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Resumo da dissertação submetida à Universidade Federal de Pernambuco como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. 
 
 
 

BICICLETA COMO MODO ALIMENTADOR DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO. 
 
 
 

José Augusto Lima de Souza 
 
 
 
Orientadora: Maria Leonor Alves Maia 
Co-orientador: Cristiano Ferraz 
 
 
 
Esta dissertação baseia-se no argumento que a implantação de bicicletários nas estações de trens 
e metrô facilita a intermodalidade bicicleta-trem, aumenta o poder de atração do transporte 
público para a população que reside no entorno desses terminais, e melhora a acessibilidade às 
estações dos sistemas metroferroviários. O tema se justifica em função da necessidade de se 
buscar um novo modelo de mobilidade urbana, com baixa emissão de carbono, inserindo a 
bicicleta como meio de transporte cotidiano e modo alimentador do transporte público, visto ser 
uma alternativa viável e de baixo custo, que trás consigo ganhos para toda sociedade. Os 
objetivos principais são diagnosticar o potencial ciclável no entorno de uma estação 
metroferroviária, propondo a utilização da bicicleta como modo alimentador desses sistemas e 
favorecer a intermodalidade bicicleta-trem. Também oferece referências que podem ajudar na 
implantação de bicicletários nas estações metroferroviárias. O referencial teórico insere-se nas 
recentes abordagens da mobilidade urbana, integração de modais de transporte e 
intermodalidade bicicleta-transporte público, que ampliam o poder de atração do transporte 
público. O estudo empírico foi desenvolvido no entorno da Estação Camaragibe, Município de 
Camaragibe, Região Metropolitana de Recife (RMR). A metodologia aplicada consistiu em uma 
pesquisa domiciliar, onde se utilizou o SAS, método probabilístico de amostragem por 
conglomerado, em dois estágios, numa área localizada num raio entre 500 e 1000 metros do 
eixo da estação metroferroviária pesquisada. Os resultados mostram que há um forte potencial 
ciclístico para a integração bicicleta-trem, em função do perfil sócio-econômico da área e de 
condições ambientais favoráveis, para que ocorra essa intermodalidade. Essa tendência se 
revelou para a estação pesquisada. Ficou evidente que estacionamentos para bicicletas nas 
estações metroferroviárias influenciam diretamente nas decisões de escolhas modais de 
transporte para o deslocamento dos moradores que residem nesses entornos. 
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This work is based on the argument that the implementation of bicycle parking areas at 
subway/train stations facilitates bicycle-train integration, increase the power of attraction of 
public transport for the people living in the surrounding of these terminals, and improve 
accessibility to the stations. The subject is justified by the need to seek a new model of urban 
mobility, with low-carbon emission, considering the bicycle as a means of daily transport as 
well as a feeding mode of public transport, since it is a feasible low cost alternative which 
brings gains for the whole society. Its main objectives are to determine the cycling potencial 
around a subway / railway station, proposing the use of bicycles as a feeder mode of these 
systems and encourage bike-train intermodality. It also provides references that can help in the 
implementation of bicycle parking areas at the subway / railway stations. The theoretical 
background inserts itself on recent approaches to urban mobility, integration of transport modes 
and intermodal bicycle-public transport which extend the power of attraction of public transport. 
The empirical study was developed in the neighborhoods surrounding the Camaragibe Station in 
the Municipality of Camaragibe, Greater Recife area. The methodology consisted of a 
household survey, where the probability method of cluster sampling SAS was used, in two 
stages, in an area located in a radius between 500 and 1000 meters around the axis of the 
surveyed subway / railway station. The results show that there is a strong evidence of cyclist 
potencial for bike-rail integration, considering the socio-economic profile of the area and the 
environmental conditions which are favourable to the intermodality to occur. It was evident that 
bicycle parking areas at the subway / railway stations directly influence the decisions of choices 
for transport modes for the residents living in the vicinity. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Em relação à mobilidade urbana, as regiões metropolitanas brasileiras padecem de um quadro 

semelhante de crise. Apresentam um padrão de transporte urbano focado no uso intensivo do 

automóvel privado, um sistema de transporte público desestruturado e pouco valorizado pela 

população e recursos humanos em pequena quantidade e\ou desestimulados para lidar com 

questões urbanas como o planejamento urbano, de tráfego e transporte. A resultante dessa 

realidade são, dentre outras, congestionamentos, que transformam o tempo produtivo em 

tempo improdutivo, de milhões de cidadãos; aumento no custo do transporte de pessoas e 

cargas; excessiva poluição do ar e sonora e milhares de vítimas, em função dos acidentes de 

trânsito que oneram a sociedade, quando aumentam os custos dos sistemas de saúde e da 

previdência social.  

 

Para o Ministério das Cidades, a gestão da mobilidade urbana ficou a margem do 

planejamento urbano brasileiro, quando afirma que: 

“Normalmente os processos de planejamento ignoravam a dimensão 
estratégica da gestão da mobilidade urbana, principalmente nos aspectos 
institucionais e de financiamento, como também, não abordavam 
adequadamente conflitos sociais de apropriação dos espaços públicos ou de 
mercado, no caso do transporte coletivo” (BRASIL, MC, 2007a:15). 

 

Nesse contexto, não se pode visualizar uma única solução para o enfrentamento dessa crise, 

que se desenhou por décadas, em função de sucessivas políticas governamentais. Olhar para o 

problema inerte, confiando no progresso tecnológico, não será suficiente para mudar essa 

realidade.  

 

As discurssões em torno dos problemas ambientais que surgiram a partir das décadas de 1960 

e 1970 e se intensificaram no final do século XX, impuseram uma saudável reflexão sobre o 

modelo de mobilidade urbana adotado pelas nações ricas e em desenvolvimento. Modelo esse, 

que promove infraestrutura viária para o uso indiscriminado do transporte motorizado 

individual, sempre em descompasso ao crescimento exponencial da frota de veículos 

motorizados, com grandes custos ambientais, sociais e econômicos para toda sociedade e 

ainda acelera o consumo do capital ambiental disponível no planeta, podendo escasseá-lo para 

as gerações futuras e colocar em risco, até mesmo o futuro da espécie. 
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Proporcionar mobilidade urbana, que atenda as necessidades de todos os cidadões, de modo 

socialmente justo e ambientalmente sustentável, será o grande desafio para as próximas 

décadas, pois a forma como os atores sociais, detentores do poder, se relacionam e decidem, 

provocam mudanças e impactos mais significativos que as próprias tecnologias de transporte 

disponíveis. 

 

Frente a essa realidade se insere um novo paradigma, em que o papel do planejamento urbano 

com foco na mobilidade sustentável, se propõe a examinar as dimensões sociais e culturais 

dos deslocamentos urbanos e fortalecer as ligações entre uso do solo e transporte 

(HICKMAN; SCHWANEN; BANISTER, 2010). 

 

Atualmente, dentre tantas alternativas propostas, cresce a idéia que o Transporte Público (TP) 

motorizado de qualidade, devidamente integrado com o Transporte não Motorizado (TNM), 

pode se tornar uma das saídas possíveis para essa mudança de paradigma, especialmente, se 

incentivado o uso da bicicleta como meio de transporte cotidiano e modo alimentador do TP, 

como se tem verificado em muitas experiências exitosas em diversos países no mundo. 

 

A integração entre modos de transporte é uma estratégia que tem por princípio fornecer maior 

acessibilidade aos usuários e racionalizar a oferta dos serviços de transportes, mas essa 

estratégia impõe o custo das transferências. A integração deve ser utilizada para propiciar ao 

usuário algum ganho ou para compensá-lo pelos transtornos oriundos das transferências. 

Dentre as alternativas de ganhos para o usuário, pode-se citar a melhoria do tempo de 

percurso, a redução dos gastos com transportes e o aumento da acessibilidade e da segurança 

(ANTP, 1996). Por exemplo, dados de Pazos (2007) sobre a Região Metropolitana de 

Copenhagen, onde a bicicleta é combinada com ônibus de uma para dez viagens e com o trem 

de quatro para dez viagens revelam que houve um incremento de 16% no número de usuários 

de transporte público, em função da flexibilidade gerada pela bicicleta. 

 

A proposta de integrar modos de transporte público vai também ao encontro das demandas 

ambientais mundiais, de se preservar o planeta para as necessidades das gerações presente e 

futuras, calcado no princípio da sustentabilidade, ou seja, num modelo de desenvolvimento de 

baixa emissão de carbono e que atenda as necessidades de mobilidade da população. No 

entanto, a integração bicicleta com o TP é pouco explorada, principalmente nas cidades 

brasileiras. 
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Essa dissertação propõe analisar a inclusão da bicicleta como modo de transporte regular e 

alimentador do transporte público, nos deslocamentos urbanos, contribuindo para produção de 

conhecimento sobre a integração entre modos de transporte, no sentido de analisar as 

condições para ocorrer a intermodalidade bicicleta-trem, nas estações dos sistemas 

metroferroviários. Essa integração foi estudada e analisada em uma estação do sistema da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) – Metrô do Recife (METROREC), de modo 

que se potencializem as oportunidades de escolha modal para a população que reside no seu 

entorno e amplie a acessibilidade à cidade. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os sistemas metroferroviários, em função de sua pouca flexibilidade, demandam grandes 

estruturas operacionais para realizarem integração física e tarifária com outros modais, 

estruturas essas que sobrecarregam os custos financeiros dessas empresas, em função de que é 

necessário remunerar por esse serviço ou abrir mão de parte da receita. Um exemplo é o 

sistema CBTU-METROREC que tem em sua demanda aproximadamente 68% dos usuários 

transportados, integrados por ônibus, e sem esse modo de transporte a empresa estaria 

transportando apenas 32% dos 230.000 usuários diários que entram por suas estações 

(CBTU/METROREC, 2010). 

 

A integração entre os modos de TP e TNM cria condições favoráveis para o fortalecimento 

mútuo, se tornando uma realidade viável nas escolhas individuais de locomoção, frente à 

utilização indiscriminada do automóvel como meio de transporte.  Para que isso ocorra, os 

atores que realizam a gestão do planejamento de transporte e do trânsito, devem priorizar essa 

integração de modos de transporte, contribuindo para construção de um novo paradigma de 

mobilidade. 

 

A própria Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob), que faz parte 

do Ministério das Cidades, ratifica esse paradigma, quando afirma sua linha de atuação:  

“Promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e 
acessibilidade, qualificando os sistemas de transporte público, por meio de 
ações que estimulam a prioridade ao transporte coletivo e aos meios não 
motorizados de transporte e a implementação do conceito de acessibilidade 
universal. São desenvolvidas também atividades relacionadas à estruturação 
da gestão pública e atualização profissional dos técnicos envolvidos no 
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planejamento e implantação da mobilidade urbana” (BRASIL, MC, 
2007a:20). 

 

Na busca desse novo modelo de mobilidade, de baixa emissão de carbono, muitos esforços 

têm sido empreendidos para integrar a bicicleta ao transporte público, visto ser uma 

alternativa viável e de baixo custo, que trás consigo ganhos para toda sociedade, 

especialmente quando utilizada para microacessibilidade, ou seja, para pequenas distâncias.  

 

Diversas cidades no mundo já iniciaram a implantação de uma gama de facilidades que 

promovem o ciclismo a um componente do sistema de transporte. Exemplos são Amsterdã, 

Copenhague, Paris, Barcelona, Nova Yorque, Tóquio, Bogotá, Rio de Janeiro e outras mais, 

que passaram a enxergar a bicicleta como um veículo sustentável e de características 

complementares ao T.P. 

 

O ciclismo melhora a qualidade de vida e do ar nas cidades, substituindo viagens realizadas 

pelo transporte motorizado, contribuindo assim para a melhoria do tráfego. No entanto, o 

TNM tem um importante papel em garantir que as pessoas tenham mais acesso as atividades 

que geram renda e possibilite participação em outras atividades que trazem qualidade de vida 

(I-CE, 2007). 

 

Os metrôs e ferrovias em função de suas características operacionais passaram a implantar 

facilidades para atrair um maior número de ciclistas para integração física com suas estações 

de embarque e desembarque. A bicicleta agrega a viagem do trem, o porta-a-porta, com 

menos tempo para o deslocamento até as estações de embarque, a um menor custo possível 

para a realização dessa viagem. 

 

A intermodalidade bicicleta-trem já é realidade entre muitas operadoras de metrô e trens de 

subúrbios em diferentes cidades e regiões metropolitanas e tem mostrado excelentes 

resultados, como transformação do meio urbano, melhora do tráfego de veículos, aumento do 

poder de atração do transporte público e acesso direto ao sistema de TP. Cabe aos governos, 

operadores de TP e a sociedade civil, o fomento dessa intermodalidade, através de políticas de 

incentivo fiscal, financiamento da implantação de facilidades e promoção do ciclismo como 

meio de transporte e modo alimentador. 
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Neste sentido, as questões que se colocam nesse trabalho são: 

• Quais as evidências de que há potencial ciclável numa dada região para que ocorra a 

intermodalidade bicicleta-trem? 

• Quais as facilidades requeridas pelos ciclistas para que possam realizar a integração 

bicicleta-trem? 

• Quais as medidas operacionais e de infraestrutura que favoreçam, junto às operadoras 

de transporte público sobre trilhos, a promoção da intermodalidade bicicleta-trem? 

 

Argumenta-se que a implantação de bicicletários nas estações de trens e metrô facilita a 

intermodalidade bicicleta-trem, aumenta o poder de atração do transporte público para a 

população que reside no entorno desses terminais, e melhora a acessibilidade às estações dos 

sistemas metroferroviários. 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Essa dissertação tem como objetivo diagnosticar o potencial ciclável no entorno de uma 

estação metroferroviária, propondo a utilização da bicicleta como modo alimentador desses 

sistemas e favorecer a intermodalidade bicicleta-trem, propondo a utilização da bicicleta 

como meio de transporte complementar para a população residente nesses entornos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Produzir conhecimento sobre a integração entre modos de transporte, analisando a 

integração da bicicleta com o sistema metroferroviário;  

b) Sensibilizar a operadora CBTU-METROREC e o Consórcio Metropolitano acerca da 

relevância do tema e da importância do fomento a integração bicicleta-trem; 

c) Contribuir para a mobilidade urbana sustentável, propondo condições para integração da 

bicicleta com modos motorizados de transporte público. 
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1.4 RESUMO DA METODOLOGIA APLICADA  

 

A metodologia aplicada se propõe a levantar o potencial ciclável de uma área delimitada, no 

entorno de uma estação metroferroviária, com a finalidade de aumentar o poder de atração do 

transporte público e melhorar sua acessibilidade, como também de refutar a hipótese ou até 

mesmo descobrir novos dados e levantar novas hipóteses.  

 

Como fontes para pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica em livros, artigos 

científicos nacionais e internacionais, manuais, anais de congressos em transporte, sítios 

eletrônicos especializados abarcando os temas: mobilidade urbana sustentável, transporte não 

motorizado, integração entre modos de transporte e legislação em favor da bicicleta. 

 

O estudo empírico foi desenvolvido no entorno da Estação Camaragibe, Município de 

Camaragibe, Região Metropolitana de Recife (RMR). A metodologia aplicada consistiu em 

uma pesquisa domiciliar, aplicada em 72 residências, onde se utilizou o SAS, método 

probabilístico de amostragem por conglomerado, em dois estágios, numa área localizada num 

raio entre 500 e 1000 metros, Os critérios de escolha da estação e o detalhamento de todo o 

processo estão especificados no capítulo 4. A pesquisa de campo foi estruturada de modo a 

garantir que as informações fossem coletadas em detalhes suficientes para permitir a validade 

da pesquisa e que as conclusões fossem significativas para a área pesquisada. 

 

Ressalte-se que os procedimentos metodológicos adotados nesse trabalho podem ser 

replicados em qualquer outro contexto. No entanto os resultados, aqui encontrados são 

específicos da região em que foi aplicado a pesquisa domiciliar, no caso, o entorno da estação 

Camaragibe, Linha Centro do METROREC, considerando suas características específicas de 

geografia, população, renda e demais indicadores sociais. 

 

1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dessa dissertação foram: 

Dimensionamento da pesquisa de campo, com respostas confiáveis versus a capacidade do 

pesquisador individual em dar conta do tempo, custos e dados necessários para a realização do 

trabalho. Isso resultou na escolha de apenas uma estação para a realização da pesquisa de 

campo.  
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Ausência de dados cadastrais atualizados de logradouros e nº de domicílios na Prefeitura 

Municipal de Camaragibe. Para suprir essa deficiência foi necessário levantar esses dados in 

loco, resultando num tempo mais prolongado para levantamento de dados. 

 

A questão da insegurança pública e pessoal dificultou o acesso às residências em função da 

desconfiança dos moradores em relação à pesquisa e seus pesquisadores e também a 

circulação dos pesquisadores nas ruas sorteadas, em função de possíveis assaltos ou outras 

abordagens, resultando inclusive num tempo mais prolongado para a realização da pesquisa 

empírica.  

 

1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, além das referências bibliográficas e dos 

anexos. 

 

O primeiro capítulo introduz o tema, delimita o problema, e estabelece a linha de pesquisa da 

dissertação, seus objetivos e argumento principal, abordando, ainda a metodologia e métodos 

aplicados na pesquisa, bem como as limitações do trabalho. 

 

O segundo capítulo realiza uma revisão da literatura, focada especificamente nos temas como: 

mobilidade urbana sustentável, transporte não motorizado e a bicicleta como meio de 

transporte, com o objetivo de compreender  a inserção da bicicleta e integração modal nesse 

contexto mais abrangente.  

 

O terceiro capítulo, por sua vez, trata da integração modal, integração com o transporte não 

motorizado, integração bicicleta com o transporte público, trazendo experiências 

internacionais e nacionais e expondo o marco legal em favor da bicicleta. 

 

O quarto capítulo descreve a metodologia aplicada, com o objetivo de responder as questões 

abordadas na dissertação, bem como os métodos utilizados. Apresenta também a área onde o 

estudo empírico foi realizado. 

 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo, abordando o perfil sócio-

econômico da amostra, a estimativa do potencial de integração da população no entorno da 
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estação, as características do bicicletário desejado pelos entrevistados, e afere o valor máximo 

que a população está disposta a pagar pelos serviços do bicicletário. 

 

O sexto capítulo finaliza com as principais conclusões do trabalho, recomendando e 

apresentando sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2- A BICICLETA E A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL  

 

Este capítulo aborda o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável e as críticas 

em relação a esse, em função das diversas definições e aplicações. Além disso, se estabelece 

dimensões como plataforma do conceito, que podem ser devidamente mensuradas através de 

indicadores para subsidiar o processo decisório. Dessa forma, também se ressalta como o 

conceito influência o setor dos transportes. Em seguida se insere a importância do Transporte 

Não Motorizado e a pouca importância que as políticas públicas de transporte têm dado ao 

tema. Encerra-se este capítulo com a bicicleta como um modo de transporte sustentável que 

pode favorecer a mobilidade urbana em função de suas características operacionais. 

 

2.1 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

 

Pensar o transporte é pensar o homem, nas suas mais variadas dimensões. É um fenômeno 

complexo, com profundas implicações sociais. O transporte atende tanto as necessidades 

biológicas quanto as socialmente elaboradas, de transferir bens e pessoas no espaço físico.  

 

Para o Banco Mundial, o transporte é a seiva que dá vida às cidades e é também fonte de 

riqueza para elas, podendo contribuir significativamente para a redução da pobreza. 

Socialmente, é o meio de acesso as atividades mais básicas da vida, como o trabalho, a escola, 

a saúde e tantas outras mais.  Sua utilização chega a comprometer de 8% a 16% da renda das 

famílias urbanas, alcançando em muitos casos o patamar de 25% (BANCO MUNDIAL, 

2003).  

 

Parcelas significativas dos problemas urbanos estão vinculadas, de algum modo, ao 

transporte, como por exemplo, desperdícios de tempo com os grandes congestionamentos, 

acidentes de trânsito, poluição atmosférica, diminuição do espaço urbano destinado ao lazer e 

a circulação de pessoas e muitas outras externalidades que são inerentes ao modelo de 

transporte, utilizados hoje nas grandes cidades. 

 

O século XX foi marcado por um intenso crescimento populacional, sem precedentes na 

História da Humanidade. A população total do planeta se multiplicou por quatro em cem anos 

e população urbana se multiplicou por doze vezes no mesmo período, num ritmo três vezes 
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maior, especialmente nos últimos 50 anos do século XX (CHRISTIAN, 2005, apud DURAN, 

2008).  

 

Paralelamente, a esse intenso processo de urbanização, o petróleo torna-se o regime 

energético predominante no planeta. Não é de se admirar que 75% do petróleo consumido no 

mundo é consumido nas áreas urbanas. (BEAUCHARD, 1993; HEINBERG, 2006; LEE, 

2007; MUMFORD, 1961, apud DURAN, 2008). De acordo com Duran (2008) esse forte 

crescimento urbano não teria sido possível sem a exploração dos combustíveis fósseis. A 

larga utilização do petróleo foi à energia que contribuiu fortemente para incrementar a 

capacidade de carga sobre o território, garantindo o abastecimento e o funcionamento de um 

mundo em processo acelerado de urbanização, através da agricultura industrializada e do 

transporte motorizado. 

 

Os primeiros 200 bilhões de barris de petróleo foram consumidos mundialmente no período 

1859 a 1968, um pouco mais que um século, no entanto, os outros seguintes 200 bilhões de 

barris foram consumidos em apenas uma década. (OLIVEIRA, 2002 apud AZEVEDO, 2008).  

 

O Brasil consumiu aproximadamente 92,3 bilhões de litros de petróleo em 1999, sendo que 

49% destinaram-se à produção de combustíveis para o setor de transportes, e 89% deste 

consumo destinaram-se ao setor de transporte rodoviário. (RIBEIRO, 2001 apud AZEVEDO, 

2008). 

 

Pode-se afirmar que o fenômeno da urbanização do planeta se delineou em um período 

aproximado de 100 anos. Em 1900 havia umas 10 metrópoles com mais de um milhão de 

habitantes localizadas nos países centrais.  Em 2000 havia umas 400 metrópoles no planeta 

superando a cifra de um milhão de habitantes, e cerca de 70 delas consideradas 

“Megacidades”, ou grandes regiões metropolitanas, que excedem os dez milhões de 

habitantes. (DURAN, 2008) 

 

Paralelamente a esse movimento de intensa urbanização, nasce a indústria automobilística, 

que através de novos processos produtivos, torna o automóvel mais acessível as mais variadas 

camadas da população, tornando-se o grande ícone da sociedade contemporânea. A ANTP 

(2007) estimou um crescimento anual de 2,5% da população urbana e de 4% da frota de 

veículos no Brasil. Haverá um acréscimo de 54 milhões de habitantes e 20 milhões de 
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veículos, no final da primeira década do século XXI nas áreas urbanas como mostra a figura 

2.1. 

 

Figura 2.1: Estimativas de crescimento da população urbana e da frota de veículos, 1995 -

2010. 

 

Fonte: ANTP, (2007)  

 

A pesquisa “Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público no 

Brasil” (IPEA/ANTP, 1998), realizada em várias cidades brasileiras, estimou que os gastos 

com congestionamentos atingiam a cifra de 506 milhões de horas por ano; 258 milhões de 

litros de combustível; 123 mil toneladas de monóxido de carbono; 11 mil toneladas de 

hidrocarbonetos; 8,7 milhões de m² em espaço viário pavimentado para circular e estacionar 

veículos; e 3.342 ônibus adicionais são colocados em circulação para compensar a queda de 

velocidade, resultando em aproximadamente 2% do PIB os desperdícios nos 

congestionamentos nas grandes cidades brasileiras. 

 

Em função do acelerado ritmo de urbanização e da crescente taxa de motorização, o 

deslocamento de pessoas, bens e serviços nas cidades e regiões metropolitanas estarão 

fortemente comprometidos, pois os sistemas viários não se amoldam facilmente a esses 

intensos incrementos, resultando em grandes perdas econômicas, sociais e ambientais.  
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Para Vasconcelos (1996:40), a mobilidade pode ser entendida como a “habilidade de 

movimentar-se, em decorrência de condições físicas e econômicas.” Sendo também um 

atributo associado às pessoas e aos bens, que corresponde às diferentes respostas dadas pelos 

indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento, consideradas as 

dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas. Porém, tal 

conceito, expressa uma visão bastante tradicional da mobilidade. 

 

Em detrimento a essa visão tradicional, se impõe uma nova visão sistêmica sobre toda a 

movimentação de bens, serviços e pessoas, abrangendo todos os modos e todos os elementos 

que produzem as necessidades desses deslocamentos (BRASIL, MC, 2004). 

 

Promover a mobilidade urbana desses contingentes populacionais será o grande desafio do 

poder público, para este século, considerando o aumento da frota de veículos motorizados e 

seu uso crescente, que agravam os problemas de congestionamento, poluição e acidentes de 

trânsito. Realizar escolhas para deter o intenso grau de motorização do transporte individual, 

que ameaça paralisar o deslocamento de pessoas, bens e serviços, e que se faz de um modo 

dispendioso e ambientalmente insustentável, será o maior desafio dos governos, pois a 

infraestrutura de circulação, hoje existente, não é capaz de rapidamente se adaptar ao 

incremento acelerado do transporte motorizado. 

 

Para Vasconcellos (1996), o lugar por excelência em que se materializam os deslocamentos é 

a cidade. A cidade é o lugar que resulta da ação humana, compreendendo valores simbólicos 

utilizados para produção, troca e consumo e não pode ser olhada como um espaço que não 

sofre influências externas, desconectada de uma lógica econômica nas relações socio-

espaciais, nem tão pouco ter a sua territorialidade moldada em função do acaso. Mas 

assumem sua forma em função da relação entre a produção e reprodução. 

 

A estrutura de produção é o ambiente físico onde ocorre o processo de produção propriamente 

dito, como por exemplo, a indústria, o comércio, e o setor de serviços, sejam públicos ou 

privados. Já a estrutura de reprodução é o espaço simbólico construído onde ocorre a 

reprodução biológica, social e cultural. Como a escola, os serviços médicos os locais de lazer 

e de atividades sociais. Para entender as questões de transporte na cidade é necessário 

relacionar os processos de produção e reprodução às estruturas de circulação.  
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A reprodução vai requerer mobilidade física para as mais diversas atividades humanas, sendo, 

portanto uma combinação entre meios pessoais, o sistema de circulação e os destinos 

desejados. Ao circular as pessoas realizam atividades interligadas por uma rede de tempo e 

espaço, existindo uma forte correlação entre renda e número de viagens individuais. Essas 

podem por sua vez, ser classificadas por suas características, como hora, motivo de viagem, 

modo de transporte, sendo as mais comuns as viagens de trabalho e escola. As pessoas 

estabelecem seus roteiros sob condicionantes de recursos e tempo, sendo considerado pela 

sociologia como uma estratégia de deslocamento. Conclui-se que o espaço de circulação é 

apropriado de forma diferenciada, refletindo diferentes condições sociais e econômicas entre 

as pessoas (VASCONCELLOS, 1996). 

 

Atualmente o padrão de mobilidade nas cidades brasileiras, reflete um quadro, em que se 

caracteriza por uma crescente expansão urbana e uma forte dependência do veiculo privado. 

Tal modelo consome excessivamente espaço e energia. Esse padrão está calcado num sistema 

de transporte urbano, quase que exclusivamente, dependente dos combustíveis fósseis com 

fortes impactos sócioambientais. 

 

Neste início de século, a problemática da sustentabilidade, ganha notoriedade nos meios 

acadêmicos, nas organizações não governamentais, nos meios de comunicação e junto ao 

público em geral. Parte dessa popularidade deve-se ao sucesso do debate ecológico, que 

nasceu nos fins da década de sessenta e início dos anos setenta do século passado, como uma 

crítica contundente ao modelo econômico dominante dos países ricos e da impossibilidade da 

regeneração dos recursos naturais, utilizados para fomentar esse modelo. Outro aspecto 

importante a se destacar, está em função dos efeitos dos fenômenos naturais climáticos, 

provocados pelo aquecimento global que provocam prejuízos econômicos e sociais imensos, 

afetando principalmente os mais pobres. 

 

Antes de qualificar a mobilidade como sustentável, é necessária uma breve imersão sobre a 

noção do desenvolvimento sustentável, que surge para enfrentar a crise ecológica.  

 

Para Jacobi (2003), duas correntes alimentam a construção dessa noção: a primeira refere-se 

aos economistas do Clube de Roma que publicaram o trabalho Limites do Crescimento, em 

1972, que de forma alarmista, afirmou que, para se alcançar a estabilidade econômica e 

ecológica, seria necessário o congelamento do crescimento da população global e do capital 
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industrial, mostrando que os recursos naturais são limitados. A segunda está relacionada com 

a contundente crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo, que se difundiu a partir 

da Conferência de Estocolmo em 1972, quando a questão ambiental ganha notoriedade 

pública. 

 

A partir de 1987, com a divulgação do Relatório Brundtlandt, resultado de uma comissão da 

ONU, também conhecido como Nosso Futuro Comum, a idéia do desenvolvimento 

sustentável é retomada, sendo parte de uma abordagem em torno da complexidade das causas 

que originam os problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global. Atenta para a 

necessidade de um novo padrão ético em relação à preservação ambiental, caracterizada pelo 

desafio de uma responsabilidade mútua da presente geração e futura. Esse relatório apresenta 

ainda uma lista de ações a serem tomadas pelos Estados e também define metas a serem 

realizadas no nível internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais.  

 

O relatório também passou a definir o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele 

que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações 

futuras atenderem suas próprias necessidades. Esse conceito foi muito criticado, por ser vago 

e sujeito a inúmeras interpretações.  

 

Outro marco no debate foi a RIO 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, que foi um grande passo, na afirmação da interdependência entre o 

desenvolvimento socioeconômico e as transformações ambientais, que foram por décadas 

ignoradas, mas que se materializou no discurso e na agenda de ações de grande parte dos 

governos do mundo. Essa conferência deu origem à denominada, AGENDA 21, que se tornou 

um plano abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável no século XXI, levando em 

consideração a complexa relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo muito criticado em função de uma 

série de definições e aplicações por grupos sociais distintos, utilizados em defesa de seus 

próprios interesses. 

 

Conforme ressalta (MATTOS, 1999, apud GONDIM, 2001:13): 

"Existem várias definições para desenvolvimento sustentável, estabelecidas 
com propósitos diferentes, motivo pelo qual os conceitos e aplicação têm 
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também alcances distintos e, por conseguinte os indicadores necessários para 
seu seguimento variam de acordo com os interesses do grupo social que se 
apropria do discurso. De qualquer modo, porém, estão sendo construídos 
consensos em torno da idéia de que democracia política, equidade social, 
eficiência econômica, conservação ambiental e diversidade cultural são os 
alicerces e indicadores da sustentabilidade para as gerações futuras". 

 

Nessa linha, Mawhinney (2005:14), também ressalta que:  

“O conceito de desenvolvimento sustentável dá a impressão de ser uma 
expressão usada em excesso e mal compreendida. Muitos vezes, tal expressão 
é apresentada com uma missão (talvez um ponto de partida ?) em uma época 
em há um consenso geral de que este sentido da missão apresenta claros sinais 
de fadiga, e em que há diferentes interpretações por parte do empresariado, 
dos formuladores de políticas públicas, do setor de saúde e da academia.”   

 

Apesar das duras críticas ao conceito, não se pode negar sua grande contribuição para o 

surgimento de um novo paradigma de desenvolvimento. Para o Ministério do Meio Ambiente 

a interpretação mais correta para o debate é a de que o conceito está em processo de 

construção (MMA, 2000). 

 

Mawhinney (2005:21) ainda afirma que “o reconhecimento dessa noção mais amplamente 

aceita de desenvolvimento sustentável ainda requer muita reflexão sobre um objetivo final 

adequado e uma metodologia ou um processo para que este objetivo final seja atingido.”  

 

Além de um conceito em construção, a sustentabilidade surge como um valor social, que 

paulatinamente vai sendo incorporada a vida cotidiana, com forte influência na produção e no 

consumo e com diversos desdobramentos, nas mais variadas áreas do conhecimento. A área 

dos transportes, não foge a regra, pois é duramente criticada em função dos efeitos sociais e 

ambientais negativos, em decorrência do modelo atual de mobilidade nas cidades e regiões 

metropolitanas. 

 

A complexidade do conceito de desenvolvimento sustentável permite uma multiplicidade de 

dimensões que podem ser consideradas. No início do debate, as preocupações estavam 

voltadas apenas para os problemas ambientais e consequentemente ao esgotamento dos 

recursos naturais, colocando em risco a sobrevivência da espécie. No entanto as questões 

econômicas e sociais tornaram-se tão relevantes quanto às ambientais. Por isso, o ponto em 

comum das definições encontradas tem sido a abordagem integrada dessas dimensões. 

Mawhinney (2005), utiliza as dimensões social, econômica e ambiental como plataforma do 
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conceito de desenvolvimento sustentável. Mais ainda Hardi (apud Bellen 2004), afirmam que 

os agrupamentos mais discutidos das dimensões da sustentabilidade são: 

• Bem-estar humano e bem-estar ecológico (02 dimensões) 

• Bem-estar humano, ecológico e econômico (03 dimensões) 

• Riqueza material e desenvolvimento econômico, eqüidade e aspectos sociais, meio 

ambiente e natureza, democracia e direitos humanos (04 dimensões). 

 

Em função da praticidade e efetividade, a sustentabilidade pode ser mensurada a partir de suas 

dimensões. A utilização de dimensões, ou grupos de indicadores agrupados, pode facilitar o 

emprego de medidas que estão além dos fatores puramente econômicos e incluir um balanço 

de sinais que derivam do bem-estar humano e ecológico (ibid). 

 

Os problemas complexos do desenvolvimento sustentável requerem indicadores integrados, 

ou indicadores agregados em índices, facilmente entendíveis e utilizados, a fim de que os 

tomadores de decisão possam utilizá-los no processo decisório. “Mesmo a mais modesta 

experiência ou esforço de apresentação de índices ou indicadores agregados pode levar as 

novas gerações de políticos e tomadores de decisão em direção às metas do desenvolvimento 

sustentável” (BELLEN, 2004:80).  

 

Dessa forma surge então à necessidade de qualificar a mobilidade, agregando ao conceito a 

noção de sustentabilidade, visto o forte impacto dos transportes no meio ambiente. 

 

Boareto (2003:49) define a mobilidade urbana sustentável “como o resultado de um conjunto 

de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático 

ao espaço urbano, através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de 

transportes, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, baseado nas 

pessoas e não nos veículos.” 

 

De acordo com a World Comission on Environment and Development-WECD apud ANTP 

(2003:27), 

“A mobilidade urbana sustentável é aquela que contribui para o bem-estar 
econômico e social sem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente, 
integrando as dimensões sociais, econômicas e ambientais, permitindo a 
satisfação das necessidades básicas de acesso e mobilidade das pessoas, de 
forma compatível com a saúde humana e com o equilíbrio do ecossistema, 
além de promover igualdade dentro das gerações e entre as mesmas e ainda 
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possuindo custos aceitáveis, funcionando de maneira eficiente, oferecendo a 
possibilidade de escolha do modo de transporte, apoiando a economia e o 
desenvolvimento regional, e finalmente, limitando emissões e resíduos em 
função da capacidade da Terra de absorvê-los, utilizando para isto recursos 
renováveis”.  
 

A política de mobilidade tem que resultar num amplo e universal acesso ao espaço urbano. 

Hoje o acesso tem sido proporcionado de modo excludente, que resulta fortes impactos sobre 

o espaço e sobre os recursos naturais.  

 

Segundo Campos (2005), a mobilidade sustentável pode ser alcançada sob dois aspectos, 

dentro das dimensões socioeconômica e ambiental, em relação aos deslocamentos urbanos: o 

primeiro é associar o transporte ao desenvolvimento urbano e a equidade social, através de 

ações sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos transportes com fins de 

proporcionar acesso aos bens e serviços que a cidade oferece de uma forma eficiente. O 

segundo está relacionado à qualidade ambiental do transporte, ou seja, a tecnologia 

empregada e o modo adotado, de maneira que se não afete as gerações futuras. 

 

Dessa forma, as tecnologias de transporte são elementos preponderantes no contexto da 

mobilidade sustentável, em função dos impactos ambientais que podem provocar. Esses 

impactos devem estar associados a fatores que sejam devidamente mensurados, tais como: o 

consumo de energia, produção de particulados e gases do efeito estufa, ruído provocado no 

deslocamento e consumo de espaço urbano.  

 

Vale ressaltar que o conceito de mobilidade, muitas vezes é confundido com o de 

acessibilidade. Essa por sua vez, representa a facilidade de acesso direto das pessoas ao seu 

destino. Segundo Bedin (2003), essa facilidade está ligada com a mobilidade das pessoas em 

relação à proximidade dos terminais e está diretamente relacionada às características sociais e 

econômicas dos usuários. 

 

Acessibilidade também significa a condição do indivíduo se movimentar, locomover e atingir 

um destino desejado, “dentro de suas capacidades individuais”, isto é, realizar qualquer 

movimentação ou deslocamento por seus próprios meios, com total autonomia e em 

condições seguras, mesmo que para isso precise se utilizar de objetos e aparelhos específicos 

(BRASIL, MC, 2007a:42). 
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Outra forma de ainda definir a acessibilidade é a “facilidade em distância, tempo e custo, de 

se alcançar, com automomia, os destinos desejados na cidade”, o que adiciona a esse conceito 

dois novos componentes fundamentais: o tempo e o custo dos deslocamentos (BRASIL, MC, 

2007a: 44). 

 

Como descrito pelo Manual BRT (2008:499) esse acesso ao transporte público “é conseguido 

através de uma infra-estrutura que seja: de custo acessível, atraente, confortável, direta, 

legível, protegida e segura.” Se um ou mais desses elementos forem desprezados, 

compromete-se o acesso ao TP. Nas nações em desenvolvimento a utilização do TP é muito 

comprometida pela falta de uma infra-estrutura de facilidades para os pedestres e ciclistas. 

Porém, o primeiro passo na implantação de um projeto de TP é oferecer um caminho seguro 

até suas as estações e o seu sucesso está diretamente relacionado com as necessidades dos 

usuários a que se destina. 

 

Aplicando o conceito de sustentabilidade ao sistema de transporte público, a Organization for 

Economic Co-operation and Development,- OECD (1999) estabelece que esse é sustentável 

quando não afeta a saúde da população ou o ecossistema, mas atende as necessidades de 

deslocamentos desta, possibilitando a regeneração dos recursos naturais renováveis, evitando 

assim a degradação ambiental. 

 

A Mobilidade Urbana Sustentável deve estar calcada sobre o seguinte tripé (BRASIL, MC, 

2007a):  

a) Planejamento integrado do transporte público com o uso do solo urbano; 

b) Promoção da circulação não motorizada; 

c) Utilização racional do automóvel, com o objetivo maior de priorizar o cidadão na 

efetivação de seus anseios e necessidades, melhorando as condições gerais de 

deslocamento na cidade.  

 

Para o Banco Mundial (2003:11), “a combinação de uso do solo e planejamento dos 

transportes possibilitou a algumas cidades conciliar alta mobilidade com alta qualidade de 

vida urbana”, e para isso é necessário a restrição do tráfego, focando-se na movimentação das 

pessoas de forma segura, eficiente e ambientalmente sustentável. 
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Repensar a mobilidade urbana, passa pela otimização da utilização de todos os modos de 

transporte, sejam motorizados ou não motorizados, através da intermodalidade, entre os 

diferentes meios de transporte coletivo (ônibus, metro, trem, táxi) e particular (automóvel, 

motocicleta, bicicleta, caminhada). Passa também, pela gestão do sistema de transporte, que 

tem como objetivo a garantia da mobilidade, a qualidade de vida e a defesa do meio ambiente, 

conciliando os interesses dos transportes de mercadorias e de passageiros, independentemente 

do meio de transporte utilizado (UNIÃO EUROPÉIA, 2007). 

 

No entanto, para serem eficazes, as políticas de mobilidade urbana devem adotar uma 

abordagem tão integrada quanto possível, combinando respostas adequadas a problemas 

específicos, com as ferramentas da inovação tecnológica, do desenvolvimento de sistemas de 

transportes não poluentes, seguros e inteligentes, regulação e incentivos econômicos (ibid). 

 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que o transporte público urbano é um serviço 

essencial. Dele depende o acesso das populações mais pobres, que não dispõem de meios de 

transporte próprios para alcançar às oportunidades de trabalho, acesso aos equipamentos e 

serviços sociais e às atividades de integração social (PINTO at. al., 2003). 

 

Para Gomide (2003), o transporte público além de um componente do sistema de mobilidade 

urbana, é também um importante elemento de combate à pobreza. Portanto, se o serviço não 

for adequado às necessidades da população, transforma-se num obstáculo ao acesso às 

oportunidades e atividades essenciais a dignidade humana, contribuindo para exclusão social. 

 

A existência de um serviço de transporte público acessível e de qualidade promove a 

acessibilidade da população a todo o espaço urbano, podendo aumentar a disponibilidade de 

renda e tempo dos mais pobres, propiciando o acesso aos serviços sociais básicos como a 

saúde, a educação e o lazer e às oportunidades de trabalho. Nesse sentido o transporte público 

torna-se um importante promotor da inclusão social, e um forte instrumento de combate à 

pobreza. Em adição, Santos (2003:01) afirma que: 

“todos os segmentos da sociedade são beneficiados pela existência do 
transporte público: os trabalhadores, porque podem atingir o local de trabalho; 
os empresários, porque dispõem de mão-de-obra e do mercado consumidor 
com facilidade; e o conjunto da sociedade, porque, através do transporte 
coletivo, pode usufruir todos os bens e serviços que a vida urbana oferece.”  
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A figura 2.2 esquematiza os impactos do transporte urbano sobre a pobreza. 
 

 

Figura 2.2: Impactos do transporte urbano sobre a pobreza. 

Fonte: GOMIDE, 2003. 

 

Um sistema de transporte público beneficia a sociedade quando existe conectividade entre o 

ponto de origem dos usuários até as estações do TP, sendo o ponto de partida para a melhoria 

da acessibilidade evitando o isolamento das estações de embarque e desembarque e 

aumentando o poder de atratividade do TP. A conectividade, para Dupuy (1993), é a 

existência simultânea de ligações diretas e alternativas entre vários pontos de uma rede, no 

limite como quase um sinônimo de universalidade, quando as localizações conectadas forem à 

maioria dentro de uma mesma totalidade referencial. 

 

Para o Manual de BRT (2008:582), “a conectividade se refere ao grau com que redes viárias 

permitem viagens diretas de um local a outro”. Um desenho urbano que propicie quarteirões 

menores, ruas conectadas e atalhos para o transporte não motorizado pode contribuir para a 

dedução do tempo de viagem e favorecer as viagens de TP. 

 

É importante destacar ainda a ligação do TP e a forma urbana. Para Cervero (1998), a 

metrópole sustentável do futuro manterá uma relação próxima dos serviços de transporte 

público e a sua forma construída, num forte nexo entre o TP e o uso do solo. Ainda, afirma 

que cidades e subúrbios que dão sustentação as viagens de TP devem assumir três dimensões 

estruturadoras, quais sejam, a densidade, a diversidade e o desenho urbano. 
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A densidade vincula-se as altas densidades populacionais urbanas, que possibilitam atrair um 

maior número de pessoas para os trens e os ônibus, visto que em alguns estudos verificou-se 

um número maior de viagens em bairros de maior concentração de domicílios por acre, com o 

mesmo perfil sócio-econômico. No entanto, a assertiva não implica necessariamente em 

serviços de TP de qualidade (ibid).  

 

Quanto à diversidade, implica em que o uso do solo seja composto de um mix ou boa mistura 

de casas, lojas, escritórios e lugares públicos que favoreçam os que utilizam o TP a facilmente 

se conectarem com múltiplos destinos a pé, uma vez que é comum caminhar para iniciar ou 

encerrar a viagem de TP. Alguns estudos demonstram que lojas próximas as casas podem 

encorajar a viagem por TP. Além do mais, esse uso misto do solo pode traduzir-se em fluxos 

de tráfego mais balanceados e bidirecionais otimizando a utilização dos equipamentos de 

transporte público (ibid). 

 

E por fim, o desenho urbano de qualidade, que torne as cidades funcionais e vivas, num 

movimento que chama a atenção por transformar áreas centrais e subúrbios em lugares 

aprazíveis aos pedestres e favoráveis ao TP. Assim, conclui ainda o autor, que do mesmo 

modo que o ambiente construído molda a demanda do TP, os investimentos em TP moldam o 

ambiente construído (ibid). 

 

2.2 TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 

 

É fácil perceber que grande parte dos planejadores em transporte considera o caminhar e o 

andar de bicicleta como modos desatualizados e inferiores para o deslocamento das pessoas 

nas grandes cidades e regiões metropolitanas. No entanto, esses modos estão presentes na vida 

de milhares de pessoas, nos pequenos deslocamentos diários ou complementando os 

deslocamentos dos meios motorizados. 

 

Segundo o Banco Mundial (2003), o transporte não-motorizado é subestimado em seu 

potencial de utilização, pois a grande maioria dos deslocamentos nas grandes cidades é 

realizado a pé, e portanto, sendo realizados por todos os grupos de renda, mas sempre 

esquecidos nas infraestruturas urbanas. Os ciclistas também são esquecidos, como não há uma 

rede de ciclovias e ciclo rotas seguras e de boa qualidade não se faz opção pela bicicleta como 
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meio de transporte e sem usuários, o investimento em infraestrutura cicloviária pode ser 

considerado um desperdício. 

 

Para Litman (2004) inúmeros benefícios sociais, econômicos e ambientais ocorrem quando há 

mudanças de viagens motorizadas para viagens não motorizadas, tais como: 

a) Redução dos congestionamentos; 

b) Redução de problemas com estacionamentos; 

c) Economia de custos com estradas e estacionamentos; 

d) Economia de custos com o transporte; 

e) Redução de acidentes nas estradas; 

f) Melhora a saúde e forma física; 

g) Redução da poluição do ar e sonora; 

h) Conservação de energia; 

i) Aumento do emprego local em virtude da redução do consumo de petróleo e custos 

com veículos; 

j) Cria comunidades amigáveis; 

l) Interação social no espaço público; 

m) Melhora as opções de mobilidade para não motoristas. 

 

Segundo Pendakur (1996 apud GODIN, 2001:14), na busca de novas estratégias e 

metodologias de planejamento do transporte urbano, "o Transporte Não Motorizado pode 

surgir como um instrumento eficaz de melhoramento econômico e ecológico". 

 

Segundo a ANTP (2009), dos 190 milhões de deslocamentos que acontecem diariamente nas 

cidades brasileiras, um percentual de 41%, são realizados por meios não motorizados como a 

pé e por bicicletas. E dentre as viagens motorizadas, 29% são realizadas por transporte 

coletivo. Nesse mesmo estudo, realizado em municípios com mais de 60 mil habitantes, das 

58 bilhões de viagens, 23,5 bilhões foram realizadas por meios não motorizados, seguida do 

modo individual motorizado (automóveis e motocicletas), com 17,3 bilhões e pelo transporte 

coletivo com 17 bilhões. Apesar das viagens realizadas pelos meios não motorizados e 

coletivos serem predominantes nos deslocamentos urbanos, essas viagens são realizadas em 

condições desfavoráveis e tais modos contam ainda com a negligência do poder público. 
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De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2002 apud 

Lacerda, 2006), os automóveis privados ocupam a maior parte do espaço viário, ocupam 60% 

das vias públicas apesar de transportarem cerca de 20% dos passageiros nos deslocamentos 

motorizados, enquanto os ônibus, que transportam 70% dos passageiros, ocupam tão somente 

25% do espaço viário nas cidades pesquisadas. 

 

Para Vasconcellos (2001), a mudança mais profunda para esse quadro, seria pela reapropiação 

do espaço público pelos papeis mais numerosos e vulneráveis, como os de pedestre, ciclista e 

passageiros de transporte público, pois a cultura do automóvel é excludente e responsável pela 

geração de várias externalidades negativas. Para Boareto (2003), uma política de transporte 

urbano com foco na inclusão social deve estar orientada para garantir a mobilidade de pessoas 

e não de veículos.  

 

O custo social e ambiental do uso indiscriminado do automóvel privado já é de conhecimento 

público, no entanto, as políticas públicas continuam a privilegiar investimentos e subsídios 

para o setor.  

 

Para UITP (2006) existe uma correlação das emissões de CO2 com o padrão de mobilidade 

das cidades, como mostra o Quadro 2.1: quanto maior a quota modal de TNM e TP nas 

cidades estudadas, em relação às cidades que dependam principalmente da mobilidade do 

automóvel privado, menor é a produção desse componente, per capita, resultante do transporte 

de passageiros.  
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Quadro 2.1: Correlação entre padrões de mobilidade e as emissões de CO2. 

Cidade 
Percentual de TP, 

Caminhada e Ciclismo 
Emissões de CO2 
(kg per capta ano) 

Houston  5% 5690 kg 
Chicago  13% 2910 kg 
Montreal  26% 1930 kg 
Brusselas 41% 1290 kg 
Madrid  49% 1050 kg 
Londres 50% 1050 kg 
Copenhagen  51% 1070 kg 
Hamburgo 53% 997 kg 
Paris  54% 950 kg 
Munique 55% 1390 kg 
Berlim 61% 774 kg 
Toquio 68% 818 kg 
Hong-Kong  84% 378 kg 

Fonte: UITP (2006) 

 

As cidades com uma partição modal de transporte público, bicicleta e modo a pé acima de 

55%, como mostra o Quadro 2.2,  produzem em média cerca de 2,4 toneladas a menos de 

CO2 do transporte de passageiros per capita por ano do que as cidades em que a quota modal 

de modos motorizados privados é superior a 75%.  

 

   Quadro 2.2: Emissões de CO2 provenientes do transporte de passageiros contra repartição modal. 

Participação dos transportes 
públicos, caminhadas e 
ciclismo na divisão modal 

Abaixo de 
25% 

Entre 
 25 e 40% 

Entre  
40 e 55% 

Acima de 
 55% 

Média de emissões de CO2  
(kg per capita por ano) 

3130 kg 974 kg 953 kg 735 kg 

Exemplos de cidades 

Houston 
Chicago 
Melbourne 

Glasgow 
Manchester 
Lille 
Nantes 

Madri 
Londres 
Copenhagen 
Paris 
Hamburgo 

Berlim 
Tóquio 
Singapura 
Hong Kong 
 

   Fonte: UITP (2006) 

 

A UITP (2006) ainda afirma que os transportes públicos na União Européia são responsáveis 

por 10% das emissões de CO2 em função do transporte urbano de passageiros, enquanto os 

modos privados motorizados são responsáveis por 90%. Este valor pode ser válido em uma 

escala global. Sendo ainda o setor dos transportes responsável por 23% das emissões de CO2 

e também responsável por 13% de todas as emissões de gases do efeito estufa- (GEE). 
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Em função dessa grande participação na emissão de poluentes e emissão dos GEE é 

necessário fomentar o transporte não motorizado e torná-lo prioridade no planejamento de 

transporte e uso do solo, como alternativa viável aos efeitos desse modelo sobre o meio 

ambiente.  

 

O Department of the Environment, Transport and the Regions - DETR (2008) estabelece 

cinco princípios fundamentais para promoção do TNM, que são respectivamente: 

 

Conveniência: a rede cicloviária deve atender a todas as principais origens e destinos e as 

novas instalações devem oferecer vantagens em termos de rotas diretas e / ou redução de 

tempo no deslocamento. As rotas e os principais destinos devem ser devidamente sinalizados 

e as necessidades dos pedestres e ciclistas devem ser priorizadas nos cruzamentos. 

 

Conforto: a infraestrutura deve atender as normas para o desenho universal, que beneficie a 

todo tipo de usuário, com gradientes de largura e qualidade de superfície que propicie 

conforto aos ciclistas e pedestres. 

 

Atratividade: a estética, a redução de ruído e a integração com o entorno são aspectos 

relevantes e devem ser levados em consideração. O ambiente deve ser atraente e livre de lixo 

e cacos de vidro. Os espaços públicos devem ter um bom desenho, e devem ser construídos 

com materiais atraentes para permitir que as pessoas queiram permanecer no local. O 

paisagismo e o mobiliário urbano devem ser bem mantidos para que tornem a região 

envolvente. Ainda devem ser considerados a poluição visual e a segurança pessoal. 

 

Acessibilidade: a rede cicloviária deve ligar origens e destinos-chave, incluindo pontos de 

acesso ao transporte público. As rotas devem ser contínuas e coerentes. Em determinadas 

áreas, terão prioridade sobre o tráfego motorizado, especialmente no cruzamento de vias 

movimentadas. Rotas devem ser fornecidas na entrada e na saída de áreas normalmente 

inacessíveis aos motorizados, como parques e áreas restritas aos carros.  As necessidades de 

pessoas com vários tipos e graus de deficiência devem ser levadas em conta através da 

consulta e do desenho. 

 

Segurança: não apenas a infra-estrutura deve ser segura, mas deve ser percebida como segura 

pelos usuários. Volumes de tráfego e velocidade devem ser reduzidos na medida do possível, 
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para criar condições mais seguras para pedestres e ciclistas com redistribuição de espaço 

dentro das vias, em favor desses, diminuindo o conflito com os motorizados. Os defeitos na 

via devem ser logo reparados e a vegetação cortada regularmente para preservar a largura 

disponível e o campo de visão. O risco de crime pode ser reduzido através da eliminação de 

pontos de riscos ao longo da rota, fornecimento de iluminação e presença de vigilância 

passiva das lojas vizinhas ou da própria comunidade. Os bicicletários e paraciclos devem ser 

localizados onde as pessoas utilizam as instalações e podem se sentir seguros. 

 

2.3 A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

 

O uso da bicicleta como meio de transporte, seja como modo principal ou modo alimentador 

do TP, pode contribuir significativamente para solução dos graves problemas de mobilidade 

urbana nas cidades. É considerado o meio de transporte de uso energético mais racional, 

limpo e que não emite gases que fomentam o efeito estufa, responsáveis pelas mudanças 

climáticas. Além do mais, é silenciosa e não contribui para o agravamento da poluição sonora. 

 

No mundo hoje há um consenso acerca do aumento de políticas que privilegiam a bicicleta 

como meio de transporte. As conferências internacionais Velo-City e Velo Mondial têm 

ampliado a visão técnica, política e administrativa quanto aos ganhos do ciclismo como meio 

de transporte (I-CE, 2007). 

 

Para Câmara (1998), a bicicleta é um meio de transporte flexível e econômico e que em áreas 

urbanas, com menos de 5 km, compete igualmente com o transporte motorizado. Ela requer 

pouco espaço para o deslocamento com baixo consumo de energia e é o meio de transporte 

mais veloz numa cidade congestionada, podendo ser, até 50% mais rápida do que o 

automóvel.  

 

Segundo Ferreira (2007), uma estratégia possível e desejável e muito competitiva em favor da 

bicicleta seria a construção de facilidades em um raio entre 2 e 5 Km ao redor dos pontos de 

embarque e desembarque de TP. 

 

A Comissão Européia (2000), afirma que a bicicleta pode contribuir para tornar o transporte 

público mais atraente em virtude de uma melhor acessibilidade, com base num deslocamento 
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de 10 minutos de duração invariável, esse sendo realizado por bicicleta, se multiplica por 15 a 

zona de influência de uma parada de transporte público. 

 

    Quadro 2.3: Zona de influência 

Deslocamento Vel. média Distância percorrida 
em 10 minutos. 

Zona de influência 

A pé 5 Km 0,8 Km 2 Km² 
Por bicicleta 20 Km 3,2 Km 32Km² 

 Fonte: Comissão Européia, 2000 

 

Pode-se afirmar que por suas características intrínsecas e possibilidades de integrar com o TP, 

a bicicleta pode assumir um papel mais relevante como medida de melhoria da mobilidade 

urbana. 

 

Três características da bicicleta justificam o incentivo do seu uso para as viagens diárias 

pendulares de casa-trabalho, casa-escola, pequenas compras e pequenos deslocamentos dentro 

dos bairros. São elas: 

• O Baixo Custo de aquisição e manutenção 

 

Uma das grandes vantagens da bicicleta como meio de transporte é o seu baixo custo de 

aquisição. Os modelos mais baratos custam em torno de U$ 100,00 bem abaixo do salário 

mínimo atual de R$ 510,00, sendo portanto um veículo acessível as camadas populares. 

Seu custo de manutenção é pequeno e com farta mão de obra para realização dos reparos. 

Em relação aos outros meios de transporte individual seu custo de manutenção é 

desprezível. 

 

Doze exemplos de custos de peças mais utilizadas para a manutenção corretiva são: 
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Quadro 2.4: Tabela de preços de peças mais utilizadas. 

Quant. Peças Preço  

Unidade Pneu aro 26 A partir de R$ 12,70 
Unidade Câmara de ar A partir de R$ 4,39 
Unidade Corrente A partir de R$ 5,00 
Unidade Catraca A partir de R$ 3,29 
Unidade Pé de vela ou “z” A partir de R$ 12,74 
Unidade Pedal A partir de R$ 4,38 
Par Punho A partir de R$ 1,13 
Unidade Selim A partir de R$ 5,00 
Unidade Cabo de freio dianteiro A partir de R$ 1,00 
Unidade Cabo de freio traseiro A partir de R$ 1,50 
Unidade Jante A partir de R$ 26,14 
Unidade Freio A partir de R$ 6,78 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 
* Pesquisa realizada na Norte Bike. (081) (3268-5311) 

 

• A Eficiência energética 

 

Quanto à eficiência energética da bicicleta, Hughes (1994) afirma ser o modo de 

transporte não motorizado que apresenta o menor consumo de energia primária em MJ 

(Mega Joule) por passageiro - km. Se comparado com a opção de caminhar ver figura 2.3, 

o uso da bicicleta consome metade da energia para uma mesma distância a uma 

velocidade três vezes maior, considerando velocidades de 5 km/h para a caminhada e 15 

km/h para a bicicleta, tornando-se o modal com o uso mais racional da energia para o 

transporte. 
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Figura 2.3: Consumo de energia primária por modo de transporte. 

 

Fonte: Hughes, 1994 

 

Mais uma vez, pode-se observar os modais no quadro comparativo a seguir, e constatar as 

vantagens da bicicleta como meio de transporte em relação a outros modos de transporte. 

No que tange ao consumo de energia e poluição, esse meio se mostra sustentável na 

medida em que o consumo de energia se restringe a tração humana, não expelindo 

nenhum tipo de particulado que venha provocar poluição. Para resumir, o uso da bicicleta 

só consome energia metabólica, ou seja, energia humana. 

 

Quadro 2.5: Comparativo de consumo de energia e poluição entre modais de transporte.  

ÍNDICES POR PASS-KM  
MODO 

 ENERGIA1 POLUIÇÃO2 CUSTO TOTAL3 ÁREA DE VIA 

Ônibus 1,0 1,0 1,0 1,0 
Moto 1,9 14,0 3,9 4,2 
Auto 4,5 6,4 8,0 6,4 
Bicicleta 0 0 0,1 1,1 
Fonte: ANTP, 2006  
 
 
 
 

 
 

                                                 
¹Base calculada em gramas equivalentes de petróleo (diesel e gasolina); 2 Monóxido de carbono (CO), 
Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Material Particulado (MP); 3 Custos totais 
(fixos e variáveis) Quadro 2.5. 
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• Baixo Impacto Ambiental 

 

A bicicleta ao se deslocar nos centros urbanos não emite poluentes e particulados que 

afetem diretamente o meio ambiente. Nem tão pouco, produz gases que fomentam o efeito 

estufa, pois se utiliza basicamente da tração humana tornando-se um veículo sustentável 

por excelência. 

 

A bicicleta mantém outra característica ambiental favorável, que é a baixa emissão sonora 

em seu deslocamento. Difere dos meios motorizados que emitem altas freqüências sonoras 

ao se deslocarem e contribuem significativamente com os altos índices de poluição sonora 

nas cidades. 

 

Estudos demonstram que o ciclista respira menos poluentes, para um mesmo trajeto, que 

os que circulam dentro dos automóveis, devido, em parte, a concentração de poluentes no 

interior do veículo, como mostra o quadro 2.5 (IDAE, 2007:16). 

 
Quadro 2.6: Medidas máximas de concentração de contaminantes respirados em 
uma hora pelos ciclistas e automobilistas, em um mesmo trajeto e em um mesmo 
momento. 
 Ciclista (g/m³) Automobilista (g/m³) 
Monóxido de carbono (CO) 2.670 6.730 
Dióxido de nitrogênio (NO2) 156 277 
Benzeno 23 138 
Tolueno 72 373 
Xileno 46 193 

Fonte: The exposure of cyclists, car drivers and pedestrians to traffic-related air-
pollutants, Van Wijnen/Verhoeff/Henk/Van Brugen, 1995 apud IDEA, 2007) 
 

Ao comparar-se o desempenho da bicicleta em relação ao automóvel e a motocicleta, verifica-

se que essa se torna bastante competitiva, como modo de transporte cotidiano, em função dos 

ganhos econômicos, sociais e ambientais decorrentes de sua utilização. O Quadro 2.7, mostra 

o desempenho comparativo entre esses veículos em relação a 14 critérios. 
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 Quadro 2.7: Matriz de desempenho dos veículos individuais em tráfego urbano. 

DESEMPENHO CRITÉRIOS 

Automóvel Moto Bicicleta 

OBSERVAÇÕES 

Consumo de combustível Alto Médio - Energia/usuário/Km 

Eficiência energética Baixa Baixa Alta  

Segurança do usuário Média Baixa Baixa  

Taxa de ocupação Baixa Média Alta Ocupação média/ 
capacidade 

Flexibilização de utilização Baixa Média Alta  

Capacidade de carga Alta Média Baixa  

Velocidade porta-a-porta Variável* Alta Alta  

Demanda por espaço público Alto Médio Baixo  

Custo para a comunidade Alto Baixo Baixo Infraestrutura, energia 
etc. 

Custo para o usuário Alto Médio Baixo Aquisição e manutenção 

Pertubação ambiental Alta Alta - Barulho e gases 

Contribuição à saúde - - Alta Saúde física e psíquica 

Conforto do usuário Alto Médio Baixo  

Status do usuário Alta Médio Baixo  

 Fonte: GEIPOT, 2001 
*Depende do tráfego e da facilidade de estacionamento.  

 

Do mesmo modo, numa comparação entre modos de transporte, para uma distância de 5 km 

percorrida na cidade, como mostra a figura 2.4, a bicicleta, na maior parte das vezes, torna-se 

um meio de deslocamento tão eficiente como o automóvel (tempo contado de porta a porta). 
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Figura 2.4: Comparativo entre modais de transporte para uma distância de 5 Km. 

 

Fonte: Comissão Européia, 2000. 

 

Por outro lado, é bom lembrar que os critérios segurança do usuário e status do usuário, vistos 

como desfavoráveis no quadro 2.7, têm no primeiro, as transferências das externalidades dos 

motorizados sobre a bicicleta como também um desenho urbano que a torna vulnerável pela 

ausência de uma infraestrutura de apoio e no segundo critério citado, a imagem da bicicleta 

está atrelada a idéia de que esse é o veículo mais utilizado por trabalhadores de baixa renda.  

 

A bicicleta com suas vantagens técnicas e operacionais poderá vir a ser inserida no sistema de 

transporte das cidades e regiões metropolitanas, como um veículo alimentador do transporte 

público ou utilizado preferencialmente para a micro acessibilidade, atendendo plenamente a 

esse novo paradigma da mobilidade urbana sustentável. A integração entre a bicicleta e TP 

potencializa esses modos de transporte e cria uma relação de complementaridade entre esses 

meios de transporte.  
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CAPÍTULO 3- INTEGRAÇÃO DE MODOS DE TRANSPORTE. 

 

Este capítulo aborda a integração entre diferentes modos de transporte, a infraestrutura 

necessária e as barreiras à integração. Em particular, trata especificamente da integração da 

bicicleta com o transporte público. Em seguida relatam-se experiências internacionais em 

diferentes continentes e nacionais em estados brasileiros que já consolidaram uma política de 

fomento a intermodalidade bicicleta-trem. Ressalta-se ainda pesquisas relacionadas ao assunto 

e o marco legal em favor da bicicleta. 

 

3.1 INFRAESTRUTURA E BARREIRAS PARA INTEGRAÇÃO ENTRE MODOS DE 

TRANSPORTE. 

 

Os recursos de transporte em uma área urbana consistem em infra-estrutura e material 

rodante: a primeira são as rodovias, as ferrovias, os terminais de embarque e desembarque, os 

estacionamentos, etc.; a segunda são os veículos motorizados e não motorizados, como o 

ônibus, o trem, o automóvel, a moto, a bicicleta, etc. Esses recursos oferecem uma 

multiplicidade de opções para a realização de uma viagem. No entanto, são opções modais 

interdependentes que fazem parte do sistema de transporte urbano. Se combinados, podem 

trazer grandes benefícios para a população e ao meio ambiente. A integração de modos de 

transporte é uma estratégia que permite ao mesmo tempo fornecer maior acessibilidade aos 

usuários como também de racionalizar a oferta dos serviços de transportes (CAVALCANTE, 

2002). 

 

Para tornar um sistema de transporte público mais atraente e competitivo é necessário promover uma 

completa integração entre os diversos modos de transporte, tornando-os parte de uma rede integrada 

que permita o acesso a qualquer lugar da cidade de modo seguro e confortável, com um menor custo 

possível. 

 

Para Souza, (2008:1)  

“Há necessidade urgente de promover a integração intermodal para atingir 
melhor desempenho dos sistemas de transporte público. Isto significa 
articulação de diferentes modos de transporte, conferindo-lhes por um lado 
o papel estruturante (metrô, trem, VLT e BRT) e, por outro, alimentador 
(ônibus, microônibus, van, bicicleta e a pé), de maneira a propiciar 
alternativas de qualidade para a população. Somente assim existem as 
possibilidades de competitividade de transporte público com o automóvel 
que apresenta uso crescente nas cidades brasileiras.”  
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Batista (2002), por sua vez, classifica os tipos de integração, em função das questões 

relacionadas à organização institucional, a operação, o espaço físico, a estrutura tarifária e a 

informação. Essas questões são presentes na operação de um sistema de transportes, em 

função da ação natural de interesses divergentes entre gestores, operadores e usuários. Cada 

um desses aspectos, vistos individualmente, são parcelas distintas, porém interligadas, da 

problemática da integração modal no sistema de transporte público de passageiros. 

 

May, Kelly e Shepherd (2006) afirmam que para integrar modos de transportes é necessário 

remover obstáculos. Os autores citam cinco deles, que podem inviabilizar qualquer projeto de 

integração: 

a) Obstáculos jurídicos e institucionais – Esse obstáculo consiste na ausência de 

legalidade para promoção da integração; 

b) Barreiras financeiras – são as restrições orçamentárias e a ausência de financiamentos, 

para as estratégias de integração, bem como as limitações na flexibilidade com que as 

receitas podem ser usadas para implantação do projeto.  

c) Barreiras políticas e culturais – Essa barreira é a falta de aceitação pública de um 

projeto de integração, com restrições impostas por grupos de pressão e atitudes e 

comportamentos da sociedade contrários ao projeto, que podem se tornar grandes 

obstáculos a sua efetivação; 

d) Limitações práticas em função do uso da terra e barreiras tecnológicas – A integração 

pode ser inviabilizada em função dos custos de desapropriação de áreas centrais e 

valorizadas, como também, em relação ao tipo de tecnologia adotada para o projeto; 

e)  Falta de competência e especialização – Ausência de um corpo de técnicos capaz de 

promover a integração entre modos de transporte. 

 

Para o Banco Mundial (2003:154), existem dois grandes problemas para se efetivar o modelo 

de integração. O primeiro, é que em função dos interesses divergentes dos atores envolvidos, 

a integração completa poderá levar anos para se tornar realidade. Cita para isso algumas 

razões importantes, tais como: 

“• A fragmentação da responsabilidade operacional entre os modais (e no 
caso de sistemas de ônibus, dentro do modal) significa que inexiste 
responsabilidade institucional para oferecer uma interligação apropriada. 

 
• A fragmentação de jurisdições freqüentemente acentua esse problema, 
com a responsabilidade por modais sobre trilhos recaindo sobre os governos 
estaduais ou nacionais e a dos ônibus, sobre as prefeituras. 
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• Os serviços de ônibus são quase sempre regulamentados por organismos 
que operam de forma totalmente independente de outras instituições ligadas 
aos transportes. 
 
• Os operadores de ônibus, que via de regra possuem um poderoso lobby 
político, podem resistir à redução de sua participação no mercado como um 
todo. 

 
• A reestruturação dos serviços formais de ônibus, se não for compreendida 
como benéfica para a grande maioria dos passageiros, pode ser suplantada 
pelo surgimento de transportes informais que controlam, em grande escala, 
as conexões diretas de ponto a ponto.” 

 

O segundo problema, é que, mesmo havendo um ambiente favorável para os acordos 

institucionais, que facilite a integração física e tarifária, nem sempre seus efeitos atingem a 

totalidade da população. 

 

No papel estruturador, os sistemas de transporte sobre trilhos para que possam ser 

alimentados, em função de sua imensa capacidade de transporte, necessitam de uma efetiva 

integração de modos de transporte. Muitas vezes é necessário a construção de terminais de 

transbordo para ocorrer essa integração, sobrecarregando financeiramente essas operadoras ou 

os agentes que administram os sistemas de transporte. 

 

É comum a utilização dos serviços de ônibus para alimentar as estações de trens. No entanto 

essa opção aumenta o número de interligações, impondo aumento de custos e de tempo de 

conexão. O sucesso para uma integração eficaz entre modos, demanda uma poderosa 

autoridade de coordenação regional, apoiada pelos diferentes níveis governamentais, afim de 

que se possa pavimentar essa integração (ibid). 

 

3.2 INTEGRAÇÃO BICICLETA COM O TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

Para que ocorra a completa integração da bicicleta com o TP é necessário a implantação de 

elementos do sistema cicloviário ou infraestrutura de facilidades para o ciclista, como forma 

de facilitar o uso da bicicleta como meio de transporte alimentador. Torna-se necessário para 

melhor compreensão do texto, a definição de cinco termos recorrentes, integrantes desse 

sistema. Foram utilizadas como base, as definições do GEIPOT (2001) e do Ministério das 

Cidades (2007b). São elas: 
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• Via ciclável- São vias de tráfego motorizado onde a circulação de bicicletas pode 

ocorrer de forma segura. 

• Ciclofaixa – Faixa de rolamento em uma determinada via, destinado à circulação das 

bicicletas, separada do tráfego motorizado através de dispositivos delimitadores e 

recursos de sinalização. 

• Ciclovia – É a mais importante infraestrutura, destinada a circulação das bicicletas, 

pois é totalmente separada do tráfego motorizado apresentando o maior nível de 

segurança e conforto aos ciclistas.  

• Paraciclo – São estacionamentos para bicicletas, caracterizado como de curta duração, 

com um número limitado de vagas e simplicidade de projeto. 

• Bicicletário- São estacionamentos com infraestrutura de médio ou grande porte, 

caracterizados como de longa duração, podem ainda incluir controle de acesso e 

serviços de apoio ao ciclista. Geralmente são implantados em locais de grande 

circulação de bicicletas, como fábricas e terminais de transporte.  

 

Para o Ministério das Cidades, a integração bicicleta-transporte público tem dois objetivos 

diretos: o primeiro de “incluir a bicicleta como modo de transporte habitual nas viagens por 

motivo de trabalho nas cidades”; e o segundo de “reforçar modos coletivos como principais 

meios de transporte para viagens médias e longas das populações nos médios e grandes 

aglomerados humanos.” (BRASIL, MC, 2007b: 176). 

 

Essa integração da bicicleta com o TP pode ainda ser realizada exclusivamente com o ônibus, 

com o trem ou barcos e balsas. A modalidade Bicicleta – Ônibus já bastante utilizado em 

diversos países consiste no estacionamento da bicicleta em paraciclos ou bicicletários, nas 

paradas de ônibus. Também podem ser transportadas junto ao veículo, em equipamento 

fixado externamente, geralmente na dianteira do ônibus, visto por muitos técnicos, como uma 

solução de difícil implementação e com baixos resultados, em função do tempo despendido 

para a colocação e retirada da bicicleta durante a viagem, principalmente nas grandes cidades 

em função dos grandes congestionamentos, especialmente nos horários de pico (GEIPOT, 

2001; BRASIL, MC, 2007b). 

 

A modalidade Bicicleta – Trem é uma realidade de integração muito difundida na Europa, 

Ásia, algumas Cidades da América do Norte e experiências de sucesso em Santiago, Bogotá, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Essa integração consiste no estacionamento da bicicleta dentro ou 
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próximo dos terminais de embarque e desembarque dos sistemas de transporte sobre trilhos, 

cabendo a operadora o compromisso de manter a segurança da bicicleta em bicicletários 

estruturados. Em alguns casos há tarifação para o serviço. A bicicleta também pode ser 

transportada nas composições, no entanto, há sempre restrições de horários e locais 

específicos dentro dos carros para o transporte (ibid). 

 

A modalidade Bicicleta – Barcos ou Balsas utilizado entre Guarujá e Santos, Ilhabela e São 

Sebastião, Paquetá e Niterói, e diversas cidades do Norte Brasileiro, é uma modalidade viável 

em função do potencial de carga das embarcações não trazendo transtornos operacionais para 

o embarque e desembarque das bicicletas (ibid). 

 

Vários autores advogam que a integração da bicicleta com o Transporte Público é 

mutuamente benéfico, pois potencializa os benefícios de ambos os modos, incrementando o 

ciclismo e proporcionando uma maior utilização do TP. (BRONS et al. 2009; GIVONI E 

RIETVELD 2007; HEGGER 2007; MARTENS 2004 e 2007; TRB 2005; U.S. DOT, 1998 

apud PUCHER, 2009). A bicicleta coopera com o transporte público, aumentando a área de 

captação de usuários, andando a um custo muito mais baixo do que qualquer outro modo de 

transporte de alimentação. O acesso ao transporte público ajuda os ciclistas a realizarem 

viagens mais longas do que aquele possível por bicicleta, como também pode proporcionar 

alternativas adequadas quando os ciclistas enfrentam mal clima, uma topografia adversa, as 

lacunas na rede de ciclismo e possível falhas mecânicas. 

 

Pode-se afirmar que a integração entre a bicicleta e os modos de transporte motorizados 

público constitui um grande desafio para as políticas de transporte urbano. As ações voltadas 

para esta finalidade envolverão esforços políticos, técnicos e financeiros, além de um novo 

olhar para a mobilidade urbana. 

 

Costa (2007) elenca seis situações encontradas nas estações metroferroviárias no estudo de 

caso sobre o Corredor Ranjuez-Madri na Espanha, que se tornam barreiras para a 

intermodalidade entre o trem e a bicicleta, que podem ser consideradas também, uma 

realidade presente nos sistemas metroferroviários brasileiros. São elas: 

• Ausência de infraestrutura para a integração com o TNM; 

• Locais inapropriados para estacionamento de bicicletas; 

• Vandalismo nas bicicletas; 
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• Falta de vigilância e iluminação; 

• Falta de informação e sinalização aos ciclistas; 

• Falta de comunicação com a população local. 

 

Tais barreiras desestimulam a utilização da bicicleta como modo alimentador para o TP, até 

mesmo para os usuários que residem próximos as estações de embarque e desembarque, em 

função das dificuldades para estacionar a bicicleta e dos riscos de furtos e vandalismo para o 

equipamento. 

 

Puccher e Buehler (2009) afirmam que praticamente todas as grandes cidades dos EUA e 

Canadá empreenderam uma série de medidas para integrar a bicicleta ao transporte público. 

As cinco principais medidas para promover essa integração são: 

 

1) Bicicletários e paraciclos em estações de trens e paradas de ônibus, com diferentes graus de 

abrigo e segurança. 

 

2) Estações multifuncionais que além de fornecerem bicicletários, fornecem uma gama de 

serviços, como aluguel de bicicletas, reparos, vendas de peças e acessórios, lavagem da 

bicicleta, chuveiros e armários e centros de informação turística para os ciclistas. 

 

3) Suportes  para o transporte de bicicletas em ônibus, geralmente no exterior do veículo, mas, 

ocasionalmente, guardadas internamente. 

 

4) Permissão para o transporte de bicicletas a bordo de veículos ferroviários, às vezes com 

prateleiras, ganchos, ou até mesmo carros destinados ao transporte das bicicletas nos trens. 

 

5) Implantação de ciclovias e vias cicláveis nas ruas que levam às estações de transportes 

públicos, facilitando assim o papel da bicicleta como modo alimentador e coletor para os 

transportes públicos. 

 

Segundo Pazos (2007), há basicamente três formas de integrar a bicicleta com o TP: 

Na primeira, a bicicleta é utilizada no início ou fim da viagem principal, realizando-se a 

conexão aos locais de embarque dos sistemas de TP, geralmente utilizada para viagens acima 

de 5 Km, em que o ciclista realiza parte de sua viagem com bicicleta e outra com o serviço de 
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TP. Esta opção demanda uma infraestrutura de facilidades, como paraciclos, bicicletários e 

vias cicláveis. Esse modelo favorece as viagens iniciadas nos subúrbios ou regiões 

intermunicipais, em que há mais facilidades para implantação de estacionamentos. 

 

Na segunda, a bicicleta é utilizada para a microacessibilidade, através de um sistema de 

aluguel, que servirá de apoio ao sistema de TP em áreas adensadas, ou regiões centrais de 

concentração de comércio, serviços e negócios. É aquela em que o usuário chega às estações 

de TP e encontram a disposição bicicletas para aluguel ou empréstimo para acessarem 

internamente essa região. 

 

Na terceira, a bicicleta é utilizada em todo o trajeto, embarcando-se no sistema de TP. No 

entanto, essa modalidade, é condicionada pelas operadoras aos horários de menor demanda 

como finais de semana ou feriados, ou permitida no sentido contrário ao pico em dias úteis, 

visto que, para os operadores, as bicicletas ocupam espaço de outros usuários. 

 

A intermodalidade bicicleta-TP, melhora significativamente o potencial de acessibilidade ao 

transporte público, pois a bicicleta é um modo de transporte mais rápido que o caminhar e 

mais flexível que o próprio TP, agregando demanda, especialmente aos sistemas menos 

flexíveis como o trem metropolitano e o metrô. Esse uso combinado pode se tornar uma 

excelente alternativa ao uso indiscriminado do automóvel privado, pois oferece ganhos 

sociais, econômicos e ambientais (KEIJER; RIETVELD, 2000; PRANGE, apud MARTENS, 

2004). 

 

Dessa forma, teríamos um menor custo com o transporte para famílias, principalmente as de 

baixa renda, redução do consumo de combustíveis fósseis, menor poluição do ar e sonora, 

menos congestionamentos e diminuição dos acidentes de trânsito. A extensão dos ganhos, 

dependeria do números de viagens de motorizados substituídas pela integração bicicleta-TP. 

Mesmo que a predominância fosse pelas viagens alimentadoras ao sistema de TP, já seriam 

ponto de partida para minimizar a poluição e os níveis de congestionamento nos arredores de 

acesso as estações de embarque. 

 

Para que a bicicleta seja utilizada como meio de transporte e modo alimentador do TP é 

necessário vontade política e participação da sociedade civil, convergindo para um consenso 
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em favor da mobilidade urbana sustentável. Para isso é necessário criar um fórum de 

participação entre todos os atores implicados em defesa de sua implantação. 

 

O IDEA (2008), propõe que no âmbito municipal, a ferramenta que guiará o uso da bicicleta 

como um meio de transporte urbano é a melhora da infraestrutura cicloviária para os usuários, 

através de um Plano Diretor de Mobilidade Urbana estratégico, tendo como foco a bicicleta, 

onde se define objetivos gerais, planejamento dos recursos necessários e estabelecimento de 

indicadores para as avaliações e correções de rumo. Essas políticas devem se desenvolver em 

um marco de participação popular, onde participem todos os atores envolvidos com a 

mobilidade sustentável.  

 

3.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DA 

BICICLETA COM O TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

As experiências tratadas nesse capítulo reforçam a importância da intermodalidade 

especificamente entre bicicleta-trem, que já é uma realidade concreta e viável entre muitas 

empresas metroferroviárias. No entanto, não foi possível trazer a luz todos os detalhas 

operacionais dessas experiências, como por exemplo, os dados de demanda de utilização, o 

modelo de gestão e os custos operacionais desses bicicletários, visto que nem sempre a 

operadora os tem ou os disponibiliza para o conhecimento público. A seleção dessas 

experiências toma como base as estratégias das operadoras metroferroviárias na promoção da 

intermodalidade bicicleta-trem.  

 

3.3.1 Operadora: Metrô de Amsterdã; Holanda – Amsterdã. 

 

O Metrô de Amsterdã é um misto de trens regionais rápidos e sistema de metrô. O sistema é 

composto por quatro linhas, com uma extensão de 42,5 Km e 52 estações. Utiliza bitola 

padrão de 1,435 mm e opera em 750 Volts corrente contínua (CC). A rede é operada pela 

Vervoerbedrijf Gemeentelijk, empresa que também opera os bondes, barcas e ônibus locais 

(www.urbanrail.net). 

 

Após a privatização do sistema, em 1995, as autoridades nacionais permaneceram com a 

prerrogativa de promover a intermodalidade bicicleta-trem, investindo em facilidades para os 

ciclistas, especialmente grandes estacionamentos para as bicicletas nas estações ou muito 
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próximo a essas. Além desses estacionamentos, são oferecidos diversos serviços de apoio ao 

ciclista como: manutenção, lavagem e armários e é permitido o embarque de até duas 

bicicletas por vagão, em qualquer hora do dia (PAZOS, 2007). 

 

Na estação Central do Metrô, foi construído um dos maiores complexos de estacionamentos 

para bicicletas do mundo (ver figuras 3.1 e 3.2), havendo mais de 5000 vagas de 

estacionamentos disponíveis. Tal estratégia pode ser considerada um grande negócio 

envolvendo mais de €100 milhões anuais em torno das receitas de estacionamentos e serviços 

adicionais (idid). 

 

Figura 3.1: Edifício garagem em Amsterdã. 
Fonte: www.apocalipsemotorizado.net 

Figura 3.2: Edifício garagem em Amsterdã. 
Fonte: www.apocalipsemotorizado.net 

 

3.3.2 Operadora: Metrô de Pequim; China – Cidade de Pequim 

 

A Bicicleta era um modo dominante de transporte nas cidades chinesas. No entanto, o 

percentual de utilização da bicicleta caiu drasticamente durante estes últimos anos, em função 

da popularização dos automóveis particulares. Contudo, por conseqüência das externalidades 

dos meios motorizados, a bicicleta renasce como veículo sustentável e com grande 

popularidade entre os chineses. Só a linha 13 do Metrô possui em torno de 9.000 vagas de 

estacionamentos para bicicletas que não são suficientes para a demanda local, como mostra a 

figura 3.3 (MAI et. al., s/d). 
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Figura 3.3: Bicicletários da Linha 13. 
Fonte: MAI et. al., s/d 
 

Ainda, em parceria com a empresa Fangzhou Company, iniciou um projeto de integração de 

bicicletas públicas para aluguel, com a construção de bicicletários anexos as estações de 

embarque e desembarque, ofertando, na primeira etapa, 10.000 unidades para os usuários, 

como mostra a Figura 3.4.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Bicicletas para aluguel da empresa Fangzhou Company. 
Fonte: MAI et al, s/d 

 

3.3.3 Operadora: Deutsche Bahn (DB); Alemanha - Cidades de Waimar e Erfurt.  

 

A DB maior empresa de serviços de trens da Europa implantou um programa de apoio a 

integração bicicleta-trem nos trens intermunicipais e regionais, facilitando o acesso do ciclista 

e sua bicicleta aos vagões de passageiros devidamente sinalizados, através de uma ampla 

campanha de comunicação visual nos trens, como adesivos, revistas, folders e espaços 

destinados preferencialmente aos ciclistas, como mostra a figura 3.5. 
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Figura 3.5: Embarque de ciclista pela DB. 
Fonte: Acervo do Autor 

 

Há muitos exemplos de estacionamento de bicicletas na DB, desde os pequenos 

estacionamentos abertos e localizados anexo às estações de trens das pequenas cidades 

servidas pela operadora, como mostra a figura 3.6 e 3.7, na cidade de Waimar, até os grandes 

estacionamentos fechados e tarifados nas grandes estações do sistema DB, como mostra a 

figura 3.8 e 3.9, em Erfurt. Geralmente os estacionamentos para bicicletas são vizinhos ou 

muito próximos as estações de embarque e desembarque da operadora. 

 

Nas grandes cidades alemãs a DB passou a oferecer um serviço de aluguel de bicicletas 

denominado de Callabike em que por telefone se realiza o aluguel de uma bicicleta, não sendo 

tarifados os primeiros 30 minutos de utilização. O minuto é tarifado em € 0,08, o dia (24 

horas) em € 15.00, a semana (7 dias) em € 60.00, e o mês em € 36,00. A inscrição para o 

serviço deverá ser realizada em sítio eletrônico da companhia e o cliente deve ser portador de 

um cartão de crédito válido (www.callabike-interaktiv.de). 
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Figura 3.6: Weimar Hauptbahnhof 
Fonte: Acervo do Autor 

Figura 3.7: Weimar  Hauptbahnhof 
Fonte: Acervo do Autor 

  

  

Figura 3.8: Erfurt Hauptbahnhof 
Fonte: Acervo do Autor 

Figura 3.9: Erfurt Hauptbahnhof 
Fonte: Acervo do Autor 

 

3.3.4 Operadora: Metro Santiago; Chile – Cidade Santiago. 

 

BiciMetro é o programa do metro de Santiago, que tem como objetivo integrar a bicicleta ao 

sistema de metrô, através de bicicletários devidamente vigiados pelos empregados da 

companhia. Cada usuário paga uma taxa de 300 pesos diários, ou 1000 pesos por cinco dias 

de uso. Ao cambio do dia 24.02.2011 (http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas), esse valor 

corresponde a cerca de R$ 1,00. Além disso, o processo de registo é simples: os ciclistas após 

serem cadastrados, passam a fazer uso do bicicletário de segunda a sábado, das 07h às 22h, e 

domingos de 8h às 21h. Existem bicicletários padronizados como mostra as figuras 3.10 e 

3.11, nas seguintes estações (www.metrosantiago.cl):  

• Escuela Militar (L1) 
• Vespucio Norte (L2) 
• La Cisterna (L2) 
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• Cristóbal Colón (L4) 
• Grecia (L4) 
• Las Mercedes (L4) 
• Gruta de Lourdes (L5) 
• Blanqueado (L5) 
• Pudahuel (L5) 

 

  

Figura 3.10: Bicicletário Metro Santiago 
Fonte: Metro Santiago 

Figura 3.11: Bicicletário Metro Santiago 
Fonte: Metro Santiago 

 

3.3.5 Operadora: Transmilênio; Colômbia – Cidade de Bogotá. 

 

O Transmilênio apesar de não ser uma operadora metroferroviária, foi incluída nesse trabalho 

em função de suas características operacionais semelhantes aos sistemas metroferroviários, 

com intervalos padronizados, via segregada, sem nenhuma interferência do tráfego urbano 

sobre seu desempenho operacional, com estações de embarque e desembarque. 

 

Esse projeto, modelo de integração do TP com o TNM, está localizado na cidade de Bogotá, 

onde foram construídos mais de 350 km de ciclovias durante o final dos anos oitenta e início 

dos anos dois mil, provocando um incremento de 0,5 % para 5% no número total das viagens 

diárias por bicicleta como meio de transporte. Esse vertiginoso incremento de viagens por 

bicicleta decorreu em função de uma série de facilidades em favor do Transporte Não 

Motorizado (PENALOSA, 2005 apud XAVIER, 2007). 
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Figura: 3.12: Bicicletário Estação TransMilenio, Bogotá 

 

Fonte: FERREIRA, 2007. 
 

A existência de bicicletários localizados nos terminais do TransMilênio, permitem que os 

ciclistas guardem as bicicletas com total segurança. Os custos de operação e manutenção do 

bicicletário são cobertos pela própria operação do sistema de transportes públicos, sem 

necessidade de subsídio (XAVIER, 2007). 

 

3.3.6 Operadora: Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos – (CPTM); – Cidade de 

Mauá - Projeto ASCOBIKE- BRASIL 

  

A experiência de maior sucesso no Brasil de integração modal bicicleta-trem está localizada 

na Cidade de Mauá, Região Metropolitana de São Paulo, grande ABC. A Associação dos 

Condutores de Bicicletas de Mauá - ASCOBIKE é uma organização não governamental, 

fundada pelo ferroviário da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) Adilson Alcântara 

em 2001, que nesta época ocupava o cargo de chefe da estação e foi encarregado de encontrar 

uma solução para as 200 bicicletas que ficavam precariamente amarradas todos os dias nas 

grades da estação Mauá, dificultando a circulação de pedestres e passageiros (FERREIRA, 

2007). 

 

A solução encontrada pelo ferroviário foi organizar os ciclistas, fundar uma associação e 

construir um bicicletário, proporcionando aos usuários do trem um local adequado e seguro 

para o estacionamento das bicicletas.  
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Foi firmado um acordo de concessão de área ociosa entre a ASCOBIKE e à CPTM, vizinha à 

estação, localizada sob a passarela de pedestres, para abrigar o bicicletário. Desde então, o 

número de adeptos do ciclismo no município vem ganhando importância. A CPTM, 

reconhecendo a importância do projeto, decidiu reproduzir a experiência em outras estações 

do sistema, adotando o modelo da ASCOBIKE como referência. Em 2008 o bicicletário 

passou por uma profunda reforma de infra-estrutura financiada pela CPTM com o objetivo de 

adequar sua capacidade à demanda existente, mantendo, no entanto, os padrões operacionais. 

 

A ASCOBIKE além de se tornar um modelo de bicicletário, assumiu a promoção do uso da 

bicicleta como alternativa de transporte cotidiano para os moradores da cidade de Mauá, 

como meio de transporte sustentável, ou seja, economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto.  

 

O bicicletário, que começou com aproximadamente 200 bicicletas, atende hoje 

aproximadamente 2000 usuários diariamente sendo considerado o maior bicicletário das 

Américas (www.ascobike.com.org). 

 

O bicicletário de Mauá é mantido com recursos próprios da associação, advindos da 

mensalidade paga pelos usuários associados. Com a parceria, a CPTM cedeu o local para a 

construção do bicicletário e construiu o novo galpão com capacidade para 2.000 bicicletas 

entregue em 15/08/2008 (ibid). 

 

A associação conta hoje com aproximadamente 1.700 associados e existem mais de 4.000 

usuários diferentes cadastrados que já passaram pela ASCOBIKE. Para se associar é 

necessário o preenchimento de um cadastro com dados pessoais do associado e dados da 

bicicleta (cor, marca e valor de mercado). Cada bicicleta recebe um número de registro que 

fica anexado ao quadro da bicicleta em uma pequena placa de identificação. O mesmo número 

também fica no gancho onde será pendurada a bicicleta e na memória do programa de 

computador desenvolvido para a associação (ibid). 

 

Ao guardar a bicicleta o associado se identifica através de seu número e recebe um 

comprovante de estacionamento da bicicleta. Na saída, o ciclista deve apresentar o mesmo 

comprovante para retirar a bicicleta do estacionamento (em que consta o nome do associado, a 

data e horário de chegada, além de mensagens educativas ou informações aos associados). Em 
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caso de perda do comprovante de estacionamento, o associado deverá assinar um documento 

para retirar sua bicicleta. 

 

O bicicletário oferece aos seus associados diversos serviços, dentre os quais, café quente e 

água gelada gratuitos, sendo distribuídos aproximadamente, 2.000 cafezinhos diariamente aos 

associados (ver figura 3.16), caixa para engraxar sapatos, apoio jurídico, empréstimo de 

bicicletas para associados que estiverem com a bicicleta em reparo, na oficina da associação e 

estacionamento seguro 24h por dia, durante os 365 dias do ano. Além de compressor de ar 

para a calibragem de pneus, e banheiro feminino e masculino, no entanto, não disponibilizam 

chuveiros para os usuários do bicicletário (ibid). 

 

  

Figura 3.13: Bicicletário ASCOBIKE 
Fotos: Juliana C. Silva 

Figura 3.14: Recepção ASCOBIKE 
Fotos: Juliana C. Silva 

  

  

Figura 3.15: Oficina de pequenos reparos 
Fotos: Juliana C. Silva  

Figura 3.16: Café ASCOBIKE 
Fotos: Juliana C. Silva  
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3.3.7 Operadora: Metrô de São Paulo – Brasil – Cidade de São Paulo - Projeto UseBike. 

 

O Projeto Usebike do Metrô de São Paulo é uma parceria entre o Metrô, o Instituto Parada 

Vital e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade, com patrocínio da Porto Seguro 

seguradora. Entre o período de 27 de setembro de 2008 a 14 de maio de 2009 o projeto já 

contava com mais de 35 mil acessos aos bicicletários e mais de oito mil pessoas registradas 

utilizando as 15 estações que oferecem o serviço de estacionamento ou aluguel de bicicletas. 

O projeto já conta com 636 vagas de pára-ciclos e 202 bicicletas disponíveis para locação. 

Nesse período já foram estacionadas 18.396 bicicletas e 16.766 empréstimos realizados 

(www.metro.sp.gov.br). 

 

  

Figura 3.17: Bicicletário Metrô SP 
Fonte: Metro SP 

Figura 3.18: Use Bike 
Fonte: Porto Seguro 

 

O sistema já foi implantado em três das quatro linhas em operação do Metrô e já contam com 

bicicletários. as seguintes estações : Liberdade, Santana e Armênia na Linha 1-Azul; Vila 

Madalena, Vila Mariana e Paraíso na Linha 2-Verde; Brás, Palmeiras-Barra Funda, Santa 

Cecília, Sé, Carrão, Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Anhangabaú e Marechal 

Deodoro na Linha 3-Vermelha. As estações que participam do projeto tem disponíveis dez 

bicicletas para aluguel e dez vagas para estacionamento, com exceção dos locais de maior 

movimento, como Itaquera, Guilhermina e Carrão, onde são 90 vagas para estacionamento.  

 

Para utilização dos bicicletários realiza-se o cadastramento com RG e CPF e utiliza-se 

cadeado próprio para prender a bicicleta. No caso de empréstimos, é necessário um cartão de 
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crédito das bandeiras Master, Visa ou Amex com um limite disponível de, pelo menos, 

R$350,00 para pré-autorização. Não haverá débito deste valor no cartão.  O sistema funciona 

de segunda a domingo de 06h às 22h inclusive aos feriados (ibid). 

 

Quem não possui cartão de crédito pode comparecer à sede do Instituto Parada Vital, órgão 

que gerencia o projeto, munido de RG, CPF, comprovante de residência (originais e uma 

cópia) e duas fotos 3X4 para confecção da carteira de associado e após três dias úteis, o 

Instituto emite um boleto bancário para pagamento de uma taxa de cadastro no valor de R$ 

25,00 e de outros R$ 25,00 para créditos, que serão descontados conforme o tempo de uso da 

bicicleta, a primeira hora sempre gratuita e R$ 2,00 por hora excedida.  O valor das recargas é 

sempre de R$ 50,00, convertidos integralmente em créditos válidos por um ano (ibid). 

 

3.3.8 Operadora: Metrô do Rio; Brasil – Cidade do Rio de Janeiro. 

 

O metrô Rio disponibiliza bicicletários gratuitos dentro das estações Pavuna (100 vagas), 

Colégio (20 vagas), Irajá (16 vagas), Inhaúma (10 vagas), Triagem (10 vagas), Estágio (10 

vagas), Cantagalo (10 vagas), Ipanema/General Ozório (30 vagas). O serviço está disponível 

de segunda a sábado de 5h às 0h e aos domingos e feriados de 7h às 23h 

(www.metrorio.com.br). 

 

 
Figura 3.19: Bicicletário Metrô Rio 
Fonte: Acervo do Autor 
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O ciclista poderá guardar apenas uma bicicleta por vez, utilizando-se de correntes e cadeados 

pessoais. Só poderão ser guardadas bicicletas convencionais, adulto ou infantil em boas 

condições de limpeza. Não serão aceitas bicicletas de carga, motorizadas, sujas, carrinhos de 

bebê, cadeiras de rodas, carrinhos de compras, patins, patinetes e afins. A empresa ainda, não 

se responsabiliza por acessórios de fácil retirada como assento de gel, garrafinha, suportes, e 

pequenos enfeites.   

 

Os clientes que trabalham à noite e que deixarem as suas bicicletas após as 18h poderão 

retirá-las até as 10h da manhã do dia seguinte. A retirada da bicicleta pelos clientes está 

garantida até a chegada do último trem na estação. 

 

A empresa possui regulamentos bem definidos na relação com o ciclista, estabelecendo os 

deveres dos ciclistas e assumindo compromissos de guarda garantida, porém seu sistema é 

bastante simples e de pouco volume (www.metrorio.com.br). 

 

Verifica-se em algumas estações do Metrô do Rio, o sistema de bicicletas públicas de aluguel 

denominado SAMBA - Solução Alternativa para a Mobilidade por Bicicletas, que é baseado 

no aluguel de bicicletas acessíveis em estações providas de mecanismo de autoatendimento, 

distribuídas em diversos pontos estratégicos da cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi 

lançado comercialmente no mês de Janeiro de 2009, após licitação realizada pela prefeitura do 

Rio de Janeiro, com previsão de implantação de até 50 estações e 500 a 1000 bicicletas, nos 

bairros de: Copacabana, Leblon, Ipanema, Lagoa, Botafogo, Flamengo, Centro e Tijuca. A 

empresa vencedora da licitação e responsável pela implantação e operação do projeto é a 

SERTTEL empresa especializada em Mobilidade Urbana, como mostra a figura 3.20 

(www.mobilicidade.com.br ). 
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Figura 3.20: Estação de Aluguel SAMBA 
Fonte: Acervo do Autor 

 
Essa operadora desenvolveu um vasto material promocional e uma comunicação visual de 

alto nível, promovendo seu próprio projeto de integração bicicleta-trem e a bicicleta como 

meio de transporte diário.  

 

3.4 PESQUISAS RELACIONADAS AO PONTENCIAL CICLÍSTICO 

 

Não é freqüente no planejamento de transporte e trânsito das cidades brasileiras, pesquisas 

sobre a mobilidade dos ciclistas. No entanto, algumas prefeituras em contrapartida para 

obtenção de recursos para obras e projetos de transporte e universidades com o objetivo de 

produzir conhecimento na área de transporte e trânsito, passam a realizá-las trazendo 

informação acerca do comportamento dos ciclistas. 

 

Por ocasião do 14º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, em 2003, foi apresentado 

um trabalho sobre as características do uso da bicicleta em quatro cidades brasileiras: 

Lorena/SP, Santo André/ SP, Florianópolis/SC e Piracicaba/SP. Observou-se que a 

participação média das mulheres não excedia a 15%, exceto nas cidades menores e com 

vocação industrial; a renda dos ciclistas dessas cidades situava-se entre 1,5 a 3 SM (Salários 

Mínimos); e que 80% desses ciclistas pedalavam cinco ou mais dias por semana. Quanto à 

extensão percorrida pelos ciclistas das quatro cidades, 75% percorriam distâncias superiores a 
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1,5 Km, e 30% desses realizavam deslocamentos superiores a 5 Km. Em adição, o conflito 

com os veículos motorizados, a qualidade do pavimento e a ausência de facilidades são os 

maiores problemas enfrentados no trajeto (BRASIL, MC, 2007a). 

 

Uma segunda pesquisa, essa realizada em 2002, no Distrito Federal, com o objetivo de 

levantar informação do perfil social dos ciclistas em dezessete cidades do DF: Planaltina, 

Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Brazlândia, Sobradinho, São 

Sebastião, Paranoá, Itapoã, Sudoeste, Brasília, Varjão, Guará e Estrutural. Constatou-se que 

80,02% dos ciclistas tinham renda até no máximo de 2 (SM), 41,34% dos ciclistas estavam 

empregados, 24,17% eram estudantes, 8,21% tinham emprego e 1,34% eram aposentados. A 

maior parte dos ciclistas 50,92%. utilizava a bicicleta para ir trabalhar. Em seguida, o uso da 

bicicleta está associado ao lazer e ao estudo, com participações de 14,35% e 13,84%, 

respectivamente. Quanto a escolaridade, 61,22% desses ciclistas possuíam o 1º Grau 

completo ou em curso, 34,13% estavam cursando ou já concluíram o 2º Grau do ensino 

regular e apenas 4,65% declararam ter concluído ou estar cursando ensino de nível superior 

(www.pedala.df.gov.br). 

 

Silveira (2010), por sua vez, realizou pesquisa nas estações de Afogados, Mangueira e Santa 

Luzia, na Linha Centro do Metrorec em Recife, com uma amostra de 174 pessoas, com o 

objetivo de mostrar o potencial de integração entre a bicicleta e o trem. A autora concluiu que 

o perfil dos usuários levantado na pesquisa indica que o gênero, a faixa etária e a ocupação 

das pessoas entrevistadas não influenciam no intuito de realizarem a integração. Já com 

relação ao grau de instrução e a renda, notou-se que as pessoas de menor renda e de menor 

grau de instrução são mais propensas a realizarem essa intermodalidade. Dos entrevistados 

11,49% não sabiam andar de bicicleta e das pessoas que sabiam andar de bicicleta e 

percebiam renda pessoal de até um (SM), 91% manifestavam interesse em realizar a 

intermodalidade bicicleta-trem. Do grupo que percebia entre um e dois (SM), 50% manifestou 

interesse em realizar essa integração.  

 

Uma outra pesquisa realizada na Linha 13, do Metrô de Pequim, com os ciclistas que 

integram na Estação Wudaokou, verificou-se que os principais motivos de viagens para os 

que realizam a intermodalidade bicicleta-trem são: escola, trabalho, compras e lazer (MAI et. 

al., s/d) 
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3.5 REFERÊNCIAS LEGAIS BRASILEIRAS EM FAVOR DA BICICLETA 

 

A constituição de 1988 em seu artigo 178 afirma que “A lei disporá sobre a ordenação dos 

transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte 

internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade". 

 

Um grande passo em favor da bicicleta, foi a aprovação do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), aprovado em 1997, que passou a vigorar depois de janeiro de 1998 e incluiu pela 

primeira vez regras em favor da bicicleta como meio de transporte em todo o território 

nacional. São regras que normatizam a condução da bicicleta, e organização da sinalização 

voltada aos ciclistas, impondo limites aos veículos motorizados, bem como normas de 

comportamento para o uso das vias públicas. 

 

Sobre as competências entre os poderes federal, estadual e municipal os artigos 21 e 24 do 

novo CTB determina o seguinte: 

“Art.21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição: (...) II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclistas; (...)”. “Art.24. Compete aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição: (...) II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclistas; (...)”. Esses dois artigos certificam a 
inclusão da bicicleta, tanto nas rodovias e estradas como nas vias urbanas, 
como um dos agentes do trânsito (BRASIL, CTB, 2008:22). 

 

Os artigos 58, 59, 68 e 201 do CTB, tratam sobre regras de circulação, não só para ciclistas 

mas também para os agentes motorizados do trânsito. Como segue: 

“Art.58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de 
bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou 
acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da 
pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, 
com preferência sobre os veículos automotores” (BRASIL, CTB, 2008:23). 

 

Cabendo tão somente a autoridade do trânsito, a autorização da circulação de bicicletas no 

sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho de ciclofaixa, 

conforme o parágrafo único desse artigo. 
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O Art.59. estabelece que será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, desde que 

autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e o 

Art.68.no seu § 1º, equipara o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, ao pedestre em 

direitos e deveres. 

 

Os Artigos 105 e 201, manifestam forte preocupação com a segurança dos ciclistas, quando 

estabelece a obrigatoriedade de alguns itens de segurança, após dois anos de sua implantação. 

Conforme o  Art.105, “São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 

estabelecidos pelo CONTRAN: (...)VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna 

dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. (...)” (BRASIL, 

CTB, 2008:31). 

 

Também obriga os motoristas a guardarem distância dos ciclistas nas vias públicas, sob pena 

de infração, multa e penalidade conforme o Art.201. “Deixar de guardar a distância lateral de 

um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta: Infração – media 

Penalidade – multa.” Esse artigo é de difícil implementação, visto não haver ainda, 

equipamentos para aferição da distância mínima e a infração repousar tão somente no ato 

discricionário do agente de trânsito. (BRASIL, CTB, 2008:41) 

O grande avanço com CTB é o reconhecimento da bicicleta um como agente de trânsito numa 

relação de direitos e deveres com os demais agentes. Esse é um marco legal já instituído, sua 

completa implementação resultará em ganhos econômicos, sociais e ambientais para toda 

sociedade. No entanto, essa implementação dependerá de forte ação do poder público e um 

conjunto de medidas, tais como: campanhas educativas e ação fiscalizadora permanente. 

 

A LEI No 10.233, de 5 de Junho de 2001, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, 

dentre seus objetivos principais, destaca-se o gerenciamento da infra-estrutura e a operação 

dos transportes terrestres e aquaviários no Brasil e cria a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). Dentre seus princípios gerais destacam-se o de priorizar o TNM e o 

transporte coletivo de passageiros, em sua superposição com o transporte individual, 

particularmente nos centros urbanos e promover a conservação de energia, por meio da 

redução do consumo de combustíveis automotivos; 
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Não resta dúvida quanto à obrigação legal do poder público, em criar condições adequadas 

para que a população possa desfrutar dos benefícios de uma infra-estrutura voltada para o 

TNM. 

 

O projeto de lei de mobilidade urbana conforme seu Art. 1 se propõe a ser instrumento da 

política de desenvolvimento urbano de que tratam os arts. 21, inciso XX, e 182 da 

Constituição federal, e tem como objeto a interação dos deslocamentos de pessoas e bens com 

a cidade.  A política de mobilidade urbana está fundamentada, em seu Art 5, em que se 

destacamos seguintes princípios: I - acessibilidade universal; II - desenvolvimento sustentável 

das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; III - eqüidade no acesso dos 

cidadãos ao transporte público coletivo; IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação 

dos serviços de transporte urbano; V - transparência e participação social no planejamento, 

controle e avaliação da política de mobilidade urbana; VI - segurança nos deslocamentos das 

pessoas; VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes meios 

e serviços; e VIII - eqüidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. 

 

Quanto as suas diretrizes, em seu Art 6, o projeto da política de mobilidade urbana é orientada 

pelas seguintes premissas: I - integração com as políticas de uso do solo e de desenvolvimento 

urbano; II - prioridade dos meios não-motorizados sobre os motorizados, e dos serviços de 

transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado; III - complementaridade entre os 

meios de mobilidade urbana e os serviços de transporte urbano; IV - mitigação dos custos 

ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e bens na cidade; V - 

incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e não-

poluentes; e VI - priorização de projetos de transporte coletivo estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

 

Percebe-se a intenção do legislador em priorizar o TNM sobre os modos motorizados e dos 

serviços de transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado. Em uma 

demonstração clara e inequívoca da importância do TNM.  

 

O projeto ainda no seu Art 20, disponibiliza instrumentos para a gestão do sistema de 

mobilidade urbana e racionalização do uso dos diferentes meios e serviços, dentre outros, 

“dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços coletivos e meios não-

motorizados.” (PL 1687/2007, pg. 8). 
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O Projeto de Lei Ordinária N° 1747/2010 da Assembléia Legislativa do Estado de 

Pernambuco, por sua vez, dispõe sobre a obrigação de implantação de ciclovias nas margens 

de novas rodovias construídas ou em regime de concessão no Estado de Pernambuco. O 

Art.1° estabelece que as autoridades pernambucanas são obrigadas a implantar ciclovias ao 

longo das rodovias e sistemas rodoviários custeados pelo Estado ou os concedidos sempre que 

os mesmos estiverem em zona urbana. Essas ciclovias, exigidas na lei, deverão ser 

constituídas por pista de rolamento destinada exclusivamente ao uso de bicicletas, separada 

fisicamente do leito carroçável da estrada e projetada e executada de acordo com as normas 

técnicas pertinentes e amplamente sinalizadas. 

 

Na impossibilidade técnica de execução da ciclovia, no caso de estrada já concedida, será 

tolerada a implantação de ciclofaixa, caracterizada como uma faixa especial de trânsito 

demarcada no acostamento da estrada. Encerra estabelecendo que o Poder Executivo 

acompanhará e fiscalizará o cumprimento desta lei através do órgão competente que exigirá 

os projetos e a execução dos serviços. 

 

Relegar o TNM hoje no Brasil implica em transgredir a lei. O poder público tem como dever 

garantir a toda sociedade o direito à acessibilidade, especialmente a dos que dependem do 

transporte não motorizado. Como também de promover a mobilidade sustentável, a fim de 

que se preserve o planeta para as próximas gerações. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada nessa pesquisa cuja finalidade é alcançar os 

objetivos gerais e específicos propostos, e de buscar respostas por meio de investigações as 

questões colocadas nessa dissertação. Para o alcance do objetivo, se descreve o tipo de 

pesquisa realizada, a fundamentação teórica para a pesquisa de campo e o modelo 

metodológico utilizado para o estudo de caso. 

 
4.1. LEVANTAMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO. 

 

Para elaboração do referencial teórico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os 

assuntos relacionados aos temas da mobilidade urbana, integração modal, transporte não 

motorizado, em publicações nacionais e internacionais de referências acadêmicas. Dessa 

forma o referencial teórico desse trabalho foi construído com base nas informações colhidas 

nos Anais da Associação de Pesquisa e Ensino em Transporte (ANPET), Anais de Congressos 

da Associação Nacional de Transporte Público, Dissertações e Trabalhos no portal do Capes, 

normas da ABNT e em diversos sítios eletrônicos nacionais e internacionais onde foram 

encontrados documentos, manuais técnicos e artigos científicos relacionados. 

 

Dados secundários foram acessados em publicações oficiais, como os dados da Prefeitura 

Mucipal de Camaragibe, Consórcio Metropolitano Grande Recife, dados da CBTU-

METROREC, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, dentre 

outros.  

 

Dessa feita, depois de lido o material das fontes secundárias, foi possível a elaboração dos 

capítulos iniciais, definindo os temas que compuseram o referencial teórico.  

 

Por sua vez, após a elaboração da estrutura teórica ficou evidente que não há uma 

metodologia consensual no levantamento de um potencial ciclável no entorno de uma estação 

metroferroviária, que os operadores de transporte público desconhecem as vantagens da 

utilização da bicicleta como modo alimentador e como também, das facilidades que fomentam 

essa intermodalidade. Sendo assim, constatou-se a necessidade de se elaborar essa 
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dissertação, que analisasse o potencial ciclável para a área delimitada e dos aspectos que 

podem favorecer a intermodalidade bicicleta-trem.  

 

A metodologia adotada neste trabalho consistiu na seleção e caracterização da estação 

metroferroviária estudada, escolha do método para a pesquisa de campo, plano amostral e o 

trabalho de campo, descritos a seguir. 

 

4.2. SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESTAÇÃO METROFERROVIÁRIA. 

 

A seleção da estação metroferroviária foi realizada numa das estações do Sistema de Trens 

Urbanos em Recife, CBTU-METROREC. Esse sistema atua diretamente nos municípios do 

Recife, Cabo, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe e indiretamente, através do Sistema 

Estrutural Integrado (SEI), ao transporte sobre pneus, chega aos demais municípios da Região 

Metropolitana do Recife - RMR. 

 

O sistema de metrô é formado por uma rede básica, com uma extensão total de 70,7 Km, 

composta de três linhas: Centro, Sul, e Diesel. As três linhas são supervisionadas por um 

Centro de Controle Operacional, que tem como objetivo controlar e coordenar as ações da 

operação do Sistema de Transporte de Passageiros, da CBTU/METROREC, buscando manter 

níveis de segurança e regularidade, conforme os parâmetros definidos pela Companhia. 

 

O transporte de passageiros nas Linhas Centro e Sul, é realizado por 25 Trens Unidades 

Elétricas (TUE), alimentados através de uma rede aérea de 3.000 Kv cc. (corrente contínua), 

transportando atualmente 230.000 mil usuários/dia, de segunda a domingo, das 5h às 23h.  

Desenvolve uma velocidade média de 37 Km/h, alcançando em determinados trechos 

velocidade máxima 90 Km/h. A Linha Diesel opera com 03 composições tracionadas a diesel, 

com velocidade média de 35Km e transporta 4.500 usuários/dia. 

 

A Linha Centro (cor laranja) no Quadro 4.1, implantada na década de 1980, através do 

consórcio METROREC, composto pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e a Empresa 

Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), tem uma extensão de 25,2 Km e com 19 estações, 

que parte da Estação Recife (Centro) até a Estação Jaboatão, centro antigo da cidade de 

Jaboatão dos Guararapes, bifurcando na Estação Coqueiral para a Estação Camaragibe, cidade 

de Camaragibe (RMR), apresenta as características operacionais apresentadas no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1: Características operacionais da Linha Centro. 

 
LINHA CENTRO  

 
Trecho Recife – Jaboatão; Coqueiral- Camaragibe 

 

Estações: 
 
Recife (REC) 
Joana Bezerra (JOA) 
Afogados (AFO) 
Ipiranga (IPI) 
Mangueira (MAG) 
Santa Luzia (LUZ) 
Wernek (WEK) 
Barro (BAR) 
Tejipió (TEJ) 
Coqueiral (COQ) 
Cavaleiro (CAV) 
Engenho Velho (ENG) 
Floriano (FLO) 
Jaboatão (JAB) 
Alto do Céu (CEU) 
Curado (CDO) 
Rodoviária (ROD) 
Cosme e Damião (COD) 
Camaragibe (GIB) 
 

N° de Terminais Integrados 07 
Horário de funcionamento 5 às 23 h (seg a domingo); 

Intervalos  5 min e 10 min no pico; 
7,5 min e 15 min fora pico; 

Nº de viagens 305 dias úteis 
250 dias não úteis 

Nº de Trens em operação 14 composições no pico; 
09 composições fora Pico; 

Vel. Média 35 Km/h 
Energia de tração 3.000 Kv cc; 

Número de usuários transportados 205.000 dias úteis; 
Nº de subestações alimentadoras 05 

Extensão 25,2 Km 
Fonte: CBTU/METROREC, 2008. 

 

A Linha Sul (cor azul) no quadro 4.2, trecho recentemente inaugurado, abrange os municípios 

de Recife e Jaboatão dos Guararapes percorrendo parte do litoral Sul da Região Metropolitana 

de Recife (RMR), com uma extensão de 14 km e 12 estações distribuídas ao longo do seu 

trecho. Parte da Estação Recife até a Estação Cajueiro Seco, litoral sul na cidade de Jaboatão 

dos Guararapes, apresenta as características operacionais apresentadas no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2: Características operacionais da Linha Sul. 

 
LINHA SUL 

 
Trecho Recife/Cajueiro Seco 

 

Estações: 
 
Recife (REC) 
Joana Bezerra (JOA) 
Largo da Paz (PAZ) 
Imbiribeira (IMB) 
Antonio Falcão (FAL) 
Shopping (SHO) 
Tancredo Neves (NEV) 
Aeroporto (PTO) 
Porta Larga (LAR) 
Monte dos Guararapes (GUA) 
Prazeres (PRZ) 
Cajueiro Seco (CAJ) 

Terminais Integrados Em fase de construção 
Horário de funcionamento 5 às 23 h (seg a domingo) 

Intervalos  13 min – Horário de Pico 
16 min – Fora Pico 

Nº de viagens 163 dias úteis 
123 dias não úteis 

Nº de Trens em operação 04 no Pico 
03 fora Pico 

Vel. Média 35 Km/h 
Energia de tração 3.000 Kv cc 

Número de usuários transportados 24.000 usuários dias úteis 
Nº de subestações  02 

Extensão  14 Km 
Fonte: CBTU/METROREC, 2008. 

 

A Linha Diesel (cor verde) no quadro 4.3, opera em dois trechos que vai da Estação Cajueiro 

Seco a Estação Cabo (cidade do Cabo de Santo Agostinha) com 18,2 Km, e com 6 estações e 

o segundo trecho Cajueiro Seco a Estação Curado com 14 Km, com 3 estações. O transporte 

de passageiros é realizado por 03 composições, cada composição é composta por 1 

locomotiva tracionada a diesel mais 04 carros de passageiros, com velocidade média de 35 

Km/h, transportando em média 4.500 usuários dia, apresenta as características operacionais 

apresentadas no Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3: Características operacionais da Linha Diesel. 

 
LINHA DIESEL 

 
1º Trecho 
2º Trecho 

Cajueiro Seco – Cabo 
Cajueiro Seco - Curado 

 

Estações: 
 
Ângelo de Souza (CAZ) 
Pontezinha (CPH) 
Ponte dos Carvalhos (CPL) 
Santo Inácio (CSI) 
Cabo (CBO) 
 
 
Curado (CDO) 
Jorge Lins (CJL) 
Marcus Freire (CMF) 
 
 

Horário de funcionamento 5h 30min às 20h e 30 (seg. a sábado) 
tervalos 1º Trecho 

Intervalos 2º Trecho 
43 min. – Horário de Pico fora pico 
93 min. – Horário de Pico fora pico 

Nº de viagens 1º Trecho 
Nº de viagens 2º Trecho 

40 
16 

Nº de Trens em operação 1º Trecho 
Nº de Trens em operação 2º Trecho 

02 composições 
01 composição  

Vel. Média 35 Km/h 
Energia de tração Diesel 

Número de usuários transportados 4 500 usuários dias úteis 
Extensão 1º trecho 14 Km 
Extensão 2º trecho 18 Km 

Fonte: CBTU/METROREC, 2008. 

 

O Metrô do Recife (METROREC) faz parte do Sistema Estrutural Integrado (SEI), que é uma 

rede de transporte público, composta de linhas de ônibus e metrô, que são integradas através 

de grandes terminais, especialmente construídos para facilitar o transbordo e possibilitar uma 

multiplicidade de ligações de origem-destino, através de viagens modais ou multi-modais. 

Atualmente, as operadoras de ônibus do SEI representam mais de 68% da demanda integrada 

do metrô. 
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O SEI é voltado para o transporte público de massa e apresenta uma configuração espacial, 

constituída por eixos Radiais e Perimetrais. No cruzamento destes dois eixos, ficam situados 

os Terminais de Integração, que permitem ao usuário a troca de linha, sem custo adicional, 

para continuação da viagem, conforme a figura 4.1. Atualmente, são transportados em torno 

de 35 milhões de usuários por mês. 

 

 

Figura 4.1: Sistema Estrutural Integrado 
Fonte: Grande Recife 
 

O acesso do subúrbio aos Terminais de Integração realiza-se através das Linhas 

Alimentadoras. Ao todo, são 10 Empresas Operadoras, responsáveis por 78 linhas, das quais 

51 são alimentadoras, 7 Perimetrais, 11 Radiais, 3 Interterminais e 3 circulares, atendendo dez 

dos quatorze municípios da Região Metropolitana do Recife (www.granderecife.pe.gov.br). 

Em todos os terminais integrados do SEI, não se verifica nenhum tipo de facilidade, para os 

ciclistas integrarem, como bicicletários ou paraciclos, nem tão pouco rotas cicláveis de 
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aproximação, para que os ciclistas possam chegar com segurança nesses terminais, existindo 

apenas dois modais de transporte que compõe o SEI: o ônibus e o trem. 

 

Um dos grandes desafios enfrentados pela Superintendência de Trens Urbanos de Recife 

STU/RECIFE, hoje vinculada ao Ministério das Cidades e mantida com recursos do Governo 

Federal, é obter, por parte do Consórcio Metropolitano, uma remuneração mais justa de 

parcela significativa de usuários transportados, que não são contabilizados adequadamente na 

Câmara de Compensação, não havendo uma metodologia de consenso entre o Consórcio e o 

METROREC, que satisfaça plenamente esses atores, não cabendo aqui um aprofundamento 

dessa discussão, visto não fazer parte do escopo dessa dissertação. 

 

4.2.1 Integração espontânea 

 

Novas formas de integração com o METROREC poderiam contribuir para uma melhor 

remuneração dos serviços de transporte da operadora, como também beneficiar a população 

que faz uso dos trens. Percebe-se em diversas estações do sistema METROREC, conforme as 

figuras 4.2 a 4.9, que existe uma integração espontânea dos ciclistas com as estações do 

metrô, essa realizada sem facilidades que justifiquem tal preferência, pois esses ciclistas 

deixam suas bicicletas amarradas a gradis, com correntes e cadeados, com a anuência dos 

empregados da própria Companhia, sujeitas a furtos e depredações,  para poderem realizar a 

segunda etapa da viagem de trem. 

 

  

Figura 4.2: Estação Pontezinha. (Linha Diesel) 
Fonte: Adriano CBTU  

Figura 4.3: Estação Mangueira. (Linha Centro) 
Fonte: Adriano CBTU 
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Preferencialmente, os ciclistas optam por lugares que ficam dentro do campo visual dos 

empregados das estações, ou seja, dos que trabalham nas linhas de bloqueios ou dos 

terceirizados da segurança patrimonial, que circulam no saguão de embarque ou nos acessos 

da estação. Alguns pontos são bastante disputados, como se percebe na estação Ipiranga 

(Linha Centro), na qual bicicletas são posicionadas entre uma viga de concreto e o corrimão 

das rampas como pode ser visto na figura 4.9. 

 

O único paraciclo existente hoje e em funcionamento está localizado na Estação Santa Luzia, 

e sempre com um expressivo número de bicicletas estacionadas. No entanto, não há garantia 

de segurança contra roubos e vandalismos (ver figura 4.5). 

 

  

Figura 4.4: Estação Cajueiro Seco (Linha Sul) 
Fonte: Acervo do Autor 

Figura 4.5: Estação Santa Luzia (Linha Centro) 
Fonte: Acervo do Autor 

 

 

  
Figura 4.6: Estação Camaragibe (Linha Centro) 
Fonte: Acervo do Autor 

Figura 4.7: Estação Afogados (Linha Centro) 
Fonte: Acervo do Autor 
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Figura 4.8: Estação Ponte dos Carvalhos. 
(Linha Diesel) Fonte: Acervo do Autor 

Figura 4.9: Estação Ipiranga (Linha Centro) 
Fonte: Acervo do Autor 

 

As imagens retratam bem essa demanda espontânea pela integração. Observa-se a ausência de 

facilidades, especialmente de bicicletários, possivelmente deixando de atrair um número 

expressivo de usuários que utilizam a bicicleta como meio de transporte ou poderiam utilizá-

la para intermodalidade bicicleta-trem. Apesar da inexistência das facilidades, as vantagens 

dessa intermodalidade justificam essas integrações espontâneas. 

 

As características topográficas e sociais, em geral áreas planas e de população 

predominantemente de baixa-renda no entorno das estações podem favorecer a integração 

bicicleta-trem. Essa intermodalidade aumenta o potencial de deslocamento do usuário, com 

um menor custo para a viagem, melhorando a acessibilidade as estações do METROREC e a 

toda RMR pela integração com o SEI. 
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4.2.2 Critérios de seleção da Estação. 

 

A Estação Camaragibe foi escolhida para o estudo, em função de ser uma das 7 portas de 

entrada para o SEI na Linha Centro, com característica de embarque no pico manhã, sendo o 

seu entorno predominantemente domiciliar. É a quarta maior demanda integrada do sistema 

METROREC com 562.876 usuários transportados no mês de julho de 2010, com uma média 

diária de 20.000 pessoas, ficando atrás apenas de Recife, Joana Bezerra e Barro, essas com 

características que diferem das apresentadas anteriormente (Ver anexo 3). 

 

A região, delimitada para pesquisa, encontra-se na Região Político Administrativa 1 do 

Município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife - RMR e se estabelece como o 

centro econômico municipal, pois reúne a maior densidade de equipamentos urbanos como a 

sede da prefeitura municipal, clínicas médicas, hospitais, igrejas, escolas e cursos diversos, 

bem como um vasto leque de pequenos negócios e um comércio bastante diversificado. Ainda 

agrega grande parte dos estabelecimentos industriais do Município. Vale destacar que a região 

detém cerca de 70% das empresas cadastradas, absorvendo 75% da mão-de-obra da população 

ativa empregada no município, transformando Camaragibe num sub-centro Metropolitano. 

Tais características promovem a centralização dos fluxos de pessoas e mercadorias nessa 

região (PMC, 2009). 

 

O município de Camaragibe tem uma população exclusivamente urbana, estimada em 

144.506 pessoas, com uma renda per capita a preços de 2010 de R$ 3.907,68, com 23.858 

matrículas no ensino fundamental e 8.356 matrículas no Ensino Médio (IBGE, 2010). 

 

Essa estação fica situada na Avenida Belmínio Correia, via de acesso mais importante da 

cidade de Camaragibe, com sessão transversal de 14 metros, onde há maior concentração de 

pessoas andando a pé ou de bicicleta, como também, única via de acesso ao Terminal 

Integrado. De fácil acesso, a estação e o terminal são visíveis e bem localizados. O entorno é 

plano e beneficia diretamente os ciclistas, para acessarem as facilidades que porventura 

venham ser implantadas, como também tem uma configuração de rotas diretas para chegar ou 

sair dos terminais (ver figura a figura 4.10).  

 

Outra característica relevante é espaço para abrigar a bicicleta para integrar com o TP. A 

Estação Camaragibe e o Terminal Integrado (SEI) possuem áreas ociosas, que podem ser 
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utilizadas para implantação de facilidades, como bicicletários e paraciclos, que permitam a 

intermodalidade, bastando para isso o aporte de pequenos investimentos, conforme as figuras 

4.11 a 4.14. 

 

O terceiro critério foi à presença de integração espontânea de bicicletas, amarradas nos gradis 

da Estação de GIB conforme a figura 4.8; 

 

 

Figura 4.10: Av. Belmínio Correia, única rota de acesso à Estação Camaragibe. 
Fonte: Acervo do Autor 
 

 

 

Figura 4.11: Calçada interna do Terminal (4m x 
47m.) sem utilização. Fonte: Acervo do Autor 

Figura 4.12: Área interna no saguão da Estação 
Fonte: Acervo do Autor 
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Figura 4.13: Área da Estação, já segregada, sem 
utilização. Fonte: Acervo do Autor 

Figura 4.14: Áreas sob escadas, sem utilização.  
Fonte: Acervo do Autor 

 

4.3 ESCOLHA DO MÉTODO 

 

Para a realização da pesquisa de campo foi necessário definir a população alvo para a 

realização da inferência. Dessa forma, definiu-se por uma pesquisa domiciliar e que essa 

população estaria localizada no entorno da estação Camaragibe numa área delimitada entre 

duas circunferências, com raio entre 500 e 1000 metros, em função da primeira ser facilmente 

percorrida a pé por usuários do terminal integrado metrô-ônibus e a segunda por fazer parte 

do campo máximo de atratividade da estação do metrô em relação às demais estações do 

sistema METROREC, que mantém uma distância média na Linha Centro de 2000 metros 

entre as suas estações (ver figura 4.15). 

 

Segundo Mai at al (s/d), o raio de serviço de uma estação metroferroviária é de 500 a 800 

metros para ser percorrida a pé e de 1 a 2 Km para ser percorrida por bicicleta em torno da 

área do raio de maneira confortável para os dois modos. 
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Figura 4.15: Área definida para a pesquisa. 
Fonte: Google earth (A figura foi ajustada no AUTOCAD), acesso em 09/10/2010 
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4.4 PLANO AMOSTRAL 

 

O plano amostral empregado foi o de amostragem por conglomerado em dois estágios. A 

população-alvo correspondeu a todos os indivíduos maiores de 15 anos que moram numa área 

delimitada entre duas circunferências, com raio entre 500 e 1000 metros, no entorno da 

estação analisada. O primeiro estágio consistiu numa amostra aleatória simples de 14 ruas, em 

função do número ou percentual máximo possível de ser pesquisado com a infraestrutura 

disponível, no período de tempo determinado, dentre as 78 ruas identificadas na área 

estabelecida.  

 

No segundo estágio, foi feito o levantamento dos domicílios em cada rua sorteada e depois 

selecionamos uma segunda amostra aleatória simples, que consistiu em 20 % do total de casas 

de cada rua sorteada. Em cada domicílio foram entrevistados todos os indivíduos maiores de 

15 anos que sabiam andar de bicicleta.  

 

O levantamento das ruas da área delimitada foi realizado, através do Google Earth < 

http://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/index.html> e o Google Maps, 

http://maps.google.com.br/maps, sendo verificado o número de 78 ruas para os objetivos da 

pesquisa, conforme o Quadro 4.4. O aplicativo utilizado foi adotado em função da Prefeitura 

de Camaragibe não disponibilizar os dados da forma como a pesquisa exigia.  

 

Três ruas foram excluídas, em função de não haver domicílios para os objetivos da pesquisa. 

A primeira foi a Av. Dr. Belmínio Correia em função dessa ser eminentemente comercial, a 

segunda foi o Trecho da BR 408, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente e, 

finalizando, a Estrada da Granja, por ser um trecho de acesso a pequenas propriedades rurais, 

não havendo domicílios para investigação. 
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Quadro 4.4: Levantamento das ruas na área definida 

Rua Jaguaribe Rua Josadark Alves de França Rua Catarina 
Rua Afonso Pena Rua União da Vitória Rua Teodoro Borges 
Rua Barra do Piraí Rua Teixeira Soares Rua Esplendor 
Rua Boa Viagem Rua Pedro de Lima Ramos Rua Jacobina Correia 
Rua Dantas Barreto Rua do Sol Rua São Pedro do Paraná 
Rua do Açude Rua da Natividade Rua J B Lima 
Rua João Alves de Barros Rua Santa Verônica Rua Aparecida Barros 
Rua José Antonio de Luna Rua 3° Tv. J. Félix Rua Arapongas 
Rua Major Isidoro Rua Prof. Luis da Silva Rua Andrade Bezerra 
Rua Maranguape Rua Limoeiro do Norte Rua Manoel Araújo 
Rua Maria José de Lima  Rua Gustavo Viana Filho Rua Ministro Dilson Funaro 
Rua Martinópolis Rua 2° Tv. J. Félix Rua Nova Resende 
Rua Nazaré Rua Sales Fernandes Rua Oliveira Lima 
Rua Santo Antonio Rua Ercina Lapenda Rua Ercina Brandão 
Rua Telemaco Borba Rua João Félix Rua Bartolomeu Fagundes 
Rua Tv Santo Antonio   

Fonte : Google maps, acessado em 08/2010. 
 

Em seguida, ainda no primeiro estágio, foram sorteadas as 14 ruas dentre as 78 da área 

delimitada. Após o sorteio, se iniciou o reconhecimento das ruas, através de visita aos 

logradouros, e a contagem numérica dos domicílios em cada rua, bem como o registro da 

numeração das casas para o sorteio no segundo estágio. Após esse levantamento constatou-se 

a eficácia do aplicativo para pesquisas dessa natureza.  

  

Quadro 4.5: Ruas sorteadas para a coleta da amostra dos domicílios. 

Rua Sátiro Ivo Rua José Antonio de Luna 
Rua dos Biblioteários Rua Dantas Barreto 
Rua Maria Amália Rua João Alves de Barros 
Rua Martinópolis Rua Josadark Alves de França 
Rua João Félix Rua Limoeiro do Norte 
Rua Maria José de Lima Rua Bartolomeu Fagundes 
Rua São Pedro do Paraná Rua União da Vitória 

 

Em função da falta de segurança pública para as equipes trabalharem em campo na Rua José 

Antônio de Luna, essa rua foi excluída do próximo estágio, em que os domicílios foram 

sorteados. Essa exclusão não afetou os resultados, pois o primeiro estágio consistiu numa 

amostra aleatória simples de 14 ruas, em função do número ou percentual máximo possível se 

ser pesquisado com a infra-estrutura disponível, no período de tempo determinado, dentre as 

ruas sorteadas.  
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No segundo estágio, foram sorteados, aleatoriamente, 20% dos domicílios, correspondendo a 

72 domicílios num total de 361 casas identificadas nas ruas, para a aplicação dos 

questionários. O quadro 4.6 apresenta os domicílios sorteados. 

 

Quadro 4.6: Domicílios sorteados. 

Nome das ruas Número dos domicílios sorteados 

Rua Bartolomeu Fagundes 127, 128, 140, 165, 200, 311 

Rua Dantas Barreto 21, 101, 103A, 104A 

Rua dos Bibliotecários 4, 11, 13, 25, 33, 41, 43, 45, 86, 87, 99, 120, 125, 29E 

Rua João Alves de Barros 14, 46, 91, 133, 223B, 223C,77B, 77D, 77Q, 8B 

Rua João Félix 9, 38, 40, 25B, 48B, 80A 

Rua Josadark Alves de França 1, 20, 21, 35, 246, 19 

Rua Limoeiro do Norte 25, 92 

Rua Maria Amália 82 

Rua Maria José de Lima 6, 20, 84, 676 

Rua Martinópolis 195, 147A, 147B, 175A, 175B 

Rua São Pedro do Paraná 152 

Rua Sátiro Ivo 130, 140, 221, 313, 479, 537,  25A, 4A 

Rua União da Vitória 19, 51,141, 132A, 132B 

 

4.4. TRABALHO DE CAMPO 

 

4.4.1 Forma de abordagem 

 

Em função da necessidade de se abordar o maior número possível de pessoas com o perfil 

estabelecido para a pesquisa, visto que cada domicílio poderia ter mais de um indivíduo que 

se enquadrassem no critério, os questionários foram aplicados aos sábados, domingos e 

feriados, nas ruas sorteadas, nos dias 18 e 26 de setembro e 01, 02, 10 e 11 de outubro de 

2010. Trabalharam-se as ruas, uma a uma, a fim de que os pesquisadores sob supervisão, 

dirimissem dúvidas ou dessem soluções imediatas aos problemas eventuais que surgissem. 

Foi aplicado um total de 101 questionários. A aplicação dos questionários foi face a face e 

sempre antecedida de uma breve explicação do seu objetivo, uma vez que havia a necessidade 

de conhecer o perfil do pesquisado e ganhar a sua confiança, para se obter maior veracidade 

nas respostas e, ao final da entrevista, solicitar um número de telefone para manter futuros 
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contatos, elucidando dúvidas ou realizando agendamento de novas visitas aos membros da 

residência, não localizados no primeiro dia da abordagem do domicílio. 

 

4.4.2 Procedimento de coleta de dados 

 

Foram utilizados, como instrumento de coleta de dados, questionários estruturados, cujas 

questões fechadas foram elaboradas para atender aos objetivos da dissertação. O questionário 

utilizado está composto de 14 perguntas fechadas, de múltiplas escolhas, divididas em três 

blocos. O primeiro bloco, da pergunta 1 a 4, caracteriza os deslocamentos da população do 

entorno e os meios utilizados para fazê-lo. O segundo bloco, da pergunta 5 a 11 está 

vinculado ao levantamento do potencial ciclável e a forma como pode ocorrer a integração 

bicicleta-trem. E o último bloco, da pergunta 12 a 14, levanta o perfil sócio-econômico dos 

entrevistados.  

 

As entrevistas foram aplicadas aos presentes que se enquadrassem nos critérios estabelecidos, 

ou seja, maiores de 15 anos e que soubessem andar de bicicleta, sendo muitas vezes 

necessário retornar ao domicílio para a aplicação do questionário no total de pessoas que 

atendessem a esses critérios. O retorno se realizava em função de acertos, em torno da 

dinâmica domiciliar.  

 

4.4.3 Seleção e treinamento da equipe de campo. 

 

A equipe de campo foi composta por três pesquisadores com o grau de instrução médio 

completo, sendo supervisionados em campo pelo autor dessa dissertação. O treinamento foi 

realizado com a aplicação dos questionários entre os pesquisadores, onde se dirimiu dúvidas e 

se estabeleceu o cronograma dos trabalhos em campo. Para verificação da estrutura e 

compreensão do questionário, esse foi aplicado em 12 empregados da CBTU de diferentes 

faixas salariais, não havendo necessidade de ajustes. 

 

4.4.4 Processamento e análise dos dados. 

 

Os dados obtidos com a amostra, através dos questionários, deram origem a um banco de 

dados, em planilha Excel, utilizada a posteriori para análise, utilizando o software estatístico 

SAS (versão 9.1). 



 

 

88 

 

O SAS é um software integrado para análise de dados, que consiste de vários produtos que permitem: 

recuperação de dados, gerenciamento de arquivos, análise estatística, acesso a Banco de Dados 

(ORACLE, DB2, etc.), geração de gráficos; geração de relatórios; geração de aplicativos e soluções de 

negócios. É um software de grande portabilidade, podendo operar em diversos ambientes 

computacionais (www.cenapad.unicamp.br). 

 

Este aplicativo utiliza o procedimento SURVEYFREQ, que produz tabelas simples e tabelas 

cruzadas de freqüência de variáveis numéricas e caracteres a partir de dados por amostragem. 

Essas tabelas incluem estimativas de totais populacionais e proporções, e os erros padrão 

correspondente. Esse procedimento calcula a variância estimada baseadas no desenho da 

amostra utilizada para obter os dados da pesquisa. O projeto pode ser um projeto de pesquisa 

complexa multicelulares de estratos, conglomerados e ponderação desigual. Utiliza o método 

de expansão de Taylor para estimar erros de amostragem baseados em amostras complexas. 

(www.support.sas.com). 
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CAPÍTULO-5 RESULTADOS E ANÁLISES.  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e a análise dos dados coletados na aplicação dos 

questionários à população alvo. Para facilitar a leitura dos quadros seguintes, se faz necessário 

duas observações: a primeira, é que as três últimas colunas dos Quadros de contingência 

cruzada são respectivamente: a frequência absoluta (Frequency), o percentual probabilístico 

(Percent) e o erro base (Std Err of Percent) que é utilizado para o cálculo do erro amostral. O 

erro amostral é aproximadamente 2 vezes o seu valor. A segunda consideração é que o 

Quadro 5.1 é apresentado como modelo. A partir desse, não se fará menção a detalhes que se 

reproduzem nos demais quadros dos resultados apresentados. 

 

5.1 ESTIMATIVAS DO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO. 

 

Para Vasconcellos (2005), fatores pessoais como gênero, idade, renda e escolaridade afetam 

diretamente no padrão de viagens dos indivíduos. Apesar da redefinição das tarefas entre os 

gêneros na sociedade brasileira, os homens ainda realizam um maior número de 

deslocamentos do que as mulheres, e essas diferenças são maiores no caso do uso dos modos 

individuais de transporte, como por exemplo, a moto e o automóvel. A mobilidade feminina 

se iguala a masculina apenas no modo a pé. 

 

Estima-se que a população alvo, que correspondeu a todos os indivíduos maiores de 15 anos 

que residem na área entre as duas circunferências, com raio entre 500 e 1000 metros, seja 

composta aproximadamente de 56% de homens e 40% de mulheres, que sabem andar de 

bicicleta, conforme o quadro de contingência cruzada 5.1. A margem de erro máxima para 

estas estimativas é de aproximadamente 8%. Estima-se ainda que em aproximadamente 4% 

dos domicílios que compõem a população, o critério de inclusão na entrevista não seja 

satisfeito. A margem de erro para essa estimativa é de aproximadamente 4% dos domicílios 

onde não havia pessoas que se enquadrassem no critério condicionante da entrevista. A 

pesquisa foi realizada com um nível de confiança de 95%. Para os próximos quadros de 

contingências, não se fará menção acerca dos domicílios que não satisfazem ao critério de 

inclusão para a entrevista e sua respectiva margem de erro, por ser o mesmo percentual para 

os demais quadros que assim o exigir, bem como o nível de confiança da pesquisa. 
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Quadro 5.1: Estimativas de Gênero para a população alvo. 

Gênero Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Masculino 57 56.4356 2.7522 
Feminino 40 39.6040 3.7573 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  

DSI-domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
 

O critério renda nessa pesquisa atrelou-se à renda pessoal do entrevistado. Estima-se que a 

renda da população alvo, caracteriza-se como de baixa renda, visto que aproximadamente 

80% percebem até 2 salários mínimos mensais (SM) ou não tem renda, como mostra o 

Quadro 5.2. A margem de erro máximo para esta estimativa é de aproximadamente 9%. 

 

Quadro 5.2: Estimativas de renda individual. 

Faixa de renda Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Até R$510,00 36 35.6436 4.4096 
Entre R$511,00 a R$1.020,00 22 21.7822 3.4078 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

9 8.9109 3.1657 

Mais de R$1.530,00 12 11.8812 3.2909 
Sem renda 22 21.7822 3.7149 
Total 101 100.000  

 

Para Gomide (2003), a população mais pobre das grandes cidades brasileiras, com renda 

mensal familiar abaixo de três salários mínimos, está sendo privada do acesso aos serviços de 

transporte público. Essa situação resulta em baixos índices de mobilidade urbana para os mais 

pobres, provocando uma séria restrição nos deslocamentos destes para os locais de trabalho e 

no acesso às oportunidades que a cidade oferece. A privação do acesso ao transporte é um dos 

fatores de segregação sócio espacial dos mais pobres e, portanto, uma barreira à inclusão 

social. 

 

Vasconcellos (2005), ainda afirma que se a família é de baixa renda, poucos recursos são 

utilizados para o pagamento do transporte coletivo, e a variável renda nesse caso condicionará 

os deslocamentos dessa população. A bicicleta, nesse cenário, pode ser uma alternativa 

importante para que essa população realize determinados deslocamentos. 

 

Estima-se que trabalhadores e estudantes representam aproximadamente 76% do perfil 

ocupacional da população alvo, como mostra o Quadro 5.3, a margem de erro máximo para 
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esta estimativa é de aproximadamente 7%. Essas duas categorias realizam viagens pendulares, 

em dias úteis e podem ser alvo de uma política mais agressiva da integração bicicleta-trem.  

Para o Ministério das Cidades o Trabalho constitui o principal uso da bicicleta no Brasil e o 

estudo constitui o segundo maior, só não prevalecendo em todas as classes sociais em função 

da agressiva presença dos veículos motorizados nas vias públicas (BRASIL, MC, 2007b). 

 
Quadro 5.3: Estimativas de ocupação. 

Categorias ocupacionais Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Trabalhador com vínculo 29 28.7129 3.1267 
Trabalhador sem vínculo 28 27.7228 3.1909 
Estudante 20 19.8020 3.3260 
Aposentado 4 3.9604 1.7201 
Dona de casa 10 9.9010 3.2855 
Desempregado 6 5.9406 1.4742 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 

 

O grau de escolaridade também afeta a mobilidade das pessoas, normalmente quanto maior o 

nível de escolaridade, maior o número de deslocamentos, pois as pessoas com maior nível de 

escolaridade realizam mais atividades fora de casa (VASCONCELLOS, 2005). Estima-se que 

a população alvo tenha um nível de escolaridade mais concentrado no nível médio completo 

com uma estimativa de aproximadamente 39% e no nível fundamental incompleto 

aproximadamente 23%, conforme o Quadro 5.4. A margem de erro máximo para estas 

estimativas é de aproximadamente 8%. 

 
Quadro 5.4: Estimativas de escolaridade. 

Grau de instrução 
Frequenc

y 
Percent 

Std Err of 
Percent 

Sem instrução 1 0.9901 0.9020 
Fundamental Completo 6 5.9406 2.5023 
Fundamental Incompleto 23 22.7723 6.7619 
Médio Completo 39 38.6139 3.9580 
Médio Incompleto 11 10.8911 2.9558 
Superior Incompleto 8 7.9208 1.9432 
Superior Completo 7 6.9307 1.2639 
Pós-Graduado 2 1.9802 1.5207 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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5.2 ESTIMATIVAS DE CARACTERÍSTICAS DA MOBILIDADE  

 
Estima-se que aproximadamente 83% da população alvo, utiliza o metrô ou ônibus no SEI, 

como meio de transporte, como mostra o Quadro 5.5. A margem de erro para esta estimativa é 

de aproximadamente 6%.  

 
Quadro 5.5: Estimativa de utilização do SEI . 
Utilização do 
SEI   

Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Sim 84 83.1683 3.1741 
Não 13 12.8713 2.3701 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  

 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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5.2.1 Estimativas para os motivos de viagens. 

 

Estima-se que os quatros principais motivos de viagens da população alvo compatíveis com a 

utilização da bicicleta como meio de transporte são: trabalho, lazer, compras e escola, 

totalizando aproximadamente 71% dos motivos, como podem ser observados no Quadro 5.6. 

A margem de erro máxima para esta estimativa é de aproximadamente 7%. Segundo o 

Ministério das Cidades (2007b), a bicicleta é mais utilizada nos pequenos e médios 

municípios em função dos seguintes motivos de viagens: trabalho, escola, compras pessoais, 

lazer, etc. Os principais motivos de viagens, estimados para a população alvo, são compatíveis 

com a intermodalidade bicicleta-trem, fato observado nessa pesquisa. 

 
Quadro 5.6: Estimativas de motivos de viagens. 
Utilizam o SEI Motivos de viagens Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Sim Trabalho 33 32.6733 3.4851 

  Escola 5 4.9505 1.5023 
  Saúde 6 5.9406 3.0090 
  Lazer 19 18.8119 3.0974 
  Compras 15 14.8515 1.9689 
  Outros 6 5.9406 2.0227 
  99 0 . . 
  Total 84 83.1683 3.1741 

Não Trabalho 0 . . 
  Escola 0 . . 
  Saúde 0 . . 
  Lazer 0 . . 
  Compras 0 . . 
  Outros 0 . . 
  Não utilizam o SEI 13 12.8713 2.3701 
  Total 13 12.8713 2.3701 

DSI Trabalho 0 . . 
  Escola 0 . . 
  Saúde 0 . . 
  Lazer 0 . . 
  Compras 0 . . 
  Outros 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 

Total Trabalho 33 32.6733 3.4851 
  Escola 5 4.9505 1.5023 
  Saúde 6 5.9406 3.0090 
  Lazer 19 18.8119 3.0974 
  Compras 15 14.8515 1.9689 
  Outros 6 5.9406 2.0227 
  Percentual (%) que não utiliza 

o SEI mais o (%) de DSI 
17 16.8317 3.1741 

  Total 101 100.000   
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As viagens pendulares trabalho e escola, se realizadas por bicicleta para integrar com o trem, 

podem ser beneficiadas com a redução de tempo no deslocamento até a estação do metrô, seja 

em função do tempo de espera do ônibus ou do maior tempo utilizado para o deslocamento a 

pé até a estação. Já as viagens de lazer podem ser beneficiadas quando realizadas a partir das 

14h dos sábados, durante todo o dia aos domingos e feriados nacionais, são favorecidas em 

função da possibilidade do embarque das bicicletas nos trens, conforme procedimento 

operacional n° 126 - CBTU/METROREC (Anexo 2), ou seja, os ciclistas passam a realizar o 

porta a porta, utilizando a bicicleta para todo o trecho da viagem. As eventuais viagens de 

compras pessoais, também podem ser beneficiadas, pois a bicicleta já é utilizada nas periferias 

urbanas brasileiras como um veículo de carga, bastando para isso pequenas adaptações com a 

aquisição e instalação de bagageiros e pequenos cestos, para as bicicletas que não possuírem.  

 

5.2.2 Estimativas para os padrões de deslocamento. 

 

Estima-se que aproximadamente 33% da população alvo se desloca a pé para chegar até o 

metro ou ônibus no SEI. A margem de erro para esta estimativa é de aproximadamente 11%, 

como pode ser observado no Quadro 5.7.  

 
Quadro 5.7: Estimativas de utilização do modo a pé. 

Modo a pé Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Não 51 50.4950 4.8753 
Sim 33 32.6733 5.6373 
Percentual (%) que não utiliza 
o SEI mais o (%) de DSI 

17 16.8317 3.1741 

Total 101 100.000  
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Quando se observa o tempo gasto pela população alvo para acessar a estação Camaragibe 

utilizando-se do modo a pé, estima-se que aproximadamente 12% gastam até 5 minutos, 11%  

entre 5 e 10 minutos e 10%  mais de 10 minutos, com uma margem de erro máxima para as 

estimativas de 9%, como se verifica no Quadro 5.8. O tempo utilizado para o deslocamento 

até a estação, poderia ser reduzido com a utilização da bicicleta como meio de transporte 

regular em substituição ao modo a pé. Vasconcellos (2000), afirma que a velocidade média de 

quem utiliza o modo a pé é de aproximadamente 4Km/h e quem se desloca de bicicleta 

desenvolve uma velocidade de aproximadamente 12 Km/h, ou seja, 3 vezes mais rápido o 

modo a pé em função das características operacionais. 

 

Quadro 5.8: Estimativas de tempo de deslocamento para quem utiliza o modo a pé. 

Modo a pé 
Tempo de 

deslocamento 
Frequency Percent 

Std Err of 
Percent 

Não até 5 min 19 18.8119 3.6738 
 de 5 a 10 min 25 24.7525 4.3851 
 mais de 10 min 7 6.9307 2.0008 
 99 0 . . 
 Total 51 50.4950 4.8753 
Ssim até 5 min 12 11.8812 4.4133 
 de 5 a 10 min 11 10.8911 3.8022 

 mais de 10 min 10 9.9010 2.3478 
 99 0 . . 
 Total 33 32.6733 5.6373 

Percentual (%) que não 
utiliza o SEI mais o (%) 
de DSI 

até 5 min 0 . . 

 de 5 a 10 min 0 . . 
 mais de 10 min 0 . . 

 
percentual (%) que 
não utiliza o SEI mais 
o % de DSI 

17 16.8317 3.1741 

 Total 17 16.8317 3.1741 
Total até 5 min 31 30.6931 4.7232 

 de 5 a 10 min 36 35.6436 4.5799 
 mais de 10 min 17 16.8317 2.9460 

 
percentual (%) que 
não utiliza o SEI mais 
o % de DSI 

17 16.8317 3.1741 

 Total 101 100.000  
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Em adição, verifica-se que os trabalhadores e estudantes predominam na utilização desse 

modo, com uma estimativa de aproximadamente 27%. A margem de erro máximo para essa 

estimativa é de aproximadamente 5%, como se verifica no Quadro 5.9. Essas categorias  

realizam viagens pendulares casa-trabalho e casa-escola diariamente, utilizando-se do 

transporte público no SEI, e recomenda-se que sejam alvo preferencial de uma política de 

integração bicicleta-trem. 

 

Quadro 5.9: Estimativas de utilização do modo a pé por ocupação. 

Modo a pé Ocupação Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

não Trabalhador com vínculo 13 12.8713 2.2008 
 Trabalhador sem vínculo 13 12.8713 2.0174 
 Estudante 12 11.8812 2.6951 
 Aposentado 1 0.9901 0.8442 
 Dona de casa 10 9.9010 3.2855 
 Desempregado 2 1.9802 1.0414 
 DSI 0 . . 
 Total 51 50.4950 4.8753 

sim Trabalhador com vínculo 11 10.8911 3.5148 
 Trabalhador sem vínculo 11 10.8911 2.8955 
 Estudante 5 4.9505 1.4798 
 Aposentado 3 2.9703 1.6216 
 Dona de casa 0 . . 
 Desempregado 3 2.9703 1.2528 
 DSI 0 . . 
 Total 33 32.6733 5.6373 

Percentual 
(%) que não 
utiliza o SEI 

mais o (%) de 
DSI 

Trabalhador com vínculo 5 4.9505 1.4511 

 Trabalhador sem vínculo 4 3.9604 1.4667 
 Estudante 3 2.9703 1.1909 
 Aposentado 0 . . 
 Dona de casa 0 . . 
 Desempregado 1 0.9901 0.8442 
 DSI 4 3.9604 1.9101 
 Total 17 16.8317 3.1741 

Total Trabalhador com vínculo 29 28.7129 3.1267 
 Trabalhador sem vínculo 28 27.7228 3.1909 
 Estudante 20 19.8020 3.3260 
 Aposentado 4 3.9604 1.7201 
 Dona de casa 10 9.9010 3.2855 
 Desempregado 6 5.9406 1.4742 
 DSI 4 3.9604 1.9101 
 Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Estima-se que aproximadamente 23% da população alvo que utiliza o modo a pé para integrar 

com o trem, encontram-se situados na faixa de renda de até 2 SM e  aproximadamente 28%  

na faixa de até três 3 SM. A margem de erro máximo para essas estimativas de 5% como 

mostra o Quadro 5.10.  

 

Quadro 5.10: Estimativas de utilização do modo a pé por faixa de renda. 

Modo a pé Faixa Salarial Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

não Até R$510,00 23 22.7723 4.3694 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

10 9.9010 2.2970 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

3 2.9703 1.3684 

 Mais de R$1.530,00 4 3.9604 1.8790 
 Sem renda 11 10.8911 2.3214 
 Total 51 50.4950 4.8753 
sim Até R$510,00 11 10.8911 1.9599 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

8 7.9208 2.2407 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

5 4.9505 2.3026 

 Mais de R$1.530,00 5 4.9505 2.8154 
 Sem renda 4 3.9604 1.1591 
 Total 33 32.6733 5.6373 
percentual 
(%) que 

não utiliza 
o SEI mais 

o % de 
DSI 

Até R$510,00 2 1.9802 1.6885 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

4 3.9604 1.4200 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

1 0.9901 0.8442 

 Mais de R$1.530,00 3 2.9703 1.6926 
 Sem renda 7 6.9307 1.5723 
 Total 17 16.8317 3.1741 
Total Até R$510,00 36 35.6436 4.4096 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

22 21.7822 3.4078 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

9 8.9109 3.1657 

 Mais de R$1.530,00 12 11.8812 3.2909 
 Sem renda 22 21.7822 3.7149 
 Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Em seguida investiga-se a utilização do modo bicicleta para acessar a estação Camaragibe, 

estima-se que aproximadamente 1% da população alvo a utiliza para realizar o deslocamento 

da residência até a estação, como se verifica no Quadro 5.11. A margem de erro para essa 

estimativa é de aproximadamente 2%. Observa-se que na área da pesquisa, a bicicleta não é 

utilizada com a finalidade de acessar o transporte público. Esse baixo percentual de utilização 

para a integração pode está relacionado à ausência de facilidades nos terminais e nas áreas do 

entorno, como também a um contexto urbano que lhe é extremamente desfavorável. Segundo 

o GEIPOT (2001:109):  

“a baixa demanda de bicicletas junto às estações de transporte não se deve à 
inexistência de demanda, mas sim à insegurança dos ciclistas quanto à 
guarda efetiva da bicicleta nos estabelecimentos particulares que se propõe a 
ofertar esse serviço, pois nenhuma garantia é oferecida quanto ao roubo da 
bicicleta.”  

 

Quadro 5.11 Estimativas de utilização do modo bicicleta. 

Modo bicicleta Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

não 83 82.1782 3.8732 
sim 1 0.9901 0.8442 
Percentual (%) que não 
utiliza o SEI mais o % de 
DSI 

17 16.8317 3.1741 

Total 101 100.000  
 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 

 
O ônibus é o modo mais utilizado pela população alvo para acessar a estação Camaragibe, estima-se 

que aproximadamente 58% dessa população, realiza sua utilização. A margem de erro para essa 

estimativa é de aproximadamente de 10%, como se verifica no Quadro 5.12.  

 

Quadro 5.12 Estimativas de utilização do modo ônibus. 

Modo ônibus Frequency Percent 
Std Err of 

Percent 
Não 25 24.7525 5.2430 
Sim 59 58.4158 4.9513 
Percentual (%) que não 
utiliza o SEI mais o % de 
DSI 

17 16.8317 3.1741 

Total 101 100.000  
 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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É importante destacar que existe um percentual estimado de aproximadamente 10% da 

população alvo, que alterna a utilização do modo ônibus e a pé, como se verifica no Quadro 

5.13. A margem de erro para essa estimativa é de aproximadamente 3%. 

 

Quadro 5.13: Estimativa de utilização dos modos ônibus e a pé 
Modo a pé Modo ônibus Frequency Percent Std Err of 

Percent 
não não 2 1.9802 1.1635 
  sim 49 48.5149 4.9434 
  99 0 . . 
  Total 51 50.4950 4.8753 
sim não 23 22.7723 5.3144 
  sim 10 9.9010 1.5545 
  99 0 . . 
  Total 33 32.6733 5.6373 
Percentual (%) 
que não utiliza 
o SEI mais o 
(%) de DSI 

não 0 . . 

  sim 0 . . 
  Percentual (%) 

que não utiliza 
o SEI mais o 
(%) de DSI 

17 16.8317 3.1741 

  Total 17 16.8317 3.1741 
Total não 25 24.7525 5.2430 
  sim 59 58.4158 4.9513 
  Percentual (%) 

que não utiliza 
o SEI mais o 
(%) de DSI 

17 16.8317 3.1741 

  Total 101 100.000  
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Ao se analisar o tempo gasto pela população alvo para acessar a estação Camaragibe 

utilizando-se do modo ônibus, estima-se que aproximadamente 22% gastam até 5 minutos, 

26% entre 5 e 10 minutos e 11% mais de 10 minutos, com uma margem de erro máxima para 

as estimativas de 9% , como se verifica no Quadro 5.14. Supõe-se que apesar da superioridade 

do modo em relação a velocidade, o tempo de espera, os engarrafamentos, o trajeto sinuoso 

realizado pelas linhas que servem a área e asfaltos precários, neutralizam as vantagens desse 

modo em relação ao modo a pé, tornando-se apenas vantajoso para as maiores distâncias da 

área da pesquisa. 

 

Quadro 5.14: Estimativa de tempo de deslocamento do modo ônibus. 
Modo ônibus Tempo de 

deslocamento 
Frequency Percent Std Err of 

Percent 
não até 5 min 9 8.9109 3.1947 

  de 5 a 10 min 10 9.9010 3.5203 
  mais de 10 min 6 5.9406 1.6670 
  Total 25 24.7525 5.2430 

sim até 5 min 22 21.7822 3.1806 
  de 5 a 10 min 26 25.7426 4.5483 
  mais de 10 min 11 10.8911 2.2328 
  Total 59 58.4158 4.9513 

Percentual (%) 
que não utiliza 
o SEI mais o 

% de DSI 

até 5 min 0 . . 

  de 5 a 10 min 0 . . 
  mais de 10 min 0 . . 
  Percentual (%) que 

não utiliza o SEI 
mais o % de DSI 

17 16.8317 3.1741 

  Total 17 16.8317 3.1741 
Total até 5 min 31 30.6931 4.7232 

  de 5 a 10 min 36 35.6436 4.5799 
  mais de 10 min 17 16.8317 2.9460 
  Percentual (%) que 

não utiliza o SEI 
mais o % de DSI 

17 16.8317 3.1741 

  Total 101 100.000   
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Estima-se que aproximadamente 50% da população alvo que utiliza o modo ônibus para 

integrar com o trem, encontram-se situados na faixa de renda de até 2 SM e  

aproximadamente 55 % na faixa de até três 3 SM, com uma margem de erro máximo para 

essas estimativas de 10% como mostra o Quadro 5.15. Dessa forma, conclui-se que os modos 

a pé e ônibus são os mais utilizados pelas menores faixas de renda da população alvo para 

acessarem a estação Camaragibe. Esses são os modos que predominam na alimentação do 

sistema CBTU/METROREC, cabendo por parte da operadora, uma atenção especial a esse 

contingente de usuários, visto ser possível melhorar o acesso às estações do sistema, com um 

projeto de implantação de facilidades que fomentem a integração bicicleta-trem, atraindo um 

significativo número de usuários para essa intermodalidade. 

 
Quadro 5.15: Estimativas de utilização do modo ônibus em função da renda. 

Modo ônibus Faixa de renda Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Não Até R$510,00 9 8.9109 1.5438 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

5 4.9505 1.9678 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

3 2.9703 2.0438 

 Mais de R$1.530,00 5 4.9505 2.8154 
 Sem renda 3 2.9703 1.1029 
 Total 25 24.7525 5.2430 
Sim Até R$510,00 25 24.7525 5.0568 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

13 12.8713 2.6196 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

5 4.9505 1.6104 

 Mais de R$1.530,00 4 3.9604 1.8790 
 Sem renda 12 11.8812 3.0356 
 Total 59 58.4158 4.9513 
Percentual (%) que 
não utiliza o SEI mais 
o % de DSI 

Até R$510,00 2 1.9802 1.6885 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

4 3.9604 1.4200 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

1 0.9901 0.8442 

 Mais de R$1.530,00 3 2.9703 1.6926 
 Sem renda 7 6.9307 1.5723 
 Total 17 16.8317 3.1741 
Total Até R$510,00 36 35.6436 4.4096 

 
Entre R$511,00 a 
R$1.020,00 

22 21.7822 3.4078 

 
Entre R$1.021,00 e 
R$1.530,00 

9 8.9109 3.1657 

 Mais de R$1.530,00 12 11.8812 3.2909 
 Sem renda 22 21.7822 3.7149 
 Total 101 100.000  
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Estima-se que o modo motorizado individual (carro) é utilizado apenas por aproximadamente 

2% da população alvo para acessar o SEI, com uma margem de erro para essa estimativa de 

2%, como se verifica no Quadro 5.16. 

 
Quadro 5.16: Estimativas de utilização do modo carro. 

Utilização modo carro Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Não 82 81.1881 3.1619 
Sim 2 1.9802 1.1779 
Percentual (%) que não 
utiliza o SEI mais o % de 
DSI 

17 16.8317 3.1741 

Total 101 100.000  
 

 
Conclui-se que os padrões de deslocamentos da população alvo, são preferencialmente os 

modos ônibus e a pé, para acessar o metrô ou ônibus do SEI. Esses dados se alinham com os 

argumentos de Vasconcellos (2005), quando afirma que os padrões de deslocamentos urbanos 

nas cidades brasileiras são o modo coletivo e a pé, com 43% e 29% respectivamente.  
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5.4 ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO ALVO QUANTO À UTILIZAÇÃO DA 

BICICLETA. 

 

Estima-se que um percentual aproximado de 63% da população alvo não utiliza a bicicleta 

durante a semana, com uma margem de erro de aproximadamente 6% para essa estimativa, 

como se observa no Quadro 5.17.  No entanto, verifica-se que a bicicleta é utilizada no 

entorno da estação, visto que se estima um percentual de aproximadamente 13% para os que 

utilizam a bicicleta “muitas vezes” por semana e 8% para os que utilizam “poucas vezes”, 

com uma margem de erro máxima para a estimativa de aproximadamente 5%. Considerando 

que não há nenhuma facilidade que favoreça a utilização da bicicleta na área da pesquisa, 

verifica-se que essas freqüências de uso semanais estimadas para a população alvo podem 

favorecer a integração bicicleta-trem, desde que, sejam implantados bicicletários e outras 

facilidades que beneficiem os deslocamentos da bicicleta até a estação.  

 
Quadro 5.17: Estimativas de utilização da bicicleta durante a 
semana. 

Freq. de utilização Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Muitas vezes 13 12.8713 2.7112 
Poucas vezes 8 7.9208 2.4659 
Raramente 12 11.8812 3.7743 
Não usa a bicicleta 64 63.3663 2.7683 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 

 
Dessa forma, ao se investigar a utilização da bicicleta, pela população alvo, para acessar a 

estação Camaragibe, estima-se que aproximadamente 78%, nunca utilizou a bicicleta para 

essa finalidade. A margem de erro para essa estimativa é de aproximadamente 10%. Do 

mesmo modo, estima-se que 18% ao menos uma única vez, acessou a estação utilizando a 

bicicleta, com uma margem de erro para essa estimativa de aproximadamente 7%, como se 

verifica no Quadro 5.18.  

 
Quadro 5.18: Estimativas da população alvo que utilizou a 
bicicleta para se deslocar até a estação. 
Utilizou a bicicleta Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Sim  18 17.8218 3.6031 
Não  79 78.2178 5.0640 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Estima-se que aproximadamente 7% da população alvo, com uma margem de erro para essa 

estimativa de 4%, que ao menos uma única vez utilizou a bicicleta para acessar a estação 

Camaragibe, não considerou nenhum tipo barreira para realizar esse trajeto, como mostra o 

Quadro 5.19.  

 

Quadro 5.19: Estimativas da população alvo que não enfrentou obstáculos para 
realização do deslocamento do domicílio até a estação Camaragibe. 
Você usa ou já usou a bicicleta 
para ir até a estação do metrô? 

Enfrentou 
obstáculos 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim  não 11 10.8911 2.8896 
  sim 7 6.9307 1.8157 
  99 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  não 1 0.9901 0.9020 
  sim 0 . . 
  99 78 77.2277 4.8649 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI não 0 . . 
  sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total não 12 11.8812 2.7842 
  sim 7 6.9307 1.8157 
  99 82 81.1881 3.3929 
  Total 101 100.000   
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Estima-se que aproximadamente 4%, da população alvo, com uma margem de erro de 

aproximadamente 6%, que ao menos uma única vez utilizou a bicicleta para realizar o 

deslocamento até a estação Camaragibe, considera que as precárias condições das vias são o 

maior problema para a realização da viagem. Do mesmo modo, estima-se que 

aproximadamente 3%, com uma margem de erro de aproximadamente de 3%, da população 

alvo que nunca utilizou a bicicleta para acessar a estação, também justificam a não realização 

do deslocamento em função das condições da via. Verifica-se, desta forma, que as condições 

da via no entorno da estação, em função dos percentuais estimados, não são consideradas pela 

população alvo, como obstáculo relevante para a realização do deslocamento, como se 

verifica no Quadro 5.20.   

 

Quadro 5.20: Estimativas das barreiras observadas pela população alvo para a 
realização do deslocamento do domicílio até a estação Camaragibe quanto ao item 
condições da vias. 

Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir até a 

estação do metrô? 

Condições da via 
são precárias. 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim  Não 14 13.8614 2.9429 
  Sim 4 3.9604 1.6193 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  Não 76 75.2475 5.3368 
  Sim 3 2.9703 1.2119 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Não 0 . . 
  Sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Não 90 89.1089 3.5859 
  Sim 7 6.9307 2.3381 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000   

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

Quanto à topografia acidentada, para os que nunca utilizaram a bicicleta para o deslocamento 

até a estação Camaragibe, estima-se que aproximadamente 2% da população alvo, com uma 

margem de erro aproximado de 2% para essa estimativa, considerou esse item como uma 

barreira impeditiva para realização do trajeto. Já entre os que utilizaram ao menos uma vez a 

bicicleta para o deslocamento até a estação, relevaram tal aspecto dentre as barreiras 

elencadas, como se observa no Quadro 5.21. Verifica-se que em função dessas estimativas, 

que a topografia da região não é uma barreira a intermodalidade bicicleta-trem. 

 

Quadro 5.21: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item 
topografia acidentada. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir até a 

estação do metrô? 

Topografia 
acidentada 

Frequenc
y 

Percent Std Err of 
Percent 

Sim  Não 18 17.8218 3.6031 
  Sim 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  Não 77 76.2376 5.4213 
  Sim 2 1.9802 1.1635 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Não 0 . . 
  Sim 0 . . 
   DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Não 95 94.0594 2.6429 
  Sim 2 1.9802 1.1635 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Quanto ao item insegurança pública, que trata dos riscos de roubos e assaltos durante o 

deslocamento até a estação Camaragibe, estima-se que aproximadamente 1%, dos que ao 

menos uma vez utilizaram a bicicleta para realizar esse trajeto e aproximadamente 2% para os 

que nunca utilizaram a bicicleta para o mesmo trajeto, consideram a insegurança pública 

como barreira que desestimula o deslocamento. A margem de erro máximo para essas 

estimativas é de 2%, como mostra o Quadro 5.22. Verifica-se que um baixo percentual da 

população alvo, percebe a insegurança pública como uma barreira importante, para acessar a 

estação. 

 

Quadro 5.22: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item insegurança 
pública. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir até a 
estação do metrô? 

Insegurança 
pública 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim  Não 17 16.8317 3.3167 
  Sim 1 0.9901 0.8442 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não Não 77 76.2376 4.4005 
  Sim 2 1.9802 1.0414 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Não 0 . . 
  Sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Não 94 93.0693 2.3237 
  Sim 3 2.9703 1.1029 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000   

 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Verifica-se que o aspecto falta de iluminação na área da pesquisa, não foi considerada uma 

barreira impeditiva, pela população alvo, para a realização do deslocamento de bicicleta até a 

estação Camaragibe, como se observa no Quadro 5.23. Acredita-se que a iluminação natural 

da região e a iluminação pública das ruas do entorno da estação, atendem adequadamente ao 

período em que se realiza o maior número de viagens utilitárias dessa população. 

 

Quadro 5.23: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item iluminação. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir até a 

estação do metrô? 

Falta de 
iluminação 

Frequency Percent Std Err 
of 

Percent 
Sim  Não 18 17.8218 3.6031 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  Não 79 78.2178 5.0640 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Não 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Não 97 96.0396 1.9101 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Quanto às condições climáticas de calor e chuva, estima-se que aproximadamente 1% da população 

alvo que nunca utilizou a bicicleta para acessar a estação, considerou essa barreira como impeditiva 

para o deslocamento do domicílio até estação Camaragibe. A margem de erro para essa estimativa é de 

aproximadamente 1,5%, como se observa no Quadro 5.24. Verifica-se que, entre os que já realizaram 

o deslocamento de bicicleta ao menos uma vez, não percebem as condições climáticas da região como 

uma barreira relevante para a realização desse deslocamento. 

 

Quadro 5.24: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item ao calor e 
chuva. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir até a 

estação do metrô? 

Calor e chuva Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim não 18 17.8218 3.6031 
  sim 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  não 78 77.2277 4.6528 
  sim 1 0.9901 0.7604 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI não 0 . . 
  sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total não 96 95.0495 1.6669 
  sim 1 0.9901 0.7604 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Risco de acidentes com os veículos motorizados, trânsito perigoso, ausência de espaço na via 

para o ciclista, etc., foi considerado o maior problema enfrentado no deslocamento para os 

que ao menos uma vez utilizaram a bicicleta para se deslocarem até a estação Camaragibe. 

Estima-se que aproximadamente 2%, da população alvo, com uma margem de erro de 

aproximadamente 2%, alegam ser essa barreira que desencoraja a intermodalidade. Já para os 

que nunca realizaram o percurso de bicicleta, estima-se que aproximadamente 10% com uma 

margem de erro de 6%, considera essa barreira a mais relevante para a realização do 

deslocamento até a estação, como mostra o Quadro 5.25. O DETR. (2008), recomenda que a 

implantação de facilidades que fomentem a intermodalidade bicicleta-trem, sejam 

acompanhadas da eliminação dos riscos ou parte desses, no entorno das estações 

metroferroviárias, com a moderação do tráfego de motorizados, estabelecendo velocidades 

reduzidas de até 30Km/h, ou zona 30 como usualmente conhecidas.  

 

Quadro 5.25: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item riscos de acidentes. 
Você usa ou já usou a bicicleta para ir  
até a estação do metrô? 

Riscos de acidentes Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim  não 16 15.8416 3.2987 
  sim 2 1.9802 1.2337 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  não 69 68.3168 5.2046 
  sim 10 9.9010 3.0766 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI não 0 . . 
  sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total não 85 84.1584 3.4653 
  sim 12 11.8812 3.1552 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  
     

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Outro item que merece destaque é a resposta “não ter onde deixar a bicicleta”, pois dentre os 

que ao menos uma única vez utilizou a bicicleta para acessar a estação Camaragibe, estima-se 

que um percentual aproximado de 4% com uma margem de erro aproximada de 2%, 

considerou a ausência de um lugar adequado para guardar a bicicleta, ser o maior obstáculo 

para a realização da viagem. Do mesmo modo, para os que nunca utilizaram a bicicleta para o 

deslocamento até a estação, estima-se que aproximadamente 10%, com uma margem de erro 

aproximado de 6% perceberam essa barreira como relevante para a realização da viagem, 

como se observa no Quadro 5.26. A construção de bicicletários na estação ou terminal do SEI, 

viria ao encontro dessa necessidade, fomentando a intermodalidade bicicleta-trem.  

 

Quadro 5.26: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item não ter onde 
deixar a bicicleta. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir  
até a estação do metrô? 

Não ter onde 
deixar a bicicleta 

Frequency Percent Std Err 
of 

Percent 
sim  não 14 13.8614 3.0358 
  sim 4 3.9604 1.0035 
  99 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
não  não 69 68.3168 4.8982 
  sim 10 9.9010 3.0574 
  99 0 . . 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI não 0 . . 
  sim 0 . . 
  99 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total não 83 82.1782 3.0658 
  sim 14 13.8614 2.6639 
  99 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

 DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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O Item condições físicas que impedem de realizar o esforço físico, apenas foi considerado 

como obstáculo, para os que nunca utilizaram a bicicleta para realizar o deslocamento até a 

estação Camaragibe, como se verifica no Quadro 5.27. Estima-se que aproximadamente 6% 

da população alvo, com uma margem de erro de aproximadamente 4%, enfrenta dificuldade 

para utilizar a bicicleta por condições físicas desfavoráveis. 

 

Quadro 5.27: Estimativas das barreiras observadas quanto ao item condições 
físicas. 
Você usa ou já usou a 
bicicleta para ir  
até a estação do metrô? 

Condições físicas 
que impedem de 
realizar o esforço 

Frequency Percent Std Err 
of 

Percent 
Sim  Não 18 17.8218 3.6031 
  Sim 0 . . 
  99 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  Não 73 72.2772 5.5626 
  Sim 6 5.9406 1.8938 
  99 0 . . 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Não 0 . . 
  Sim 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Não 91 90.0990 2.8317 
  Sim 6 5.9406 1.8938 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Outro item que chama à atenção em relação às barreiras no deslocamento até a estação 

Camaragibe é o percentual estimado de aproximadamente de 27%, com uma margem de erro 

para a estimativa de aproximadamente 7%, de indivíduos que nunca realizaram o trajeto 

domicílio-estação de bicicleta por não possuí-la, como se verifica no Quadro 5.28. Esse 

resultado se aproxima da afirmação de Reprogle (1994), (apud VASCONCELLOS, 

2000:156) que uma das principais barreiras à utilização da bicicleta, nos países em 

desenvolvimento, são a “aquisição, o ambiente hostil no trânsito, o roubo, e políticas 

governamentais desfavoráveis”. 

 

Quadro 5.28: Estimativas das barreiras observadas para 
outros motivos. 

Outros motivos Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Mais fácil pegar ônibus 1 1.0000 0.9101 
Mora perto da estação 4 4.0000 2.9809 
Não acha necessário 1 1.0000 0.9101 

Não gosta 3 3.0000 1.1930 
Não tem bicicleta 27 27.0000 3.6885 
Não tem motivo 1 1.0000 0.8612 

Não tem/Tem vergonha 1 1.0000 0.8909 
Não usa bicicleta 1 1.0000 0.7653 
Não usa o metrô 2 2.0000 1.1565 
Prefere o ônibus 1 1.0000 0.9475 

Quando usava n existia 1 1.0000 0.8909 
Tem moto e carro 1 1.0000 0.8909 
Tudo que foi lido 1 1.0000 0.8909 

Vai de carro 1 1.0000 0.9101 
(%) dos motivos  50 50.0000 4.2151 

DSI 4 4.0000 1.9556 
Total 100 100.000   

Frequency Missing = 1 
DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Investigou-se junto aqueles que já haviam realizado ao menos uma única vez, o deslocamento 

do domicílio até a estação Camaragibe de bicicleta, onde essas eram deixadas, visto que não 

há lugar específico na estação para abrigá-las. Supõe-se que a criatividade é a estratégia para a 

realização da integração bicicleta-trem, visto que os ciclistas precisam formular ações para 

integrar com o trem, de forma que preservem a integridade de suas bicicletas. Estima-se que 

aproximadamente 4% deixaram com alguém de confiança, 3% amarram aos gradis e 2% 

alguém retornou com a bicicleta. A margem de erro máxima para as estimativas é de 

aproximadamente 3%, como se verifica no Quadro 5.29. 

 

Quadro 5.29: Estimativas de como se guarda a bicicleta na estação. 

Estratégia para a guarda da 
bicicleta 

Frequency Percent 
Std Err of 
Percent 

Amarrada próxima a estação 3 2.9703 1.6164 
Alguém retorna com a bicicleta 2 1.9802 1.7083 
Deixa com alguém de confiança 
próximo a estação 

4 3.9604 1.6805 

Outro 6 5.9406 2.4238 
99 86 85.1485 3.6742 

Total 101 100.000  
 

Na hipótese de implantação de um bicicletário na estação Camaragibe, estima-se que 

aproximadamente 65% da população alvo, se mostrou favorável a sua utilização. Com uma 

margem de erro para a estimativa de aproximadamente 10%, como se observa no Quadro 

5.30. 

 

Quadro 5.30: Estimativas para utilização do bicicletário na 
estação Camaragibe 
Usaria o bicicletario? Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Sim 66 65.3465 5.0113 
Não 31 30.6931 5.6627 
DSI 4 3.9604 1.9101 
Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério de pesquisa. 
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Dentre os que afirmaram já ter realizado o trajeto casa-estação de bicicleta, estimado em 

aproximadamente 18%, em sua totalidade afirmam que fariam uso do bicicletário, como se 

verifica no Quadro 5.31. A margem de erro para a estimativa é de aproximadamente 7%. Ao 

passo que, dentre os 78%, da população alvo, que nunca realizou o trajeto casa-estação de 

bicicleta, 47% desse grupo, estariam dispostos a realizá-lo e utilizariam o bicicletário da 

estação. A margem de erro para a estimativa é de aproximadamente 11%. No entanto, um 

percentual de 31% desse grupo, não mudaria sua opinião, em função da construção do 

bicicletário, ou seja, não teriam interesse em utilizá-lo. A margem de erro para a estimativa é 

de aproximadamente 11%.  

 

Quadro 5.31: Estimativas para a utilização do bicicletário. 
Você usa ou já 
usou a bicicleta 
para ir até a 
estação do 
metrô? 

Se houvesse um bicicletário 
na estação Camaragibe, 
você usaria a bicicleta como 
meio de transporte para se 
deslocar até lá ?” 

Frequency Percent Std Err 
of 
Percent 

Sim  Sim 18 17.8218 3.6031 
  Não 0 . . 
  99 0 . . 
  Total 18 17.8218 3.6031 
Não  Sim 48 47.5248 5.4523 
  Não 31 30.6931 5.6627 
  99 0 . . 
  Total 79 78.2178 5.0640 
DSI Sim 0 . . 
  Não 0 . . 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 4 3.9604 1.9101 
Total Sim 66 65.3465 5.0113 
  Não 31 30.6931 5.6627 
  DSI 4 3.9604 1.9101 
  Total 101 100.000  

DSI- domicílios sem indivíduos para o critério da pesquisa. 
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Em função da remuneração dos serviços do bicicletário, estima-se que aproximadamente 53% 

da população alvo, com uma margem de erro para a estimativa de aproximadamente 11% 

manifestaram-se favoráveis a remunerar os serviços de guarda da bicicleta, como se verifica 

no Quadro 5.32. Do mesmo modo, estima-se que um percentual aproximado de 12%, para 

uma margem de erro aproximado de 3,5% não se manifestam favoráveis a remuneração. 

 

Quadro 5.32: Estimativas para remuneração do bicicletário. 
Intenção em remunerar pelos  
serviços do bicicletário 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Sim 54 53.4653 5.2499 
Não 12 11.8812 1.7390 
Não realizariam a utilização 35 34.6535 5.0113 
Total 101 100.000  

 

Quanto aos valores máximos para a remuneração dos serviços do bicicletário, por dia de uso. 

Estima-se que aproximadamente 20% remuneraria até 0,25 centavos, 11%, entre R$ 0,25 a R$ 

0,50 e 19%, entre R$ 0,50 e R$ 1,00, como mostra o Quadro 5.33. A margem de erro máximo 

para essas estimativas é de 9% É importante ressaltar que valores acima de R$ 1,00 apenas 

atenderiam a aproximadamente 4% da população alvo, dificultando o acesso ao bicicletário. A 

margem de erro para essa estimativa é de aproximadamente 3%.  Da mesma forma, a opção 

por R$ 0,25, seria a mais inclusiva, pois atenderia a toda população que manifestou a intenção 

de remunerar os serviços do bicicletário. Uma terceira alternativa, entre R$ 0,25 centavos a 

R$ 0,50 centavos, atenderia aproximadamente a 37% da população alvo, como se ver no 

Quadro 5.33. Acredita-se que parte do primeiro grupo, situado no primeiro intervalo, estariam 

dispostos a melhorar a remuneração, em função dos benefícios da utilização do bicicletário. 

 

Quadro 5.33: Estimativas para remuneração dos serviços do bicicletário. 
Qual o valor máximo que estaria  
disposto (a) a pagar por dia de uso? 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Até R$ 0,25 20 19.8020 4.3766 
Entre R$ 0,25 a R$ 0,50 11 10.8911 2.6210 
Entre R$ 0,50 e R$ 1,00 19 18.8119 3.9347 
Acima de R$ 1,00 4 3.9604 1.5118 
Não se propõe a pagar 47 46.5347 5.2499 
Total 101 100.000  
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5.3.1 Estimativas dos atributos requeridos para o bicicletário pela população alvo. 

 

Esta etapa investigou os atributos requeridos pela população alvo, para o bicicletário da 

estação Camaragibe, na hipótese do mesmo ser implantado. Cada entrevistado realizou até 

três escolhas das onze alternativas propostas, (ver questionário anexo 1). O primeiro atributo é 

que o bicicletário seja coberto, essa característica obteve a segunda maior estimativa com um 

percentual aproximado de 36% com uma margem de erro para estimativa de 

aproximadamente 9%, como se observa no Quadro 5.34. 

 

Quadro 5.34: Estimativas para o atributo: bicicletário coberto 
Bicicletário coberto Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 30 29.7030 3.0877 
Sim 36 35.6436 4.4815 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

O segundo atributo submetido à apreciação foi o de ser pago. Estima-se que o percentual de 

preferência para a população alvo, para esse atributo é de aproximadamente 6% com uma 

margem de erro de aproximadamente de 5%, como mostra o Quadro 5.35. Esse item obteve o 

percentual mais baixo, dentre os onze elencados, igualando-se apenas ao item “ar 

comprimido”, (ver Quadro 5.43). Acrescentamos que quando investigado a intenção de 

remunerar pelos serviços do bicicletário (ver Quadro 5.32), verificou-se uma estimativa de 

aproximadamente 53% com uma margem de erro para a estimativa de aproximadamente 11% 

em que se manifestaram favoráveis a remunerar pelos serviços da guarda da bicicleta, no 

entanto, ao realizarem a opção por fazê-lo se mostram reticentes, em função do percentual 

estimado para esse atributo.   

  

Quadro 5.35: Estimativas para o atributo: bicicletário pago 
Ser pago Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 60 59.4059 4.7812 
Sim 6 5.9406 2.3245 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
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O atributo seguinte foi o da gratuidade, estima-se para esse atributo o percentual aproximado 

de 28% com uma margem de erro para a estimativa de aproximadamente 6%, como mostra o 

Quadro 5.36, sendo a quarta característica mais escolhida para o bicicletário, ficando atrás 

apenas dos atributos vinculados a segurança. 

 
Quadro 5.36: Estimativas para o atributo: bicicletário gratuito. 
Ser gratuito Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 38 37.6238 5.6314 
Sim 28 27.7228 3.1644 
% da pop. alvo que não tem  
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

O bicicletário ser localizado dentro da estação foi o atributo mais escolhido pelos entrevistados. 

Estima-se que o percentual aproximado de 37% com uma margem de erro aproximado de 7% da 

população alvo, deseja que o bicicletário seja posicionado dentro da estação ou no máximo nos 

acessos da mesma, como se verifica no Quadro 5.37. 

 

Quadro 5.37: Estimativas para o atributo: localizado dentro da estação.  
Localizado dentro da estação. 
 

Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Não 29 28.7129 4.7197 
Sim 37 36.6337 3.6004 

(%) da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  

 

O bicicletário estar localizado próximo a estação é uma característica que não obteve 

nenhuma citação dentre as onze oferecidas aos entrevistados. Como se observa no Quadro 

5.38. 

 

Quadro 5.38: Estimativas para o atributo: localizado  próximo da estação  
Localizado próximo da estação  Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 66 65.3465 5.0113 
(%) da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
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Ser seguro é condição necessária para o sucesso de qualquer bicicletário, essa característica se 

traduz na garantia que o ciclista tem que ao retornar para buscar sua bicicleta vai encontrá-la 

preservada. Estima-se que aproximadamente 31% com uma margem de erro para essa 

estimativa de 9% da população alvo, deseja que o bicicletário da estação Camaragibe seja 

seguro, como se observa no Quadro 5.39. Verifica-se que os atributos que agregam segurança 

a guarda da bicicleta, tais como: o bicicletário localizado dentro da estação e seguro contra 

roubo são os preferencialmente mais lembrados. 

 

Quadro 5.39: Estimativas para o atributo: com segurança. 
Segurança Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 35 34.6535 4.6292 
Sim 31 30.6931 4.4745 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

Estima-se que para a opção banheiros no bicicletário, se obteve um percentual de 

aproximadamente 10% com uma margem de erro de aproximadamente de 4% para a 

estimativa, como se observa no Quadro 5.40, apesar da sua importância dentro de um sistema 

de transporte público, não se enquadrou entre as opções mais citadas. Acredita-se que, por não 

haver banheiros nas estações e trens do sistema METROREC desde a sua implantação, a 

população já se adaptou a essa realidade. 

 

Quadro 5.40: Estimativas para o atributo: presença de banheiros. 
Presença de banheiro Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 56 55.4455 5.2540 
Sim 10 9.9010 2.2302 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
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Para o atributo garantia de indenização, em função de furtos ou dano as bicicletas, estima-se 

um percentual de aproximadamente de 21% da população alvo, considera como relevante essa 

característica. A margem de erro para essa estimativa é de aproximadamente 10%, como se 

observa no Quadro 5.41.  

 
Quadro 5.41: Estimativas para o atributo: seguro contra roubo. 
Seguro contra roubo Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 44 43.5644 5.2290 
Sim 22 21.7822 4.7979 
% da pop. alvo quenão tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

A estimativa em relação à oficina de pequenos reparos obteve aproximadamente 7%, com 

uma margem de erro aproximado para a estimativa de 4%, como se observa no Quadro 5.42. 

Acredita-se que em função do considerável número de pequenos negócios que realizam 

reparos e venda de peças de reposição na área da pesquisa, esse atributo torna-se de menos 

importância em relação aos demais elencados.  

 

Quadro 5.42: Estimativas para o atributo: oficinas de pequenos reparos 
Oficina de pequenos reparos Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 59 58.4158 5.0205 
Sim 7 6.9307 1.9839 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

O ar comprimido foi uma característica pouco lembrada pela população alvo, para haver no 

bicicletário. Acredita-se que em função da facilidade de se realizar a calibração dos pneus das 

bicicletas em borracharias, postos de combustíveis e ou com o próprio acessório da bicicleta. 

Estima-se que aproximadamente 6%, com uma margem de erro para a estimativa de 5%, 

considerou necessário esse atributo está presente no bicicletário, como mostra o Quadro 5.43. 

 
Quadro 5.43: Estimativas para o atributo: Ar comprimido 

Ar comprimido Frequency Percent Std Err of 
Percent 

Não 60 59.4059 4.8545 
Sim 6 5.9406 2.3817 

% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
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A água para o consumo humano foi um atributo lembrando por aproximadamente 15% da população 

alvo, com uma margem para a estimativa de aproximadamente 8%, como se verifica no Quadro 5.44, 

visto que o ciclista pode transportar a sua própria água em pequenos reservatórios específicos para 

essa finalidade.  

 
Quadro 5.44: Estimativas para o atributo: Água 
Água Frequency Percent Std Err of 

Percent 
Não 51 50.4950 3.2578 
Sim 15 14.8515 3.9500 
% da pop. alvo que não tem 
intenção de utilizar o bicicletário 

35 34.6535 5.0113 

Total 101 100.000  
 

Essas onze características estão presentes em diversos bicicletários operados pelas empresas 

metroferroviárias, que decidiram fomentar a intermodalidade bicicleta-trem. Verifica-se que a 

população alvo em relação aos atributos analisados estabeleceu a seguinte ordem de 

preferência: 

 

a) Localizado dentro da Estação; 

b) Coberto; 

c) Com segurança patrimonial; 

d) Bicicletário gratuito; 

e) Com seguro contra roubo; 

f) Com água disponível para os ciclistas; 

g) Com banheiros; 

h) Oficinas de pequenos reparos; 

i) Com ar comprimido; 

j) Ser pago; 

k) Localizado próximo à estação. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES. 

 

Para tornar um sistema de transporte público mais atraente e competitivo é necessário 

promover uma completa integração entre os diversos modos de transporte, tornando-os parte 

de uma rede integrada que permita o acesso a qualquer lugar da cidade de modo seguro e 

confortável, com um menor custo possível. 

 

A bicicleta poderá vir a ser inserida no sistema de transporte das cidades e regiões 

metropolitanas, como um veículo alimentador do transporte público ou utilizado 

preferencialmente para a micro acessibilidade, atendendo plenamente a um novo paradigma 

da mobilidade urbana sustentável. A integração entre a bicicleta e TP potencializa esses 

modos de transporte e cria uma relação de complementaridade entre esses meios de 

transporte.  

  

Um novo olhar para a mobilidade urbana implica em se criar condições, que favoreçam a 

cooperação e a intermodalidade do TNM com o TP, criando através dessa parceria, uma 

sinergia, que viabilize a inclusão social e reduza os impactos ambientais, em função dos 

deslocamentos. 

 

A integração da bicicleta com o TP é mutuamente benéfica, pois potencializa os benefícios de 

ambos os modos, visto que incrementa o ciclismo e proporciona uma maior utilização do TP. 

A bicicleta coopera com o transporte público, aumentando a área de captação de usuários, 

operando a um custo muito mais baixo que qualquer outro modo de transporte de alimentação. 

O acesso ao transporte público ajuda os ciclistas a realizarem viagens mais longas que o 

possível por bicicleta, como também pode proporcionar alternativas adequadas, quando os 

ciclistas enfrentam mal clima, uma topografia adversa, lacunas na rede de ciclismo e possíveis 

falhas mecânicas na bicicleta (PUCHER, 2009). 

 

A intermodalidade bicicleta-TP melhora o potencial de acessibilidade ao transporte público, 

pois a bicicleta é um modo de transporte mais rápido que o caminhar e mais flexível que o 

próprio TP, agregando demanda, especialmente aos sistemas menos flexíveis como o trem 

metropolitano e o metrô. Esse uso combinado pode se tornar uma excelente alternativa ao uso 

indiscriminado do automóvel privado (KEIJER; RIETVELD, 2000; PRANGE, apud 

MARTENS, 2004). 
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As experiências internacionais e nacionais, de fomento a integração bicicleta-TP, retratam 

uma realidade concreta e viável para muitas empresas metroferroviárias. 

 

Verificou-se em nações desenvolvidas e em desenvolvimento que se empreendeu uma série 

de medidas para integrar a bicicleta ao transporte público, tais como: a implantação de 

bicicletários e paraciclos em estações de trens e paradas de ônibus, com diferentes graus de 

abrigo e segurança; estações multifuncionais que fornecem bicicletários e uma série de 

serviços de apoio ao ciclista; permissão para embarque de bicicletas em ônibus e veículos 

ferroviários; implantação de ciclovias e rotas cicláveis nas ruas que levam às estações de 

transportes públicos, facilitando assim o papel da bicicleta como modo alimentador e coletor 

para transportes públicos (PUCCHER ; BUEHLER, 2009). 

 

O estudo empírico dessa dissertação permite tecer as seguintes conclusões: 

 

I- Há evidências de potencial ciclável para a região pesquisada, de acordo com os resultados 

obtidos na pesquisa de campo, em função das estimativas das características socioeconômicas 

da população alvo e das intenções de integração, verificadas junto a essa população, para a 

promoção da intermodalidade bicicleta-trem.  

 

As estimativas do perfil sócio-econômico, da população alvo, são semelhantes ao perfil 

verificado em outras pesquisas apresentadas. Aproximadamente 80% dos indivíduos da 

população alvo percebem até 2 salários mínimos mensais (SM) ou não tem renda, com 

margem de erro máximo de aproximadamente 9%. Os trabalhadores e estudantes representam 

aproximadamente 76% do perfil ocupacional da área, com margem de erro máximo de 

aproximadamente 7% e são as categorias que mais utilizam a bicicleta como meio de 

transporte. Além disso, aproximadamente 83% dessa população do entorno, utiliza o metrô ou 

ônibus no SEI, como meio de transporte, com margem de erro de aproximadamente 6%, 

utilizando preferencialmente os modos ônibus e a pé para integrar com o trem, com 

percentuais de aproximadamente 58% e 32% respectivamente e uma margem de erro máximo 

de aproximadamente 11%. Acrescentamos que esses modos podem ser substituídos pela 

bicicleta, em função dos principais motivos de viagens dessa população alvo, serem 

compatíveis com a bicicleta. Como por exemplo, o trabalho, o lazer, as compras e a escola 

totalizando um percentual de aproximadamente 71% e margem de erro de aproximadamente 

7% que se adéquam a utilização da bicicleta para realização da intermodalidade.  
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Quanto às manifestações de integrar com a bicicleta, 65% da população alvo, manifestou a 

intenção em utilizar a bicicleta para integrar com o trem, na hipótese da construção de um 

bicicletário na estação Camaragibe, com uma margem de erro aproximada de 10%. Além 

disso, um percentual de aproximadamente 13% dessa população utiliza a bicicleta “muitas 

vezes” por semana e aproximadamente 8% utiliza “poucas vezes”, com uma margem de erro 

máxima de aproximadamente 5%. Tais percentuais de utilização da bicicleta podem 

incrementar o modo bicicleta como alimentador do sistema metroferroviário, que hora não 

ultrapassa aproximadamente 1% com margem de erro de 2%.  Em função desses fatores, 

verifica-se potencial para a intermodalidade bicicleta-trem.  

 

II- As facilidades elencadas pela população alvo para integrar com o trem são: 

 

a) Implantação de um bicicletário coberto, dentro da estação, com segurança e 

preferencialmente gratuito. Bons estacionamentos de bicicletas é um elemento-chave 

no desenvolvimento de um ambiente favorável ao ciclismo, e a integração com o TP 

(DETR., 2008);  

b) Moderação do tráfego no entorno da estação Camaragibe, pacificando o acesso a 

estação na área de estudo para os ciclistas. Medidas de moderação do tráfego de 

motorizados podem ajudar a proporcionar um ambiente agradável para os ciclistas e 

também podem reduzir a necessidade de infraestrutura específica para a bicicleta. 

(ibid); 

c) Melhoria nas vias de acesso ao terminal, tornando-as cicláveis com um raio mínimo de 

1Km a partir da estação de estudo; 

d) Fonte de financiamento para a aquisição de bicicleta, visto que 27% da população 

alvo, com uma margem de erro para a estimativa de aproximadamente 7%, nunca 

realizou o deslocamento domicílio-estação por não possuir bicicleta. 

 

III- Para se alcançar êxito no fomento da bicicleta como modo alimentador do sistema 

metroferroviário, é necessárias medidas operacionais e de infraestrutura para a estação de 

estudo, de curto, médio e longo prazos, que devem ser implantadas gradualmente. Para Costa 

(2007), os bicicletários e paraciclos são infraestruturas relativamente baratas em comparação 

com outras infraestruturas urbanas, com a vantagem de não criar problemas de ocupação do 

solo, ou seja, desapropriações de custo elevado e utilização de grandes áreas urbanas para 

ampliação do sistema viário. 
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Na composição dessas medidas para o curto prazo sugere-se: 

• Instalação de bicicletário com até sessenta vagas, nas áreas livres do saguão da estação 

ou do terminal integrado, que seja inicialmente gratuito; A proximidade com o destino 

é a maior influência na escolha de um ciclista de onde estacionar, independentemente 

da finalidade viagem (Taylor e Halliday, 1997 apud DETR, 2008) 

• Realizar o registro dos ciclistas que vierem a utilizar os estacionamentos; 

• Realizar a monitoração diária do número vagas ocupadas; 

• Promoção do bicicletário, na área da pesquisa, através de veículos de propaganda; 

divulgação na mídia interna dos trens (mídia Metrorec) e no sistema de sonorização da 

estação Camaragibe. 

 

Como medidas de médio prazo sugere-se: 

• Criação de um grupo de trabalho composto de servidores da CBTU/METROEC, da 

Prefeitura Municipal de Camaragibe, do Consórcio Grande Recife e de representantes 

da comunidade local com a finalidade de elaborar um plano de mobilidade por 

bicicleta para o entorno da estação de estudo; 

• Ampliação dos horários de embarque das bicicletas nas composições em dias úteis. 

Nos horários fora de pico entre 9h 30 às 10h 45, 14h às 15h 45 e a partir das 19h, 

sendo embarcadas no último carro e última porta, para facilitar o embarque com 

interferência mínima para os usuários embarcados nas composições; 

• Tornar a Av. Belmínio Correia ciclável através da moderação do tráfego de 

motorizados num raio de 1 Km a partir da estação de estudo em direção a Camaragibe 

Centro como também no sentido oposto em direção a BR-408; 

 

 

Figura: 6.1 Av Belmínio Correia 
Fonte: Acervo do autor 
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As sugestões para medidas de longo prazo são: 

• Implantação de uma ciclo-faixa devidamente sinalizada na Av. Belmínio Correia onde 

se realizou a moderação de tráfego, com um metro de faixa ciclável nos dois sentidos, 

em função de sua sessão transversal de 14 metros; 

• Implantação de um bicicletário nos moldes da ASCOBIKE, em parcerias com o poder 

público e ONG, em módulos, de modo a acompanhar o crescimento da demanda 

integrada de bicicletas. 

 

Finalizando, o resultado deste trabalho de pesquisa vem alertar o METROREC, o Consórcio 

Metropolitano Grande Recife, o Município de Camaragibe e outras entidades públicas, acerca 

da importância da provisão de infra-estrutura para a circulação de bicicletas, melhorando a 

acessibilidade aos terminais de Transporte Público, abordando a intermodalidade bicicleta-

trem com uma atitude institucional de responsabilidade social. 

 

Em relação a pesquisas futuras, sugere-se a aplicação desta metodologia em outra estação 

metroferroviária, com características físicas do entorno e sócio-econômicas distintas das aqui 

estudadas para que se possa comparar resultados e avançar nas pesquisas que contribuam para 

a mobilidade sustentável.  

 



 

 

127 

 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

ANTP (1999) Associação Nacional de Transportes Públicos. Circulação com qualidade na 
cidade do século XXI. São Paulo. SP. 

 
_____ (2002) Associação Nacional de Transportes Públicos. O Transporte Urbano do Século 

XXI, Revista dos Transportes Públicos - Ano 24 - nº 96, 3º Trimestre, p. 95-122, São 
Paulo-SP. 

 
_____ (2004) Associação Nacional de Transportes Públicos Transporte Humano – Cidades 
com qualidade de vida. Disponível em: <http: //www.antp.org.br> Acesso em: 02/10/2009. 

 
_____ (2005) Associação Nacional de Transportes Públicos. Planejando o desenvolvimento 

das Cidades. São Paulo. Disponível em: 
http://www.antp.org.br/telas/desenvolvimento_urbano/ capitulo2_urbano.htm. Acesso em: 
23/11/2009. 

 
_____ (2007) Associação Nacional de Transportes Públicos. O Transporte na Cidade do 
Século 21. Disponível em: http://hist.antp.org.br/telas/transporte/transporte.htm. Acesso 
em: 17/12/2007. 

 
_____ (2007b) Associação Nacional de Transportes Públicos. Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana  Relatório Geral 2007. Disponível 
em:<http://portal1.antp.net/site/simob/Lists/rltgrl07/rltgrl07menu.aspx> Acesso: 
12/04/2009. 

 
_____ (2009) Associação Nacional de Transportes Públicos. Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana  Relatório Geral 2009 Disponível em: 
http://portal1.antp.net/site/simob/Lists/rltgrl09/rltgrlc.aspx?AspXPage=g%5FCF212D418
10E4828AC7403CA5F0658A2:%2540%255Fx0069%255Fd1%3D2 . Acesso em: 
10/09/2010. 

 
AZEVEDO, C.F. Figueiredo G. de. (2008). Transporte não motorizado e a mobilidade 

sustentável: os deslocamentos a pé na região sudoeste do Recife. Dissertação de Mestrado. 
UFPE.CTG. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. 

 
BANCO MUNDIAL (2003). Cidades em movimento: Estratégia de transporte urbano do 

Banco Mundial. São Paulo: Sumatra Editorial. 
 
BATISTA, J. F., (2002). Alternativas de Redes Multimodais para o Transporte Público na 

Zona Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Mestrado em Engenharia de Transportes, Universidade Federal do Ceará, CE, 118 fl. 

 
BEDIN, R. (2003). Indicadores de Qualidade do Transporte Público Urbano, Contribuição 

para o Município de Chapecó. Monografia de Graduação em Eng Civil. Universidade 
Regional de Chapecó/SC. 

 
BELLEN, Hans Michael Van. (2004). Desenvolvimento Sustentável: Uma Descrição das 

Principais Ferramentas de Avaliação. Ambiente & Sociedade – Vol. VII  nº. 1 jan./jun. 



 

 

128 

 

2004. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v7n1/23537.pdf>. Acesso em: 
12/03/2011. 

 
BRASIL. CBT, Código de Trânsito Brasileiro.: instituído pela Lei nº 9.503, de 23-9-97 - 1ª 

edição - Brasília: DENATRAN, (2008 ). Departamento nacional de trânsito. Disponível 
em < http://www.denatran.gov.br/ctb.htm> Acesso em: 05/04/2010. 

 
______ Ministério do Meio Ambiente (2000). Cidades Sustentáveis, Subsídios a elaboração à 

Agenda 21 brasileira. Disponível em: < 
http://gabeira.locaweb.com.br/cidadesustentavel/biblioteca/%7BF9F9F969-36A5-43C4-
B665-BDF80121BE3F%7D_Agenda21Brasil.pdf > Acesso em: 05/07/2010. 

 
______ Estatuto da Cidade (2002). Estatuto da Cidade: Guia para implementação pelos 

municípios e cidadãos: Lei nº10. 257, de 10 de julho de 2001. 2ª. ed.- Brasilia: Câmara 
dos Deputados, Coordenação de publicações, 2002. 

 
______. Ministério das Cidades (2004a). Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - 

Cadernos MCidades nº 1 – Ministério das Cidades, Brasília. 
 
______ Ministério das Cidades (2004b). Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

– Cadernos MCidades nº 6 – Ministério das Cidades, Brasília. 
 
______ Ministério das Cidades (2007a). PlanMob – Caderno de Referência para Elaboração 

de Plano de Mobilidade Urbana, Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana, Brasília. 

 
______ Ministério das Cidades (2007b). Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, 

Coleção Bicicleta Brasil, caderno 1, Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana, Brasília.  

 
______ Ministério das Cidades (2008). Manual BRT Bus Rapid Transit Guia de 

Planejamento. 
 
BOARETO, Renato (2003). A mobilidade urbana sustentável. Revista dos Transportes 

Públicos – ANTP ano 25, 3º trimestre 2003, p 49. 
 
CÂMARA, P. (1998). Gerência da Mobilidade: A Experiência da Europa. XII ANPET, 

Apostila, Fortaleza, 23 a 27 de novembro.  
 
CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa (2005). Uma Visão da Mobilidade Urbana Sustentável. 

Disponível em: 
<www.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/.../(3)UMAVISAODAMOBILIDADE.pd> Acesso 
em: 10/02/2011. 

 
CAVALCANTE, R. A. (2002). Estimativa das Penalidades Associadas com os Transbordos 

em Sistemas Integrados de Transporte Público [Rio de Janeiro]2002 X, 151 p. 29,7 cm 
(COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia de Transportes, Tese – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, COPPE 

 



 

 

129 

 

CERVERO, R., (1998). The Transit Metropolis: The Inquiry Global, 1 ed, Island Press, 

Washington, D.C., Covelo, Califórnia. Caps. 1, 2 e 16. 
 
COMISSÃO EUROPEIA (2000). Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro. Luxemburgo: 

Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias 2000. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_pt.pdf> Acesso em: 
06/10/2010.  

 
CBTU- Companhia Brasileira de Trens Urbanos/ METROREC- Superintendência de Trens 

Urbanos do Recife (2008). Manual Básico Operacional – Sistema Elétrico e Diesel, 
Departamento de Recursos Humanos. 

 
CBTU- Companhia Brasileira de Trens Urbanos/ METROREC- Superintendência de Trens 

Urbanos do Recife (2010). GIPLAN/COPIN, Pesquisa origem/destino.  
 
COSTA, Valéria Xavier da, (2007). O Transporte Não Motorizado Integrado ao Sistema de 

Transporte sobre Trilhos para uma Mobilidade Sustentável: Intermodalidade no Corredor 
Aranjuez – Madri Menção Honrosa 3º Concurso de Monografia CBTU 2007 − A Cidade 
nos Trilhos. p 202 a 223. 

 
DETR.-Department of the Environment, Transport and the Regions (2008). Cycle 

Infrastructure Design. London. Disponível em: 
<www.dft.gov.uk/pgr/roads/tpm/ltnotes/ltn208.pdf> Acesso: 10/03/2011. 

 
DUPUY, G. (1993). Networks. Research notes in brief. Flux, 11, Jan-March 1993, 42-47. 
 
DURAN, Ramón Fernández (2008). Un Planeta de Metrópolis en crisis: Explosión urbana y 

del transporte motorizado, gracias al petróleo. Disponível em: 
<http://sostenibilidadurbana.files.wordpress.com/2008/12/un-planeta-de-metropolis.pdf> 
Acesso em: 22/02/2010. 

 
FERREIRA, Eric Amaral (2007). Integração com o transporte não-motorizado. In: Integração 

nos transportes públicos. Série Cadernos Técnicos ANTP/BNDES, v. 5, p.148-165. 
 
GEIPOT- Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (2001). Planejamento 

cicloviário: diagnóstico nacional, Brasília. 
 
GOMIDE, A. de A. (2003). Transporte Urbano e Inclusão Social: Elementos para Políticas 

Públicas. Texto para discussão n°. 960. IPEA. Disponível em: http:// www.geipot.gov.br/ 
 

GOMIDE, A de A. (2006). Mobilidade Urbana, Desigualdade e Políticas Públicas, in Anais 
do XX ANPET, Brasília. 

 
GONDIM, Monica Fiuza Transporte Não Motorizado na Legislação Urbana no Brasil [Rio de 

Janeiro] 2001 XVI, 185 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc.,Engenharia de Transportes, 
2001)Tese- Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 1. O dimensionamento 
técnico da infraestrutura para o transporte não motorizado na legislação urbana.I. 
COPPE/UFRJ II. Título (série) Disponível em: 
www.det.ufc.br/index.php?option=com_docman&task=doc...28.. Acesso em: 08/02/2009. 

 



 

 

130 

 

HUGHES, P. (1994). Planning for reduced carbon dioxide emissions from transport sources. 

Transportation Planning Systems, v.2, no 1, p.29-40. 
 
IBGE (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico. Disponível 

em: < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php> Acesso: 10 de fev. de 2011. 
 
I-CE (2007). Locomotives Full Steam Ahead Low Cost Mobility Initiatives Support 

Programme 2003-2006 Volume 1 Cycling Planning and Promotion. Disponível em :< 
http://www.i-ce.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55>. 
Acesso em: 09/02/2009. 

 
IDAE (2007). Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en 

España. Disponível em :<http:|\\www.idae.es> Acesso em : 15/08/2010. 
 
IPEA/ANTP (1998). Quantificação das Deseconomias do Transporte Urbano: Uma Resenha 

das Experiências Internacionais Eduardo de Alcântara Vasconcellos; Iêda Maria de 
Oliveira Lima.  Brasília. Texto para discussão no° 586. 

 
JACOBI, Pedro (2003). EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E 

SUSTENTABILIDADE Cadernos de Pesquisa, n. 118, mar, 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf > Acesso: 03 jul. 2010. 

 
LITMAN, Todd (2004). Quantifying the Benefits of Nonmotorized Transportation for 

Achieving Mobility Management objectives by Victoria Transport Policy Institute. 
Disponível em: http://www.vtpi.org/nmt-tdm.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2009. 

 
MAI, China Xianmin et al. (s/d). Traditional Based Innovation: Integrating Bicycles and 

Urban Rail Transit in Beijing. Disponível em:< 
www.civil.ist.utl.pt/wctr12_lisboa/WCTR_General/documents/02394.pdf> Acesso em: 
23/02/2011.  

 
MARTENS, Karel, (2004). The bicycle as a feedering mode: experiences from  three 

European countries.  Transportation Research Part D 9 281–294. Disponível em: 
<http://www.elsevier.com/locate/trd>. Acesso em: 09 out. 2009. 

 
MAWHINNEY, Mark (2005). Desenvolvimento sustentável - uma introdução ao debate 

ecológico Edições Loyola, São Paulo, SP. 
 
MAY, Anthny D.; KELLY, Charlotte; SHEPHERD, Simon, (2006). The principles of 

integration in urban transport estrategies. Institute for Transport Studies, University of 
Leeds, UK. p. 319-327. 

 
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development (1999).  Indicators for 

Environmental Performance Reviews. Publications. Paris. 
 
PAZOS, E. (2007). A integração entre bicicletas e transporte público. Cadernos Técnicos – 

Transporte Cicloviário. Vol. 7, p. 32-43. ANTP, São Paulo.  
 
PINTO, Antonio  L.T. et al. (2003) Brasil: Constituição (1988). São Paulo: Saraiva, 2003. 
 



 

 

131 

 

PMC - Prefeitura Municipal de Camaragibe (2006). Diagnóstico da Região Político 
Administrativa 1 de Camaragibe. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 

 
Projeto de Lei da Mobilidade Urbana - PL 1687/2007. Disponível em: 

<http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/transporte-e-mobilidade/projeto-de-lei-
da-mobilidade-urbana/PL%201867-2007%20Mobilidade.pdf> Acesso em 17/08/2010. 

 
PUCHER, John., DIJKSTRA, Lewis. (2003). Promoting Safe Walking and Cycling to 

Improve Public Health: Lessons from The Netherlands and Germany FINAL Revised 
Version, April 20, Accepted for publication in the American Journal of Public Health, 

Vol. 93, No. 9, September 2003. Disponível em: <http://www.vtpi.org/AJPHpucher.pdf> 
Acesso em : 05/08/ 2010. 

 
PUCHER, John., BUEHLER, Ralph. (2009). Integrating Bicycling and Public Transport in 

North America”, Journal of Public Transportation, Vol. 12, n. 3,  p.79-104; Autumm 
2009. Disponível em : <http://policy.rutgers.edu/faculty/pucher/PUCHER_BUEHLER.pdf 
> Acesso em : 12/12/2010. 

 
SANTOS, B. J. R. (2003) A qualidade no serviço de transporte público urbano. NUPENGE – 

Núcleo de Pesquisa em Engenharia. I Jornada Científica de Engenharia, Goiânia, 2003. 
Disponível em: <http://www2.ucg.br/nupenge/pdf/Benjamim_Jorge_R.pdf>. Acessado 
em: 16/01/2010. 

 
SOUZA, Carlos A. Elias; NETO, Oswaldo Lima; BRASILEIRO, Anísio (2009). Integração 

modal entre bicicletas com o transporte público de massa para o desenvolvimento 
sustentável de cidades. Disponível em:< 
http://www.anpet.org.br/ssat/interface/content/autor/trabalhos/publicacao/2009/216_RT.p
df> Acesso em: 02/12/2010 

 
UITP-International Association of Public Transport (2008). Public Transport and CO2 

emissions. Disponível em: <http://www.uitp.org/news/pics/pdf/MB_CO23.pdf> Acesso 
em: 01 set. 2010. 

 
UNIÃO EUROPÉIA (2007). Livro Verde – Por uma nova cultura de mobilidade urbana, 

Comissão das comunidades européias, Bruxelas, disponível em: Disponível em: 
<http://europa.eu/documents/comm/green_papers/index_pt.htm>, Acesso em: mar. 2010.  

 
VASCONCELLOS, Eduardo A. (1993). Os ônibus, os automóveis e as classes sociais: limites 

da política de transporte urbano no Brasil. Revista dos Transportes Públicos. São Paulo: 
ANTP, n.58, pp. 13-29.  

 
______ (2000). Transporte Urbano nos países em desenvolvimento. 3e. Ed. Annablume, São 

Paulo, Brasil.  
 
______ (2001). Transporte urbano, espaço e equidade: Análise de Políticas Públicas, 2e. Ed. 

Annablume, São Paulo, Brasil. 
 
______ (2005). A cidade, o transporte e o trânsito. 1e. Prolivros Ltda, São Paulo, Brasil.  
 
 



 

 

132 

 

VTPI-Victoria Transport Policy Institute (2006). Transportation Demand Management. 
Disponível em: <htpp://www.vtpi.org/tdm/tdm45.htm>. Acesso em: 28 abr. 2009. 

 
HICKMAN, Robin; SCHWANEN Tim; BANISTER, David (2010). Enabling Sustainable 

Mobilities: Social, Cultural and Experiential Dimensions, and The Role Of Planning.  

12th WCTR, July 11-15, 2010 – Lisbon, Portugal. Disponível em:< 
http://www.civil.ist.utl.pt/wctr12_lisboa/WCTR_General/documents/01986.pdf >. Acesso 
em: 10 de mar. de 2011. 

 
XAVIER, Giselle Noceti Ammon et al. (2007). A ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, O 

CAMINHAR E O PEDALAR Artigo referente a trabalho apresentado no XIV CLATPU 
Congresso Latino Americano de Transporte Público, realizado no Rio de Janeiro, de 18 a 
23 de Novembro de 2007 Disponível em: <www.clatpu-anpet2007.com> Acesso em : 
7/09/2010 

 
LACERDA, Sander Magalhães (2006). Precificação de Congestionamento e Transporte 

Coletivo Urbano. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 23, p. 85-100, mar. 2006. 
Disponível em: < 
http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos
/conhecimento/bnset/set2303.pdf> Acesso em: 29/03/2010. 

 
Sítios eletrônicos: 
 
• (www.ascobike.org.br) Disponível em:<http://ascobike.org.br/quem/quem.asp> Acesso 

em 13/13/09/2009. 
 
• (www.apocalipsemotorizado.net) Disponível em: 

http://www.apocalipsemotorizado.net/2007/04/20/mais-um-passo-bicicletario-no-metro/ 
Acesso em: 19/04/2011. 

 
• (www.callabike-interaktiv.de) Disponível em <http://www.callabike-

interaktiv.de/index.php?id=159&> Acesso em 05/02/2011. 
 
• (www.cenapad.unicamp.br) Disponível em: 

http://www.cenapad.unicamp.br/servicos/treinamentos/apostilas/apostila_sas.pdf Acesso 
em: 28/04/2011. 

 
• (www.granderecife.pe.gov.br) Disponível em: 

<http://www.granderecife.pe.gov.br/transporte_sei.asp>  Acesso: 05/10/2010. 
 
• (www.metrorio.com.br) Disponível em: 

<http://www.metrorio.com.br/regulamento_bicicletario.htm> Acesso: 12/12/2010. 
 
• (www.metrosantiago.cl) Disponível em:<http://www.metrosantiago.cl/medio-

ambiente/bicimetro> Acesso em: 24/02/2011. 
 
• (www.metro.sp.gov.br) Disponível em: 

<http://www.metro.sp.gov.br/aplicacoes/news/tenoticiasview.asp?id=6565M833K9&cate
goria=6561F2&idioma=PO> Acesso em: 12/12/2010. 



 

 

133 

 

• (www.mobilicidade.com.br) Disponível em: <http://mobilicidade.com.br/> Acesso em: 
28/04/2011. 

 
•  (support.sas.com) Disponível em: 

<http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/sas9doc.html> Acesso em: 28/04/2011. 
 
• (www.urbanrail.net) Disponível em: <http://www.urbanrail.net/eu/ams/amsterdm.htm> 

Acesso em 18/04/2011. 
 



 

 

134 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 
ÁREA TRANSPORTE E GESTÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 

 
Aplicar o questionário somente aos que sabem andar de bicicleta e maior de 15 anos. 

 
N° da Rua:             N° da Res.:         Data:                   Tel. Contato:                              
 
Sexo:        1.  Masculino          2.  Feminino 
  
1) Você utiliza o metrô ou ônibus, no SEI, como meio de transporte ? 
 

1-sim 
2-não  (Se não vá para perg. 5) 
 

2) Como geralmente você vai até a estação?  (você pode marcar até duas alternativas) 
 

1-a pé 
2-de bicicleta 
3-de ônibus 
4-de carro  
5-outros  
 

3) Quanto tempo leva para chegar até a estação? 
 

1-Até 5 min. 
2- De 5 a 10 min. 
3- Mais de 10 min. 
 

4) Qual o motivo de sua viagem? 
  

1-Trabalho 
2-Escola 
3-Saúde/ posto médico/consulta  
4-Lazer  
5-Compras/negócios  
6-Outros 

 
5) Quantas vezes você utiliza a bicicleta por semana ? 
 

1-Muitas vezes 
2-Poucas vezes 
3-Raramente  
4-Não usa. 
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6) Você usa ou já usou a bicicleta para ir até a estação do metrô? (Obs: marcar apenas uma 
opção para sim ou não). 

 
1-sim (Qual o maior problema que você enfrenta para fazer essa viagem?) 
2-não (Por que não?) excluir “a” letra a como resposta. (Após a resposta seguir para 8) 
 
a- Nenhuma 
b- Condições da via são precárias (buracos, poças dágua) 
c- Topografia acidentada (enladeirada) 
d- Insegurança pública (risco de roubos e assaltos) 
e- Falta de iluminação 
f- Calor e Chuva 
g- Risco de acidentes com o ciclista (trânsito perigoso, ausência de espaço para o ciclista, 

etc.) 
h- Não tem onde deixar a bicicleta 
i- Condições físicas que impedem de realizar esforço (idade, problema motor, problema 

de saúde,  
j- Outro especifique (_____________________________) 
 
 

7) Onde você a guardou ? 
 
1-Amarrada próxima a estação 
2-Alguém retorna com a bicicleta 
3-Deixa com alguém de confiança próximo a estação 
4-Outro________________ 

 
 
8) Se houvesse um bicicletário na Estação Camaragibe, você usaria a bicicleta como meio de 
transporte para se deslocar até lá ?  

 
1- sim 
2- não (Se não, fim da entrevista) 

 
 
9) Estaria disposto a pagar uma pequena quantia em dinheiro para guardar a bicicleta com 
segurança na estação?  

 
1- sim 
2- não (Se não pule a perg. 10) 

 
 
10) Qual o valor máximo que estaria disposto(a) a pagar  por dia de uso?  

 
1-Até  R$ 0,25 
2-Entre R$ 0,25 a R$ 0,50 
3- Entre R$ 0,50 e R$ 1,00 
4-Acima de R$ 1,00 
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11) Escolha 03 características, que você considera importante haver no bicicletário da estação ? 
(obs: Mostrar ao pesquisado as opções oferecidas na pergunta) 
 

1-Bicicletário coberto 
2-Pago 
3-Gratuito 
4-Localizado dentro da estação 
5-Localizado próximo da estação 
6-Com segurança 
7-Com banheiros 
8-Com Seguro contra roubo 
9-Com oficina de pequenos serviços 
10-Com Ar comprimido 
11-Com Água para beber 

 
12. Renda mensal? 

 
1-Até 510,00 Reais  
2-Entre 511,00 a 1.020,00 Reais 
3-Entre 1.021,00 e 1.530,00 Reais 
4-Mais de 1.530,00 Reais 
 

13. Qual a sua ocupação ? 
 
1-Trabalhador com vínculo 
2-Trabalhador sem vínculo 
3-Estudante 
4-Aposentado 
5-Dona de casa 
6-Desempregado 
7-Outro_______________________ 

 
14. Qual a sua escolaridade ? 

 
1-Sem instrução 
2-Fundamental Completo 
3-Fundamental Incompleto 
4-Médio Completo 
5-Médio Incompleto 
6-Superior Incompleto 
7-Superior Completo 
8-Pós-Graduado 
 

 



 

 

137 

 

 
01 – ASSUNTO: 
 
 

TRANSPORTE DE BICICLETAS NO SISTEMA AOS SÁBADOS, A 
PARTIR DAS 14H E AOS DOMINGOS E FERIADOS NACIONAIS, 
DURANTE TODO O DIA. 
 

02 – OBJETIVO: 
 

Proporcionar aos ciclistas maior facilidade para a utilização de 
bicicletas nas ruas e ciclovias do centro da cidade. 
 

03 – DESTINATÁRIOS: 
 

CCO, MOVIMENTO, ESTAÇÃO, SEGURANÇA OPERACIONAL E 
PATRIMONIAL 
 

04 – VIGÊNCIA: 
 

A partir de 02 de Janeiro de 2008 

05 -  DESCRITIVO:   
 
A norma de circulação dentro do sistema deverá ser de forma pacífica e sem aglomeração, 
possibilitando o deslocamento de todos com segurança e respeito. 

 
06 –  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 – DIRETRIZES BÁSICAS: 
 
6.1.1 - O usuário ciclista para embarcar no sistema deverá, de posse do bilhete, conduzir 

primeiramente sua bicicleta à área paga, pela cancela, aberta pelo responsável da linha de 
bloqueios e, em seguida, retornar para o acesso pelo bloqueio eletrônico, utilizando seu bilhete 
magnético. 

 
6.1.2 - O acesso deverá ser de apenas uma bicicleta por usuário, e a bicicleta deverá ser do tipo 

convencional (duas rodas), não motorizada e sem sujeira (barro, óleo, areia, lama, graxa) para 
não comprometer a limpeza das estações e trens e o conforto dos usuários. 

 
6.1.3 – Menores de 12 (doze) anos com bicicleta, deverão estar acompanhados pelos pais ou 

responsáveis. 
 
6.1.4 - O trajeto dentro do sistema, do ponto de partida ao ponto de chegada, deverá ocorrer sem que o 

usuário esteja sobre a bicicleta, ou seja, o usuário deverá conduzí-la empurrando-a com total 
controle sobre a mesma. 

 
6.1.5 - O deslocamento do ciclista com sua bicicleta não poderá ocorrer, dentro do sistema, com 

pessoas sobre o bagageiro ou sela, ou ainda, estando a mesma com algum volume que possa 
vir a acarretar riscos aos demais usuários. 

 
6.1.6 – Não é permitido o transporte de bicicletas pelas escadas rolantes e elevadores. 
 
6.1.7 – Nas escadas fixas o ciclista deverá conduzir sua bicicleta sempre pelo lado direito do sentido 

de subida ou descida. 
 
6.1.8 - O embarque no trem deverá ocorrer sempre no carro mais próximo do maquinista. 
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6.1.9 – A bicicleta não poderá ficar abandonada nas dependências das estações e trens, devendo ser 

recolhida caso ocorra. 
 
6.1.10 – Havendo ocorrências de anormalidades no sistema, ou situações especiais com um grande 

fluxo de usuários, o responsável pela estação, após informar ao CCO, poderá impedir o acesso 
de bicicletas até que tudo volte ao normal. 

 
6.1.11 – Danos causados aos demais usuários, a si próprio ou ao patrimônio da empresa, são de 

responsabilidade do ciclista. 
 
6.1.12 – Caso ocorra evacuação do trem na via, o usuário deverá deixar a biciclieta no interior do trem 

e dirigir-se à estação,  em seguida, deverá aguardar na plataforma onde os agentes de 
segurança procederão a entrega das bicicletas. Caso o usuário não poder aguardar o 
recebimento da bicicleta, a mesma será  

 
 
6.2 - DIRETRIZES OPERACIONAIS 
 
6.2.1 - RESPONSÁVEL PELA LINHA DE BLOQUEIOS 
 

A - Abrir a cancela para o acesso da bicicleta, orientando o usuário a utilizar o bloqueio 
eletrônico em seguida. 

 
B – Orientar o usuário ciclista a forma correta de conduzir sua bicicleta e o carro que deverá 

ser utilizado para embarque. 
 
C - Não permitir o acesso à estação caso o ciclista esteja com sua bicicleta com os pneus sujos 

de barro, óleo, areia, lama, graxa, ou qualquer outro material que possa vir a  
comprometer a limpeza das estação e trens. 

 
6.2.2 - RESPONSÁVEL PELA COMPOSIÇÃO  

 
A – Ao iniciar o alinhamento do trem na plataforma, observar a presença de usuários com 

bicicletas. 
 
B - Acompanhar o embarque e desembarque com mais cautela, visando a total desobstrução 

das portas do trem. 
 
C - Caso observe algum embarque de algum ciclista com sua bicicleta, sem que seja no carro 

líder, informar de imediato ao CCO e prosseguir viagem. 
 

6.2.3 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA 
 
A - O usuário ciclista que for flagrado embarcando em um dos carros, que não seja o do 

maquinista (carro líder), deverá ser orientado e direcionado para o embarque  
no carro correto, podendo o embarque ocorrer na composição seguinte, caso exista a 
possibilidade de provocar um atraso. 

 
B – Caso o usuário ciclista seja flagrado pedalando no interior da estação ou trem, deverá ser 

orientado sobre as normas da empresa e liberado para seguir sua viagem, empurrando a 
bicicleta. 
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C - Deverá ser usado o bom senso quanto à quantidade de bicicletas por trem, visando o 

conforto dos demais usuários. 
 
6.2.4 - RESPONSÁVEL PELA SALA VERDE  
 

A - Acompanhar o fluxo, através das informações das estações, trens e do corpo de segurança. 
 
B - Acionar a Segurança nas anormalidades detectadas,  indicando os pontos críticos. 
 
C - Emitir Audição Pública - AP, visando orientar quanto ao deslocamento nas estações e 

trens, quando julgar necessário. 
 
 
07 – GRANDES EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE PARA CICLISTAS 
 

Nos eventos programados para ciclistas, no centro da cidade ou mesmo na periferia do sistema, 
é importante a análise e a adoção de medidas preventivas da chefia, visando o controle de fluxo 
de ciclistas nas estações e trens. 
 
O controle de acesso gradativo, nas linhas de bloqueios e no trajeto do trem, deve ser 
acompanhado por duplas da segurança operacional com o apoio da segurança patrimonial, nas 
estações com maior fluxo. 
 
O CCO deverá ser informado da situação do fluxo das linhas de bloqueios e plataformas pelos 
Chefes de Posto, Supervisores da Segurança e Maquinistas, adotando as medidas cabíveis para a 
injeção ou recolhimento de trens. 

 
 
 

André Duperron Madeira Melibeu  
COOPE 
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DESEM 
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DEEST 
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 JULHO – 2010

DIA REC JOA AFO I P I MAG LUZ WEK BAR TEJ COQ CAV FLO ENG JAB CEU CDO ROD G I B TOTAL ACUMULA

1     25.963   31.090   19.194   2.124     4.882     5.690     4.881     29.946   2.365     4.560     8.785     3.027     1.523   20.747   1.722     4.549     5.441     19.552   196.041      196.041         

2     16.792   26.335   15.920   1.888     4.103     4.520     4.260     25.416   1.768     4.009     7.757     2.303     1.216   15.211   1.404     3.416     4.973     16.052   157.343      353.384         

3     15.787   21.335   15.175   1.622     4.083     3.904     3.585     22.464   1.610     3.494     8.118     2.044     1.106   14.803   1.303     2.496     4.861     15.911   143.701      497.085         

4     3.558     16.541   12.589   1.184     3.194     2.375     2.931     20.747   902        2.334     5.906     1.254     720      11.070   911        781        4.302     13.272   104.571      601.656         

5     27.421   32.256   16.274   2.254     4.720     5.798     5.117     31.353   2.383     4.480     9.737     3.101     1.592   22.534   1.911     4.464     6.173     22.932   204.500      806.156         

6     26.468   31.917   16.310   2.259     4.381     5.509     5.088     30.078   2.373     4.553     9.160     2.896     1.544   20.818   1.830     4.163     5.558     19.193   194.098      1.000.254      

7     25.085   31.644   16.640   2.232     4.107     5.496     5.110     31.264   2.317     4.505     9.782     2.705     1.489   20.863   1.763     4.393     5.299     19.587   194.281      1.194.535      

8     24.513   31.438   16.442   2.164     4.481     5.335     4.816     30.146   2.374     4.289     8.364     2.967     1.599   20.548   1.747     4.463     5.292     19.313   190.291      1.384.826      

9     24.091   30.944   16.847   2.106     4.736     5.538     4.977     30.537   2.465     3.539     9.431     2.807     1.524   19.560   1.755     4.218     5.772     18.005   188.852      1.573.678      

10   15.787   22.896   13.852   1.601     4.261     4.054     4.036     23.577   1.684     3.634     8.743     2.248     1.205   16.456   1.390     2.545     5.209     16.096   149.274      1.722.952      

11   4.181     16.809   8.769     1.183     3.071     2.333     3.085     19.983   1.026     2.484     6.292     1.243     699      9.283     781        767        4.159     13.553   99.701        1.822.653      

12   26.681   33.557   15.838   2.222     4.771     5.559     4.924     30.467   2.410     4.512     9.584     2.773     1.560   21.767   1.844     4.378     6.508     21.937   201.292      2.023.945      

13   26.133   30.956   17.032   2.098     4.484     5.261     4.687     29.001   2.151     4.208     9.052     2.698     1.496   18.578   1.645     3.019     5.345     19.158   187.002      2.210.947      

14   25.974   30.257   17.750   2.319     4.774     5.388     5.181     30.132   2.240     4.616     9.591     2.923     1.596   20.343   1.819     3.659     5.115     19.872   193.549      2.404.496      

15   26.666   32.231   16.194   2.264     4.895     5.389     4.956     30.197   2.308     4.513     11.527   3.039     1.627   20.075   1.844     3.250     5.394     20.240   196.609      2.601.105      

16   12.404   20.675   11.312   1.604     3.859     3.697     3.472     22.765   1.712     3.350     5.940     2.432     1.231   15.224   1.259     2.858     5.361     15.850   135.005      2.736.110      

17   15.191   20.265   13.033   1.640     3.899     3.763     3.528     21.752   1.518     3.285     8.090     2.166     1.192   14.017   1.274     1.702     5.143     15.218   136.676      2.872.786      

18   3.881     15.800   9.449     1.267     3.215     2.386     3.042     21.616   1.249     2.476     6.320     1.212     781      10.975   816        380        5.129     13.655   103.649      2.976.435      

19   26.500   31.437   16.247   2.350     3.924     5.393     5.256     30.133   2.668     4.425     9.523     3.352     1.629   22.052   1.748     3.700     6.612     21.052   198.001      3.174.436      

20   25.772   30.693   16.612   2.334     5.481     5.649     5.201     30.261   2.606     4.302     9.705     2.951     1.593   20.833   1.822     3.604     5.559     19.551   194.529      3.368.965      

21   26.840   30.906   15.857   2.384     4.743     5.562     5.400     29.028   2.729     4.454     9.484     3.045     1.519   20.572   1.702     3.488     4.906     18.816   191.435      3.560.400      

22   24.683   29.747   15.799   2.264     4.741     5.292     5.126     28.817   2.561     3.762     9.602     2.594     1.548   20.111   1.709     3.437     5.363     18.880   186.036      3.746.436      

23   25.567   30.375   17.733   2.377     4.709     5.384     5.004     29.407   2.607     3.479     9.533     2.842     1.504   19.475   1.748     3.653     5.433     19.268   190.098      3.936.534      

24   14.463   21.217   14.115   1.519     3.944     3.862     3.566     24.448   1.704     3.107     8.381     2.201     1.138   14.758   1.253     1.989     4.900     15.334   141.899      4.078.433      

25   3.384     14.776   11.040   1.115     2.582     2.053     2.883     18.485   832        1.947     5.463     1.123     659      9.701     865        967        4.287     14.628   96.790        4.175.223      

26   25.314   30.481   20.185   2.213     3.956     5.459     5.085     28.267   2.591     4.255     9.610     3.091     1.481   21.909   1.737     4.276     5.904     21.265   197.079      4.372.302      

27   27.164   30.276   16.325   2.388     4.665     5.606     5.207     30.148   2.672     4.302     9.443     2.871     1.544   20.885   1.786     4.712     5.118     20.556   195.668      4.567.970      

28   26.720   30.462   15.922   2.362     4.650     5.415     5.318     29.906   2.716     4.174     9.696     3.095     1.543   21.906   1.697     4.829     4.893     19.260   194.564      4.762.534      

29   24.093   30.488   16.033   2.309     4.612     5.405     5.140     29.030   2.668     4.214     9.564     2.961     1.545   19.651   1.724     4.616     4.983     19.046   188.082      4.950.616      

30   26.112   31.445   15.905   2.278     4.842     5.312     5.037     30.564   2.793     4.174     9.562     2.926     1.567   20.766   1.842     4.451     5.520     19.893   194.989      5.145.605      

31   17.365   20.737   13.250   1.699     4.496     3.996     4.047     25.169   1.713     3.758     8.664     2.610     1.250   15.321   1.428     2.916     5.109     15.931   149.459      5.295.064      

TOT 640.553   839.986   473.643   61.623     133.261   146.383   139.946    845.104   65.715     119.194   270.409   79.500     42.220    560.812   48.079     102.139   163.621   562.876   5.295.064       

EXCEL/GETEC N A R  -   GETEC PTE0109

P T E + S E I  (PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA CENTRO  +  SISTEMA ESTRUTURAL INTEGRADO)

 
 


