos e tipologias que raramente excedem os dois
pavimentos, o bairro da Zona Sul apresenta exatamente o perfil oposto – quase totalmente
verticalizado, com gabaritos altos, onde prédios contíguos têm vários pavimentos,
geralmente superiores a 10 andares.
No que se refere à qualidade do piso, as ciclovias se apresentam de modos bastante
distintos nos dois bairros. Em Bangu, conforme imagens abaixo, foram encontrados
diversos pontos com problemas graves oriundos da falta de manutenção ‐ levantamento
da placa de concreto pelas raízes de árvores, falta de piso de bloco intertravado e quebra
de piso de concreto. Em Copacabana, de forma geral, as ciclovias têm piso asfáltico, bem
conservados, sendo que a ocorrência de problemas é bastante rara e pontual.

Figura 14. Condições do piso das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.
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Figura 15. Condições do piso das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.

Em relação à sinalização, foi encontrada a mesma discrepância nos dois bairros.
Enquanto em Copacabana todas as ciclovias são sinalizadas e com pintura mantida, com
alguns problemas pontuais de apagamento, em Bangu a maior parte das ciclovias e
ciclofaixas não é facilmente identificável por conta da falta de sinalização. Durante as
visitas, foram registrados pontos onde há resquícios de sinalização; porém, por conta da
falta de manutenção, não são mais visíveis.

Figura 16. Condições de sinalização das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.
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Figura 17. Condições de sinalização das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.

Uma das questões mais importantes acerca da sinalização é quando ela ocorre em
espaços que são compartilhados, alertando os motoristas de que a prioridade é do ciclista
naquela determinada via. Este tipo de marcação de piso, registrado na última figura, só foi
encontrado no bairro de Copacabana e, portanto, inexistente no bairro de Bangu.
Em relação às condições de segurança, os dois itens acimas são os mais
importantes para conferir boa “ciclabilidade” aos usuários das ciclovias e ciclofaixas.
Tanto a qualidade de piso quanto a sinalização – para o ciclista e para os motoristas –, são
fundamentais para deslocamentos seguros.
Neste sentido, há sérias implicações para a segurança dos ciclistas em Bangu,
conforme apontado aqui e evidenciado na pesquisa dos hábitos de locomoção no capítulo
a seguir, através de vários apontamentos de problemas na segurança. Nesse bairro, foram
encontrados, ainda, diversos obstáculos na ciclovia, e falta de rebaixamento nos
cruzamentos e interferências. Por conta da falta de sinalização, foi constatado também
que, em diversos pontos, seu uso não é possível por conta de apropriações indevidas da
ciclovia para estacionamento de veículos e colocação de mesas e cadeiras externas de
bares, por exemplo.
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Figura 18. Condições de segurança das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.

Em Copacabana, diferentemente, a presença de “tartarugas” em bom estado de
conservação e da supracitada sinalização conferem à prática do ciclismo bons níveis de
segurança.
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Figura 19. Condições de segurança das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.

Em relação aos bicicletários e paraciclos, tanto em Bangu quanto em Copacabana
ficou evidente que não há lugares suficientes para guarda de bicicletas, tendo sido
possível identificar bicicletas estacionadas no mobiliário urbano dos dois bairros. Ainda
no quesito segurança, não foi constatada a iluminação exclusiva em nenhum trecho das
ciclovias/ciclofaixas. Em todos os pontos analisados, em Bangu, Copacabana, e, também,
em outros bairros da cidade, a provisão de iluminação é feita pela rede de iluminação
pública disponível em cada local.
Em relação ao Trajeto/Localização, as duas ciclovias se situam nos locais de maior
circulação de ciclistas e, portanto, dão acesso a infraestruturas de mobilidade de grande
porte presentes em cada bairro, fato incomum à outras ciclovias da cidade. Foi constatado
que parte da ciclovia que dá acesso à estação de trem em Bangu não pode ser identificada
pelos problemas de má conservação relatados acima. Já em Copacabana, além da ligação
da infraestrutura com as estações de metrô, há bicicletários e estações do sistema de
bicicletas compartilhadas Bike Rio, cujo serviço não contempla o bairro de Bangu.
No quesito Desenho/Projeto, mais uma vez a infraestrutura de Copacabana
apresenta grande diferença qualitativa em relação a de Bangu. As transições de rua,
paradas, segregação e continuidades são bem projetadas em Copacabana. Em Bangu, as
interrupções de rua não são sinalizadas, as guias majoritariamente não são rebaixadas e
há a presença de fradinhos que atrapalham o deslocamento de ciclistas. Outro ponto
notável é que em Copacabana a maior parte da infraestrutura é segregada (ou seja,
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exclusiva aos ciclistas), diferentemente do que foi observado em Bangu, onde ciclistas e
pedestres dividem quase toda a infraestrutura disponível.
O desenho geométrico das vias em Copacabana é condizente com a passagem de
duas bicicletas simultaneamente e os raios de curvatura nas mudanças de direção
condizem com as velocidades médias dos ciclistas. Já em Bangu, há diversos
estreitamentos, tanto geométricos quanto por conta de obstáculos, e mudanças de direção
angular que se colocam como problemas para a circulação de bicicletas, uma vez que, em
velocidades mais altas, isso apresenta um risco a mais para o uso da bicicleta.

Figura 20. Condições de desenho/projeto das ciclovias/ciclofaixas no bairro de Bangu

Fonte: Registrado pelo autor.

Figura 21. Condições de desenho/projeto das ciclovias/ciclofaixas no bairro de
Copacabana

Fonte: Registrado pelo autor.
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Conforme o exposto acima, fica evidente que a concentração de infraestrutura
cicloviária no Rio de Janeiro não se confirma apenas pela quantidade provida nas áreas
de maior renda, mas também pela qualidade das mesmas. As diferenças encontradas nos
dois bairros analisados permitem afirmar que as políticas de provisão e manutenção nas
duas localidades são bastante distintas, sendo que Copacabana oferece aos ciclistas uma
infraestrutura que, embora ainda limitada em extensão, apresenta qualidade alta. Já em
Bangu, há problemas de extensão e manutenção, onde grande parte dos ciclistas nem as
reconhece como infraestrutura, conforme será apontado na pesquisa de comportamento
de viagem no capítulo a seguir. Uma das possibilidades mais prementes para a
uniformização da qualidade e melhoria das condições da mobilidade por bicicletas no Rio
de Janeiro seria a aprovação e execução do Plano Diretor Cicloviário, descrito no segundo
Subcapítulo deste item.
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ANÁLISE DO PAPEL DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NOS BAIRROS DE BANGU
E COPACABANA

CAPÍTULO V
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Capítulo V – Análise do Papel da Infraestrutura Cicloviária nos bairros de Bangu e
Copacabana

5.1 – Introdução
Este último capítulo analisa os dados dos ciclistas e suas motivações de viagem em
dois recortes espaciais específicos do município do Rio de Janeiro já introduzidos no
capítulo anterior – os bairros de Bangu e Copacabana. Primeiramente, no item 5.2 – O
Perfil do Ciclista Carioca, foi elaborada uma análise original dos resultados da Pesquisa
Nacional do Perfil do Ciclista Brasileiro (PCB), onde foram comparados os diagnósticos
das duas versões: a primeira, lançada em 2015, e a segunda, em 2017. Nessa análise, foram
levados em conta especialmente os dados socioeconômicos e de motivação de viagem.
Para a leitura dos dados, a pesquisa em questão aplica um recorte territorial do Rio de
Janeiro, separando os dados na estratificação realizada durante a coleta: Central,
Intermediária e Periférica. Nesta classificação, Copacabana está na área Central e Bangu
na área Periférica. Essa leitura, inédita até o momento, relaciona os resultados da pesquisa
com os bairros pesquisados, classificando Copacabana como área Central e Bangu como
área Periférica.
Num segundo momento deste capítulo, no item 5.3 – O papel da infraestrutura
cicloviária em Bangu e Copacabana, são tratados os dados da pesquisa realizada
exclusivamente para esta tese. As respostas interpretam o comportamento de viagem dos
ciclistas nos bairros de Bangu e Copacabana e relacionam a influência da infraestrutura
cicloviária no uso da bicicleta em contexto ao meio ambiente urbano destas duas
localidades. Vale ressaltar que a construção do questionário aplicado nesta etapa se
baseou, em parte, na PCB como forma de criar possíveis relações de análise.
Os dados apresentados e analisados nos subcapítulos 5.2 e 5.3 são apresentados
majoritariamente na forma de gráficos por conta da fácil leitura permitida por esse modo
de representação e pelas comparações que permite estabelecer.
Por fim, no item 5.4 – Análise dos discursos sobre o papel da infraestrutura
cicloviária para os ciclistas de Bangu e Copacabana, são apresentados os resultados da
entrevista semiestruturada, onde as falas de quatro entrevistados, dois em Bangu e dois
em Copacabana, transparecem informações importantes acerca do comportamento de
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viagem desses ciclistas e da relação da adoção do modo cicloviário com as infraestruturas
existentes.

5.2 – O perfil do ciclista carioca
Para qualificar o papel da infraestrutura cicloviária na utilização da bicicleta em
meio ambiente urbano, foi fundamental compreender o perfil socioeconômico dos
ciclistas e suas principais escolhas de viagem. Nesse sentido, o comportamento de quem
anda de bicicleta em lugares onde existe ou inexiste infraestrutura cicloviária contribui
para perspectivar o real valor social que essas infraestruturas adquirem, especialmente
as ciclovias e ciclofaixas, e para interpretar sua importância através das percepções de
seus usuários.
Para conhecer mais profundamente o perfil do ciclista carioca, foi realizada uma
análise dos dados das duas pesquisas nacionais do Perfil do Ciclista Brasileiro (PCB),
realizadas em 2015 e 2017147 em várias cidades do Brasil, dentre as quais o Rio de Janeiro.
Nas duas edições da pesquisa, organizada pela ONG Transporte Ativo e pelo Laboratório
de Mobilidade Sustentável (LABMOB), do Programa de Pós‐Graduação em Urbanismo
(PROURB) da UFRJ, foram realizadas entrevistas com ciclistas em três recortes urbanos
de cada cidade pesquisada (áreas Central, Intermediária e Periférica) através de um
trabalho voluntariado sustentado por uma extensa rede de organizações colaboradoras,
conformando o empenho de um grande esforço coletivo para realização da pesquisa.
Embora seja a primeira pesquisa de âmbito nacional para conhecer o perfil dos
ciclistas e as motivações de viagem no Brasil, ela apresenta diversas limitações. Para
leitura apropriada dos dados, é importante ressaltar que não é conhecido com exatidão o
tamanho do universo de ciclistas de cada uma das cidades pesquisadas, à exemplo das
informações sobre o percentual de ciclistas citadas e discutidas anteriormente nesta tese.
Outra limitação diz respeito justamente à coleta de dados, voluntária, e também às

Embora seja referenciada nesta tese como 2017, o recorte temporal de aplicação dos questionários se
estendeu até março de 2018 por conta de problemas logísticos na aplicação de questionários em algumas
cidades.
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definições de cada um dos recortes Central, Intermediário e Periférico, à cargo das
organizações colaboradoras de cada cidade.
Cabe ressaltar que não é possível realizar uma comparação direta entre a primeira
e a segunda edição da pesquisa, haja vista a adoção de outro método de amostragem mais
refinado na segunda versão (2017) e que resultou – em muitos casos – em amostras com
tamanhos distintos. Os gráficos foram apresentados com os resultados das análises das
duas pesquisas, salvo quando alguma questão inexiste em uma delas, o que foi
devidamente registrado. Observa‐se, por conseguinte, grande convergência dos dados,
evidenciando tendências similares para grande parte das respostas.
Conforme mencionado anteriormente, a análise dos recortes territoriais para o Rio
de Janeiro, conforme expressa aqui, é inédita, e visa permitir a adequação da leitura dos
dados da PCB aos objetivos desta tese. Assim, os resultados apresentam algumas das
principais tendências do deslocamento por bicicleta no Rio de Janeiro, com os respectivos
dados socioeconômicos do ciclista carioca, divididos nos três tipos de recorte espacial já
mencionados.
No que tange ao gênero dos entrevistados, é possível notar o aumento da
participação de mulheres ciclistas entre as duas pesquisas, conforme apontado no gráfico
abaixo:
Gráfico 5. Gênero por recorte de área da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).
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Embora a participação de mulheres tenha aumentado em todos os recortes
espaciais, ainda é possível observar a predominância de ciclistas homens, na proporção
de 4/1 nas áreas intermediária e periférica, e 2,5/1 na área central. Outro ponto notável
é que a participação de mulheres aumenta à medida que a área se aproxima do centro,
indicando evidências de que mais mulheres pedalam no centro do que na periferia,
proporcionalmente. Isso poderia ser explicado pelo adensamento urbano do centro, que
cria ambientes mais seguros para as mulheres através da maior concentração de pessoas
e de ciclistas, e também pelo fato de a zona central apresentar proporcionalmente mais
turistas, que podem estar mais alheios às realidades e dinâmicas de violência do
município, grosso modo, mais presentes nas respostas dos ciclistas da periferia.
Em relação à declaração de cor e/ou raça dos ciclistas, a versão de 2015 da PCB
não comtemplou tal pergunta. Nos dados de 2017, é possível ver que, à medida que se
afasta da área central, nota‐se maior percentual na concentração de pessoas que se
declaram negras. Esse fato, confirmado aqui, já foi apontado em diversos estudos:

Gráfico 6. Raça por recorte de área da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2017).

Gráfico 7. Idade por recorte de área da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

Para todas as áreas pesquisadas, houve aumento na incidência de ciclistas mais
velhos quando comparadas as duas versões da PCB. Outro ponto notável é que, quanto
mais periférica a área, maior a incidência de ciclistas com mais idade. Isso aponta que,
cada vez mais, ciclistas de mais idade podem ser vistos nas ruas. Isso pode explicar as
mudanças no perfil demográfico da população brasileira, mais envelhecida, ou ainda no
empobrecimento da população brasileira, em crise há quase uma década, o que torna a
mobilidade por bicicletas menos custosa.
Em relação à escolaridade, é possível notar maiores índices nas áreas centrais e
intermediárias em oposição à área periférica. Outro ponto notável é que, no intervalo das
duas pesquisas, a escolarização aparentemente aumentou em todos os recortes espaciais.
Embora o intervalo entre as duas pesquisas, de dois anos, não permita grandes mudanças
nos dados, essa tendência permite cogitar o fato de que mais pessoas estão acessando
maiores níveis de escolaridade ou que dentre as pessoas que circulam de bicicleta foi
averiguada maior incidência de pessoas com nível educacional mais alto, o que demonstra
que os ciclistas estão com maiores níveis de formação possivelmente por conta do
transporte para o trabalho e para os locais de estudo.
Gráfico 8. Escolaridade por recorte de área da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

Em relação à renda, é possível analisar a partir dos dois gráficos abaixo (2015 e
2017) que houve um pequeno aumento na renda dos ciclistas das áreas centrais e
intermediárias, ao passo que pode ser observado um empobrecimento dos ciclistas da
área periférica:

Gráfico 9. Renda por recorte de área da PCB 2015
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015).

Gráfico 10. Renda por recorte de área da PCB 2017
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

Através dos gráficos, enquanto a pesquisa de 2015 apontava que 24,6% dos
ciclistas da região periférica ganhavam até 2 salários‐mínimos (S.M.), em 2017 esse
número saltou para 59,48%, mais que o dobro. Opostamente, enquanto 23,62% dos
ciclistas da área central ganhavam 5 S.M. ou mais em 2015, esse número saltou para
31,91%, um aumento percentual de mais de oito pontos, bastante expressivo em função
da crise econômica que se aprofundou entre os dois anos da pesquisa.
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Os dados oriundos dos gráficos de renda dos ciclistas entrevistados apenas
confirmam outros inúmeros dados que apontam a distribuição espacial desigual da
população no Rio de Janeiro por conta da renda. A concentração de maior renda nas áreas
centrais em oposição às menores rendas nas áreas periféricas é claramente observada a
partir das informações coletadas, conforme apontado também no capítulo anterior.
Para além dos dados do perfil social, demográfico e econômico dos ciclistas,
apontados anteriormente nos quesitos gênero, raça, idade, escolaridade e renda, é
necessário entender quais as motivações desses ciclistas para usar a bicicleta no meio
ambiente urbano com base tanto na sua localização espacial (central, intermediária ou
periférica) quanto em relação à disponibilidade de infraestrutura. Esse último parâmetro
pode ser mais bem observado na oposição entre os bairros de Bangu e Copacabana, a
partir da análise da qualidade da infraestrutura disponível nos dois bairros realizada no
Capítulo IV.
A PCB buscou analisar as motivações e os principais problemas que os ciclistas
urbanos enfrentam nas principais cidades brasileiras. Algumas das descobertas da
pesquisa indicam que a bicicleta é um meio prático e rápido de deslocamento, na opinião
dos entrevistados, e que a maior parte deles sente falta de segurança e de infraestrutura
para a prática. Quando perguntados sobre a principal motivação para adotar a bicicleta
como meio de transporte, as respostas dos anos de 2015 e 2017 foram sensivelmente
diferentes.

Gráfico 11. Resposta à pergunta “Qual foi a principal motivação que fez você começar a
utilizar a bicicleta como meio de transporte?” da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

Quando indagados por que começaram a pedalar, a maior parte das respostas se
concentrou no item “mais saudável” para os três recortes espaciais na pesquisa de 2015,
sendo que na pesquisa de 2017 a maior incidência foi para a resposta “mais rápido e
prático”. Outro ponto que merece destaque é que aparentemente havia maior
preocupação ambiental dos respondentes em 2015, uma vez que “ambientalmente
correto” figurava como a segunda ou terceira resposta mais citada, ao passo que em 2017
esse foi o item de menor relevância. Nota‐se ainda que a resposta “mais barato”
apresentou crescimento nas três áreas de 2015 para 2017, chegando a ser a segunda
resposta mais citada na área intermediária em 2017 (era a resposta menos citada em
todas as áreas em 2017). Esses apontamentos permitem deduzir que o custo do
transporte esteja ganhando relevância na escolha modal ao longo do tempo, assim como
rapidez e praticidade, suplantando a preocupação com o meio ambiente, que
aparentemente tem se tornado menos importante.

Gráfico 12. Resposta à pergunta “E atualmente, qual a principal razão para você
continuar utilizando a bicicleta como meio de transporte?” da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2018).

Quando indagados sobre a principal razão para continuar utilizando a bicicleta,
houve uma grande mudança entre as duas pesquisas. No ano de 2015, nos três recortes
espaciais, o item “mais saudável” era o mais apontado pelos ciclistas, seguido por
“ambientalmente correto” e “mais rápido e prático”. Nesse sentido, houve uma grande
mudança de percepção sobre esse modo de transporte na versão de 2017, que passou a
apontar o fato de “mais rápido e prático” a principal razão para continuar a pedalar,
seguida pelo item “mais barato”.
Pode‐se inferir que, com o agravamento da crise econômica, a razão de ser “mais
barato”, que tinha a menor relevância na pesquisa de 2015, passou a ter a segunda maior
relevância em 2017. A partir da observação empírica durante a aplicação dos
questionários, o fato de ser “mais rápido e prático” ainda congrega, de certa maneira, o
fato de ser mais barato, sendo que o valor dado ao termo “praticidade” se relaciona, para
alguns ciclistas, à dimensão monetária envolvida no ato de pedalar. Em relação ao
principal problema enfrentado no uso da bicicleta como meio de transporte, os ciclistas
apontaram o seguinte:
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Gráfico 13. Resposta à pergunta “Qual o principal problema que você enfrenta no uso da
bicicleta como meio de transporte?” da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

Na pesquisa de 2015, para os três recortes espaciais, foi apontado que a falta de
segurança no trânsito era o principal problema, seguido pela falta de infraestrutura
adequada. Já na versão 2017, a falta de infraestrutura adequada foi o problema mais
apontado nas áreas intermediária e periférica, ao passo que a segurança no trânsito foi
mais apontada na área central. Coincidentemente, a área central, conforme visto até aqui,
é a área mais bem servida de infraestrutura cicloviária, tanto em extensão e como em
qualidade. No âmbito das respostas apontadas, as duas mais citadas estão relacionadas –
ciclistas que dispõem de menos infraestrutura cicloviária estão mais expostos às
inseguranças do trânsito. Outro ponto notável diz respeito ao fato de que existe, a partir
das observações empíricas e objetivas desta tese, uma maior atenção da sociedade civil
em relação à infraestrutura cicloviária. Neste sentido, o destaque da resposta “Falta de
infraestrutura cicloviária” denota também que, além dos problemas de violência no
trânsito, a infraestrutura é saneadora de diversos problemas ligados à adoção desse meio
de transporte.
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Gráfico 14. Resposta à pergunta “O que faria você pedalar mais?” da PCB
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados da Pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015; 2017).

A partir das respostas dos ciclistas sobre o que os faria pedalar mais, novamente
podemos ver que duas respostas se coadunam – tanto mais infraestrutura cicloviária
quanto mais segurança e educação no trânsito, as duas maiores incidências nos três
recortes espaciais. A necessidade de infraestrutura de maior qualidade foi (e continua
sendo) apontada na pesquisa como o maior incentivo ao uso da bicicleta nas cidades.
Outro ponto de destaque é a maior importância dada pelos ciclistas à segurança no
trânsito do que para a segurança pública, de forma que a percepção do risco se liga muito
mais aos fatores do trânsito para os ciclistas do que do ambiente de violência pública
enfrentados. Nesse sentido, mais uma vez, as respostas apontam para a importância das
infraestruturas cicloviárias no uso da bicicleta nas cidades, onde sua existência e
qualidade se confirmam como incentivadoras desse tipo de transporte para os ciclistas
urbanos.
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5.3 – O Papel da Infraestrutura Cicloviária em Bangu e Copacabana

Aqui, são apresentadas as análises das respostas coletadas na pesquisa de campo
(Survey) realizada em dois bairros do Rio de Janeiro que se localizam diametralmente
opostos tanto na estrutura geomorfológica da cidade quanto em relação aos índices
socioeconômicos, mas que apresentam quantidade aproximada de infraestrutura
cicloviária – Bangu e Copacabana. O primeiro aspecto relevante a se considerar para a
leitura dessa pesquisa são os dados de densidade urbana, bastante diferentes para os dois
bairros. Enquanto o bairro de Bangu apresenta o dobro da população de Copacabana, a
diferença de extensão territorial faz com que o primeiro seja muito menos denso que o
segundo. Isso se reflete inclusive na amostragem, menor para Bangu, conforme visto a
seguir:

Tabela 1. Bangu e Copacabana: dados demográficos
BAIRRO

ÁREA (ha)

POPULAÇÃO

DENSIDADE

Bangu

3744

243.125

6494

Copacabana

410

146.392

35698

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados do Datario.

Tabela 2. Bangu e Copacabana: dados socioeconômicos

BAIRRO

ÍNDICE DE
EDUCAÇÃO
(IDH‐E)

RENDA MÉDIA
(R$)

IDS

EXTENSÃO DA
REDE DE
CICLOVIAS E
CICLOFAIXAS (KM)
LEVANTAMENTO

Bangu

0,913

653,26

0,57

5,410

Copacabana

0,990

3768,69

0,731

20,513

Fonte: desenvolvido pelo autor com base nos dados do Datario.

Figura 22. Mapa dos bairros de Bangu e Copacabana com seus respectivos dados
socioeconômicos
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A pesquisa de campo foi originalmente concebida para realizar‐se entre os dias 5
e 10 de novembro de 2018 (segunda‐feira a sábado), com a aplicação de questionário
estruturado desenvolvido previamente (Ver Anexo 01). Porém, nos dias 6 e 7 houve
pancadas de chuva durante o dia, o que atrapalhou a coleta de respostas. Por conta do
excesso de chuva durante a madrugada e que se estendeu ao longo do dia, no dia 8, quinta‐
feira, a pesquisa de campo foi cancelada, sendo retomada no dia 9, sexta, e cancelada
novamente no dia 10, sábado, pelo mesmo motivo. Dessa forma, as amostras do sábado
ocorreram no dia 17 de novembro e as amostras da quinta‐feira no dia 22 de novembro.
A aplicação ocorreu simultaneamente nos dois bairros, nos mesmos dias e nos
mesmos horários (das 8 às 18h). Durante os dias de aplicação dos questionários, os
ciclistas foram abordados nos cruzamentos de vias, isto é, quando tinham de parar
obrigatoriamente. O emprego desse método de abordagem já havia se mostrado frutífero
em outras pesquisas realizadas pelo LABMOB (PROURB/UFRJ) nas duas edições da PCB.
Nos dois bairros pesquisados, foi feita uma distribuição dos pontos de aplicação nos
lugares onde há infraestrutura cicloviária. Em alguns pontos de Bangu, a ciclofaixa não
era reconhecida pelos ciclistas, de modo que visualizavam ali a existência da
infraestrutura por conta da baixa qualidade de manutenção. Os pontos de aplicação
foram:
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Figura 23. Mapa do bairro de Bangu com os pontos de aplicação de questionário

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Figura 24. Mapa do bairro de Copacabana com os pontos de aplicação de questionário
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Em relação ao universo de pessoas abordadas, foram 666 ciclistas no total, sendo
253 em Bangu e 413 em Copacabana. Desse universo, aceitaram responder à pesquisa 97
ciclistas em Bangu e 150 ciclistas em Copacabana, com um total de 247 respostas válidas,
o que significa o alcance de sucesso na aquisição de respostas em 37% das abordagens.
Para esta tese, não houve a pretensão de se trabalhar uma amostragem
probabilística, pois, embora todos os elementos entrevistados apresentassem
probabilidade maior que zero para seleção na amostra, não era sabida a priori a
probabilidade de seleção (ou seja, de inclusão) para cada elemento (renda, gênero,
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escolaridade). O critério de seleção desta pesquisa era de ciclistas utilizando a
infraestrutura cicloviária ou próximos a ela. Não foi estabelecida uma amostra prévia de
entrevistados em relação à população dos dois bairros, nem era sabido o universo de
ciclista de cada um deles. No bairro de Bangu, os 97 respondentes representam 0,0399%
da população de 243.125 pessoas, enquanto a amostra de Copacabana, de 150, representa
0,1025% da população de 146.392 pessoas.
Esses números apontam que o bairro de Copacabana tem mais ciclistas – fato que
não pode ser comprovado, uma vez que não foi realizada a contagem de ciclistas que
passam pelas ciclovias e ciclofaixas. Porém, essa observação tem uma fundamentação
empírica, adquirida durante a aplicação dos questionários e em outras visitas ao bairro.
Alguns dos fatores que poderiam se relacionar a esse fato são a maior quantidade de
população, a maior densidade urbana, a maior presença de turistas e, também, o maior
número de estabelecimentos comerciais.
Em relação à identidade de gênero, foi averiguado um maior percentual de homens
pedalando do que mulheres nos dois bairros, que apresentaram a mesma proporção: 38%
de mulheres em relação a 62% de homens (37 mulheres e 60 homens em Bangu/ 58
mulheres e 90 homens em Copacabana), o que perfaz 1/3 de ciclistas mulheres e 2/3 de
ciclistas homens:
Tabela 3. Bangu e Copacabana: participação de homens e mulheres
Bairro/Gênero

Feminino

Masculino

Total

Bangu

37 (38,1%)

60 (61,8%)

97

Copacabana

58 (38,7%)

92 (61,3%)

150

TOTAL

95

152

247

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Em comparação ao PCB de 2017, vemos que os números encontrados são
ligeiramente maiores do que aqueles, que apontam em média 21,83% de mulheres
ciclistas em área periférica (Bangu) e 31,03% em área central (Copacabana). Esse
indicativo corrobora a existência de uma tendência de ampliação do percentual de
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mulheres pedalando em todos os recortes urbanos, conforme apontado no PCB. Em
relação à raça, os dados obtidos na pesquisa confirmam distribuição desigual já apontada
em estudos anteriores – ao passo que há prevalência de ciclistas que se denominam
brancos em Copacabana (62,0%), em Bangu a maioria se denomina pardos e indígenas
(41,2%) e negros (22,7%). Esses dados podem ser elucidados no mapa da distribuição
racial abaixo e no gráfico comparativo dos dois bairros a seguir:

Figura 25. Mapa racial de pontos da cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Dados do Censo Demográfico do IBGE (2010)148. Mapa desenvolvido por Hugo Nicolau Barbosa de
Gusmão.

Gráfico 15. Bangu e Copacabana: participação de cor e/ou raça

Extraído em: https://desigualdadesespaciais.wordpress.com/2015/11/04/mapa‐racial‐da‐cidade‐do‐
rio‐de‐janeiro/. Acesso em 17 jan. 2019.
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Em relação à faixa etária, é possível observar que a maior parte dos ciclistas, em
ambos os bairros, se encontra em idade produtiva – ou seja, dos 25 aos 64 anos. Significa
dizer que praticamente 80% dos respondentes dos dois bairros estão nessa margem.
Porém, como se trata de um intervalo muito amplo, é importante analisar mais
precisamente as informações encontradas. O primeiro ponto que chama a atenção é a
grande quantidade de ciclistas jovens em Copacabana, onde 50% deles têm até 35 anos
em oposição ao observado em Bangu, onde mais de 35% dos ciclistas têm mais de 55 anos.
Assim, é possível afirmar que o ciclista de Copacabana tende a ser mais jovem do que o
ciclista de Bangu.

Gráfico 16. Bangu e Copacabana: participação das faixas etárias
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Como pode ser visto no Gráfico 07 do subcapítulo anterior, há uma tendência de
maior incidência de ciclistas com idade mais avançada nos bairros periféricos, a exemplo
do observado no gráfico acima. Neste sentido, como os dados sociodemográficos não
indicam diferenças na idade dos habitantes dos dois bairros, duas hipóteses são possíveis
de se levantar neste caso. Primeiramente, o fato de Bangu apresentar menor densidade e
menores índices de trânsito motorizado podem ser interpretados como incentivos a
pessoas com maior idade ao uso da bicicleta. Uma segunda hipótese que ajudaria e
entender o observado diz respeito às diferenças de renda observadas nos dois bairros, o
que reduz as possibilidades de deslocamento das pessoas com mais idade no bairro de
Bangu, que necessitam usar a bicicleta no seu cotidiano pelo seu baixo custo. Essa
observância não seria aplicável às pessoas em idade produtiva, considerando que uma
parcela considerável faz uso do transporte motorizado para chegar ao trabalho,
amparados por vale transporte ou não.
Em relação à escolaridade dos ciclistas pesquisados, as diferenças são bastante
acentuadas, sendo que Copacabana apresenta 66,9% de ciclistas com nível superior
completo ou em curso e pós‐graduados, ao passo que, em Bangu, esse número representa
12,2% dos ciclistas. No sentido inverso, os ciclistas de Bangu com nível elementar
completo ou incompleto e nível médio completo ou incompleto somam 87,8%, ao passo
que em Copacabana esse valor é de apenas 33,1%.
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Um dos fatos que evidencia essa diferença está na ausência de respostas de ciclistas
pós‐graduados em Bangu e de ciclistas com nível elementar incompleto em Copacabana.
Esses apontamentos sugerem que a interpretação sobre a importância da infraestrutura
cicloviária tende a se pautar, também, no nível de escolaridade e de acesso à informação
dos indivíduos que as usam, conforme ilustra o gráfico abaixo:

Gráfico 17. Bangu e Copacabana: participação dos níveis de escolaridade
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Dentre os respondentes que aceitaram declarar sua renda (97 em Bangu e 150 em
Copacabana), foi calculada a renda média de R$ 1.545,46 para Bangu e R$ 5.732,58 para
Copacabana. Ambos os valores estão acima da média calculada pelo Censo do IBGE de
2010. Em Copacabana, houve o registro de um ciclista que se disse empresário e cuja
renda declarou ser R$ 300.000,00 ao mês. Se ele for desconsiderado do cálculo da média
aritmética por conta da discrepância do valor (outlier), a média para o bairro cai para R$
3.757,64, muito próxima dos R$ 3.768,69 da média do IBGE. No caso de Bangu, o salário
mais alto registrado foi de R$ 5.000,00 para apenas um respondente, sendo que a renda
média calculada para o bairro nesta pesquisa mostrou‐se bastante superior à média
informada pelo IBGE (R$ 653,26).
Uma das possíveis explicações é que a pesquisa foi feita nas infraestruturas
cicloviárias do bairro, próximas, portanto, de centralidades onde a renda e a taxa de
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emprego tendem a ser mais altas. Por conta da ausência de infraestrutura cicloviária, a
pesquisa não foi realizada em lugares de mais baixa renda, como, por exemplo, a Vila
Kennedy. De forma a traçar paralelos com as informações do PCB, é apresentado abaixo o
gráfico com os percentuais das faixas de renda da pesquisa:

Gráfico 18. Bangu e Copacabana: participação das faixas de renda
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Os dados supramencionados são muito importantes para entender qual o perfil
socioeconômico médio do ciclista, sendo que essas informações definem o que a literatura
classifica como informações domésticas. Neste sentido, é evidente a diferença
socioeconômica dos dois perfis pesquisados. A partir de agora, serão abordadas as
finalidades, motivações e as interpretações da qualidade da infraestrutura existente
propriamente dita.
A primeira questão desse universo diz respeito à finalidade de viagem do ciclista.
Dentre os fatores que diferenciam os dois bairros, há dois pontos importantes: enquanto
mais da metade dos ciclistas de Copacabana objetiva o lazer (51%), esse numero é
bastante baixo em Bangu (5,1%), ao passo que 26,5% dos ciclistas de Bangu se
locomovem de bicicleta para fazer compras, diferentemente dos ciclistas de Copacabana
(0,7%).
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Gráfico 19. Bangu e Copacabana: finalidades de viagem
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Em relação a essas respostas, cabe ressaltar que Copacabana é um dos bairros
turísticos mais importantes do Brasil, e grande parte dos ciclistas circulava pelo bairro
em bicicletas alugadas majoritariamente em direção à praia, a restaurantes ou para
explorar as vizinhanças. Os ciclistas a lazer em Bangu geralmente estavam indo em
direção ao Shopping Bangu, conhecido centro de compras considerado pela população
como um local de lazer, também.
Em relação às compras, uma explicação possível seria a alta densidade de
estabelecimentos comerciais em todo o bairro de Copacabana, o que faz com que as
pessoas prescindam do uso da bicicleta dada a grande proximidade desses
estabelecimentos. Essa característica morfológica não é observada em Bangu, e as
ciclovias do bairro se localizam próximas ao centro da cidade, onde há uma grande
densidade de comércio. Logo, o deslocamento intrabairro em Bangu é mais importante
para acessar os estabelecimentos comerciais.
Em relação às origens e destinos, embora não seja esse o foco da pesquisa,
observou‐se que:
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Figura 26. Origem x Destino dos ciclistas entrevistado (COLOCAR NORTE E ESCALA
GRÁFICA)

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Figura 27. Copacabana: origem x destino dos ciclistas entrevistados
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

O bairro de Bangu apresenta maior percentual de viagens intrabairro, além de ter
as viagens de bicicleta menos relacionadas com os bairros vizinhos, com 7 registros ao
todo. Já em Copacabana, metade das viagens são intrabairro, e foram identificados 13
origens ou destinos. Isso pode ser explicado em parte pela estanqueidade das ciclovias de
Bangu, fato oposto ao observado em Copacabana, cuja rede está interligada aos bairros
vizinhos.
Outro viés de análise diz respeito aos deslocamentos relacionados à geomorfologia
urbana destes bairros. Enquanto em Bangu as ODs são mais lineares, ou seja, se
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relacionam com aos bairros vizinhos cuja centralidade coincide com a linha da estrada de
ferro, as ODs de Copacabana são mais difusas. Essa observância ressalta a importância
dos sistemas de transporte na ocupação do território. No caso do bairro da Zona Oeste, a
ocupação linear promovida pela linha de trem, não se relacionando com redes de
infraestrutura cicloviária, que neste caso, inexistem. Já no bairro da Zona Sul, a
capilaridade permitida pela rede cicloviária, numa região já “vascularizada” por outros
meios de transporte.
Nesse sentido, pode‐se aferir que, em Bangu, a infraestrutura cicloviária, restrita
e estanque, fomenta a segregação espacial do bairro, reforçada ainda mais pela sua
extensão territorial e distribuição linear ao longo do ramal ferroviário e que, em
Copacabana, menor e mais denso, a infraestrutura cicloviária, mais estruturada como
rede, passa a promover conexões interbairros. Isso, de forma concreta, opera no “direto à
cidade” desses habitantes, posto que permite aos primeiros menos acesso aos bens
urbanos que aos segundos.
Quando perguntados em relação a quais outros meios de transporte os ciclistas
têm disponíveis para realizar a viagem em questão, há vários pontos que diferenciam
imensamente as opções dos ciclistas dos dois bairros. Primeiramente, a prevalência de
respostas “transporte público” em Bangu (61,2%), comparada com a prevalência “a pé”
de Copacabana (39,6%). Esse fato indica duas questões importantes já salientadas na
resposta anterior: as condições favoráveis para a caminhabilidade do bairro de
Copacabana, quando comparadas com as de Bangu, que se caracteriza por um baixo
adensamento e por grandes distâncias intrabairro, sugerindo uma maior necessidade do
uso de transporte motorizado para o deslocamento – neste caso, ônibus ou trem (que são
os modos de transporte disponíveis).
Outro ponto interessante diz respeito ao fato da oferta de alternativas de
transporte. Em Bangu, apenas 12,2% dos ciclistas apontaram mais de uma possibilidade
modal além da bicicleta, sendo que esse número foi ligeiramente maior em Copacabana,
de 16,8%. Isso incute que, dadas as opções de transporte público, maior acesso à renda e
nível de escolaridade, neste bairro, os ciclistas consideram mais opções para além da
bicicleta, conforme apontado no gráfico abaixo:
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Gráfico 20. Bangu e Copacabana: oferta de meios de transportes
OUTROS
TRANSPORTE PÚBLICO + OUTROS
TRANSPORTE PÚBLICO
MOTOCICLETA
AUTOMÓVEL + TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOMÓVEL
A PÉ + OUTROS
A PÉ + TRANSPORTE PÚBLICO + MOTOCICLETA
A PÉ + TRANSPORTE PÚBLICO + AUTOMÓVEL + OUTROS
A PÉ + TRANSPORTE PÚBLICO + AUTOMÓVEL
A PÉ + TRANSPORTE PÚBLICO
A PÉ + AUTOMÓVEL
A PÉ

0%

10%

COPACABANA

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BANGU

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

No que tange ao porquê da utilização da bicicleta para aquela viagem, no bairro de
Bangu, respostas como “mais saudável” (11,2%) e “mais prático” (12,2%) tenderam a ser
uma resposta menos frequente quando comparada a “mais rápido” (35,7%) e “mais
barato” (37,8%). Para Copacabana, a situação se inverte, sendo mais frequentes as
respostas “mais rápido” (30,5%), “mais saudável” (23,8%) e “mais prático” (21,2%).
Foi observada, ainda, uma grande taxa de resposta “outros” no bairro de
Copacabana. Como as alternativas estavam estruturadas para uma resposta única,
acredita‐se que essa ocorrência se explique por conta da agregação de respostas possíveis
– por exemplo, “ser mais barato” e, também, “ser mais saudável”.

Gráfico 21. Bangu e Copacabana: motivação para utilização da bicicleta
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Quando os ciclistas foram perguntados se gostariam de fazer essa viagem em outro
modo de transporte, para o entendimento do papel da infraestrutura cicloviária dois
apontamentos são bastante relevantes: observar a maior prevalência de “não” nos dois
bairros e a baixa intencionalidade em realizar a viagem em um modo de transporte
motorizado. No caso dos ciclistas respondentes que não gostariam de mudar de modo,
embora as respostas apresentem uma diferença percentual de 15 pontos (76,7% em
Copacabana e 62,5% em Bangu), isso indica que a maior parte deles não trocaria o modo
bicicleta por nenhum outro. Essa diferença pode ser reflexo das condições precárias que
a ciclovia de Bangu apresenta, comparativamente às de Copacabana. Outro fato que
poderia explicar essa diferença é a maior prevalência de turistas e viagens de lazer em
Copacabana, onde o transporte cicloviário é em si um meio de entretenimento e lazer, o
que pode enviesar as respostas declaradas por “não”.

Gráfico 21. Bangu e Copacabana: desejo em realizar a viagem de bicicleta em outro modo
de transporte
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Em relação à troca dos ciclistas por modos motorizados (transporte público,
motocicleta e automóvel), os dados correspondem a aproximadamente 1/6 dos
entrevistados em Bangu (17,7%) e não chegam a 1/10 dos entrevistados em Copacabana
(9,3%). Essas respostas sugerem que o transporte cicloviário, quando adotado pelas
pessoas, se torna prioridade no deslocamento. E, neste quesito, a infraestrutura cumpre
um papel central, uma vez que ela é chave para adesão de novos ciclistas que, juntos,
tornam a prática mais segura.
Quando perguntados sobre qual nota dariam para aquela infraestrutura, de 0 a 10,
nitidamente as notas foram mais altas no bairro de Copacabana. Isso se explica pela
diferença de qualidade das infraestruturas já apontada no capítulo anterior. Alguns
respondentes do bairro de Bangu, quando perguntados em relação à qualidade dada para
a infraestrutura que estavam usando, se perguntavam: “isto é uma ciclovia?” Essa
indagação explicitava o baixo reconhecimento daquela infraestrutura, majoritariamente
em função de sua precariedade e das constantes descontinuidades.
As notas foram baixas em Bangu (média aritmética de 4,09) e médias/altas em
Copacabana (média aritmética de 7,4). A diferença entre elas de 3,31 pontos, ou 33%, não
representa a diferença qualitativa das duas ciclovias. De forma geral, os ciclistas tendem
a reconhecer e a remunerar, através de uma nota alta, as qualidades das ciclovias de
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Copacabana, fato oposto ao apresentado em Bangu, onde menos de metade dos
entrevistados (47%) deu nota positiva (acima de 5) para a infraestrutura desse bairro.
Vale salientar a diferença de notas 10 – enquanto 12% dos ciclistas de Copacabana
atribuem a nota máxima, apenas 2% dos ciclistas de Bangu deram 10.

Gráfico 22. Bangu e Copacabana: notas atribuídas à infraestrutura dos bairros
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Quando indagados do porquê da nota atribuída, as respostas de dividem em
atribuições positivas e negativas. Por exemplo, o item “qualidade do piso” é bastante
apontado em Copacabana como indutor da nota dada – em geral alta, diferentemente de
Bangu, onde o apontamento do mesmo item denota a baixa qualidade e,
consequentemente, a baixa nota atribuída. O gráfico abaixo mostra a quantidade de
ocorrências de cada um dos itens, uma vez que a resposta para essa questão permitia a
múltipla escolha.

Gráfico 23. Bangu e Copacabana: sobre o porquê das notas atribuídas à infraestrutura
cicloviária dos bairros
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Em Copacabana, os itens “trajeto/localização”, “qualidade do piso” e “sinalização”
são os mais apontados, nessa ordem, com uma conotação positiva destes itens. Para
Bangu, os itens mais apontados foram “qualidade do piso”, “sinalização” e “segurança”,
numa clara conotação negativa em função da falta dos quesitos apresentados e das baixas
notas associadas aos mesmos.
Durante a pesquisa, foi constatado que os ciclistas associaram a resposta
“trajeto/localização” à existência da ciclovia, nos dois bairros. Assim, essa resposta foi
menos apontada percentualmente em Bangu, pois, conforme mencionado anteriormente,
uma parte dos ciclistas não constatou a existência de ciclovia com graves problemas de
manutenção que, muitas vezes, impediram sua identificação.
Dois dos itens com poucas respostas foram “iluminação” e “desenho/projeto”.
Primeiramente, é importante elucidar que nenhuma das ciclovias conta com iluminação
específica ou dedicada, sendo que ela é provida pelo sistema de iluminação pública, o que
muitas vezes cria áreas sombreadas à noite. Em relação ao quesito “desenho/projeto”, que
faz referência à qualidade de projeto da ciclovia, foi notado que os respondentes não
associaram essa resposta às propriedades de desenho da ciclovia, sendo que alguns deles
indagaram se essa resposta fazia referência a projetos futuros ou em implantação. A
199

seguir, foi realizada uma pergunta mais específica – “Qual a maior qualidade desta
ciclovia?”.

Gráfico 24. Bangu e Copacabana: comparação da maior qualidade atribuída à
infraestrutura cicloviária dos bairros
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Nesse quesito, as respostas se apresentam bastante opostas umas às outras.
Enquanto a maior parte dos respondentes de Bangu (45,5%) disse não ver nenhuma
qualidade na infraestrutura existente, a menor parte dos ciclistas de Copacabana, apenas
1,3%, escolheu a mesma resposta. Nesse bairro, a maior incidência de respostas foi
trajeto/localização (32,9%), seguido por segurança (17,9%) e extensão (16,0%), onde
uma interpretação possível é de que os ciclistas almejam ciclovias mais bem distribuídas
na escala intrabairro. Podemos interpretar que os ciclistas de Bangu tenham o mesmo
desejo, quando apontam a falta de qualidade na ciclovia que, muitas vezes, não é
identificada, sendo trajeto/localização (15,2%) e segurança (13,1%) a segunda e terceira
respostas mais apontadas.
Considerando o fato de que ciclovias de maior qualidade permitem o deslocamento
por bicicletas de forma mais segura, é possível interpretar que o clamor por mais
segurança nos dois bairros passe pela ampliação da extensão das mesmas. É possível
interpretar, ainda, que uma parte dessas respostas diga respeito à segurança urbana em
seu mais amplo espectro, e não somente ao que diz respeito à malha cicloviária.
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No sentido oposto, quando perguntados sobre o que melhorariam nas ciclovias
(caso lhes fosse dada essa oportunidade), as respostas tenderam a se assemelhar para os
dois bairros, o que indica a necessidade mais premente de melhorias em diferentes
aspectos:

Gráfico 25. Bangu e Copacabana: o que os ciclistas melhorariam na infraestrutura
cicloviária dos bairros
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Os itens “qualidade do piso”, “sinalização” e “segurança” foram os três mais
apontados nos dois bairros (na sequência, em Bangu, 18,8%, 17,4% e 15,6%, e em
Copacabana, 37,1%, 31,6% e 15,4%). Como as respostas eram de múltipla‐escolha, alguns
respondentes de Bangu, quando perguntados em relação a cada item, confirmavam que,
em decorrência da baixa qualidade das ciclovias do bairro, tudo poderia ser melhorado.
Dessa forma, apesar da quantidade superior de respondentes em Copacabana, neste item,
o somatório das respostas em Bangu (340) superou o de Copacabana (272). Outro ponto
de análise diz respeito à incidência de respostas associadas ao termo “segurança”, de
forma que este pode ser associado a praticamente todos os itens de melhoria
mencionados, tais como qualidade de piso, iluminação, sinalização, etc.
Quando perguntados se “a existência da ciclovia te motiva a pedalar mais?”,
nitidamente pode ser comprovada uma das questões de pesquisa desta tese, que é o fato
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da existência e qualidade da infraestrutura para a bicicleta motivar o uso do transporte
cicloviário, tornando‐se essencial para a realização da viagem, conforme ilustra o gráfico
abaixo:
Gráfico 26. Bangu e Copacabana: motivação em pedalar mais a partir da existência de
ciclovia/ciclofaixa na infraestrutura cicloviária dos bairros
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Neste quesito, vale a menção da alta taxa de respondentes “sim” em Copacabana
(92,1%), dando indícios da boa avaliação da infraestrutura cicloviária presente naquele
bairro, e da taxa mais alta para o “sim” (59,2%) do que para o “não” (39,8%) em Bangu,
que, mesmo não tendo sua infraestrutura cicloviária reconhecida por parte dos usuários,
ainda assim tem sua importância reconhecida na motivação para uso desse modo de
transporte.
Após a análise acima, foi necessário investigar ainda se, na perspectiva dos
ciclistas, a ciclovia/ciclofaixa é essencial para a realização das viagens por bicicleta.
Conforme apontado acima, a existência fomenta o uso desse modo de transporte, mesmo
não trazendo indícios quanto à sua essencialidade na prática cotidiana.

Gráfico 27. Bangu e Copacabana: essencialidade da ciclovia/ciclofaixa para o uso da
bicicleta
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O gráfico acima mostra que, em Copacabana, 80,1% dos ciclistas consideram a
ciclovia/ciclofaixa fundamental, em oposição a 19,2% que não a consideram. Já os
entrevistados de Bangu, em sua maioria, não consideram a ciclovia/ciclofaixa essencial
(55,1%), sendo que para 43,9% dos ciclistas ela é fundamental. A pequena diferença entre
as duas respostas deste bairro, de 11,2%, contrasta enormemente com a diferença
encontrada em Copacabana, de 60,9%. Isso permite evidenciar que, mesmo no bairro
onde a infraestrutura não é reconhecida nem associada à qualidade, reconhece‐se a sua
importância no uso da bicicleta, a exemplo dos respondentes de Copacabana que, além de
contarem com uma boa infraestrutura, reconhecem em grande parte sua importância.
Para os 43,9% de respondentes de Bangu que não consideram a infraestrutura
cicloviária fundamental para os deslocamentos por bicicleta, vale lembrar que essa
resposta veio na sequência da avaliação da infraestrutura existente naquele bairro,
precária e pouco identificada, o que acaba por influenciar os ciclistas no reconhecimento
de que aquela ciclovia não é essencial para o uso da bicicleta. Em relação às mudanças de
distância que a ciclovia porventura induz, para mais ou para menos, foi questionada a
percepção dos respondentes em relação às mudanças efetuadas, mostradas no gráfico
abaixo:
Gráfico 28. Bangu e Copacabana: alteração da distância da viagem por bicicleta em
relação à existência de ciclovia/ciclofaixa
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Para a maioria dos respondentes nos dois bairros, não há alteração na distância.
Em Copacabana, 10,7% deles registraram que usar a ciclovia acarreta num aumento de
distância, ao passo que para 6,7% dos respondentes diminui. Porém, em Bangu, foi
registrado que 28,6% dos entrevistados não sabem responder, o que evidencia que os
ciclistas desse bairro não fazem uso da ciclovia/ciclofaixa ou que, quando o fazem, não a
reconhecem como tal. Outro ponto de análise é que 19,4% dos respondentes de Bangu
disseram que o uso da ciclovia diminui o trajeto. Retomando a média aritmética de 4,09
para a nota atribuída à infraestrutura cicloviária em Bangu, cabem algumas especulações.
Para uma parte dos respondentes, é possível que eles interpretem uma melhoria
na ciclovia com velocidades maiores e trajetos mais lógicos, de forma que a distância fica
associada ao tempo de deslocamento. Outro ponto passível de interpretação é que, ao
contar com uma boa infraestrutura cicloviária, parte dos problemas associados à prática,
como a interação com veículos motorizados, tende a diminuir. Assim, é possível ler,
através dessas respostas, que há certa idealização dos ciclistas de Bangu em relação ao
uso das ciclovias, o que também se expressa pela diferença de respondentes “sim,
aumenta” (4,1% em Bangu e 10,7% em Copacabana).
Quando os ciclistas foram perguntados se eles pedalavam mais tempo na ciclovia
ou fora dela, houve outra constatação da desigualdade na distribuição e qualidade das
ciclovias pelo Rio de Janeiro.
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Gráfico 29. Bangu e Copacabana: aumento do tempo de viagem pedalando dentro ou fora
da ciclovia
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Enquanto em Copacabana 89,3% dos entrevistados disseram pedalar a maior
parte do tempo na ciclovia, não houve uma resposta para o mesmo item em Bangu. Em
oposição, 98,9% dos respondentes disseram pedalar fora dela, em contraste com os 6,7%
que pedalam mais tempo fora da ciclovia em Copacabana.
As respostas acima permitem mais uma vez interpretar que a ciclovia, já apontada
como indutora da motivação do uso da bicicleta e essencial para a prática, é também
utilizada quando disponível e quando imbuída de qualidade. Em Bangu, nenhuma das
duas afirmações pode se concretizar, uma vez que sua disponibilização é ambígua por
conta dos problemas de projeto e manutenção, e que acaba, por conta disso, não
apresentando qualidade. Outra resposta que corrobora com a leitura dos ciclistas de que
a ciclovia é importante para o uso do modo na cidade vem da pergunta “Em comparação
à rua, pedalar na ciclovia é”:

Gráfico 30. Bangu e Copacabana: qualificação das viagens realizadas em ciclovia em
relação às viagens realizadas na rua
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Para a maior parte dos ciclistas dos dois bairros, pedalar na ciclovia é melhor do
que pedalar nas ruas. Mesmo para aqueles cuja experiência de viagem não é tão boa por
conta da infraestrutura, em Bangu, a taxa de resposta positiva para esse item foi de 60,2%,
inferior à dos respondentes de Copacabana (92,1%), que reconhecem a qualidade da
infraestrutura presente no bairro através da preferência em utilizá‐la.
Vale mencionar, neste tópico, que parte considerável das respostas de Bangu
considera usar a infraestrutura cicloviária “pior” (12,2%) ou “um pouco pior” (8,2%) do
que usar a rua. Essas respostas evidenciam que infraestrutura sem qualidade, muitas
vezes, acabam por atrapalhar o ciclista e incentivá‐lo a compartilhar o espaço destinado
aos carros, o que, no caso de Bangu, parece apresentar maior qualidade do que as ciclovias
lá presentes.
Outra pergunta que buscou averiguar a infraestrutura diz respeito ao
estacionamento da bicicleta no destino:

Gráfico 31. Bangu e Copacabana: participação de ciclistas que estacionam a bicicleta em
bicicletários
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Nos dois bairros, a maioria dos ciclistas afirmou que a guarda de suas bicicletas é
realizada em bicicletários, sendo 55,7%, em Bangu, e 78,8%, em Copacabana. Em relação
aos 42,3% que não usam bicicletário, em Bangu, e os 20,5%, em Copacabana, declararam
guardar as bicicletas em:

Gráfico 32. Bangu e Copacabana: opções de estacionamento da bicicleta para além do
bicicletário
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Nesta resposta, fica evidente que o mobiliário urbano é o local mais utilizado pelos
ciclistas para estacionamento da bicicleta. A maior parte dos respondentes de Copacabana
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afirmou que para “onde der/qualquer lugar” (54,84%), seguidos por “poste” (19,35%) e
“grade e poste” (6,45%). Já em Bangu, a maior parte dos respondentes mencionou “poste”
(32,5%) como sendo o local de guarda da sua bicicleta, seguido por “grade e poste”
(27,5%) e por “onde der/qualquer lugar” (17,5%).
Um dos pontos que merecem destaque é a baixa menção, ou ausência de indicação,
a estacionamentos de âmbito privado, como “trabalho” e “estacionamentos pagos” (com
6,45% de respondentes em Copacabana somente). E, nesse sentido, em virtude dos baixos
custos que envolvem a prática, a infraestrutura que dá respaldo a seu uso geralmente é
associada à gratuidade. No bairro de Bangu, foi constatada a existência de um bicicletário
pago – na verdade, uma guarda de bicicletas supervisionada por um segurança, que cobra
pelo estacionamento naquele local, o que possivelmente foi registrado como resposta
“sim” no item anterior a esse e não como “lugar pago”.
Neste sentido, em resposta ao incentivo criado pela presença de mais bicicletários,
as respostas majoritariamente se concentram no sentido de confirmar essa necessidade:

Gráfico 33. Bangu e Copacabana: incentivo de presença de bicicletários na utilização
mais frequente da bicicleta
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A existência de bicicletário foi apontada como um incentivador da prática do uso
da bicicleta em 60,2% das respostas, em Bangu, e 77,2% das respostas, em Copacabana.
Uma das análises possíveis a partir desse panorama apresentado pelos respondentes
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reside no fato de a morfologia de Copacabana ser adensada, com grande disputa por
espaços livres, o que faz com que a resposta “onde der/qualquer lugar” da pergunta
anterior se associe ao maior número de respostas positiva para esse item, evidenciando
que a questão da parada de bicicleta tem menos relevância em Bangu.
Conforme apontado pelo conjunto de respostas acima, a infraestrutura cicloviária,
expressa majoritariamente na forma de ciclovias e ciclofaixas tem lugar central na prática
do ciclismo urbano. Os apontamentos dos ciclistas indicam, de forma contundente, as
facilidades e restrições de pedalar em locais onde elas existem, inexistem ou se
apresentam de forma precária.
No próximo e último subcapítulo, é realizada a análise da resposta dos ciclistas
selecionados que aceitaram “tomar um café” para contar suas experiências de utilização
e vivência com a infraestrutura cicloviária.

5.4 – Análise dos discursos sobre o papel da infraestrutura cicloviária para os
ciclistas de Bangu e Copacabana

Neste subcapítulo, são analisadas as entrevistas semiestruturadas realizadas com
os respondentes selecionados durante a coleta de dados. A última questão a ser
respondida era se a pessoa aceitaria ser convidada para um café para falar um pouco mais
sobre o uso de ciclovias e ciclofaixas na sua prática cotidiana de adoção do modo de
transporte bicicleta. Os respondentes que se mostraram abertos e interessados, e que
gentilmente cederam o seu telefone para contato, foram convidados a participar da
entrevista a partir dessa abordagem.
Não obstante tivesse um roteiro pré‐definido, a estrutura da entrevista não era
rígida e permitia uma grande liberdade na concessão das respostas. Isso foi fundamental
para confirmar algumas observações empíricas durante a aplicação de questionário da
primeira etapa de entrevistas (estruturada), além de evidenciar questões e apontamentos
a partir dos argumentos dos ciclistas que ganham relevância e destaque na prática
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cotidiana do pedalar. No total, foram entrevistados dois ciclistas de Bangu e dois ciclistas
de Copacabana149. Os dados dos respondentes são os seguintes:

Quadro 11. Bangu e Copacabana: dados dos respondentes da entrevista semiestruturada
RESPONDENTE

GÊNERO

IDADE

RAÇA

ESCOLARIDADE

RENDA

BANGU A

Feminino

65

PARDA OU
INDÍGENA

Elementar completo (8ª série do
primeiro grau)

R$ 930

BANGU B

Masculino

59

BRANCA

Médio completo (3ª série do
colegial)

R$ 4.000

COPACABANA A

Masculino

69

BRANCA

Superior completo

R$ 10.000

COPACABANA B

Feminino

65

PRETA

Superior incompleto

R$ 2.000

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir das informações dadas pelos entrevistados.

Embora haja, entre os entrevistados acima, uma boa diversidade de gênero, racial,
de escolaridade e de renda, a idade dos respondentes está bastante acima da média
observada na pesquisa. Para isso, há duas explicações: primeiramente, os respondentes
que se mostraram mais propensos a serem entrevistados na segunda etapa eram,
majoritariamente, mais velhos. Outro ponto é que, alguns dos respondentes, quando
contatados para a segunda rodada de entrevistas, se mostraram indisponíveis,
conformando a composição acima por conta da disponibilidade dos entrevistados.
Transversalmente, em todas as entrevistas, foi observada na fala dessas pessoas a
valoração da infraestrutura cicloviária, na forma de ciclovia e ciclofaixas, como
facilitadora do uso da bicicleta nas cidades, mesmo que as respostas dos entrevistados
sejam distintas nos dois bairros por conta das qualidades observadas e exploradas no
capítulo IV. Apareceram, também, em todas as entrevistas, duas questões importantes: a
relação do modo de transporte “bicicleta” com um estilo de vida mais saudável através do
exercício físico e o fato de ser ambientalmente mais correto – esses dois mais recorrentes
na fala dos entrevistados de Copacabana do que nos de Bangu.

Os respondentes, que tiveram suas identificações pessoais preservadas à pedido de um deles,
foram entrevistados nesta ordem e: Entrevistado 1 (Copacabana A), em 27 fev. 2019; Entrevistada
2 (Copacabana B), em 28 fev. 2019,; Entrevistada 3 (Bangu A), em 14 mar. 2019, e Entrevistado 4
(Bangu B), em 20 mar. 2019.

149
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Contrapondo os dois bairros através das respostas concedidas pelos entrevistados,
foram notadas algumas diferenças marcantes. Os dois entrevistados de Bangu
mencionaram a questão do custo como uma vantagem do uso da bicicleta, fato que não foi
apontado pelos entrevistados de Copacabana. Aqueles entrevistados mencionaram,
ainda, o assalto à ciclista com eventual roubo de bicicletas, em uso e estacionadas pelo
bairro, fato que também não apareceu nas respostas do bairro da Zona Sul.
No bairro de Bangu, os dois entrevistados apontaram que a bicicleta é o meio mais
veloz de deslocamento, embora o entrevistado Bangu A tenha informado que, em alguns
casos, até “pode pegar dois ônibus” ao invés da bicicleta, mesmo que a considere mais
rápida. Além disso, foi discutido também o custo alto do transporte público:

“Então, por mais que você tenha o bilhete único, mesmo assim, ela acaba pesando
no orçamento. Então, quanto mais eu posso andar de bicicleta e a pé, pra mim é
melhor! (…) Porque a bicicleta é o que eu falei pra você… Ela ajuda a natureza,
me ajuda na parte física e é econômica. O custo de manutenção da bicicleta é
muito pequeno” (BANGU B).

Em relação à qualidade da ciclovia do bairro de Bangu, as devolutivas foram todas
negativas para os dois entrevistados. Para a primeira entrevistada, trata‐se de ciclovias
“péssimas, muito ruins” e para o segundo entrevistado significou um desconhecimento
sobre o tema. As respostas acima confirmam dois pontos observados durante a visita de
campo e as análises das respostas da pesquisa estruturada, de que a infraestrutura
cicloviária de Bangu não é reconhecida como tal por grande parte de seus habitantes dado
o precário estado de conservação, além de notadamente ser avaliada como de baixa
qualidade.
Em relação à segurança trazida pela ciclovia, ambos apontaram que a
infraestrutura incentiva o uso do modal, segundo a entrevistada Bangu A: “(...) ninguém
respeita ninguém. Nem motorista de ônibus, nem motorista de carro, nem moto, nem o
pedestre! Os direitos são deles, não nossos, que estamos de bicicleta”. Neste sentido, essa
entrevistada acredita que a segurança aumentaria se houvesse ciclovia, mas como não há,
mostrou‐se resignada com as condições oferecidas. A partir desse relato, ficaram
evidentes alguns pontos: a percepção de que o ciclista e o pedestre não contam com o
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mesmo respeito que os modais motorizados. O outro ponto é sobre a percepção de
“esvaziamento” dos direitos urbanos que alguns ciclistas enfrentam ao não encontrar o
respaldo infraestrutural para seus deslocamentos e a baixa confiança atribuída no poder
público como saneador dos problemas observados, a partir da expressão “seria bom! Mas
não tem...” (BANGU A) acompanhada de uma risada espremida entre o constrangimento
e o conformismo.
Postura semelhante é observada no segundo respondente de Bangu (B). Quando
perguntado se o fato de existir ciclovia o motivaria a pedalar mais, ele responde que “Com
certeza. Sem sombra de dúvida”. Além disso, salienta que, com ciclovia, “é muito mais fácil
– não eu só incentivar, como os meus filhos... Isso se vai se multiplicando”, declarou. Outra
questão apontada por ele diz respeito à precariedade da infraestrutura, uma vez que, para
a ciclovia, faltam “manutenção e fiscalização” para que fique “tudo completo!”. Esse
entrevistado traz, ainda, uma leitura da importância da mobilidade por bicicletas quando
indagado sobre o papel da ciclovia e do modo cicloviário ao sugerir que esse seria o
caminho para mitigar questões ambientais, como a poluição.
Em Copacabana, ambos os entrevistados mencionaram o desrespeito dos
motoristas em relação às ciclovias como problema: “Eventualmente, elas [as ciclovias] não
são nem respeitadas! Tem carro que para na ciclovia...” (COPACABANA A). Também foram
dados apontamentos sobre os efeitos do desrespeito dos motoristas em relação ao uso da
bicicleta: “Muito arriscado, não é nada relaxante, é super estressante. E disputar com
carro, com ônibus... Ninguém te vê... A quantidade de gente que é atropelada e que morre...
Jamais que eu ia pedalar... Pedalo assim, com essa intensidade, porque tem ciclovia”
(COPACABANA B). As duas falas acima sublinham a observação dos ciclistas de que,
mesmo com “tartarugas” colocadas para separar a via para carros e com sinalização
“nítida”, as ciclovias do bairro são bastante desrespeitadas pelos modais motorizados.
Outro ponto interessante de análise, já abordado no Capítulo IV e, também,
levantado pelo respondente A de Copacabana, é a falta da configuração de uma rede, uma
vez que

“eu não consigo entender o conceito de ciclovia... Porque, por exemplo, de
repente elas desaparecem! Elas acabam! Então você vai pela ciclovia até um
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determinado trecho, aí ela acaba... E você fica sem saber, ‘eu vou pela calçada ou
vou pela rua?” (COPACABANA A).

Embora a respondente reconheça o valor da ciclovia, acaba por sofrer dos
problemas que esta apresenta quando não se configura como uma rede propriamente
dita. Há outros apontamentos importantes que sobrelevam a importância da ciclovia para
a prática cotidiana, sendo que “a ciclovia vem na questão de me dar alguma confiança de
que ali eu estou seguro de que não vou ser atropelado por um carro” (COPACABANA A).
Quando perguntado sobre a preferência em andar na rua ou na ciclovia, esta última foi
mencionada como fator de segurança. Inclusive, quando perguntado se é mais prazeroso
pedalar na ciclovia, o mesmo entrevistado responde que “Não é prazer, é uma coisa assim:
‘eu aqui não corro um risco iminente’. Então, é só isso!”
Por outro lado, a respondente Copacabana B salienta que o uso frequente da
bicicleta só é possível, para ela, por conta da existência das ciclovias do bairro: “Se eu tiver
acesso de bicicleta, de preferência onde tenha ciclovia – porque eu detesto andar no meio
da rua, gosto de andar onde tem ciclovia – é mais tranquilo... não que seja perfeito, mas é
mais tranquilo.” Ainda quando perguntada se mais ciclovias a motivariam a pedalar mais,
respondeu que “Ah, sim! Claro! Se não tivesse, eu pedalaria muito menos, porque eu
jamais ia pedalar no meio do trânsito.”
Ainda sobre essa questão, transparece na fala a diferença da quantidade e da
qualidade da infraestrutura de Copacabana, pois quando confrontados com a pergunta se
pedala mais tempo na ciclovia ou fora dela, as respostas foram: “Nesses trechos que eu
tenho feito, eu diria que é pau a pau. Eu ando a mesma distância na ciclovia e fora da
ciclovia.” (COPACABANA B) / “Não, mais tempo em ciclovia! 90% do meu tempo! Eu só
pedalo fora quando eu preciso atravessar, cruzar as ruas. Só pra cruzar, porque o resto do
tempo é todo na ciclovia” (COPACABANA A). Isso contrasta enormemente com as
respostas coletadas em Bangu, onde pedalar metade do trajeto ou 90% dele em ciclovia
não é uma possibilidade.
Finalizando a entrevista da respondente B de Copacabana, ela sinaliza a vantagem
de andar na ciclovia: “Muito melhor! É fundamental! Uma das razões de eu pedalar na
cidade e no perímetro urbano é ter ciclovia. Se não tivesse eu não pedalaria com a
intensidade que eu pedalo.” Esse fato, mostrando a importância que a ciclovia adquire
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para os dois respondentes do bairro mais infraestruturado (Copacabana) em oposição às
respostas mais reivindicativas dos respondentes de Bangu, em certa medida, confirma as
premissas observadas na literatura de que a infraestrutura gera a demanda – não haveria
um uso tão frequente se a segurança permitida pela ciclovia não estivesse presente na
composição modal.
As diferenças da infraestrutura presentes nos dois bairros e que foram analisadas
com maior profundidade no Capítulo IV são confirmadas aqui. De forma geral, a partir da
perspectiva apresentada pelos respondentes dos dois bairros, todas as ciclovias padecem
da falta de configuração de rede e de ampliação de sua extensão, sendo que todos eles
relataram problemas de segurança – fora delas, quando disputam espaço com os modais
motorizados, e dentro das ciclovias e ciclofaixas, quando estas são desrespeitadas por
motoristas e pedestres.
Todos os respondentes salientaram, ainda, a questão da melhoria da saúde que
essa prática implica. Essas duas respostas juntas – segurança e saúde –, possivelmente
ganham mais relevância em função da média de idade dos entrevistados, de 64,5 anos.
Embora a pesquisa não tenha sido extensiva para os dados socioeconômicos dos
participantes, a amostra apresentada representa, em certa medida, as diferenças de
escolaridade e renda observadas nos dois bairros estudados. E as dinâmicas intrabairro
reveladas pelas respostas apontam que, em Bangu, há maior preocupação com o custo do
transporte e com a guarda da bicicleta, sendo que os dois respondentes mencionaram o
assalto a bicicletas como relevante, fato esse que não foi mencionado em Copacabana. Por
outro lado, com base na densidade do bairro da Zona Sul, as menções à segurança viária
são mais frequentes e, aparentemente, os ciclistas se sentem mais ameaçados por
atropelamentos.
As falas citadas aqui acabam por confirmar grande parte das observações e
apontamentos feitos na coleta de dados da entrevista estruturada (Survey) e das visitas
de campo nos dois bairros, coadunados com a análise dos dados da distribuição da
população e das infraestruturas cicloviárias pelo Rio de Janeiro, tomando como base os
conceitos de Mobilidade Urbana, Mobilidade Ativa, Comportamento de Viagem e Migração
Modal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o apoio da fundamentação teórica apresentada, esta tese produziu
observações empíricas mediante uso de dados primários e secundários para
compreender o papel da infraestrutura cicloviária, especificamente na forma de ciclovias
e ciclofaixas, em promover a mobilidade por bicicleta como meio de transporte. Para isso,
o trabalho percorreu o caminho de conceituação de termos importantes para um maior
entendimento sobre o tema, tais como direito à cidade, “mobilidade urbana”, “mobilidade
ativa”, “comportamento de viagem” e “migração modal”. Além disto, também apresentou
o panorama legal da mobilidade em diferentes escalas, as estruturas e perspectivas de
agentes envolvidos no Plano Diretor Cicloviário do Rio de Janeiro, a análise da distribuição
espacial da população e das infraestruturas cicloviárias nessa cidade e, por fim, realizou
um estudo mais detalhado com enfoque em dois bairros (Bangu e Copacabana) a partir
da análise espacial das infraestruturas, dos resultados oriundos de aplicação de
questionário e da fala de alguns ciclistas.
Todo este trabalho teve como “pano de fundo” o direito à cidade, considerando o
entendimento de que a mobilidade se relaciona diretamente à possibilidade de acesso
democrático e equânime dos cidadãos aos bens urbanos através do deslocamento. Essa
perspectiva ganhou ainda mais relevância a partir da observação das desigualdades
sociodemográficas encontradas no Rio de Janeiro, um fato problemático tanto no âmbito
da mobilidade quanto naquele da própria distribuição territorial da população, dos bens
e dos serviços. Foi reconhecido, nesta tese, que o processo de urbanização brasileiro,
apontado no primeiro e analisado no quarto capítulo, produz distâncias sociais e espaciais
entre os indivíduos, acarretando o ônus das longas distâncias a se percorrer para se
acessar esses bens e serviços dependendo da posição ocupada no espaço social e físico da
cidade do Rio de Janeiro.
Neste sentido, foi notabilizada a constatação do direito à mobilidade urbana como
precursora de outros direitos, especialmente como forma de diminuição das inequidades
presentes em todo o território brasileiro, e que, no Rio de Janeiro, ganha contornos
emblemáticos, físicos e simbólicos, de restrição e acesso ao direito à cidade. Coube, ainda,
uma investigação da “motilidade” – isto é, a possibilidade de se deslocar e de suas
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implicações. Nessa perspectiva, relacionou‐se o direito à cidade à mobilidade urbana e à
motilidade dos sujeitos.
No bojo dos direitos sociais, ainda no capítulo introdutório, foi mostrado que o
Brasil apresenta um quadro legal bastante avançado no que diz respeito à mobilidade,
especialmente por conta de dois aspectos relevantes, considerados nesta ordem de
importância: (1) a transformação da mobilidade urbana em “direito social”, em 2013 – e
as implicações decorrentes da obrigatoriedade do Estado Brasileiro em reconhecer e
garantir o deslocamento intraurbano como parte integrante da vida urbana, e assim, do
direito à cidade; (2) e a aprovação, em 2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU), que organiza a mobilidade urbana no Brasil e que institui a priorização dos
modos ativos de transporte, tal qual a bicicleta. Foi observado, ainda, que tais adventos
não reverberaram na mudança do panorama problemático da mobilidade urbana
nacional, não influindo, portanto, em grandes alterações no direito à cidade dos
brasileiros, em especial dos cariocas.
Assim sendo, a observância da mobilidade por bicicletas ganhou especial atenção
nesta tese ao ser abordada como parte de uma resposta abrangente ao presente quadro.
Sob nenhuma hipótese, este trabalho não pretendeu sobrelevar o lugar deste modo de
transporte na sociedade, tampouco aconselhá‐lo como “tábua de salvação” da mobilidade
urbana. Buscou‐se apenas reconhecer e legitimar o papel que desempenha – sobretudo
para os mais pobres – quanto às potencialidades que seu uso implica para o meio
ambiente urbano, sobretudo no segundo Capítulo. E, para tanto, esse exercício deu‐se
através da identificação e do entendimento do lugar ocupado pela infraestrutura
cicloviária (como elemento fundamental que respalda e induz a mobilidade por bicicletas)
neste cenário.
Portanto, a pesquisa procurou distanciar‐se da adoção de posturas anacrônicas e
intransigentes que promovem a valorização da bicicleta como solução para os graves
problemas urbanos no campo da mobilidade, tanto dentro como fora do meio acadêmico.
Nessa acepção, tomou‐se por perspectiva que uma resposta completa a esse quadro não
centraliza necessariamente a discussão na mobilidade ativa, embora tampouco a exclua.
Logo, esta tese é, também, um chamado à necessidade de se perspectivar, com maior
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seriedade, o estudo da mobilidade ativa em seus diversos aspectos, pretendendo
encontrar nesta produção científica seu devido espaço.
Isso posto, foi realizada uma ampla análise do modo de transporte “bicicleta”,
relacionando as características do ambiente construído ao seu uso, apontando suas
potencialidades e limitações. Em linhas gerais, este trabalho traça relações objetivas e
subjetivas que os ciclistas urbanos estabelecem com o meio ambiente das cidades e que
interferem na prática, fato mais bem analisado no capítulo III a partir da investigação dos
conceitos de “comportamento de viagem” e “migração modal”.
Conforme observado, há ainda de se descontruir a ideia de que a bicicleta seja um
mero equipamento de lazer através de sua maior legitimação social como meio de
transporte. E isso reverbera diretamente nas decisões sobre a concepção e concretização
de sua infraestrutura. Embora a existência de ciclovias e ciclofaixas não seja uma condição
sine qua non para o uso da bicicleta no meio ambiente urbano, elas induzem o maior uso
deste modo de transporte a partir de diversas virtualidades positivas que se adicionam à
prática, sobretudo em relação à segurança. E, nesse quesito, após um longo debate
acadêmico sobre a segurança cicloviária relacionada à existência de ciclovias e ciclofaixas
investigado nesta tese, foram apontadas provas irrefutáveis de que a infraestrutura
cicloviária é um fator que confere segurança ao uso da bicicleta no meio ambiente urbano.
Além disso, também foi apresentado o amplo rol de aspectos positivos ligados à
adoção da bicicleta como meio de transporte, tanto na perspectiva do usuário quanto na
perspectiva das cidades. E a infraestrutura cicloviária é apontada como indutora deste
processo mediante a facilitação da prática, do incentivo à adesão de novos ciclistas e da
facilitação da formação de uma maior “massa crítica” de pessoas pedalando que,
baseando‐se em estudos, atraem mais ciclistas. Pode‐se dizer que, nesse processo, a
infraestrutura dedicada à pratica do ciclismo facilita os processos endógenos de escolha
deste meio de transporte – comportamentos e condicionantes pessoais que levam à
escolha da bicicleta –, e também os fatores exógenos – aqueles relacionados externamente
ao ato de pedalar, conforme analisado nos capítulos II e III.
Cabe, porém, uma ressalva: as ciclovias e ciclofaixas não encerram por si só o
fomento à adoção da bicicleta como meio de transporte. Há uma gama de ações, desde a
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educação de motoristas até a transformação do espaço público, que se coaduna à
implantação de uma rede cicloviária no fomento desse modo de transporte.
Em se tratando sobre o que interfere no comportamento dos ciclistas quando se
relaciona com o deslocamento intraurbano (isto é, o “comportamento de viagem”), foi
feita uma análise das pesquisas mais importantes sobre o tema realizadas no Brasil e no
mundo nos últimos 15 anos de forma a subsidiar o entendimento dos aspectos que
modulam escolhas e atitudes em prol do ato de pedalar.
Para tal, foram discutidos, analisados e sumarizados em quadro os aspectos
considerados mais relevantes, categorizados como subjetivos e/ou objetivos, e divididos
em cinco agrupamentos: Informações Domésticas (agrupamento familiar, renda e
moradia); Informações Individuais/Sociais (escolaridade, idade, gênero e restrições
físicas); Informações Relacionais a Outros Modos de Transporte (distância/esforço, custo
e tempo); Prática Ciclística e Meio Ambiente Urbano (conforto, segurança, atividade física,
esforço, presença de outros ciclistas, presença de infraestrutura, densidade urbana e uso
misto) e Externalidades (hábito, cultura ciclística, aptidão ao exercício e motilidade).
Esses aspectos são também a base, em síntese, dos fatores que levam, com menor ou
maior influência, à migração modal.
Por conseguinte, no capítulo IV, foi observada a política cicloviária, partindo da
esfera de leis federais que amparam a prática, já citadas anteriormente nestas notas finais,
até as políticas de cunho municipal, que ratificam a importância do modo de transporte
“bicicleta” em documentos oficiais que teria, na concretização do Plano Diretor
Cicloviário, o seu mais alto reconhecimento. A exemplo do que ocorre na PNMU, está
reconhecida no Rio de Janeiro a priorização do modal ativo sobre os modais motorizados
– fato que não se efetiva no cotidiano dos ciclistas, contudo.
É possível constatar que as políticas cicloviárias para o Rio de Janeiro são muito
generalistas, a partir do fato de que não instrumentalizam nem “territorializam” as ações
propostas. Isso também se agrava pelo outro fato de que, apesar do empenho do corpo
técnico da prefeitura do Rio de Janeiro, o Plano Direito Cicloviário ainda não é uma
realidade.
Foi observado também que, ao longo dos anos, o corpo técnico não mudou – as
mesmas pessoas estão presentes em governos distintos. Isso denota a limitação dessas
219

instituições em estabelecer novos olhares e perspectivas para o tema. Outro ponto
observado é de que há uma dependência muito grande das políticas verticais,
promovendo o esvaziamento das decisões técnicas deste grupo. Frente a isso, fica
explícita a necessidade do fortalecimento do corpo técnico entrevistado e das respectivas
instituições no sentido de que haveria grande benefício para tudo que se relaciona ao
modo de transporte ativo “bicicleta” se houvesse empoderamento e capacitação desses
agentes.
Outro ponto examinado foi a voz uníssona desses agentes em relação ao
reconhecimento da importância de políticas cicloviárias para o município, especialmente
referenciando‐se ao Plano Diretor Cicloviário. Constata‐se a frustração coletiva na forma
como a malha cicloviária é concebida, ampliada e gerida, sujeita a projetos esporádicos,
desiguais e pontuais. Nesse mesmo sentido, verificou‐se, neste trabalho, tanto pela análise
da infraestrutura cicloviária do Rio de Janeiro quanto pela fala dos técnicos, a urgência da
qualificação de uma rede propriamente dita a partir da expansão, conexão e articulação
do sistema, possibilitando o acesso a todos os bairros – fato impossível hoje por conta de
seu perfil fragmentado.
Nesse mesmo capítulo, partiu‐se para a análise da distribuição da população e da
infraestrutura cicloviária pelo território carioca. É importante ressaltar a adoção do
termo “distribuição socioespacial”, que objetiva um olhar mais abrangente para analisar
tal distribuição populacional e infraestrutural no sentido de trazer a dimensão espacial
para a discussão para além das dimensões demográficas, econômicas e sociais.
Retomando o pressuposto do direito à cidade, constatou‐se a distribuição desigual
da população em termos de renda e escolaridade pelo Rio de Janeiro, assim como das
infraestruturas – motorizadas e, especialmente, cicloviárias. Isso promove a exclusão de
grande parte da população a um maior acesso ao “acervo urbano” por conta da
periferização e da concentração de bens, serviços e infraestruturas nas regiões mais
centrais, algo observado tanto na escala Bairro quanto na escala Área de Planejamento, e
que veio a ser confirmada também com o estudo dos casos de Bangu e Copacabana.
Logo, confirma‐se a restrição da participação dos cariocas da periferia no mundo
urbano, especialmente pelas sobreposições de carências, inclusive de existência de
infraestrutura de transportes. Junta‐se a isso o reforço do estigma sofrido pelos
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moradores de determinadas localidades a partir do próprio emblema das Áreas de
Planejamento (APs), onde ser morador da Zona Sul ou da Zona Norte têm significados
bastante distintos do ponto de vista da cultura dominante, cujos valores “imaginados” são
amplamente reconhecidos tanto no Rio de Janeiro quanto fora dele.
Sob esse aspecto, constatou‐se a ideia de que ações recentes de investimento do
Estado brasileiro de grande magnitude, notadamente em mobilidade urbana (na forma de
quatro sistemas BRTs para dotação da cidade como sede dos Jogos Olímpicos ocorridos
em 2016 e em construção de unidades habitacionais pelo programa MCMV nos últimos
10 anos), aparentemente corrigiriam algumas das assimetrias encontradas. Porém,
acabaram por reforçá‐las, promovendo uma periferização ainda maior da população de
baixa renda a partir da localização das unidades habitacionais distantes do centro, não
resolvendo os problemas de mobilidade e cristalizando ainda mais a “centralidade” como
geradora de empregos, somando‐se a outros projetos como o do Porto Maravilha e do
VLT.
A exemplo do que ocorre com a distribuição da população e das infraestruturas
motorizadas de alta e média capacidade, detectou‐se a distribuição assimétrica de
ciclovias e ciclofaixas pela cidade, com concentração nos bairros de mais alta renda,
mesmo que a prefeitura identifique um percentual similar de ciclistas, usuários de metrô
e de trem (na casa de 5% cada um).
Foi realizada a correlação de Pearson a fim de averiguar a quais itens se
correlacionam essa distribuição. Encontrou‐se correlação positiva média para três itens:
área dos bairros, população e renda média. Isso significa que bairros mais populosos, de
maior área e com maior renda tendem a ter mais infraestrutura cicloviária. Essa
inferência, embora careça de maiores subsídios estatísticos para sua confirmação, aponta
tendências que se observam na análise proposta nesta tese, a exemplo da Barra da Tijuca
e Realengo – bairros igualmente populosos e com área similar, porém com rendas
distintas, assim como distinta é a quantidade da infraestrutura cicloviária disponível –
superior na primeira.
Essas análises só foram possíveis a partir da aquisição de dados sobre a
infraestrutura cicloviária gerados pelo mapa georreferenciado das ciclovias e ciclofaixas
da cidade. Foram extraídas as medidas e localizações exatas dessas infraestruturas, e
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relacionadas com a divisão administrativa dos bairros. Esse método se mostrou mais
consonante com a realidade observada in loco.
Em comparação aos dados divulgados na série “Bairros Cariocas” do Datario,
encontrou‐se uma diferença de 64% (1.032 quilômetros divulgados oficialmente contra
371 quilômetros medidos a partir do mapa). Tamanha discrepância trouxe alguns
apontamentos, registrados nesta tese, que evidenciam graves problemas no que tange à
medição, registro e divulgação dos dados sobre esse tipo de infraestrutura. Há de se
mencionar que não são diferenciados, nas planilhas dos “Bairros Cariocas”, os tipos de
infraestrutura; estes tendem a ser colocados como lugares dotados de vias
compartilhadas que, muitas vezes, se tratam apenas de algumas demarcações na via e
placas indicativas, embora registradas como ciclovias no portal da prefeitura.
Tanto a discrepância de tamanho encontrada quanto o descuidado no registro do
tipo de infraestrutura ofertado no portal “Bairros Cariocas” induzem a população a uma
leitura equivocada acerca da infraestrutura presente e oferecida na cidade. A partir dessa
constatação, surgiram algumas inferências possíveis. Primeiramente, comprovou‐se, em
certa medida, que o tema da mobilidade por bicicletas não é priorizado dentro da gestão
municipal, tampouco a administração informacional sobre a infraestrutura disponível.
Segundo, baseando‐se na falta de informações, apareceram precedentes para desconfiar
dos dados e dos métodos de análise apresentados no portal “Bairros Cariocas”. Por fim,
abriu‐se espaço para que os cidadãos contestem os dados apresentados oficialmente pela
prefeitura, rompendo um elo de confiança entre poder público e sociedade civil.
Ainda nesse capítulo, foi feita a análise de dois bairros diametralmente opostos
tanto no espaço físico quanto nos indicadores sociais – Bangu e Copacabana. Foram
analisados os aspectos qualitativos das ciclovias presentes nesses dois bairros, para além
da extensão. Buscou‐se, assim, sopesar a ideia, bastante recorrente, de que o investimento
nesse modo de transporte se concretiza apenas na extensão de ciclovias e ciclofaixas que
as cidades ostentam, levando em conta a qualidade dessa infraestrutura.
Em todos os itens analisados – qualidade do piso, sinalização, condições de
segurança, trajeto/localização e desenho/projeto –, foram encontradas profundas
diferenças na situação da ciclovia dos dois bairros. Dentre essas, a de maior discrepância
é a qualidade do piso, notavelmente pior em Bangu, e que acabou por interferir na análise
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de todos os outros itens analisados. Foi constatada a latente falta de manutenção das
ciclovias desse bairro, que, em grande parte, nem podem mais ser reconhecidas por conta
do apagamento das pinturas, denotando também os problemas de sinalização e dos
obstáculos encontrados – fato confirmado durante a aplicação de questionário e análise
das falas dos ciclistas entrevistados.
Para o item segurança, a associação dos dois problemas acima implicou a Bangu
problemas graves na proteção aos ciclistas, fato observado com menor preponderância
em Copacabana. Somou‐se a isso a não configuração de rede, mais evidente em Bangu,
expondo os ciclistas de forma mais contundente ao tráfego motorizado – um problema
comum nos dois bairros, mas que encontra no representante da Zona Oeste piores
condições.
Embora as ciclovias dos dois bairros se situem nos locais de maior circulação de
ciclistas, mais uma vez foi possível verificar melhores condições no bairro de Copacabana,
tanto nos quesitos trajeto/localização quanto desenho/projeto, sendo que, neste bairro,
notou‐se mais intermodalidade entre os sistemas de transporte existentes, melhores
transições entre ciclovias e segregação mais bem constituída.
Evidenciou‐se, assim, a concentração de infraestrutura cicloviária no Rio de
Janeiro tanto pela quantidade provida quanto pela qualidade delas nos bairros de maior
renda, a partir da comparação estabelecida. Logo, as observações permitiram afirmar que
as políticas de provisão e manutenção de infraestrutura cicloviária nesta cidade são
bastante distintas territorialmente, estabelecendo, assim, mais direito à cidade aos
moradores de Copacabana que aos de Bangu.
No último capítulo, foram analisadas primeiramente duas versões da Pesquisa do
Perfil do Ciclista Brasileiro (PCB), recortado o município do Rio de Janeiro e suas áreas
central e periférica, permitindo relacioná‐las a Copacabana e Bangu, respectivamente. Os
achados desta análise, em grande medida, se associam àqueles da aplicação de
questionário nos dois bairros, tentando pontuar o lugar que a infraestrutura cicloviária
ocupa na vida cotidiana dos ciclistas.
Tanto as duas PCB quanto o levantamento de campo apontaram que, para os
ciclistas, há prevalência de homens pedalando nos dois bairros e um aumento do número
de ciclistas de mais idade. Em contraposição à Copacabana, em Bangu os ciclistas têm
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menor renda, menor escolaridade e se autodeclararam majoritariamente negros. Essas
constatações, somada àquelas do Capítulo anterior, permitem inferir que, no Rio de
Janeiro, as ciclovia de bairros de alta renda apresentam distinções acentuadas em relação
aos de baixa renda.
Houve, ainda, no âmbito do comportamento de viagem maiores apontamentos
acerca do baixo custo e da praticidade do ato de pedalar nos dois bairros, ligeiramente
acentuado em Bangu. Essa observância expõe preocupações latentes sobre o custo e o
tempo de deslocamento em detrimento de preocupações com o meio ambiente – fato mais
recorrente em Copacabana.
Pode‐se observar, também, que há maior associação da bicicleta com modos de
transporte público, em Bangu, enquanto em Copacabana os ciclistas associam a bicicleta
com caminhadas. Essa relação permite inferir que Bangu, bairro pouco denso, ocupa um
lugar de movimentos mais pendulares e extensos, diferentemente de Copacabana, mais
denso, onde há deslocamentos menores e mais ativos.
Outro ponto notável foram os apontamentos do objetivo de viagem dos ciclistas,
sendo que em Copacabana majoritariamente se associa ao lazer, fato pouco apontado em
Bangu. Associado à presença do sistema de bicicletas públicas compartilhadas apenas no
bairro da Zona Sul, isso ainda permitiu inferir sobre a priorização da qualidade neste
bairro do que naquele.
Em relação à percepção dos usuários acerca das infraestruturas cicloviárias, Bangu
teve nota média aritmética de 4,09, enquanto Copacabana apresentou média de 7,4. Essa
diferença alude que, independentemente dos dados sociais dos moradores, boas
infraestruturas são reconhecidas como boas, e infraestruturas precárias também são
reconhecidas como tal.
Mesmo com a avaliação negativa da infraestrutura de Bangu e com o fato de
andarem majoritariamente fora da ciclovia, diferentemente de Copacabana, onde os
ciclistas reconhecem pedalar a maior parte do tempo nas infraestruturas, nos dois bairros
eles indicaram a intenção de não mudar de modo de transporte, no sentido da valorização
da prática como escolha. Aqui, a adoção da bicicleta como meio de transporte associada
ao uso da ciclovia apareceu como realidade mais frequente em Copacabana, conferindo
aos ciclistas desse bairro mais direito à cidade que aos ciclistas de Bangu, que reconhecem
224

a rua como lugar para a prática modal. Isso se torna mais preponderante ao passo que a
maioria dos ciclistas dos dois bairros reconhece a existência de ciclovia como essencial
para a prática, imbuindo de mais direitos os ciclistas da Zona Sul.
Em relação à fala dos quatro ciclistas entrevistados, todos eles compartilharam a
percepção de que ciclistas são menos respeitados do que condutores de modais
motorizados, indicando o “esvaziamento” dos direitos urbanos. Averígua‐se, portanto,
que esse esvaziamento se distribui de forma desigual entre os ciclistas de acordo com seu
lugar no território carioca, conforme os apontamentos desta tese.
A fala dos ciclistas apontou, ainda, o reconhecimento do modo de transporte
bicicleta como um meio rápido e prático de deslocamento nas duas configurações
urbanas, salientando a potência da bicicleta para os deslocamentos intraurbanos. Associa‐
se a ela a preocupação, transversal em todas as falas, com segurança e o reconhecimento
da importância das ciclovias e ciclofaixas para a prática. Esses últimos apontamentos
ressaltam e confirmam a importância da infraestrutura cicloviária para o uso da bicicleta
no meio ambiente urbano e para a ampliação do direito à cidade.
Assim, este trabalho procurou mostrar a importância de se entender as diferenças
que se expressam de diversas formas no ambiente construído da cidade do Rio de Janeiro.
Neste sentido, a infraestrutura cicloviária, provida desigualmente, é mais uma delas. Com
base nos resultados colhidos na tese, sugere‐se que sejam necessárias políticas
cicloviárias distintas para os bairros do Rio de Janeiro, uma vez que distintas são também
as condições que estes apresentam.
Há, em certa medida, a confirmação de que infraestrutura cicloviária
potencialmente gera demanda de ciclistas, a partir das observações empíricas nos dois
bairros. Sugeriu‐se, como desdobramento deste trabalho, a contagem de ciclistas e a
confirmação dessas observações. Outro ponto pacífico é o reconhecimento da importância
que a infraestrutura adquire para a adoção da bicicleta como meio de transporte a fim de
imprimir maior direito à cidade aos ciclistas.
Durante o desenvolvimento deste trabalho, observou‐se ainda a falta de estudos e
análises nacionais que se associem a esta tese para fornecer à sociedade um retrato mais
fiel sobre a real situação dos ciclistas e das infraestruturas cicloviárias. Porém, foi
observado também um crescente debate sobre o tema, e um sentimento de desejo em prol
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de estudos mais aprofundados que profissionalizem a discussão e subsidiem as ações.
Assim, espera‐se que esta tese tenha contribuído com o desenvolvimento deste tema, que
julgo ganhar relevância a cada dia e que rigorosamente pode contribuir para promover
ações em prol de uma cidade mais justa e equânime, com mais direito à cidade para todos.
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO | LOCAL

DATA

HORÁRIO

1. GENERO
[ ] Masculino
[ ] Feminino
[ ] Outro
2. IDADE: __________
3. RAÇA
[ ] Amarela
[ ] Branca
[ ] Parda Ou Indígena
[ ] Preta
4. ESCOLARIDADE
[ ] Não Alfabetizado
[ ] Elementar Incompleto
[ ] Elementar Completo (8ª Série Do Primeiro Grau)
[ ] Médio Incompleto
[ ] Médio Completo (3ª Série Do Colegial)
[ ] Superior Incompleto
[ ] Superior Completo
[ ] Pós Graduação

5. QUAL SUA ORIGEM: ____________ | DESTINO: _________

6. HA QUANTO TEMPO USA A BICICLETA (MESES) __________

7. QUAL A FINALIDADE DA VIAGEM:
[ ] Trabalho
[ ] Educação
[ ] Compras
[ ] Lazer
[ ] Outro
8. QUAIS OUTROS MEIOS TEM DISPONÍVEIS PARA FAZER ESSA VIAGEM?
[ ] Transporte público
[ ] Automóvel
[ ] Motocicleta
[ ] A pé
[ ] Outro
9. PORQUE ESTÁ UTILIZANDO A BICICLETA PARA ESTA VIAGEM?
[ ] Mais barato
[ ] Mais rápido
[ ] Mais prático
[ ] Mais saudável
[ ] Mais ecologicamente correto
[ ] Não tinha outra opção
[ ] Mais seguro
[ ] Presença de ciclovia
[ ] Outro
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10. GOSTARIA DE FAZER ESSA VIAGEM EM OUTRO MEIO DE TRANSPORTE?
[ ] Sim, iria a pé
[ ] Sim, por transporte público
[ ] Sim, por motocicleta
[ ] Sim, por automóvel
[ ] Não
[ ] Outro
11. DE 0 A 10, QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA ESSA CICLOVIA?
(PÉSSIMO) 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (EXCELENTE)

12. PORQUE VOCÊ DEU ESSA NOTA?
[ ] Qualidade do piso
[ ] Sinalização
[ ] Segurança
[ ] Trajeto / Localização
[ ] Extensão
[ ] Iluminação
[ ] Desenho / Projeto
[ ] Outro
13. QUAL A MAIOR QUALIDADE DESTA CICLOVIA?
[ ] Qualidade do piso
[ ] Sinalização
[ ] Segurança
[ ] Trajeto / Localização
[ ] Extensão
[ ] Iluminação
[ ] Desenho / Projeto
[ ] Não vejo nenhuma qualidade
[ ] Outro
14. O QUE VOCÊ MELHORARIA NESSA CICLOVIA?
[ ] Qualidade do piso
[ ] Sinalização
[ ] Segurança
[ ] Trajeto / Localização
[ ] Extensão
[ ] Iluminação
[ ] Desenho / Projeto
[ ] Outro

15. A EXISTÊNCIA DA CICLOVIA TE MOTIVA A PEDALAR MAIS?
SIM ___
NÃO ___
NÃO SEI RESPONDER ___

16. A EXISTÊNCIA DA CICLOVIA É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SUA VIAGEM POR BICICLETA?
SIM ___
NÃO ___
NÃO SEI RESPONDER ___

17. A EXISTÊNCIA DE CICLOVIA ALTERA A DISTÂNCIA DE SUA VIAGEM?
SIM, AUMENTA ___
SIM, DIMINUI ___
NÃO ___
NÃO SEI RESPONDER ___

18. VOCÊ PEDALA MAIS TEMPO EM CICLOVIA OU FORA DELA?
EM CICLOVIA ___ FORA DELA ___
NÃO SEI RESPONDER ___

19. EM COMPARAÇÃO À RUA, PEDALAR NA CICLOVIA É:
[ ] Melhor
[ ] Um pouco melhor
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[
[
[
[

] Igual
] Um pouco pior
] Pior
] Não sei responder

20. VOCÊ ESTACIONA SUA BICICLETA EM BICICLETÁRIO NO DESTINO?
SIM ___
NÃO ___
NÃO SEI RESPONDER ___
21. CASO NÃO, ONDE VOCÊ ESTACIONA? ______________________
22. SE TIVESSE MAIS BICICLETÁRIOS ESPALHADOS PELA CIDADE, ISSO TE INCENTIVARIA A PEDALAR COM MAIS
FREQUÊNCIA?
SIM ___
NÃO ___
NÃO SEI RESPONDER ___
23. QUAL SUA RENDA APROXIMADA: _____________
24. VOCÊ ACEITARIA SER CONVIDADO PARA UM CAFÉ NO PRÓXIMO MÊS PARA SER ENTREVISTADO SOBRE SEUS
COMPORTAMENTOS DE VIAGEM PARA UMA PESQUISA DA UFRJ?
NÃO
SIM – TELEFONE: ____________
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