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RESUMO 

 

O transporte individual motorizado prevaleceu na história do desenvolvimento das cidades 

brasileiras e continua predominando sobre os transportes ativos. As políticas públicas que 

abordam o sistema de transporte não foram implementadas com êxito, reafirmando mais ainda 

a cultura do automóvel. A falta de planejamento urbano adequado no crescimento das cidades 

contribui com um sistema de trânsito e transporte ineficientes. A preocupação com o meio 

ambiente e a noção de sustentabilidade fez com que os novos planos de mobilidade propostos 

considerassem o transporte ativo como um dos agentes promotores do desenvolvimento 

sustentável da cidade. A inserção da bicicleta na Política Nacional de Mobilidade Urbana 

ganha destaque por ser uma forma de transporte barata, não poluente e acessível. Campos dos 

Goytacazes/RJ é uma cidade que possui o centro urbano com um relevo plano, favorecendo o 

uso da bicicleta como uma das principais formas de deslocamento, entretanto, observa-se que 

a utilização do veículo particular ainda é massiva na urbe. Nesse sentido, o objetivo deste 

estudo é analisar o cotidiano da mobilidade urbana na cidade, entendendo como a bicicleta se 

insere nesse contexto. Para tanto, pretende-se avaliar essas condições do ponto de vista da 

infraestrutura, do respeito às leis de trânsito e das boas práticas no trânsito. Para atender ao 

objetivo proposto foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

bibliográfica e documental; levantamento de informações de trânsito a partir de 

monitoramento de aplicativo de GPS; e trabalho de campo, utilizando a observação 

sistemática em trechos estabelecidos a partir de critérios definidos conforme objetivo da 

pesquisa. Além disso, foi elaborado um mapa a fim de compreender a configuração 

socioespacial da malha cicloviária do município; e entrevista com responsável do 

departamento de trânsito e transportes da cidade. 

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Transporte Ativo. Desenvolvimento Sustentável. 

Bicicleta. 
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ABSTRACT 

 

Individual motorized transport has prevailed in the history of the development of Brazilian 

cities and continues to predominate over active transport. Public policies that address the 

transportation system have not been successfully implemented, further reaffirming the 

automobile culture. The lack of adequate urban planning in the growth of cities contributes to 

an inefficient transit and transport system. The concern with the environment and the notion 

of sustainability made the proposed new mobility plans consider active transport as one of the 

agents that promote the sustainable development of the city. The insertion of bicycles in the 

National Urban Mobility Policy stands out for being an inexpensive, non-polluting and 

accessible form of transport. Campos dos Goytacazes / RJ is a city that has an urban center 

with a flat relief, favoring the use of bicycles as one of the main forms of displacement, 

however, it is observed that the use of private vehicles is still massive in the city. In this 

sense, the objective of this study is to analyze the daily urban mobility in the city, 

understanding how a bicycle fits into this context. Therefore, we intend to evaluate these 

conditions from the point of view of infrastructure, respect for traffic laws and good traffic 

practices. To meet the proposed objective, the following methodological procedures were 

adopted: bibliographic and documentary research; gathering traffic information from GPS 

application monitoring; and fieldwork, using a systematic observation in excerpts selected 

from criteria defined according to the research objective. In addition, a map was prepared to 

understand the socio-spatial configuration of the municipality's cycle network; and interview 

with the head of the city's traffic and transport department.  

Keywords: Urban Mobility. Active Transport. Sustainable development. Bike. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A discussão da mobilidade urbana em diferentes agendas tanto no âmbito municipal e 

estadual quanto na esfera nacional vem ganhando importância no Brasil, sobretudo diante da 

necessidade de criar melhores condições ambientais, econômicas e sociais das cidades. Tal 

estímulo foi se tornando uma prática constante no país, em um contexto no qual o extinto 

Ministério das Cidades vinha trazendo contribuições em torno do tema da mobilidade urbana. 

Ademais, a promulgação da Lei 12.587/12, intitulada Lei da Mobilidade Urbana, instituiu aos 

municípios as atribuições de planejar e executar as políticas de mobilidade urbana em seus 

territórios. As cidades com mais de 20 mil habitantes também são obrigadas a elaborarem um 

plano de mobilidade urbana a fim de melhorar o ordenamento territorial das cidades. 

 

O transporte individual motorizado, no cenário do desenvolvimento das cidades, se sobressaía 

e ainda é muito valorizado quando comparado com o uso do transporte ativo, a bicicleta. Ao 

longo da história das políticas públicas de planejamento de trânsito e transporte, estas que não 

foram muitas vezes implementadas com sucesso, a cultura do automóvel cresceu, colocando a 

bicicleta em segundo plano, sendo, em algumas ocasiões, considerada um transporte 

subalterno.  

 

O uso da bicicleta também começa a ganhar destaque no contexto do planejamento de trânsito 

e transporte das cidades quando inserida na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) 

e quando o discurso de sustentabilidade surge na agenda dos diferentes atores da cidade. 

Busca-se estimular o seu uso, a fim de minimizar os danos provenientes do uso massivo do 

transporte motorizado, seguindo um dos princípios da PNMU que é o desenvolvimento 

sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais (BRASIL, 2012). 

Entretanto, a estrutura oferecida aos usuários continua, em sua maioria, insuficiente, podendo 

ser um dos fatores que fazem com que muitas pessoas ainda não utilizem o modal.  

 

Além desses diversos problemas em torno da mobilidade urbana no Brasil, é possível que o 

ano de 2020 seja um novo marco, se não diretamente nas ações, ao menos nas considerações 

em torno do acesso ao transporte e ao sistema de mobilidade. O contexto da crise urbana é 

acentuado com os grandes desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Durante a 

pandemia, alguns serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias, 
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continuaram o atendimento normalmente, seguindo as recomendações de especialistas e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar da existência do vírus e de não existir ainda 

um estudo que comprove a cura da doença, algumas cidades têm optado por retornar suas 

atividades comerciais com algumas restrições.  Para se deslocar, muitos trabalhadores que 

utilizavam o transporte público coletivo têm buscado alternativas de transporte, seja pelas 

restrições no sistema ou por insegurança de compartilharem um mesmo espaço com outras 

desconhecidas. 

 

No contexto pós-pandemia seria muito importante repensar a acessibilidade aos transportes 

coletivos, uma vez que a aglomeração de pessoas precisa ser evitada. Reflexos destas 

dificuldades podem ser vistas na retomada das atividades em muitos municípios que, apesar 

das reinvindicações, os coletivos se encontram com a capacidade máxima de pessoas atingida. 

 

Com as dificuldades de deslocamento enfrentadas com a presença do vírus, algumas cidades 

apostam que utilizar a bicicleta como meio de transporte seja uma saída interessante para se 

deslocar sem contato com outras pessoas, além de contribuir com questões ambientais. 

Segundo Sourander (2020), alguns países europeus investiram na criação de ciclovias 

temporárias. Em Bruxelas, parte das faixas de veículos e estacionamentos foram 

transformadas em novas pistas para os ciclistas. Ou seja, o transporte ativo ganha um novo e 

importante significado no impacto da pandemia nas cidades e no planejamento urbano. 

 

Deste modo, o objetivo principal desta dissertação é analisar o uso da bicicleta no cotidiano 

da mobilidade urbana na cidade, tomando como referência a área urbana do distrito sede do 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. Sendo assim, pretende-se considerar o 

comportamento dos diferentes atores, as relações estabelecidas entre os usuários dos 

diferentes tipos de modal, entendendo como a bicicleta se insere nessa dinâmica urbana do ir 

e vir da população. Para tal, propôs-se avaliar essas condições do ponto de vista da estrutura 

urbana, do respeito às leis de trânsito e das boas práticas no trânsito. Não obstante, sabe-se a 

relevância de compreender o perfil dos ciclistas da cidade, isto é, quem são os usuários de 

bicicleta, conteúdo para outros estudos. 

 

Um dos fatores que motivaram a pesquisa deve-se ao fato de ser usuário do transporte ativo – 

bicicleta – na cidade de Campos, percebendo as fragilidades no sistema de mobilidade urbana, 

sobretudo nas políticas públicas que beneficiem o uso da bicicleta. A precária infraestrutura 
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cicloviária, ou seja, vias dedicadas ao ciclista sem boas condições de pedalar, o elevado 

número de acidentes envolvendo ciclistas e a massiva utilização dos veículos motorizados me 

instigaram a buscar entender quais as condições do uso da bicicleta no contexto da mobilidade 

urbana na cidade. 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes, também conhecida como Planície Goitacá, apresenta, 

no perímetro urbano, um relevo favorável para o uso da bicicleta. Conquanto, as ciclovias não 

oferecem nenhum suporte aos usuários, que acabam optando por outros meios de transporte, 

como o transporte individual motorizado ou o coletivo. 

 

Segundo dados da Prefeitura de Campos (s/d), o número de ciclovias e ciclofaixas na cidade 

foram ampliados de 10 para 51 quilômetros, aproximadamente. Esta iniciativa integrava o 

projeto de mobilidade urbana que previa vias dedicadas para os ciclistas na planície. No 

entanto, o plano não presumia uma integração entre os meios de transporte da cidade. 

 

A região Norte-Fluminense passou por um período de implantação de grandes 

empreendimentos, como o Complexo Portuário do Açu, resultando em um crescimento 

populacional considerável. Este acréscimo colabora com o aumento no número de veículos 

nas ruas, contribuindo diretamente com a emissão de gases do efeito estufa. Segundo Gehl 

(2015, p. 105), o tráfego de bicicletas e pedestres utiliza menos recursos e afeta menos o meio 

ambiente do que qualquer outra forma de transporte. Os usuários fornecem a energia e esta 

forma de transporte é barata, quase silenciosa e não poluente. 

 

Em várias cidades do mundo, a bicicleta é um dos meios de transporte mais populares – 

Amsterdam (Holanda), por exemplo, incentiva seu uso desde os anos 1970, de acordo com o 

site oficial de turismo do país, Holland (s/d). Outro exemplo internacional é Copenhague, 

localizada na Dinamarca, que possui um sistema eficaz de ciclovias em toda a cidade, 

separada das calçadas e das faixas de automóveis por meios-fios (GEHL, 2015, p.11).  

 

No Brasil não é diferente nas cidades pequenas, onde a cultura da bicicleta é muito marcante, 

como exemplo Afuá (PA) e Antonina (PR). Guth e Soares (2018, p.10) acreditam que o fato 

dos grandes centros expandirem a infraestrutura para o uso da bicicleta, por elas serem vetores 

e modelos de desenvolvimento, é primordial para que as cidades pequenas não cometam os 

mesmos equívocos que as grandes cidades agora procuram reparar. 
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O Ministério das Cidades em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SeMob) 

exigia que os municípios acima de 20 mil habitantes apresentassem um plano de mobilidade 

urbana até meados de abril de 2019, prazo que já foi estendido por diversas vezes. Campos 

dos Goytacazes, mais uma vez não conseguiu atender as exigências e, nessa situação, não 

teria acesso aos recursos do governo federal na área de mobilidade urbana, se o Governo não 

tivesse adiado a entrega novamente. 

 

Portanto, no caso brasileiro, em que pese os esforços de políticas públicas recentes no sentido 

de pensar e rever o modelo de política urbana e de mobilidade adotados, os desafios ainda são 

consideráveis, uma vez que boa parte das ações esteve restrita ao campo da legislação sem 

impactos abrangentes e eficazes nas cidades. 

 

Esses problemas atravessam não apenas as grandes cidades e espaços metropolitanos, mas 

também as cidades fora dos grandes centros que também exercem funções de polarização 

regional, como as cidades médias. Nesse sentido, o estudo pretende tratar dessas questões na 

cidade de Campos dos Goytacazes. 

 

Dentre as várias questões, partimos da hipótese de que os desafios para o uso da bicicleta 

como um modo de transporte mais acessível e sustentável – desafios perceptíveis, por 

exemplo, através do uso massivo de veículos motorizado individual comparativamente ao uso 

da bicicleta – se relacionam com a falta de infraestrutura cicloviária oferecida aos usuários, 

além de dimensões políticas e sociais e às condições objetivas e subjetivas vivenciadas pelos 

usuários.  

 

Para atender ao objetivo proposto foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica e documental; levantamento de informações de trânsito a partir de 

monitoramento de aplicativo de GPS; trabalho de campo por meio de observação sistemática 

em trechos estabelecidos a partir de critérios definidos conforme o objetivo da pesquisa. Além 

disso, foi elaborado um mapa a fim de compreender a distribuição da malha cicloviária do 

município, contrastando com o perfil socioeconômico dos bairros e; entrevista com 

representante da gestão pública da área de trânsito e transporte. 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, incluindo a introdução.  
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Os capítulos 2 e 3 são de abordagem teórica com objetivo de embasar a pesquisa realizada, 

discutindo conceitos chaves em torno do tema. O capítulo 2 discute a mobilidade urbana e o 

direito de ir e vir, a partir de contribuições da apropriação do espaço urbano e as 

desigualdades na mobilidade urbana, passando pela discussão de mobilidade urbana e meio 

ambiente – a noção de sustentabilidade e, a cidade e os modos de transporte. O capítulo 3 

apresenta um panorama das políticas urbanas, a fim de compreender as políticas públicas que 

contribuíram e vem contribuindo para uma melhoria nas condições da mobilidade urbana e, 

diretrizes estabelecidas para elaboração de um bom projeto cicloviário. 

 

O capítulo 4 expõe os procedimentos metodológicos adotados ao longo de toda pesquisa, 

descrevendo todos os métodos utilizados. Ademais, este capítulo também indica a área de 

estudo, trazendo o cenário da cidade que motivou o interesse na pesquisa. 

 

O capítulo 5 trata do estudo exploratório da pesquisa, trazendo os resultados obtidos ao longo 

das observações bem como a visão do setor de trânsito e transporte da gestão pública, 

responsável pela mobilidade urbana na cidade.  

 

Nas considerações finais são apontadas as conclusões e avaliações do estudo, bem como as 

limitações e sugestões para continuação da pesquisa. 
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2. MOBILIDADE URBANA E CIDADE 

 

 

 

A discussão das diferentes formas de deslocamento nas cidades por meio do transporte é 

necessária em vista das lacunas deixadas por um planejamento de trânsito e transporte muitas 

vezes não executado ou mesmo pela ausência de planejamento eficiente, inclusivo e 

democrático. 

 

A cultura do automóvel, veículo motorizado individual, foi vigorosamente difundida no 

Brasil. Segundo Guth e Soares (2018, p.15-16), no país houve incentivo na produção, 

montagem, aquisição e uso de automóveis e motocicletas a partir de 1990. De facilidades de 

crédito para compra de motorizados ao conjunto de infraestrutura pública e políticas públicas 

que contribuíram com a crescente motorização, hoje são grandes as consequências sentidas 

em todas as regiões. À vista disso, o massivo uso de veículos nas ruas contribuiu com um 

aumento considerável na emissão de gases poluentes atmosféricos.  

 

Atualmente existe uma preocupação maior de diversos grupos sobre como a mobilidade 

urbana poderia contribuir para um desenvolvimento mais sustentável das cidades. O uso da 

bicicleta tem sido reconhecido cada vez mais como um dos meios de transporte alternativo ao 

uso dos automóveis. Em todo o mundo, este modal é utilizado pelas pessoas para realizar 

deslocamentos diários, como ir ao trabalho e a escola. Ainda assim, a bicicleta é vista por 

muitos como um transporte mais característico da classe trabalhadora, embora seja um 

transporte mais acessível a toda população. 

 

Os estudos e pesquisas sobre mobilidade urbana que abordam o uso da bicicleta, sobretudo no 

Brasil, têm crescido, apesar de ainda carecer de reflexões teórico-conceituais mais 

aprofundadas. Ao buscar referenciais bibliográficos, notou-se que a temática se inseria em 

diversos campos distintos, como cidade, mobilidade, acessibilidade, saúde, comportamento, 

meio-ambiente, etc. Em consulta ao acervo da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), percebeu-se que grande parte dos estudos não se enquadrava na área do 

planejamento urbano discutido ao longo deste trabalho e que os poucos encontrados partiam 

de uma concepção mais empírica. 
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Portanto, este capítulo se fez necessário para compreender os diferentes conceitos e visões 

que estão envolvidos no processo de consolidação do uso da bicicleta nas cidades. O objetivo 

deste estudo inicial foi amadurecer as ideias e conceitos trabalhados a partir de diferentes 

perspectivas, dos autores clássicos aos mais modernos. 

 

 

2.1 Cidade, apropriação do espaço urbano e desigualdades na mobilidade urbana 

 

 

Uma das dimensões fundamentais da apropriação do espaço urbano está ligada às condições 

de mobilidade urbana. Ir e vir de diferentes lugares expressa as possibilidades de acesso aos 

diferentes recursos, bens, serviços, equipamentos urbanos, assim como as oportunidades de 

trabalho, educação e mesmo a moradia. Por espaço urbano, Correa (1989, p.9) entende como 

um espaço fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos 

e campo de lutas. 

 

Grande parte das cidades sofreram mudanças significativas em seu sistema político e 

econômico com o passar do tempo. As possibilidades de acesso aos diferentes recursos e 

oportunidades foram se restringindo para muitos com o avanço da luta pelo capital, sinônimo 

de poder, expresso, sobretudo, nas cidades capitalistas. Correa (1989, p.8) aponta que: 

 

[...] o espaço da cidade capitalista é formalmente dividido em áreas residenciais 

segregadas, refletindo a complexa estrutura social em classes; a cidade medieval, por 

sua vez, apresentava uma organização espacial influenciada pelas guildas, as 

corporações dos diversos artesãos. Mas o espaço urbano é um reflexo tanto de ações 

que se realizam no presente como também daquelas que se realizaram no passado e 

que deixaram suas marcas impressas nas forças espaciais do presente. (CORREA, 

1989, p.8) 

 

Ao longo da história, para Gehl (2015, p. 25) o espaço da cidade funcionou como ponto de 

encontro para os moradores em diversos níveis. Havia trocas, compra e venda de mercadorias, 

casamentos, manifestações, entre outros eventos. O espaço era ocupado
1
 e usufruído de 

maneiras distintas. 

 

Harvey (1980, p.48) acredita que o crescimento acelerado das cidades contribuiu com 

mudanças significativas na sua forma espacial. Portanto, houve uma redistribuição e 

                                                 
1
 O lugar ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou uma coisa 

ocupa no espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento (como às vezes se diz de um veículo ou de 

um móvel). (BOURDIEU, 1997, p.160) 
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reorganização na localização de algumas atividades no sistema urbano. Essas mudanças 

influenciaram diretamente nos acessos aos diferentes serviços, como o acesso a oportunidades 

de emprego e a localização de moradias.  

 

As desigualdades nas cidades foram aumentando e sendo expressas de diferentes formas, 

tanto no espaço físico quanto no espaço social. Bourdieu (1997, p.160) define o espaço social 

como uma exclusão mútua das posições que o constituem, ou seja, acontece a justaposição de 

posições sociais, além de poder ser expressa no espaço físico.  

 

Essa nova reorganização das cidades (capitalistas) evidencia problemas sociais reafirmando 

que a redistribuição de riquezas aconteceu. Harvey (1980, p.49) relata o exemplo de algumas 

cidades americanas que passaram por essa transformação, onde a localização de empregos 

(por categoria) e moradias (tipo) mudou juntamente com a facilidade de transporte e acesso 

aos serviços. Como Bourdieu (1997, p.164) afirma, “o capital permite manter à distância as 

pessoas e as coisas indesejáveis ao mesmo tempo aproximar-se de pessoas e coisas 

desejáveis”.  

 

Os pequenos grupos, possivelmente, mais influentes nos processos de decisões políticas 

também interferem nas decisões locacionais, indo ao contrário aos desejos da grande massa da 

população, grupo menos influente (HARVEY, 1980, p.63). Na visão de Bourdieu (1997, 

p.164), as pessoas que não possuem capital estão condicionadas a longas distâncias físicas, 

simbólicas, dos bens socialmente mais raros, além de estarem ao lado de pessoas ou bens 

menos desejados. 

 

Para Correa (1989, p.27) “a segregação residencial pode resultar também de uma ação direta e 

explícita do Estado através do planejamento, quando da criação, a partir do zero, de núcleos 

urbanos”. O acesso desigual aos diferentes meios de transporte pode ser resultado dessas 

diferentes formas de apropriação do espaço, dessa nova organização e localização dos bens, 

recursos, serviços e habitações.  

 

Gehl (2015, p.26) acredita que o aumento do tráfego de automóveis tirou de cena a vida ativa 

na cidade, tornando complexos os deslocamentos a pé. Tal fato torna evidente uma das 

disparidades nesse modelo de cidade, o acesso, ou seja, o ir e vir da população. 
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O distanciamento dos bens e serviços das moradias, sobretudo da classe trabalhadora, faz com 

que as pessoas cada vez mais utilizem veículos motorizados. A cidade mais dispersa ou 

espraiada precisa acionar cada vez mais um complexo sistema de mobilidade urbana, 

enquanto uma cidade mais compacta, com maior proximidade principalmente entre locais de 

moradia e trabalho potencializaria o uso do transporte ativo. 

 

Com a dispersão urbana, percebe-se então que a mobilidade é crucial para apropriação do 

espaço. Entretanto, o acesso ao uso de automóveis particulares e até ao transporte público, 

como ônibus, trem e metrô, é restrito a uma parte da população, por exigir certo custo 

financeiro. As ações do Estado deveriam promover o acesso amplo e democrático ao espaço 

urbano, diminuindo as desigualdades existentes. Como Gehl (2015, p.9) aponta:  

 

O volume de tráfego, em quase todo lugar, é mais ou menos arbitrário, dependendo 

da infraestrutura de transporte disponível, porque sempre encontraremos novas 

formas de aumentar o uso do carro; construir vias adicionais é um convite direto à 

aquisição e ao uso de mais automóveis. (GEHL, 2015, p.9) 

 

Se pensarmos que o direito à cidade envolve a transformação da cidade e a construção 

coletiva de uma outra sociedade, a possibilidade de circular na cidade pode ser tomada como 

uma dimensão fundamental para esta (re)apropriação e transformação da cidade.   

 

A concepção do direito à cidade se relaciona com a ideia de uma construção coletiva da 

cidade, a construção de uma outra sociedade, da cidade como espaço da troca, do encontro, da 

vivência. Harvey (2014, p.28) aponta que o direito é mais coletivo do que individual visto que 

reconstituir a cidade depende indubitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o 

processo de urbanização. As diferentes relações nas cidades são importantes para as atrações 

que nela existe, tal como Lefebvre (1999, p.109) aborda: 

 

A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, noutros lugares: 

frutos e objetos, produtos e produtores, obras e criações, atividades e situações. O 

que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria tudo. Nada 

existe sem troca, sem aproximação, sem proximidade, isto é, sem relações. Ela cria 

uma situação, a situação urbana, onde as coisas diferentes advêm umas das outras e 

não existem separadamente, mas segundo as diferenças. (LEFEBVRE, 1999, p. 

109).  

 

As migrações do campo para a cidade, desde a metade do século XX no Brasil, fizeram com 

que as urbes fossem crescendo gradativamente e, os centros urbanos fossem se tornando cada 

vez mais densos e movimentados. O crescimento acelerado das cidades, de forma 
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desorganizada, contribuiu com o aumento de problemas sociais. Lefebvre (2001, p. 117-118) 

afirma que o direito à cidade não se compreende como um simples direito de visita ou retorno 

às cidades tradicionais, ao contrário, deve ser concebido como um direito à vida urbana, 

transformada e renovada. 

 

Os interesses políticos, econômicos e sociais nas cidades, progressivamente, vêm se tornando 

mais em interesses privados do que coletivos, desacordando com o que Harvey abordou 

(2014) que o direito era mais grupal do que individual. Harvey (2014, p.63) afirma que: 

 

O direito à cidade como hoje existe, como se constitui atualmente, encontra-se muito 

mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma pequena 

elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo 

suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos. (HARVEY, 2014, p. 

63). 

 

A ocupação do espaço urbano junto com as lutas dos movimentos sociais é relevante para se 

conquistar o direito coletivo cada vez mais ausente nas cidades. As manifestações/revoltas em 

favor da mobilidade urbana no Brasil em Junho de 2013, onde a população lutava, a princípio, 

por uma diminuição na tarifa do transporte público, ocupando espaços públicos, elucidam 

uma das formas de se exercer o direito à cidade, o direito de manifestação, um direito que não 

se pode comprar nem vender. Rolnik (2013) corrobora dizendo que a solução do direito à 

cidade pode estar em um planejamento e uso da cidade mais organizado e não na relação 

compra/venda de direitos: 

 

[...] não se compra o direito à cidade em concessionárias de automóveis e no Feirão 

da Caixa: o aumento de renda, que possibilita o crescimento do consumo, não 

„resolve‟ nem o problema da falta de urbanidade nem a precariedade dos serviços 

públicos de educação saúde, muito menos a inexistência total de sistemas integrados 

eficientes e acessíveis de transporte ou a enorme fragmentação representada pela 

dualidade da nossa condição urbana (favela versus asfalto, legal versus ilegal, 

permanente versus provisório) (ROLNIK, 2013, p. 9). 

 

Segundo Oliveira (2011, p. 65), no início dos anos 1930, no Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM), quatro funções básicas foram reconhecidas como direitos a 

serem oferecidos pela cidade à população – trabalho, habitação, lazer e circulação, sendo 

também prestigiadas como funções urbanas da Carta de Atenas. 

 

Oliveira (2011), ainda em seu artigo “Direito à mobilidade urbana: a construção de um direito 

social”, traz uma discussão muito relevante sobre o reconhecimento da mobilidade urbana 
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como um direito social com um status constitucional.  Oliveira (idem, p.67), debate sobre o 

art. 30, V, da Constituição Federal do Brasil que é de competência dos municípios organizar e 

prestar serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo. Além disto, o art. 

37, XXI, expõe a possibilidade de que a prestação dos serviços públicos seja realizada por 

iniciativa privada, por intermédio da obrigatoriedade de licitação. Cabe aqui ressaltar os 

questionamentos que Oliveira (2011) discorre mediante a legislação: 

 

Primeiramente, nesta lógica constitucional de prioridade à regulação e não à 

prestação de serviço público pelo poder público, como assegurar que a mobilidade 

urbana por transporte público seja acessível a todos e não apenas aqueles que 

possam pagar pela tarifa? 

Segundo, como garantir que os deslocamentos não motorizados serão devidamente 

assegurados, se as nossas cidades foram construídas sem se preocupar com as 

pessoas, mas, sim, com a circulação de automóveis privados, gerando assim um 

enorme passivo de infraestrutura urbana adequada aos deslocamentos a pé e por 

bicicleta e acessíveis às pessoas com deficiência? (OLIVEIRA, 2011, p.67). 

 

Retomando a concepção de direito à cidade de Harvey (2013, p.33), este que não se 

condiciona apenas ao que já existe, mas também a um direito ativo de fazer a cidade diferente, 

moldando-a de acordo com as necessidades coletivas. Ademais, o autor aponta que os 

cidadãos devem imaginar uma cidade mais inclusiva, baseada também em práticas político-

econômicas. Os direitos individualizados não devem ser postos de lado, mas junto a eles 

deve-se adicionar o direito de todos ao suporte material elementar, à inclusão e à diferença. 

Ao relacionar o pensamento de Harvey (2013) com o de Oliveira (2011), observa-se que há 

uma preocupação em garantir equidade à população, porém mais do que isso, assegurar a sua 

efetiva implementação para que não haja tamanhas disparidades entre os interesses 

individuais que se sobressaem sobre os coletivos. 

 

Para Oliveira (2011, p. 73-74), a mobilidade urbana deveria ser elevada a um status de direito 

social constitucional que, a médio e longo prazo, propiciaria a repactuação social a favor de 

um direito coletivo – direito de comunidade. O objetivo desta ação seria melhorar as 

condições de mobilidade urbana nas cidades, além do fortalecimento da coesão social em 

conjunto com a maior solidariedade entre os membros da comunidade. Embora o direito de ir 

e vir seja pensado, a princípio, na esfera individual, na abordagem do direito à cidade que a 

pensa enquanto obra e construção coletiva, ele pode ser recolocado como um direito coletivo, 

pois remete a ampliação da acessibilidade a lugares, bens, recursos e oportunidades por parte 

de todos – aspecto fundamental para se pensar em uma outra cidade transformada. 
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O uso da bicicleta, apesar de também ser um transporte individual, pode proporcionar um 

acesso mais equitativo aos espaços urbanos. Boa parte dos investimentos no que tange a 

mobilidade urbana privilegia o acesso dos motorizados individuais nas ruas e avenidas, sendo 

o uso da bicicleta colocado em um plano mais distante. O transporte ativo, entendido como 

caminhar e pedalar segundo Andrade et al (2016, p.12), é uma das formas de transporte mais 

baratas, o que possibilita a maior parte da população utilizá-lo, apesar de seu uso envolver 

outras dimensões subjetivas. Ainda, a luta por espaços mais acessíveis ao uso da bicicleta nas 

ruas demanda uma dedicação coletiva, pois é interesse de um todo e não de uma parte.  

 

Diante do panorama enunciado nessa seção, buscou-se compreender como as questões 

relacionadas à segregação no espaço urbano, ao direito à cidade, ao direito de ir e vir estão 

intrinsecamente relacionados à discussão do direito coletivo e ao planejamento/organização 

das cidades. Entretanto, percebe-se que os direitos individuais estão mais presentes no 

cotidiano, refletindo também na discussão principal do trabalho – a mobilidade urbana, 

sobretudo, quando existe uma priorização dos veículos motorizados individuais sobre o 

transporte público e o transporte ativo.  

 

 

2.2 Mobilidade urbana e ambiente: a noção de desenvolvimento aliada  ao 

discurso de sustentabilidade 

 

 

Associado às concepções abordadas na seção anterior, de uma cidade mais inclusiva, 

acessível e democrática, grande parte do discurso em torno da promoção do uso da bicicleta 

nas cidades articula-se também a uma noção de estimular uma mobilidade urbana que pensa o 

desenvolvimento associado à preservação do meio-ambiente. Embora já tenha sido debatido o 

conceito da sustentabilidade por diversos autores, é relevante entender em qual sentido o 

discurso da sustentabilidade caminha nas pautas da mobilidade urbana das cidades. 

 

Nas últimas décadas, o conceito de sustentabilidade vem ganhando repercussão por todo o 

mundo, sendo uma das principais proposições das políticas públicas quando se discute 

desenvolvimento. Desde a Conferência de Estocolmo (1972), passando pelo relatório de 

Brundtland (1987), ECO 92 (ou Rio-92), Rio+20, entre outros encontros, o meio-ambiente 

está presente na agenda de discussões dos países. Segundo Soares apud Xavier (2011, p.34), o 

que está por trás do conceito de “desenvolvimento sustentável” é o que fazer para continuar se 

desenvolvendo. 
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O que está por trás do conceito de “desenvolvimento sustentável”, é o dilema como 

fazer para continuarmos nos desenvolvendo? E não o dilema como fazer para 

proteger a vida? [...] É preocupante ainda que o desenvolvimento seja considerado a 

solução para os problemas ambientais, tanto da natureza quanto da sociedade. 

Principalmente porque ele sempre foi conduzido pelos setores da sociedade que 

possuem o poder político e econômico. E, evidentemente, esse poder não vai ser 

diluído facilmente na sociedade. (SOARES apud XAVIER, 2011, p.34). 

 

A preocupação com o meio ambiente, na maioria das vezes, está associada a uma visão 

normativa que a “sustentabilidade” envolveria pequenas ações no cotidiano – economia de 

água, reciclagem, educação ambiental, etc. – que colaborassem com a preservação dos bens 

naturais, sendo um dos maiores fatores de relevância da preservação. Acselrad (2009, p. 56), 

afirma que:  

 

A concepção de sustentabilidade como trajetória progressiva rumo à eficiência 

ecoenergética é normalmente acompanhada da constituição de uma base social de 

apoio a projetos de mudança técnica urbana, pela via da “educação ambiental”, da 

disseminação de uma “consciência ecológica”, de projetos comunitários de 

reciclagem ou pelo engendramento de uma “economia de reciclagem”. 

(ACSELRAD, 2009, p.56). 

 

Comumente, nota-se que o marketing em torno deste discurso (sustentabilidade) não se 

associa ao interesse do desenvolvimento econômico e sim a uma política que a preservação 

hoje é necessária para que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos recursos, como 

debatido no relatório “Nosso Futuro Comum” ou relatório de Brundtland em 1987. Percebe-se 

que a propaganda à volta do “sustentável” dissimula as avarias proporcionadas ao meio 

ambiente em benefício de um interesse particular. 

 

O relatório de Brundtland colaborou com a popularização do conceito de “Desenvolvimento 

Sustentável”, trazendo consigo a ideia de que o desenvolvimento envolvia tanto o campo 

ambiental como o social e o econômico. Oliveira (2005, s/p.) declara que no relatório a ideia 

central era que o desenvolvimento sustentável pregasse melhorias para as próximas gerações, 

buscando satisfazer as necessidades atuais sem que comprometesse as das gerações vindouras. 

 

O discurso da sustentabilidade, como aponta Leff (2015, p.20), chegou a associar que os 

mecanismos do próprio mercado seriam capazes de afirmar a intenção de conseguir um 

crescimento econômico sustentado, não considerando a sustentabilidade ecológica e nem as 

variáveis e valores que constituem o ambiente, tanto social quanto natural. Acselrad (2009, p. 

53), corrobora com este pensamento, trazendo que não se pode deixar de relacionar esta noção 
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de sustentabilidade ao que ele faz uma metáfora de “cidade-empresa”, afirmando que são 

reproduzidas nas cidades sustentáveis variadas particularidades de atração de investimentos, 

no contexto da competição global. Lima (2003, p.103) acrescenta que este discurso: 

 

Tratava-se, em primeiro lugar, de gerenciar a reprodução econômica do capitalismo 

ante os efeitos da degradação ambiental, tanto do ponto de vista da oferta de 

recursos naturais essenciais à continuidade do sistema produtor de mercadorias, 

quanto da perspectiva dos resíduos da produção e da poluição daí decorrentes. 

(LIMA, 2003, p.103). 

 

Em vista desse desenvolvimento e crescimento das cidades, a apropriação de recursos naturais 

conjuntamente com o desenvolvimento econômico faz com que as empresas e o mercado, e 

até mesmo o poder público, usem do discurso de “cidade sustentável” para se promover diante 

de uma sociedade que vê os recursos do meio ambiente sendo explorados, pouco a pouco, sem 

um controle rígido. Como aponta Acselrad (2009, p. 27-28), o meio ambiente foi pensado 

como uma grande oportunidade de negócios, quando na época do governo de Fernando 

Henrique Cardoso iniciaram-se algumas políticas governamentais de integração e 

desenvolvimento nacional.  Ainda para Acselrad (2009, p.48): 

 

Mas a motivação central da sustentabilidade na ótica da eficiência é mesmo o 

combate ao desperdício da base material do desenvolvimento, a instauração da 

racionalidade econômica na escala do planeta, a sustentação, enfim, do mercado 

como instância reguladora do bem-estar dos indivíduos na sociedade. (ACSELRAD, 

2009, p.48). 

 

Leff (2015, p. 19-20) aborda que na expressão da “sustentabilidade” há uma luta por um 

crescimento sustentado sem uma explicação profunda que não considera as condições 

ecológicas e sociais – como a equidade, justiça e democracia – no sistema econômico. Dessa 

forma, Acserald (2009, p.50) ressalta que “a ênfase nas necessidades e a asserção de que os 

pobres são as principais vítimas da degradação ambiental justificam para alguns o 

estabelecimento da equidade
2
 como princípio da sustentabilidade”.  

 

Outro conceito relevante de se apresentar é o da “insustentabilidade”. Leff (2015, p.404) 

expõe que as externalidades econômicas e o crescimento sem limites provocaram esta 

insustentabilidade – desequilíbrio ecológico, escassez de recursos, pobreza extrema, risco 

ecológico e vulnerabilidade da sociedade. 

 

                                                 
2
 A equidade é um recurso meramente instrumental. (ACSELRAD, 2009, p. 51). 
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No que concerne a esta pesquisa, Xavier (2011, p.46) exemplifica a insustentabilidade 

identificada no setor de transportes, típica em grande parte do mundo, sendo o alto 

investimento favorável ao uso do transporte individual motorizado comparado aos 

investimentos e a valorização dos transportes coletivos, do andar a pé e de bicicleta. 

 

Para se contrapor a tais problemas, pelo menos no nível do discurso, a noção de 

sustentabilidade acaba sendo acionada como uma categoria para reforçar e colocar em outro 

patamar as ações de mobilidade. Tratamos aqui sobre essa abordagem porque o município de 

Campos dos Goytacazes, onde se concentrou boa parte desta pesquisa, adotou o termo 

“sustentável” na discussão do Plano de Mobilidade proposto para a cidade. A relevância de 

um plano neste porte para a cidade não é suficiente para que a sociedade civil se mobilize a 

participar das audiências públicas, portanto, questiona-se em qual sentido e para quem este 

plano é sustentável. Por exemplo, ao acompanhar algumas reuniões da atualização do Plano 

Diretor Participativo e do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade de Campos dos 

Goytacazes (2019), notou-se que a participação popular nas tomadas de decisões e 

construções das políticas públicas de desenvolvimento é baixa.  

 

O debate da mobilidade urbana se faz relevante para que as cidades cresçam considerando o 

planejamento do sistema de trânsito e transportes. A integração dos diferentes meios de 

transporte também é fundamental para um bom funcionamento deste sistema. Outra resposta 

para a efetividade do planejamento urbano do município poderia ser o uso do transporte 

público, além da bicicleta ser um dos mecanismos que poderiam potencializar tais condições. 

 

Algumas cidades, no Brasil e no exterior, vêm apostando na reordenação da mobilidade 

urbana, adotando a bicicleta como um dos elementos potencializadores neste processo, 

tentando responder à questão da possibilidade de um modelo de cidade mais acessível e 

sustentável. 

 

No Brasil, Curitiba se destaca por um modelo de planejamento urbanístico no país e no 

mundo. Uma das principais políticas de mobilidade urbana do município foi a criação de 

corredores exclusivos para ônibus, conhecidos como BRT (Bus Rapid Transit), sendo 

referência com indicativo de sucesso no transporte coletivo. De acordo com Vale (2018), em 

2016 a cidade teve mais um avanço em mobilidade e os ciclistas de Curitiba passaram a poder 

transportar suas bicicletas nos ônibus. Ademais, outro projeto conhecido como Via Calma 

possibilitou a preferência dos pedestres e ciclistas sobre os demais veículos que tiverem a 
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velocidade máxima na pista reduzida (Figura 1). Pezzuto (2002, p.24) acredita que “a 

restrição da velocidade do tráfego é uma das medidas que podem ser adotadas para aumentar 

a segurança dos usuários mais vulneráveis (pedestres e ciclistas)”. 

 

 

Figura 1: Via Calma em Curitiba 

Fonte: Própria do Autor, 2017 

 

No cenário internacional, alguns países da Europa se destacam por utilizar a bicicleta como 

um dos meios de transportes principais. Comumente, nota-se a presença das bicicletas nas 

ruas, chegando a situações que possuem até trânsito. Xavier (2007, p.188) aponta que os anos 

de apoio e investimentos do poder público e também dos cidadãos, fazem com que as 

bicicletas sejam responsáveis por 20 a 30% de todas as viagens importantes nas cidades da 

Holanda, Dinamarca e Alemanha. 

 

Um dos maiores exemplos de cidade no exterior que potencializa o uso da bicicleta é 

Copenhague (Dinamarca). De acordo com Gehl (2015, p.11), a cidade vem reformulando sua 

rede viária há anos, priorizando um tráfego mais seguro para as bicicletas, além de remover 

condicionantes para o uso do automóvel, como os estacionamentos. 

 

Os planos de mobilidade urbana podem ser um dos principais conjuntos de políticas públicas 

que impulsionem uma rede de transportes integrada, bem como colabore para uma cidade 

menos desigual e que afete menos o meio-ambiente. Para Leite (2012): 

 

Um dos maiores desafios para a promoção das cidades sustentáveis está na 

mobilidade urbana. O reequacionamento da mobilidade nas cidades passa 
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necessariamente pela reinvenção concomitante dos modelos de transporte público e 

individual. As cidades com maior qualidade de mobilidade têm desenvolvido um 

sistema de transporte público eficiente e integrado em suas multimodalidades. 

(LEITE, 2012, p. 144) 

 

Para se atingir um modelo de cidade mais sustentável, menos desigual e mais acessível para 

toda a população, é necessário, sobretudo, discutir políticas públicas, considerando a 

mobilidade urbana. Um passo para a promoção destes modelos de cidades pode estar na rede 

de trânsito e de transporte.  

 

A bicicleta pode representar uma das opções que respondam tais questionamentos a respeito 

de um modelo de cidade mais equitativa. Além de promover saúde aos usuários e a qualidade 

do ar, é uma opção de transporte barata e de baixo custo. Portanto, num município como 

Campos dos Goytacazes, que possui diversas características favoráveis a seu uso, é relevante 

entender as razões para que a população não abrace com mais intensidade o modal. Estas que 

podem ser sociais, culturais, econômicas etc. No entanto, reconhecemos também que existem 

alternativas que poderiam potencializar o sistema de mobilidade urbana do município, não 

sendo a bicicleta a resposta exclusiva, como exemplo a efetividade da rede de transporte 

público coletivo. 

 

 

2.3 A cidade e os modos de transporte: o automóvel, o transporte público e o 

transporte ativo 

 

 

As políticas públicas no Brasil referentes à mobilidade urbana, em sua maioria, materializam 

no espaço uma desigualdade social como aquelas que favorecem o uso do transporte 

motorizado individual, isto é, de maior padrão de renda. Para Aragão e Souza (2016, p.82), ao 

criar políticas que priorizem o transporte não motorizado, seja a pé ou bicicleta, tende-se a 

criarem modelos de cidades mais justas. Além disso, o padrão das cidades se eleva, o trânsito 

se torna mais eficiente e há uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera.  

 

Na contramão dessa perspectiva, em muitas cidades brasileiras o automóvel, transporte 

motorizado individual, vem ganhando cada vez mais espaço nas ruas. Um reflexo disto é o 

grande número de estacionamentos nos centros urbanos. O automóvel é visto como um 

símbolo de posição social e de prestígio, status e prosperidade (LEFEBVRE, 1991; 

PEZZUTO, 2002). Nele tudo é sonho e simbolismo: de conforto, de poder, de prestígio, de 

velocidade. Ainda segundo Lefebvre (1991): 
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O veículo automóvel não se reduz a um objeto material dotado de uma certa 

tecnicidade, meio e lugar socioeconômico, portador de exigências e de pressões. O 

automóvel dá lugar às hierarquias: a hierarquia perceptível e sensível (tamanho, 

potência, preço) e se desdobra numa hierarquia mais complexa e mais sutil, a das 

performances. (LEFEBVRE, 1991, p. 111). 

 

De acordo com Vasconcellos (2012, p. 28), a produção e uso de carros particulares no Brasil 

vem aumentando muito nas últimas décadas. A partir dos anos 2000, os brasileiros passaram a 

adquirir mais de 1 milhão de veículos por ano, chegando a 2,47 milhões no ano de 2009. As 

políticas de financiamento na compra do veículo bem como o fácil acesso a serviços e o uso – 

estacionamentos gratuitos, ruas e avenidas largas, viadutos, entre outros – favorecem o uso do 

modal de forma desordenada.  

  

A ineficácia de algumas políticas públicas contribui para a constituição de um espaço de 

circulação desigual, beneficiando apenas alguns grupos da sociedade. A estrutura de 

determinadas vias, a oferta de transporte público, infraestrutura de ciclovias, entre outros, não 

são eficazes quando não são acessíveis a toda população. Para Vasconcellos (2012, p. 43): 

 

Como é impossível atender a todos os interesses e como o planejamento da 

circulação não é uma atividade neutra, o ambiente de circulação é fisicamente 

marcado pelas políticas anteriores, revelando os interesses dominantes que as 

moldaram. A configuração de muitas cidades contemporâneas nos países em 

desenvolvimento prioriza o motorista. Isto foi feito por meio da adaptação das 

cidades aos automóveis em detrimento de outros atores como pedestres e 

passageiros de transporte público. (VASCONCELLOS, 2012, p. 43). 

 

O excessivo uso de automóveis nas cidades desencadeia uma série de problemas que 

poderiam ser amenizados com investimentos e maior atenção para os diferentes modais que 

compõem a rede de transportes urbanos. Uma malha de transportes públicos eficiente 

contribui para a redução de trânsitos e congestionamentos intensos. O ônibus é a forma de 

transporte público mais comum no mundo, segundo Vasconcellos (2012, p. 20). A partir da 

década de 1980, outras modalidades deste modal foram sendo desenvolvidas, o modelo 

articulado (com duas partes) e o biarticulado (com três partes), podendo transportar muito 

mais pessoas. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA) (2018), em 2018 o Brasil produziu 28.536 ônibus, sendo 22.436 

ônibus urbanos. 

 

Diversas cidades ao longo do mundo têm buscado soluções que considerem o modelo 

rodoviário de transporte ultrapassado, pois a mobilidade se encontra cada vez mais restringida 
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por razão desta prioridade dos motorizados individuais. Com isso, projetos que incentivam a 

redução dos automóveis nas ruas, integração do sistema de transporte público e ampliação da 

rede cicloviária tem ganhado destaque no cenário de planejamento urbano. Para Trigueiro 

(2016, p. 8): 

 

Interligar os diferentes modais de transporte emprestando organicidade ao 

planejamento é outro traço comum a essas cidades que, sem exceção, abriram 

caminho para as bicicletas. A “magrela” jamais será a solução para todos os 

problemas de mobilidade, mas sem dúvida alguma, a melhoria da mobilidade passa 

por ela. (TRIGUEIRO, 2016, p. 8). 

 

A bicicleta, um dos meios de transporte ativo, possui grandes vantagens por ser de baixo 

custo de aquisição e manutenção, ser de fácil utilização, maior disponibilidade de 

estacionamento
3
, além de proporcionar benefícios à saúde, especialmente, ao meio ambiente. 

São muitas as prerrogativas associadas à bicicleta, portanto, o modal tem sido considerado um 

meio de transporte sustentável, barato e acessível para toda a população, contribuindo para 

deslocamentos mais eficazes no meio urbano.  

 

O transporte cicloviário desfruta de diversas características positivas quando o sistema de 

mobilidade urbana favorece o seu uso adequadamente. Conquanto, a ação pedalar 

compreende numerosos fatores, dentre eles, pode-se destacar fatores sociais, econômicos e 

políticos.  

 

Para Vasconcellos (2012, p. 47), existem dois tipos de conflitos alusivos à circulação – físico 

e político. O conflito físico é quando dois corpos buscam ocupar o mesmo lugar no espaço no 

mesmo tempo. Já o conflito político representa os interesses e necessidades dos diferentes 

papeis em cada sociedade. 

 

A problemática da circulação, seja ela por meio de motorizados individuais, transporte 

público ou a bicicleta envolve mais interesses políticos do que físicos propriamente ditos. É 

inerente a maior parte dos indivíduos o seu interesse particular sobre o coletivo. À vista disso, 

questiona-se se as políticas públicas são parte da solução para os problemas de mobilidade. 

Vasconcellos (2012, p. 47) acredita que: 

 

                                                 
3
 Os estacionamentos podem ser definidos como bicicletário, destinado às bicicletas que ficam estacionadas por 

horas ou dias, devem ser cobertos contra a chuva e possuir locais para trancar a bicicleta; ou paraciclos, 

destinados ao estacionamento da bicicleta por alguns minutos ou poucas horas. (PEZZUTO, 2002, p.37) 



31 

 

 

[...] planejamento da circulação, que não é feita de “pessoas” despossuídas de suas 

características sociopolíticas, mas sim por seres políticos com interesses e 

necessidades diferentes. Portanto, pensar a dimensão política não é apenas uma nova 

proposta, é a única possível para uma análise consistente do uso da cidade. 

(VASCONCELLOS, 2012, p. 47). 

 

No atual cenário de cidades profundamente desiguais e de um complexo sistema de 

mobilidade no Brasil, as políticas de mobilidade urbana não priorizam o uso de transporte 

ativo e do transporte público urbano. Isto também se materializa nas discussões do 

planejamento de cidades mais acessíveis e justas que acabam ficando no campo teórico, uma 

vez que os interesses individuais continuam prevalecendo sobre a construção das urbes 

enquanto obra coletiva. 

 

A apropriação do espaço urbano de forma desigual também provoca fragilidades na rede de 

transporte das cidades. As longas distâncias dos bens e serviços dos locais de moradias gera a 

necessidade de muitas pessoas optarem por utilizar veículos motorizados, congestionando 

cada vez mais o sistema que já é sobrecarregado. Aragão e Souza (2016, p. 80) acreditam que 

há um desgaste social nas políticas voltadas para a mobilidade urbana devido à priorização do 

uso do veículo motorizado individual. 

 

Diversos países têm adotado a bicicleta como solução para os diversos problemas de 

deslocamento, por ser um transporte acessível e não poluente, embora para alguns seja 

considerada uma forma de deslocamento para classes trabalhadoras ou menos favorecida. 

Apesar de a mobilidade urbana estar mais presente nas agendas públicas, percebe-se que o 

transporte ativo ainda é utilizado apenas como mais uma categoria para justificar os interesses 

entrelaçados no crescimento econômico. Um reflexo está na adoção do termo “sustentável” 

nas políticas de transporte, sendo que a maioria não contempla grandes investimentos na rede 

cicloviária ou até mesmo na melhora da oferta do transporte público coletivo, tornando o 

sistema insustentável, abordado por alguns autores. 

 

Nos últimos anos, diversos grupos na sociedade têm levantado questões pertinentes à 

mobilidade urbana nas cidades, especialmente sobre o transporte ativo que aos poucos vai 

ganhando espaço nas discussões. Para Andrade et al (2016, p. 13), é primordial reconhecer 

que parte dos conhecimentos efetivados sobre o transporte ativo no Brasil é devido a luta pela 

mobilidade por bicicleta que muitas organizações da sociedade têm enfrentado. 
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3. POLÍTICA URBANA E O PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE POR 

BICICLETA 

 

 

 

Apesar do histórico e acelerado crescimento urbano tanto no que se refere ao número de 

cidades no sistema urbano quanto no que diz respeito ao adensamento populacional nas 

metrópoles e grandes cidades (FARIA, 1991), o estado brasileiro não apresentou de forma 

consistente uma política urbana eficaz que pudesse dar conta dos expressivos problemas 

sociais nas cidades. A separação entre áreas legalizadas, urbanizadas e áreas sem lei com 

precário acesso à infraestrutura urbana sempre foi uma marca da constituição do espaço 

urbano. Como afirmou Maricato (2002), a ocupação ilegal de terras urbanas fazia parte das 

regras do jogo, já que o estado assumidamente não atuou em determinados espaços 

considerados desvalorizados, onde a lei “pode(ria)” ser transgredida. Já nas áreas valorizadas 

e de interesse para o mercado, o poder público sempre foi mais atuante a fim de garantir a 

ordenação e estruturação do espaço. 

 

Com o decorrer do tempo, as questões urbanas foram emergindo e se tornando objeto de 

variadas discussões. Novas políticas públicas foram sendo elaboradas, assim como a criação 

de órgãos específicos para discutir o planejamento das cidades e a reformulação do sistema de 

trânsito e transportes, embora nem sempre com uma efetividade muito clara.  

 

À vista disso, este capítulo aborda a importância das políticas públicas, sobretudo as que 

perpassam pela mobilidade urbana, bem como seus instrumentos e instituições que 

representem o direito a mobilidade. Nesse contexto, apresentamos ainda as iniciativas em 

torno da disseminação do transporte ativo. 

 

A popularização da bicicleta, além do seu baixo custo de manutenção e aquisição, contribui 

para que muitas pessoas a utilizem como meio de locomoção para realização de atividades 

cotidianas. No entanto, o número de acidentes com ciclistas também cresce, à medida que as 

bicicletas começam a disputar espaço com os veículos. Com o objetivo de dar visibilidade aos 

ciclistas, conquistando o direito de pedalar de forma segura nas ruas, os movimentos de 

cicloativistas estão crescendo e lutando por melhores condições cicloviárias.  
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Outro ponto fundamental que torna as cidades mais acessíveis para o uso da bicicleta é a 

infraestrutura. As ciclovias e ciclofaixas na maioria das cidades não proporcionam segurança 

ao ciclista, por muitas vezes, não atenderem as normas relativas a ela, como a falta de 

pavimentação, de iluminação e até mesmo de placas sinalizadoras de trânsito. 

 

Sendo assim, esse capítulo também discute a relevância dos movimentos cicloativistas para a 

conquista do direito de pedalar de forma segura nas cidades. Por fim, apresenta as condições 

que a infraestrutura cicloviária deve oferecer aos ciclistas, apontando as diretrizes a nível 

nacional para um planejamento cicloviário. Tais colocações são fundamentais para 

compreender as diferentes situações em que os municípios se encontram no que se refere às 

políticas em torno do sistema de transportes e a inserção da bicicleta no cotidiano da cidade. 

 

 

3.1 Precedentes das políticas de mobilidade urbana no Brasil 

 

 

Desde os anos 1960, período em que havia articulação pela reforma urbana no Brasil, onde se 

lutava pelo direito à cidade através de uma gestão democrática e participativa, os movimentos 

sociais vêm crescendo nas cidades. Estes são fundamentais para a conquista de direitos de 

determinados grupos nas urbes, não sendo diferente no que compete a mobilidade urbana, 

sobretudo, o direito de pedalar. 

 

Após longo processo de dedicação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, mobilizado 

com apoio de diversas entidades nacionais, é aprovada a proposta de emenda popular que 

discute a política urbana. O capítulo publicado na Constituição de 1988 representou um 

expressivo avanço de ter uma política pública que abordasse questões urbanas atendendo os 

objetivos da reforma. Em 2001, treze anos depois, é sancionado o Estatuto da Cidade, 

importante instrumento de ordenamento do território urbano, exigindo a função social da 

propriedade. (SAULE JÚNIOR, 2015)  

 

No Brasil em 2003 foi criado o Ministério das Cidades (MCIDADES), até então, uma das 

principais pastas do governo onde se abordava questões relativas à mobilidade urbana, a 

infraestrutura urbana e as desigualdades sociais existentes. 

 

O Ministério das Cidades baseava suas premissas em três problemas sociais que mais 

atingiam as populações urbanas – a moradia, o saneamento ambiental e o transporte 
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(mobilidade urbana). Para Maricato (2006, p.214), a proposta do Ministério era ocupar um 

vazio institucional que fazia com que o governo federal se ausentasse da discussão sobre 

política urbana e o destino das cidades. 

 

Na visão de Maricato (2006, p.215), o Ministério possuía sua criação ligada ao movimento 

social urbano que se iniciou ainda nos anos 1970 e que ganhou força nas duas décadas 

seguintes, através da luta pela democratização do país e da reforma urbana. No entanto, com a 

entrada de novas bases no governo do Brasil, em 1º de janeiro de 2019, o Ministério das 

Cidades e o Ministério da Integração Nacional foram fundidos e transformados em Ministério 

do Desenvolvimento Regional. 

 

A extinção do MCIDADES pode trazer certa fragilidade em alguns temas específicos do 

debate acerca das políticas urbanas das cidades. No que concerne à mobilidade, embora, 

atualmente, esteja muito presente nas agendas de discussões de planejamento e 

desenvolvimento sustentável do país, esta também pode ser afetada. 

 

O crescimento das cidades sem um planejamento pode colaborar com um sistema de 

deslocamento desconexo com a realidade do município. O processo de evolução em busca de 

um desenvolvimento requer um planejamento prévio da mobilidade para que o sistema de 

trânsito e transporte funcione adequadamente. Conforme aponta Escobar (2000, p.211), desde 

os primórdios do desenvolvimento, as técnicas e as práticas do planejamento foram 

essenciais, apesar do termo planejamento carregar consigo a ideia de que quando um 

planejamento é adequado, o problema é capaz de ser solucionado com certa tranquilidade. 

 

As políticas públicas de mobilidade urbana são essenciais para o ponto de partida de um bom 

funcionamento do sistema de transporte, além deste depender de fatores como o 

comportamento dos usuários no trânsito. Nota-se que diversos atores da sociedade não 

usufruem destes serviços de maneira justa. Portanto, no processo de elaboração de políticas 

públicas de mobilidade, é coerente considerar qual modelo de cidade se pretende alcançar – 

uma cidade que continue privilegiando os transportes motorizados individuais ou uma cidade 

acessível que beneficie todas as camadas da sociedade, além de promover um 

desenvolvimento sustentável.  
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Os primeiros planos de transporte no Brasil começaram a ser empregados na década de 70 por 

meio da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT e da Empresa 

Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU. Segundo o MCIDADES (2007a), destas 

primeiras ações na área de transporte, a própria visão predominante na época reconhece que 

as políticas se concentravam nos veículos motorizados, mas que alguns legados foram 

deixados. 

 

Deste processo, ficaram alguns legados: a ação pública federal no trato das questões 

do transporte urbano (que foi interrompida por um longo período e retomada com a 

criação do Ministério das Cidades); a disseminação de uma cultura de planejamento 

em transportes; a implantação de vários órgãos de gestão de transporte nos 

municípios; e a formação de um quadro de dirigentes públicos e técnicos. 

(MCIDADES, 2007a, p.33) 

 

Grande parte das discussões do sistema de trânsito e transporte nas cidades acabam em 

desfechos que beneficiam o veículo motorizado individual em oposição ao transporte ativo. 

Assim sendo, a infraestrutura cicloviária carece de melhorias e as políticas vigentes a esse 

modal ficam em nível de discurso, não sendo executadas de forma satisfatória. Com isso, o 

número de vítimas de ciclistas aumenta, a poluição ambiental proveniente dos veículos 

motorizados se eleva e o número de espaços que privilegiam o modo motorizado na cidade 

cresce, como exemplo os estacionamentos. 

 

Conforme aponta Amaral (2015, p.54), o termo mobilidade urbana foi admitido no Brasil a 

partir dos anos 2000, numa tentativa de mudar o modelo do setor de transportes, buscando 

uma abordagem mais global ou sistêmica, enfatizando as pessoas e as questões ambientais. 

Ainda para o autor (idem, p. 54), a mudança foi fruto de uma inspiração internacional, na 

maioria europeia. A princípio, houve uma resistência no uso da terminologia, mas com o 

passar o tempo foi se promovendo e ganhando espaço nos meios acadêmicos e técnicos, além 

da sociedade brasileira. 

 

A discussão da mobilidade no Brasil ganhou força quando criado o Ministério das Cidades. 

Com uma pasta dedicada a também discutir o planejamento de trânsito e transporte, 

considerando questões relevantes, como o desenvolvimento sustentável, as cidades brasileiras 

começaram a adotar formas alternativas de deslocamentos nas ruas, valorizando mais o 

transporte ativo – caminhar e pedalar. 
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Apesar do contexto incerto no que tange à política urbana e ao desenvolvimento regional, no 

Brasil, a Lei 12.587/12, denominada Lei da Mobilidade Urbana
4
, instituiu aos municípios as 

atribuições de planejar e executar as políticas de mobilidade em seus territórios. Ademais, as 

cidades com mais de 20 mil habitantes
5
, além de outros fatores, são obrigadas a elaborarem 

um plano de mobilidade urbana com a finalidade de promover um ordenamento coeso do 

sistema de trânsito e transporte. 

 

Conforme se lê no documento da Lei 12.587/12, compreende-se que a finalidade da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) é: 

 

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o 

acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. (BRASIL, 2012). 

 

Segundo o MCIDADES (s/d), a Secretaria de Mobilidade Urbana foi deliberada pelo próprio 

Ministério com o intuito de formular e implementar uma política de mobilidade urbana 

sustentável nas urbes, além de promover o acesso universal à cidade, de forma segura, 

socialmente inclusiva e sustentável. 

 

A política de mobilidade presente nas cidades brasileiras, na maioria das vezes, foi 

fundamentada e promovida para o transporte individual motorizado. Contudo, pode-se 

observar, no momento atual, que existe uma preocupação por parte do poder público e de 

determinados grupos da sociedade civil com a questão apresentada. Para o Ministério das 

Cidades (2007b), o processo de transformação das cidades, de forma positiva, pode ser 

promovido a partir de relações de diferentes atores e processos na cidade. 

 

O planejamento urbano, as políticas públicas e a sociedade em geral são elementos 

fundamentais a serem mobilizados para gerar interferências positivas na 

implementação dos processos de transformação das cidades. Cada vez mais deve 

estar presente a consciência coletiva em proporcionar lugar saudável para as 

gerações futuras. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007b, p. 12). 

                                                 
4
 De acordo com o Art. 3º, o Sistema de Mobilidade Urbana é “[...] o conjunto organizado e coordenado dos 

modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no 

território do Município” – BRASIL, (2012). 

 
5
 O Estatuto da Cidade estabelece que municípios com mais de quinhentos mil habitantes devem elaborar um 

plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. (BRASIL, 2001, Art. 41. 

§ 2º) 
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Segundo o site Bicicleta nos Planos (2018b), um dos maiores bancos de dados dos Planos de 

Mobilidade no Brasil, após duas décadas de discussão para então a Lei ser aprovada em 2012, 

foi estabelecido que o prazo de entrega dos planos fosse até abril de 2015, três anos após a 

instituição da Lei. Através da Medida Provisória (MP) nº 748/16, transformada na Lei nº 

13.406/16, este prazo foi postergado para abril de 2018. O site ainda afirma que em 2018, sem 

quaisquer consultas a sociedade, outra MP foi aprovada, a nº 818/18, permitindo a entrega dos 

planos até abril de 2019. 

 

Apesar da obrigação da entrega de um Plano de Mobilidade Urbana, muitos municípios que 

possuem essa atribuição não finalizaram o mesmo. A equipe da campanha “Bicicleta nos 

Planos” está levantando a situação da entrega dos documentos. Apesar do levantamento não 

contemplar todas as cidades que se enquadram na legislação, na tabela 1 é possível notar, a 

partir de uma amostra, a disparidade entre aqueles que entregaram o plano, os que estão em 

elaboração e os que nem se manifestaram. 

 

STATUS DOS MUNICÍPIOS QUANTIDADE 

Não entregaram – não se manifestaram 134 

Não entregaram – em elaboração  135 

Finalizado 201 

Tabela 1: Situação dos Planos de Mobilidade no Brasil – atualização em junho de 2019 

Fonte: Bicicleta nos Planos, 2019 

 

Como grande parte das cidades não elaborou seu documento, o governo federal adiou pela 

terceira vez o prazo final de entrega. Em 19 de novembro de 2019, foi instituída a MP nº 906. 

Esta permite que os municípios que não entregaram o plano tenham até 21 de abril de 2021 

para finalizá-lo e apresentar ao governo federal. Ao término do prazo estabelecido e o não 

cumprimento da exigência, a cidade ficará impedida de receber os recursos do Orçamento 

Geral da União consignados à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do 

Ministério de Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2019). 
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Do ponto de vista do site Bicicleta nos Planos (2018), com o adiamento dos prazos para a 

entrega de um plano tão relevante, quem perde são as pessoas e as cidades, considerando 

ainda que a entrega será em um ano de nova gestão municipal. Cada vez mais que se prioriza 

o automóvel, mais complexo e caro se torna requalificar as cidades para que seja preferência, 

o caminhar, o pedalar, a acessibilidade, o transporte público coletivo, a integração física e 

tarifária dos sistemas de transporte, e até mesmo a qualidade do ar. 

 

Como consequência da facilidade na aquisição de automóveis somada à oferta de espaços de 

circulação e estacionamentos nas cidades, os congestionamentos são formados e a cultura do 

automóvel perpetua nas urbes. O site Bicicleta nos Planos (2018) ressalta que a falta de um 

planejamento voltado à mobilidade urbana provoca aumento do tempo de deslocamento das 

pessoas, elevados índices de poluição provenientes dos veículos motorizados, stress 

individual e coletivo, substituição dos espaços públicos e áreas verdes para a construção de 

vias e também número maior de acidentes.  

 

Ao analisar a figura 2, percebe-se que há um ciclo vicioso com o aumento do número de 

automóveis, conforme descrito pelo próprio autor da imagem. Os investimentos no setor 

automobilístico contribuem para que esse circuito permaneça, reafirmando a cultura dos 

veículos motorizados nas cidades.  

 

 

Figura 2: Incentivo a cultura do automóvel 

Fonte: Amaral, 2015 
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Deste modo, entende-se que a abordagem e o quadro institucional  da mobilidade urbana no 

Brasil avançou nos últimos anos, considerando que há algumas décadas era utilizada outra 

terminologia que se tornou obsoleta com o passar do tempo. Entretanto, para que haja uma 

concretização destas mudanças no cenário da mobilidade, deve-se buscar um entendimento 

mais crítico, compartilhado por diversos setores e, disseminar essa visão crítica com a 

sociedade civil, ator importante que pode contribuir com a falta de uma vontade política 

coletiva (AMARAL, 2015, p.66).  

 

 

3.2 Os movimentos cicloativistas – pelo direito de pedalar 

 

 

As questões urbanas, cada vez mais, ganham importância e visibilidade através dos 

movimentos sociais que reúnem diferentes atores nas discussões. Maricato (2006, p.214) 

afirma que nos anos 1980 os movimentos cresceram, acompanhando as condições 

generalizadas da sociedade por liberdade política. Duas conquistas expressivas foram a 

apresentação de uma emenda de iniciativa popular à Constituição Federal de 1988 e a 

inclusão da Carta Magna da função social da propriedade e da função social da cidade. Outro 

avanço significativo aconteceu treze anos depois, com a Lei nº 10.257/2001, o Estatuto da 

Cidade. 

 

Desde o final do século XIX podia-se presenciar o aparecimento de ciclistas nas ruas. A 

influência do ambientalismo e também a popularização da bicicleta em diversas cidades 

desencadeou a criação de movimentos sociais que discutem o uso do modal, o cicloativismo 

(bicycle advocacy).  Para Barcellos (2015, p.3), o grupo defende melhores condições para a 

utilização da bicicleta, com um caráter reivindicatório ou contestatório junto a sociedade e o 

estado. 

 

Trigueiro (2016, p.8) aponta que o discurso do movimento é muito bonito na prática, 

entretanto, as consequências para conseguir inserir a bicicleta no meio urbano foram drásticas, 

muitas das vezes, envolvendo acidentes com vítimas
6
.  Para Gehl (2015, p.189) o tráfego de 

bicicletas e a segurança do tráfego devem ser levados a sério, assim como as experiências de 

boas cidades ciclísticas.  

                                                 
6
 Em 2017 e 2018 no Brasil, o número de ciclistas traumatizados em um acidente de transporte que veio a óbito 

foi 1.306 e 1.363 ciclistas respectivamente. (DATASUS, 2017, 2018) 
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Nos últimos anos, o movimento cresceu. Rodrigues (2011, p.51) afirma que existem diversos 

movimentos em redes sociais na internet que defendem o uso da bicicleta como um transporte 

alternativo e ambientalmente limpo, entretanto, o autor acredita que apenas a existência destes 

grupos seja insuficiente para a promoção do modal. 

 

As formas de mobilização dos coletivos são diversificadas, desde a utilização da internet a 

bicicletadas, pintura nos corpos e até mesmo fechamento de ruas. Barcellos (2015, p.3) define 

grande parte das organizações como horizontais (sem lideranças), além de não se 

enquadrarem nos modelos tradicionais dos movimentos sociais. 

 

Parece-nos que o cicloativismo, enquanto categoria analítica, não se enquadra no 

modelo clássico dos movimentos sociais, que se forjou no materialismo, com 

preocupação focada na derrubada do poder prático do estado ou de classe. Contudo, 

no caso do cicloativismo estamos também longe da teoria dos novos movimentos 

sociais, pois por mais inovadoras que sejam categorias de classificação social, 

através de métodos, bandeiras e rupturas do tempo histórico, essa categoria é 

variação de tema antigo e consolidado. (BARCELLOS, 2015, p.3) 

 

No Brasil, as primeiras manifestações dos movimentos apareceram no final dos 1980, com as 

famosas “bicicletadas” (pedaladas pelas ruas). Na época, o grupo que mais destacou foi o 

Night Biker‟s Club do Brasil que ficava em São Paulo e era liderado pela Renata Falzoni, um 

dos expressivos nomes do cicloativismo brasileiro. Em 1998, o movimento organizou uma 

pedalada de Paraty a Brasília com a intenção de reivindicar que o novo CTB fosse cumprido e 

a ação ficou conhecida como “Campanha Bicicleta Brasil, Pedalar é um Direito”. 

(BARCELLOS, 2015) 

 

Atualmente, existem diversos movimentos que lutam pela valorização da bicicleta como um 

meio de transporte eficaz na sociedade brasileira. Segundo Lacerda (2014), um grupo mapeou 

527 organizações e movimentos no Brasil. Entretanto, 31% estão focados em pedaladas 

recreativo-esportivas, enquanto 7% praticam incidência política, o que pra ele é um destaque 

negativo, pois a maneira mais divertida de se promover a bicicleta é a que tem menos impacto 

na transformação.  

 

Em muitos estados do país há a presença de grupos de cicloativistas, além dos movimentos 

nacionais, como a União de Ciclistas do Brasil (UCB). A associação tem o objetivo de 

levantar e organizar discussões em torno do uso da bicicleta. Segundo a UCB (s/d): 
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A UCB, fundada 24/11/2007, nasceu da necessidade de organizar a pauta de 

discussões e intervenções em nível federal, o que está fora do alcance das 

organizações locais e com a missão de “Contribuir nas pautas nacionais que dizem 

respeito a mobilidade por bicicleta, através da incidência política e tornar-se 

referência nacional como entidade representativa da sociedade civil, congregando, 

articulando e mobilizando as iniciativas locais e com os demais setores sociais de 

âmbito nacional.” (UCB, s/d). 

 

Para Xavier (2007, p. 123), a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade do 

planeta tem feito com o que o cicloativismo cresça. As discussões em torno do andar e pedalar 

tem crescido como uma das soluções para o desenvolvimento sustentável e de cidades mais 

justas. Ainda segundo Xavier (2007, p. 123): 

 

Desde a chegada da Internet, não só em nível local o movimento se desenvolveu e 

deu agilidade à organização de pedaladas e manifestações, mas trouxe uma sensação 

de triunfo pessoal a cada cicloativista, que sabe estar fazendo parte de um 

movimento global de luta pela sustentabilidade, pela redução de poluentes, por 

cidades mais humanas, menos ruidosas, com maior equidade no uso do espaço da 

via pública, com mais praças etc. (XAVIER, 2007, p. 123). 

 

O crescente movimento de cicloativistas seja ele espontâneo ou a partir de entidades 

formalizadas, como a UCB, tem cooperado com melhorias no sistema de mobilidade urbana, 

beneficiando o uso da bicicleta. Para Xavier et al (2009) a presença dos movimentos, bem 

como entidades acadêmicas, programas de cooperação internacional, entre outros atores, 

contribuíram para uma maior maturidade no que tange à Política por Mobilidade Cicloviária 

no Brasil. 

 

Dois grupos de movimentos de ciclistas do Brasil, Bike Anjos e União de Ciclistas do Brasil, 

em parceria com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do extinto Ministério das 

Cidades, elaboraram uma série de vídeos (PlanMobs) que abordavam discussões em torno da 

elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana dos municípios. No primeiro episódio, ao ar dia 

19/06/2018, ao final da discussão de “Como fazer um PlanMob em 300 dias?” os 

colaboradores elaboraram um resumo que demonstra o planejamento e o produto de um Plano 

de Mobilidade Urbana, conforme quadro 1. 

 

 

PLANEJAMENTO 

PLANO DE 

MOBILIDADE 

URBANA 

PRODUTO 

Demanda da sociedade Desenvolvimento 
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Sustentável 

Diagnóstico 
Redução da desigualdade e 

inclusão social 

Plano Diretor e outras 

legislações vigentes 

Acesso aos serviços 

básicos e equipamentos 

sociais 

Programa de governo 

Infraestrutura de 

mobilidade urbana 

Melhora da acessibilidade 

Quadro 1: Como elaborar um plano de mobilidade urbana 

Fonte: Bicicleta nos planos (2018a) – modificado pelo autor (2019) 

 

Dessa maneira, a articulação desses grupos a nível nacional se torna relevante, aumentando a 

rede de ciclistas e a conscientização dos seus direitos. Para Trigueiro (2016, p.9), à medida 

que as pessoas adquirem conhecimento sobre a inserção da bicicleta no sistema de 

transportes, o risco de um colapso sistêmico na mobilidade urbana diminui. Lutar por espaços 

mais acessíveis e seguros nas cidades são umas das principais premissas destes coletivos. 

Portanto, acredita-se que os movimentos sociais de ciclistas podem ser um aliado para as 

políticas urbanas de mobilidade se efetuarem com êxito. 

 

 

3.3 Parâmetros básicos para elaboração do planejamento cicloviário 

 

 

A preocupação com as questões ambientais aliada com as vantagens do uso da bicicleta 

proporcionam um aumento no fluxo das “magrelas” nas ruas. Além da importância de um 

Plano de Mobilidade Urbana, a fim de discutir conteúdos fundamentais no sistema de trânsito 

e transporte das cidades, é indispensável a elaboração de um planejamento cicloviário. Como 

uma das dimensões a ser analisada na pesquisa refere-se, justamente, à infraestrutura é 

importante considerar que existem parâmetros básicos para tal planejamento. 

 

O Governo Federal, em 2007, elaborou um caderno de referências para a estruturação dos 

planos de mobilidade por bicicletas nas cidades. Tal documento retrata desde a política da 

mobilidade por bicicleta à integração da bicicleta com os demais meios de transporte, 

passando pela discussão de uma proposta do plano geral de mobilidade por bicicleta e por 
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elementos básicos cruciais para execução de um projeto que ofereça ao ciclista condições 

básicas para utilizar o modal com segurança e conforto. 

 

Alguns conceitos básicos são essenciais para se iniciar um apropriado planejamento 

cicloviário. É necessário entender a definição das vias particulares aos ciclistas – as ciclovias 

e as ciclofaixas. De acordo com o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta (2007, p. 

101), concebe-se ciclovia (Figura 3) o espaço destinado ao fluxo privativo de bicicletas, desde 

que seja desassociado da pista destinada aos veículos e com, pelo menos, 20 cm de desnível. 

Ainda, ela pode estar situada no canteiro central ou nas calçadas laterais.  

 

 

Figura 3: Exemplo de ciclovia 

Fonte: Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, 2007 

 

Já a ciclofaixa (Figura 4), é o local destinado ao tráfego de bicicletas, porém, adjacente a pista 

de rolamento de veículos motorizados. Além disto, a separação da área é feita através de 

pintura e/ou dispositivos nomeados de tachas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 

 

Figura 4: Exemplo de ciclofaixa 

Fonte: Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, 2007  
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O Plano Cicloviário perpassa por diferentes etapas, sendo a parte de projeto um dos fatores 

determinantes para uma boa rota ciclável
7
. Habitualmente, constata-se que grande parte das 

vias destinadas ao tráfego de bicicletas não oferecem um apoio eficiente ao ciclista, colocando 

sua segurança em segundo plano. 

 

Segundo Araújo (2014, p. 50), no planejamento urbano direcionado ao transporte ativo é 

necessário considerar a escala humana como unidade de referência universal, visto que esta se 

torna justa as diversas camadas sociais. Ainda, os projetos voltados para a mobilidade urbana 

devem partir de uma escala micro (pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida) até 

chegar numa escala macro (o transporte motorizado). 

 

Portanto, no caderno de referência do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, 

encontra-se alguns detalhamentos necessários para a criação de estudos e projetos 

relacionados à mobilidade por bicicleta. A área útil de um ciclista é um dos primeiros 

elementos que deve se considerar na execução. Um ciclista necessita de 1,50m de espaço livre 

para circular de forma confortável e segura, logo, as ciclovias e/ou ciclofaixas são obrigadas a 

considerar o espaço do ciclista em suas dimensões. Cabe aqui ressaltar que as dimensões 

técnicas são alvo de diversas discussões e controvérsias, ademais, a largura útil de uma faixa 

exclusiva da bicicleta deve considerar fatores como o fluxo de bicicletas por hora e as 

características da pista – unidirecional ou bidirecional (Programa Brasileiro de Mobilidade 

por Bicicleta, 2007, p. 99).  

 

Outros elementos básicos importantes a serem considerados são a pavimentação, o sistema de 

drenagem da pista, qual a iluminação adequada para cada situação e até mesmo os 

estacionamentos para bicicleta, uma vez que é marcante a presença de diversas bicicletas 

estacionadas em placas sinalizadoras e postes. 

 

Desta maneira, percebe-se a complexidade em elaborar uma rota ciclável, que ofereça aos 

usuários segurança e bem-estar. Em síntese, este tópico pretendeu despertar inquietação ao 

leitor e curiosidade na busca de informações imprescindíveis para execução do planejamento 

                                                 
7
 Entende-se por rota ciclável caminhos formados por segmentos viários, ou estruturas mistas, que interligam um 

par de origem e destino, desde que sejam minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas. 

(Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, 2007) 
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cicloviário. Além das questões técnicas, fatores socioeconômicos e ambientais devem ser 

considerados na distribuição do sistema cicloviário. Ademais, as políticas urbanas que se 

referem à mobilidade urbana carecem de atenção tantos dos atores políticos quanto da 

sociedade civil. 

 

O histórico das políticas urbanas no Brasil permite identificar que apenas a partir da criação 

do Ministério das Cidades que as discussões sobre o uso do transporte ativo começaram a 

ganhar força no país. Entretanto, a entrada de novas bases no governo freou o avanço dessas 

políticas de trânsito e transporte, uma vez que a pasta dedicada a isto foi extinta. A falta de 

compromisso dos municípios em elaborar no prazo o Plano de Mobilidade Urbana também 

demonstra que cidades mais acessíveis para pessoas não são prioridades nas agendas. 

 

Uma das maneiras mais eficazes de garantir cidades mais seguras para utilizar a bicicleta 

como meio de deslocamento principal é a partir dos movimentos sociais. A rede de 

cicloativistas têm se fortalecido com a criação de grupos em diversos estados brasileiros. O 

movimento realiza ações que não só potencializem o uso do modal nas ruas, mas que as 

políticas públicas de mobilidade sejam realmente implementadas. 
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4. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO  

 

 

 

Este capítulo apresenta o recorte geográfico escolhido para a pesquisa de campo, sendo o 

município Campos dos Goytacazes, situado no interior do estado do Rio de Janeiro. A escolha 

pela cidade decorreu do fato de o autor da pesquisa residir na urbe e ser um usuário da 

bicicleta para realização das atividades diárias, bem como da percepção da forte cultura 

cicloviária presente no perímetro urbano. Além disso, a potencialidade da bicicleta no cenário 

da mobilidade urbana na cidade, por seu relevo plano no centro urbano e pelas significativas 

desigualdades existentes no acesso ao transporte, para as quais a valorização desse modal 

poderia contribuir para sua diminuição. 

 

O capítulo também discute todo o processo metodológico utilizado para se alcançar os 

objetivos da pesquisa. É apresentado cada etapa da metodologia adotada, justificando o 

motivo pelo qual foi aplicado. 

 

 

4.1 Campos dos Goytacazes 

 

 

Campos dos Goytacazes está localizado na região norte do estado do Rio de Janeiro (Figura 5) 

e é considerado um município de médio porte. Apesar da presença expressiva de veículos 

motorizados nas ruas, a cidade possui uma cultura do uso da bicicleta bem marcante.  

 

 

Figura 5: Localização de Campos dos Goytacazes 

Fonte: Própria do autor, 2020. 
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Pezzuto (2002, p.7) acredita que nas cidades médias, o deslocamento para realização de 

atividades diárias é menor (em termos de distância), sendo a bicicleta uma excelente 

alternativa de transporte para realização das viagens. Apesar dos trajetos serem mais longos 

nas grandes cidades e metrópoles, se houvesse integração dos transportes coletivos com a 

bicicleta, esta seria uma forma de transporte que poderia substituir os automóveis até mesmo 

nos grandes centros. 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes apresenta algumas peculiaridades no que tange o sistema 

de deslocamento urbano. Uma das precursoras no transporte, inaugurou sua primeira linha 

férrea 14 anos após a primeira do Brasil, a de Mauá, em 1873.  Em 1875, nas principais ruas 

da cidade circulava o primeiro bonde para transporte de passageiros e, em meados do século 

XX, as primeiras linhas regulares de ônibus (SOUZA, 2014).  

 

Apesar de o município ser um dos pioneiros a investir no sistema de deslocamento no país, 

com o passar dos anos esse empenho foi se limitando. De acordo com Ribeiro et al (2018, p. 

204), em 1985 foi criado um decreto para suprir a falta de uma lei específica que 

regulamentasse o transporte público por ônibus na cidade. Em 1995 a Empresa Municipal de 

Transportes (EMUT) é constituída com objetivo de assumir a responsabilidade pelo sistema 

de trânsito e tráfego de veículos, se tornando em 2018 uma autarquia denominada Instituto 

Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). 

 

Grande parte das ciclovias e ciclofaixas que existem nas vias do município foram implantadas 

a partir de 2015, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana da cidade. Uma das 

ciclovias mais importantes está situada na Av. 28 de Março, a ciclovia Patesko, construída em 

1990 no lugar de um ramal ferroviário desativado (VALE,2018). 

 

Desde 1998, nota-se a presença do transporte informal na cidade, leia-se vans e kombis, como 

uma das formas de aumentar a mobilidade na região. No entanto, em 2006 aconteceu um 

aumento expressivo desse sistema de locomoção. O transporte informal no município não era 

regulamentado, incorporado e nem havia um sistema de bilhete único integrado. (MAMANI, 

2013).  

 

Entre os anos de 2004 e 2007 houve uma redução no número de passageiros usuários do 

ônibus. Ribeiro et al (2018, p. 207) acredita que o surgimento das vans e kombis realizando o 
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transporte informal tenha contribuído bastante para a redução, devido ao baixo custo da 

passagem comparado ao ônibus. Assim sendo, é criado em 2009 o Programa Campos 

Cidadão. 

[...] o Programa Campos Cidadão, criado pela Lei nº 8.078, de 17 de abril de 2009, 

tem como proposta a criação de um novo planejamento de gerenciamento da 

mobilidade da população no município de Campos dos Goytacazes/RJ, buscando 

equilibrar a oferta de infraestrutura de transporte e o atendimento adequado da 

demanda por deslocamento de cargas e passageiros, além de conceder subsídio ao 

valor da passagem, onde o munícipe pagaria o valor de R$ 1,00 (Política de 

Passagem a R$ 1,00). (RIBEIRO ET AL, 2018, P.207) 

 

De acordo com Freire e Junior (2016, p.56), desde que foi promulgado o Estatuto da Cidade, a 

participação de grupos que representem os usuários do transporte coletivo em Campos, é um 

assunto evitado. Ainda, apesar do Conselho Municipal de Transporte ter sido promulgado em 

2014, o aparelho é considerado ineficaz e ineficiente por alguns operadores do transporte, 

uma vez que não proporciona ações concretas perceptíveis de intervenção. 

 

Em 2019, o sistema alimentador de transportes urbanos do município passa por uma 

atualização. A prefeitura começou implantar o sistema do bilhete único. Segundo dados da 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (s/d), o sistema possui 235 vans e 60 micro-

ônibus distribuídos em 60 linhas distritais. Vale ressaltar que as vans precisam estar 

credenciadas junto ao IMTT para poder circular. A proposta é que os ônibus circulem apenas 

no centro urbano da cidade, enquanto as vans e os micro-ônibus desloquem os passageiros 

dos distritos até o centro. O passageiro irá descer em terminais estabelecidos pelo IMTT, 

trocando de veículo e pagando apenas uma passagem. Os usuários ainda podem acompanhar 

os horários por meio de um aplicativo para smartphone chamado Mobi Campos. 

 

Portanto, pesquisas relacionadas ao uso da bicicleta e seus potenciais são relevantes para 

despertar o interesse dos diferentes atores da cidade em não só usá-las, mas oferecer aos 

usuários um transporte seguro, eficaz e diferente dos modos mais utilizados no município para 

a realização de atividades.  

 

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

 

O presente estudo caracteriza-se principalmente como uma pesquisa de observação, além da 

utilização de outros procedimentos técnicos, como pesquisa bibliográfica, pesquisa 
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documental, entrevista e elaboração de mapa. Os diversos processos adotados permitiram 

alcançar dados relevantes, alcançando o objetivo principal deste trabalho: analisar o cotidiano 

da mobilidade urbana na cidade, entendendo como a bicicleta se insere nesse contexto, a 

partir de condições do ponto de vista da estrutura urbana, do respeito às leis de trânsito e de 

boas práticas no trânsito. 

 

Com o propósito de alcançar um amadurecimento teórico dos conceitos abordados ao longo 

do trabalho, a literatura foi revisada com o intuito de entender a segregação, apropriação do 

espaço urbano e o direito de ir e vir, o discurso do desenvolvimento sustentável que utiliza do 

diálogo do transporte ativo como uma das principais soluções que contribuam com o meio-

ambiente e a política urbana, identificando as iniciativas públicas que auxiliam na promoção 

da bicicleta como meio de transporte, bem como a legislação referente à mobilidade urbana, 

em específico, à mobilidade por bicicleta, passando pelas diretrizes governamentais 

brasileiras que colaboram com a criação de um plano de mobilidade por bicicleta. 

 

A pesquisa bibliográfica e documental compreendeu leituras de textos publicados por 

instituições científicas, consultas a livros e artigos, trabalhos acadêmicos considerados 

relevantes, sites oficiais do governo municipal, revistas, leis e/ou projetos de leis federais, 

decretos referentes à mobilidade urbana. 

 

 

4.2.1 Descrição do método da observação sistemática 

 

 

4.2.1.1 Etapa 01: monitoramento de aplicativo de GPS 

 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes não apresenta nenhum mecanismo que permita utilizar 

como fonte de observação a interação direta entre os diferentes modais nas ruas, ou seja, não 

há uma medição da intensidade de fluxos e utilização das vias por veículos motorizados e pelo 

transporte ativo. Diante do exposto, foi escolhido ter como referência os veículos, 

monitorando o tráfego na cidade através de um aplicativo de GPS durante o período de uma 

semana, identificando os pontos onde possuía os maiores fluxos, mesmo que este não 

demonstre a circulação das bicicletas. 
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A escolha pela observação dos pontos de tráfego intenso tomando como referência o 

monitoramento de veículos realizou-se com base em alguns fatores que também influenciam a 

circulação de bicicletas: as ruas/avenidas com maiores tráfegos são as que possuem maior 

infraestrutura de pavimentação e iluminação, além de serem vias importantes que cortam 

trechos da cidade, sendo eixos que ligam extremidades distintas; a maior circulação de 

pessoas nas ruas proporciona uma maior sensação de segurança aos transeuntes
8
; são vias que 

possuem paradas de ônibus e infraestrutura de comércio e serviços. Vale mencionar que o 

objetivo também era o de realizar a observação justamente em espaço e tempo de maior 

interação entre os diferentes modais. 

 

Portanto, durante esta semana foi delimitado a observação de segunda-feira à sexta-feira em 

três momentos distintos – 07:40h, 12:30h e 17:30h, pois são horários de entrada/saída de 

escolas, universidades e trabalhos. Cabe ressaltar que este monitoramento foi realizado online, 

não sendo necessário ir às ruas. O final de semana (sábado e domingo) não foi analisado por 

possuir uma dinâmica diferente, já que a maior parte das escolas e universidades não 

funcionam e por uma parte considerável dos serviços só funcionarem até 13h de sábado. 

Como forma de organização dos dados, um quadro foi criado para auxiliar o registro das 

observações (Quadro 2), sendo elaborado um para cada horário. No apêndice A é possível 

observar o exemplo do quadro preenchido. 

 

RUAS/AVENIDAS COM ALTO FLUXO DE VEÍCULOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

HORÁRIO 

DIAS DA SEMANA 

Segunda-feira 

09/09/2019 

Terça-feira 

10/09/2019 

Quarta-feira 

11/09/2019 

Quinta-feira 

12/09/2019 

Sexta-feira 

13/09/2019 

07:40h 

A
ve

n
id

as
/R

u
as

      

     

Quadro 2: Monitoramento do fluxo de veículos 

Fonte: Própria do Autor, (2019) 

 

Após o acompanhamento durante uma semana, outro quadro-síntese (Quadro 3) foi idealizado 

para organizar quais avenidas e/ou ruas apresentavam maior intensidade no tráfego de 

                                                 
8
 Ver Gehl (2015) e Jacobs (2000). 



51 

 

 

veículos, isto é, quantas vezes na semana se repetiam este fluxo nos horários delimitados, 

exemplificado no apêndice B. 

 

HORÁRIO 

NÚMERO DE REPETIÇÕES NA SEMANA 

5 4 3 2 1 

17:30h 

A
ve

n
id

as
/R

u
as

 

 
    

     

Quadro 3: Quantidade de repetições das avenidas/ruas com alto fluxo de veículos 

Fonte: Própria do Autor, (2019) 

 

Finalmente, com os quadros preenchidos, conseguiu-se delimitar quais avenidas e/ou ruas 

seriam observadas em seguida. O critério da escolha foi quais delas se repetiam entre 5 e 4 

vezes na semana como áreas de tráfego mais intenso. Portanto, os locais definidos (Figura 6) 

para o posterior trabalho de campo através da observação sistemática na cidade de Campos 

foram: 

 

1 – Rua Barão de Miracema 

2 – Rua Voluntários da Pátria 

3 – Avenida Rui Barbosa (trecho do terminal de ônibus) 

4 – BR 101 (trecho do Atacadão) 

5 – Rua Saldanha Marinho 

6 – Rua Ten-Cel. Cardoso (popularmente conhecida como rua Formosa) 

7 – BR 101 (trecho do Shopping Estrada ao Shopping Boulevard) 

8 – Avenida José Alves de Azevedo (trecho da Av. 28 de Março ao Mercado Municipal e 

popularmente conhecida como Beira Valão)  

9 – Avenida 28 de Março (trecho do supermercado Extra ao cruzamento com Beira Valão) 
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10 – Avenida Alberto Torres 

 

 

Figura 6: Avenida/Ruas analisadas 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

Cabe ressaltar que das dez ruas/avenidas determinadas, uma possui ciclovia, três possuem 

ciclofaixa, sendo que em uma delas a pista destinada ao ciclista está localizada no seu 

prolongamento. À vista disso, tem-se quase metade dos locais selecionados com infraestrutura 

cicloviária, um dos fatores de análise da observação, permitindo gerar resultados pertinentes, 

uma vez que a comparação da interação entre os usuários da bicicleta com os usuários de 

outros modais, em locais com e sem infraestrutura cicloviária era o objetivo do trabalho de 

campo. 

 

 

4.2.1.2 Etapa 02: trabalho de campo - observação sistemática 

 

 

Segundo Richardson (2012), a observação é fundamental em qualquer processo de pesquisa 

científica devido poder conjugar-se a outras técnicas de coleta de dados e ser aplicada de 
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forma independente e/ou exclusiva. Ademais, o uso da observação como método de pesquisa 

possibilita colher informações no momento em que ocorre o fato. 

 

O método de observação utilizado no estudo denomina-se observação sistemática. De acordo 

com Richardson (2012), compreende-se a observação sistemática aquela onde uma estrutura é 

determinada onde serão anotados os fatos ocorridos e sua frequência. Ainda, segundo 

Richardson (2012), tal observação só é viável quando se tem algum conhecimento do 

problema, devido a possibilidade de estabelecer categorias em função das quais se deseja 

analisar a situação. 

 

Dessa forma, a criação de um cronograma de trabalho de campo foi essencial para a 

organização dos melhores dias para realizar a observação. Além disso, o arranjo concebido 

dos dias das visitas permitiu que um mesmo local não fosse observado nos três horários 

escolhidos em um mesmo dia, fato importante, pois poderiam acontecer intercorrências que 

não seriam considerados como parâmetro regular de análise e sim uma particularidade do 

momento. No total, foram realizadas trinta visitas, sendo três para cada avenida/rua. O tempo 

de duração das observações variava entre 15 e 30 minutos.  

 

Para auxiliar na observação no campo, um quadro foi elaborado com a finalidade de saber, 

previamente, quais fatores seriam mais importantes de serem examinados (Quadro 4). 

Entretanto, quaisquer outras ocorrências que não se enquadravam nos aspectos estabelecidos 

eram anotadas numa aba de informações complementares. 

 

AVENIDA/RUA X 

07:40h - 24/10/2019 

Clima: 

Infraestrutura 
Respeito às leis de 

trânsito 

Boas práticas no 

trânsito 

Outras 

informações 

    

Quadro 4: Fatores de análise da observação 

Fonte: Própria do autor, (2019) 
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4.2.2 Entrevista 

 

 

Após a realização das observações no campo, bem como o estudo dos mapas elaborados, foi 

realizado uma entrevista semi-estruturada (Apêndice C) com um dos representantes do IMTT 

de Campos dos Goytacazes. O objetivo era analisar as propostas a serem adotadas pelo 

município a fim de potencializar o uso do modal, comparando com as fragilidades 

encontradas ao longo das observações, bem como entender como a gestão pública tem 

articulado a discussão do uso da bicicleta em suas políticas. 

 

 

4.2.3 Elaboração de mapa 

 

 

Outro instrumento relevante para a pesquisa foi a delimitação de todo percurso cicloviário 

existente na cidade. Com o mapa é possível identificar onde se encontram a maior parte das 

ciclovias e ciclofaixas do município, além da extensão de toda a malha. 

 

Como parte do material já havia sido produzido por Vale e Tavares (2019), nesta etapa foi 

confrontado a dimensão da estrutura cicloviária com o mapa dos dados socioeconômicos dos 

bairros de Campos dos Goytacazes. A intenção dessa sobreposição dos mapas era identificar 

se o planejamento cicloviário do município incluía as camadas menos favorecidas na cidade e 

as que estavam localizadas nas regiões periféricas, considerando todo embasamento teórico 

realizado, como o direito de ir e vir. 
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5. MOBILIDADE URBANA EM CAMPOS E A INTERAÇÃO ENTRE USUÁRIOS 

DA BICICLETA E DE OUTROS MODAIS 

 

 

 

O trabalho realizado buscava analisar os diferentes comportamentos dos ciclistas no contexto 

das ruas e avenidas da cidade de Campos, bem como a relação deles com os demais veículos e 

atores. Apresento primeiramente um relato do trabalho de pesquisa a partir dos meus 

questionamentos pessoais e das estratégias utilizadas enquanto pesquisador no trabalho de 

campo. 

  

Antes de ir para o campo, distintos questionamentos persistiam na cabeça, provocando 

possíveis soluções das situações no campo do imaginário, além das incertezas e fragilidades 

que poderia encontrar. 

 

Antes das análises começarem, me questionei de que maneira poderia coletar diversos dados e 

gravar de forma rápida. A princípio, tinha elaborado um quadro e iria anotar tudo no local da 

observação. Entretanto, cheguei à conclusão de que o melhor meio seria através do celular. 

Então, a partir do momento que os fatos aconteciam, fazia um registro visual (fotografia e 

vídeo) e um registro de áudio (comentário próprio sobre a situação observada). Assim sendo, 

conseguia captar todos os tópicos e preencher, posteriormente, o quadro que havia criado. 

 

Como um bom usuário da bicicleta, decidi ir para as visitas utilizando minha própria 

“magrela”, afinal nada mais justo e coerente de estudar o uso da bicicleta através da mesma. 

Colocava meu capacete, preparava o celular para registrar os momentos e ia para o campo 

vestindo roupas confortáveis, pois, na maioria dos dias, o sol era intenso. Todos os dias eu 

idealizava que pelo menos durante um campo chovesse, para que pudesse observar como um 

fator natural influenciaria nessa relação. Apenas em um horário isso aconteceu, mas foi uma 

garoa. Cabe ressaltar, que de todas as visitas realizadas, somente uma utilizei veículo 

particular, pois era bem distante do ponto de saída (minha casa) e se utilizasse a bicicleta ou 

transporte público, possivelmente não chegaria no local na hora precisa da análise. 

 

Uma das maiores barreiras encontradas foi a insegurança. Não por estar nas ruas circulando 

de bicicleta, mas sim em estar registrando fatos através de fotos e/ou vídeos e as pessoas se 

sentirem incomodadas, achando que eu estava registrando momentos pessoais para usar de 
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maneira negativa. Em uma dessas situações, um senhor vendedor ambulante me abordou de 

maneira educada e perguntou o que eu fazia no local. Rapidamente expliquei e o mesmo foi 

muito cordial e apoiou minha pesquisa, ao ponto de ser confiante em falar que naquele local 

não deveria ter carro algum, apenas bicicletas e pedestres. 

 

A princípio, imaginava que a pesquisa de campo não seria tão extensa, pois o tempo de 

observação seria relativamente curto. Conquanto, outra dificuldade encontrada foi como 

conciliar os horários do campo com as demais atividades realizadas no cotidiano. Na maior 

parte, consegui colocar os locais de análise próximo dos lugares onde estaria. No entanto, 

mesmo assim em alguns momentos foi complicado, tendo que optar pela pesquisa e deixar 

eventos importantes. Foram 30 dias intensos, só parando nos finais de semana. 

 

Quando estava na metade das observações, algumas conclusões começavam a serem 

formuladas e a vontade de continuar o campo só aumentava. Foram diversos sentimentos 

nesse tempo, de frustrações a satisfação e de certezas a incertezas. O campo foi importante 

para quebrar diversas conclusões normativas que possuía, ainda mais por ser um ciclista. A 

todo o momento procurei manter o distanciamento nessa relação que possuo com a bicicleta 

por anos e me portar como pesquisador. 

 

Vale lembrar que ao término de cada análise, ao chegar à casa, preenchia o quadro que tinha 

elaborado, transcrevendo os áudios gravados e descarregava as fotos e vídeos. Como uma 

forma de organizar e não confundir os horários, criei uma pasta para cada local analisado e 

subpastas com os horários visitados, assim, as chances de confundir o material eram 

minimizadas. 

 

Em todas as análises, diversas similaridades foram notadas, apesar do espaço físico, as 

pessoas que ali circulam e horários serem diferentes. Tal fato, já apontava alguns resultados 

interessantes para a pesquisa. As diferenças também foram importantes para compreender 

algumas particularidades que existem nos locais. 

 

Já a entrevista, esta não foi fácil de conseguir agendar com o/a entrevistado/a. Inicialmente, 

tentei contato com uma pessoa responsável pela discussão do Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Campos, que estava presente em todas as discussões, coordenando também o 

debate do Plano Diretor Participativo do município. Ao convidá-la, recebi uma resposta 
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negativa. Posteriormente, convidei outra pessoa que participa do núcleo gestor do Plano de 

Mobilidade.  De início, a mesma aceitou o convite e foi bastante solícita. No entanto, como 

estamos em um período de distanciamento social devido a uma pandemia, teríamos que fazer 

uma entrevista online, proposto pela própria pessoa, o que não seria complexo. Com esse 

afastamento, tentei um contato para agendar um melhor dia para ambos, mas não obtive 

nenhuma resposta. Finalmente, entrei em contato com um representante do IMTT que logo se 

propôs a contribuir com a pesquisa e dois dias após realizamos a entrevista online. 

 

Por fim, a principal dificuldade na análise dos mapas foi à compatibilidade de software. Os 

dois mapas, do traçado cicloviário e dos dados socioeconômicos, estavam em softwares 

diferentes. Portanto, foi preciso auxílio de colegas para conversão de um dos arquivos para 

um mesmo programa. 

 

Sendo assim, este capítulo apresenta a análise proveniente dos dados coletados na pesquisa de 

campo e da entrevista, bem como a investigação do mapa elaborado.  

 

 

5.1 Entre a estrutura e o comportamento: dimensões objetivas e subjetivas na 

interação entre usuários de diferentes modais na cidade de Campos 

 

 

5.1.1 Infraestrutura 

 

 

As avenidas/ruas analisadas possuem muitas semelhanças, mesmo possuindo tipologias 

diferentes. Apesar de quatro pontos de análise possuir estrutura cicloviária, estas não são 

suficientes para um uso seguro e confortável, apresentando muitos desafios em comum. No 

quadro 5 é possível observar os principais pontos que chamaram atenção nas observações. 

 

INFRAESTRUTURA 

Avenidas/Ruas 

Características 

Potencialidades Desafios 

Av. 28 de Março 
- Possui ciclovia 

- Iluminação em LED 

- Irregularidades na pavimentação 

- Presença do antigo ramal férreo na pista 

- Dimensão inadequada em alguns trechos 
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- Falta de sinalização 

- Arbustos invadindo a pista do ciclista 

- Ausência de paraciclos/bicicletários 

Av. Alberto Torres 
- Possui ciclofaixa 

- Iluminação regular 

- Irregularidades na pavimentação 

- Falta de sinalização 

- Ausência de paraciclos/bicicletários 

Av. Rui Barbosa 

- Presença de paraciclos 

próximo ao terminal de ônibus 

- Pavimentação regular 

- Falta de sinalização indicando ser uma via 

compartilhada com bicicletas 

- Terminal de ônibus estreito, com os mesmos parando 

no meio da pista, obrigando o ciclista a ir ao meio da 

faixa de rolamento  

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Iluminação irregular 

Av. José Alves de 

Azevedo 

- Calçada compartilhada com 

ciclofaixa 

- Sinalização indicando que é 

uma calçada compartilhada 

- Trecho arborizado 

- Iluminação regular 

- Ausência de paraciclos/bicicletários 

- Ciclofaixa fora da dimensão necessária 

- Falta de semáforo para o ciclista 

- Alguns arbustos avançam sobre a pista 

BR 101 (Atacadão) - Iluminação regular 

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Falta de sinalização indicando que circulam 

bicicletas 

- Ausência de paraciclos/bicicletários 

- Calçadas sem infraestrutura e/ou ocupadas por 

comércios 

BR 101 (Shopping 

Boulevard) 
- 

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Falta de sinalização indicando que circulam 

bicicletas 

- Ciclistas e pedestres circulam pelo acostamento, que 

possui a pavimentação irregular 

- Iluminação irregular 

Rua Barão de 

Miracema 

- Pavimentação regular 

- Sinalização indicando ser 

uma via compartilhada com 

bicicleta 

- Presença de 1 paraciclo 

- Calçadas desniveladas e irregulares 

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Iluminação irregular 

Rua Ten.-Cel 
- Pavimentação regular - Muitos estacionamentos para automóveis e nenhum 
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Cardoso (Formosa) - Iluminação regular paraciclo e/ou bicicletário 

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Falta de sinalização indicando que circulam 

bicicletas 

Rua Saldanha 

Marinho 

- Parte da rua possui ciclofaixa 

- Iluminação regular 

- Possui oficinas (privadas) de 

manutenção de bicicletas 

- Falta de sinalização indicando que circulam 

bicicletas no trecho sem ciclofaixa 

- Ciclofaixa sem dimensões necessárias 

- Ausência de paraciclos/bicicletários 

- Pavimentação irregular 

- Rampas de acesso as calçadas no meio da ciclofaixa  

Rua Voluntários da 

Pátria 
- 

- Muitos estacionamentos para automóveis e nenhum 

paraciclo e/ou bicicletário (somente privados) 

- Falta de ciclovia/ciclofaixa 

- Falta de sinalização indicando que circulam 

bicicletas 

- Pavimentação irregular  

- Iluminação inadequada  

 

Quadro 5: Infraestrutura das avenidas/ruas observadas 

Fonte: Própria do Autor, (2019) 

 

No quadro 5 verifica-se que os desafios na infraestrutura em relação às potencialidades são 

significativamente maiores. Como esperado, as ruas que não possuem infraestrutura 

cicloviária apresentam mais deformidades do que as que dispõem de ciclovias e ciclofaixas, o 

que não as qualifica como melhor/pior para pedalar. 

 

Um fato que chama atenção são as ruas/avenidas que contêm a infraestrutura cicloviária, 

como a Av. 28 de Março. É possível constatar que mesmo desfrutando de uma pista exclusiva 

aos ciclistas, esta por si só não é suficiente para o usuário pedalar com segurança, fluidez e 

conforto. A falta de sinalização e irregularidades na pavimentação podem provocar acidentes, 

bem como os arbustos que invadem a pista do ciclista, o obrigando a trafegar pela pista 

contrária (Figura 7). 
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Figura 7: Barreiras na ciclovia da Av. 28 de Março 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

Observa-se que alguns desafios são comuns a quase todas as análises realizadas. Falta de 

sinalização para o ciclista e/ou indicando ser uma via compartilhada entre automóveis e 

bicicletas, ausência de paraciclos e/ou bicicletários ao longo das ruas/avenidas e 

irregularidades na pavimentação são as maiores deficiências encontradas (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Pavimentação irregular na ciclofaixa da Av. Alberto Torres 

Fonte: Própria do Autor, 2019 
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Entretanto, cabe aqui ressaltar algumas peculiaridades positivas descobertas ao longo do 

percurso. O trecho da Av. José Alves de Azevedo é bastante arborizado, proporcionando o 

ciclista pedalar com sombra, o que ameniza o calor intenso. Na Rua Saldanha Marinho foi 

possível presenciar duas oficinas que prestam serviços de manutenção a bicicletas. Nenhuma 

outra avenida/rua analisada possuía este serviço, considerado muito importante para quem 

utiliza a bicicleta cotidianamente. 

 

Outro fato relevante é a iluminação das vias. A maioria apresenta uma iluminação regular, 

permitindo uma boa visualização do ciclista. Entretanto, nas análises foi possível certificar-se 

que a claridade não provinha apenas dos postes locados ao longo do percurso, mas também 

dos comércios e/ou residências limítrofes. Deste modo, percebe-se que apenas a presença de 

postes não seria suficiente para tornar essa visão regular. 

 

Entende-se que os resultados encontrados oriundos das análises de infraestrutura são 

significativos para concluir que: apresentar infraestrutura cicloviária, isto é, ciclovia ou 

ciclofaixa não são suficientes para tornar uma via segura e confortável para se pedalar; o 

grande número de estacionamentos para automóveis é um reflexo da forte cultura 

automobilística e do investimento em veículos motorizados, adverso da escassez de paraciclos 

e/ou bicicletários e que a relação da bicicleta com os demais elementos no trânsito vai além da 

infraestrutura, sendo discutida nos tópicos seguintes. 

 

 

5.1.2 Respeito às leis de trânsito 

 

 

Outro aspecto analisado nas observações no campo foi o comportamento dos diferentes atores 

no trânsito, sobretudo os ciclistas. Foi considerada a relação dos veículos maiores com os 

menores, o respeito às leis de trânsito, desde os pedestres aos automóveis e as infrações 

cometidas durante o período de análise, conforme quadro 6. Cabe aqui ressaltar apenas os 

desafios, pois as potencialidades são obrigadas em lei e é importante entender quais são as 

anomalias mais comuns no trânsito. 
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RESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO 

Avenidas/Ruas Desafios 

Av. 28 de Março 

- Ciclista saindo da ciclovia e andando na contramão 

- Ciclista avançando sinal vermelho 

- Veículo parado na pista de rolamento para embarque/desembarque 

- Veículos parados nas calçadas 

- Motos retornando em locais proibidos 

- Motos retornando em cima da ciclovia 

- Ciclista andando sobre a calçada 

Av. Alberto Torres 

- Ciclista andando na contramão via e também da ciclofaixa 

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Ciclista andando sobre a calçada 

- Veículo parado na ciclofaixa 

- Moto avançando sinal vermelho e motoqueiros sem capacete 

- Veículos parado na pista de rolamento 

- Moto cortando pela ciclofaixa 

Av. Rui Barbosa 

- Veículos não param na faixa de pedestres para os mesmos atravessarem 

- Ciclistas andando sobre a calçada 

- Ciclistas andando na contramão 

- Caminhão realizando carga/descarga na baia da parada de ônibus 

- Veículo parado na baia da parada de ônibus para embarque/desembarque 

- Motoqueiros sem capacete 

Av. José Alves de 

Azevedo 

- Veículo parado na pista de rolamento para embarque/desembarque 

- Ciclista andando sobre a calçada (a que não é compartilhada) 

- Ciclista andando na contramão 

- Veículo parado em cima da calçada 

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Moto estacionada na calçada 

BR 101 (Atacadão) 

- Ciclista andando na contramão do acostamento 

- Motoqueiros sem capacete 

- Caminhão parado no acostamento próximo a parada de ônibus impedindo a 

visualização dos passageiros que aguardam  
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BR 101 (Shopping 

Boulevard) 

- Caminhões parados no acostamento 

- Ciclista andando na contramão do acostamento 

- Motos cortando pelo acostamento 

- Motos retornando no meio da pista 

- Carros cortando pelo acostamento 

- Ciclista andando entre as duas pistas de rolamento na tentativa de atravessar 

Rua Barão de Miracema 

- Ciclistas andando sobre a calçada 

- Moto andando sobre a calçada  

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Veículo parado na pista de rolamento para embarque/desembarque 

- Carros estacionados na pista de rolamento 

- Carros e motos estacionados nas calçadas 

- Ciclistas andando na contramão 

- No tráfego intenso, veículos parados no meio do cruzamento 

Rua Ten.-Cel Cardoso 

(Formosa) 

- Caminhão parado na faixa de táxi 

- Ciclista andando na contramão 

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Ciclista andando sobre a calçada 

- Veículo parado na pista de rolamento para embarque/desembarque 

- Carros e motos estacionados nas calçadas 

Rua Saldanha Marinho 

- Ciclista andando na contramão 

- Ciclista andando sobre a calçada 

- Veículos parados em cima da ciclofaixa para embarque/desembarque 

- Motoqueiros sem capacete 

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Carros estacionados nas calçadas 

Rua Voluntários da Pátria 

- Ciclista avançando sinal vermelho e/ou parado sobre a faixa de pedestres 

- Veículo parado na pista de rolamento para embarque/desembarque 

- Veículos estacionados em vagas de carga/descarga 

- Ciclistas andando na contramão 

- Ciclistas andando sobre a calçada  

- Veículo escolar parado na pista de rolamento para embarque de crianças 
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- Motos utilizando o corredor entre os veículos para andar mais rápido 

Quadro 6: Respeito às leis de trânsito nas avenidas/ruas observadas 

Fonte: Própria do Autor, (2019) 

 

Ao analisar o quadro 6, constata-se que as infrações cometidas no trânsito não se restringem 

apenas aos condutores dos veículos motorizados, longe disso, os ciclistas também são 

responsáveis por inúmeras ações irregulares. As análises em relação ao respeito à legislação 

propuseram demonstrar que independente da forma de se deslocar, as avarias acontecem. 

 

Nas diversas irregularidades presentes no quadro 6, algumas chamam atenção por se 

repetirem com frequência em quase todas as observações, como o ciclista trafegar sobre as 

calçadas (Figura 9) e andar pela contramão. No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o art. 68 

§ 1º expõe que o ciclista quando desmontado da bicicleta equipara-se ao pedestre nos direitos 

e deveres, sendo assegurado ao pedestre a utilização dos passeios (BRASIL, 1997). 

 

 

Figura 9: Ciclista andando sobre a calçada da Av. Ten-Cel. Cardoso 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

Outra irregularidade dos ciclistas que se destaca é o desrespeito à sinalização semafórica. Na 

maioria das observações, notou-se que os usuários da bicicleta avançam o sinal vermelho 

quando não há veículos transitando ou até mesmo se arriscam entre os automóveis numa 
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tentativa de travessia. Quando não existe essa possibilidade, param suas bicicletas sobre a 

faixa de pedestres, obrigando os mesmos a desviarem das bicicletas. Na figura 10 é possível 

perceber um ciclista tentando realizar a travessia com o semáforo na cor vermelha, o que 

indica a obrigatoriedade de parar e esperar. 

 

 

Figura 10: Ciclista desrespeitando sinalização na Rua Voluntários da Pátria 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

No que tange aos motoristas do transporte motorizado, uma das maiores infrações é o 

desrespeito a paradas em locais não destinados a embarque/desembarque de passageiros e/ou 

carga/descarga de mercadorias. Muitos automóveis param sobre a pista de rolamento para 

realizar ambas as atividades, ainda mais quando essa parada é sobre a pista destinada ao uso 

exclusivo dos ciclistas, obrigando-os a disputar espaço na pista de rolamento com os demais 

veículos, como demonstra a figura 11. O art. 58 do CTB afirma que quando a via urbana ou 

rural não possui faixa destinada ao ciclista, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista de 

rolamento (BRASIL, 1997). Portanto, independente se o veículo para em cima de uma 

clicofaixa e/ou ciclovia ou apenas no canto da pista de rolamento, ele está impedindo a 

passagem da bicicleta. 
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Figura 11: Desrespeito ao ciclista na Av. Alberto Torres 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

As análises realizadas permitiram concluir que as infrações cometidas no trânsito não se 

restringem apenas aos veículos motorizados. Percebe-se que inúmeros ciclistas realizam 

irregularidades com a mesma frequência que os usuários de outros automóveis. A falta de 

uma infraestrutura adequada, como visto nas análises, contribui para que tais ações irregulares 

se potencializem, entretanto, não se limitam só a isso.  

 

Alguns estudos apontam que os usuários da bicicleta possuem conhecimento da legislação de 

trânsito
9
, evidenciando que muitos deles também são motoristas, sendo obrigados a passar por 

um processo legal que envolve conhecimento sobre o CTB para adquirir uma licença para 

dirigir. Portanto, compreende-se que o desrespeito à legislação perpassa desde a 

conscientização do trânsito, como conhecimento dos direitos e deveres, ao subjetivo dos 

usuários dos modais. 

 

 

5.1.3 Boas práticas no trânsito 

 

 

A terceira dimensão analisada foram as boas práticas no trânsito. A definição para esta 

análise, neste caso, se deu a partir de uma percepção no campo, embora seja subjetiva. 

Consideraram-se as ações que iam além da legislação de trânsito, como as boas práticas tanto 

dos motoristas quanto dos ciclistas nas ruas/avenidas, ser cortês, possuir uma convivência 

harmônica no trânsito, bem como os cuidados dos ciclistas consigo e com os demais atores no 

                                                 
9
 Ver Martins e Prada (2010). 



67 

 

 

trânsito e vice-versa. Cabe ressaltar que a forma de identificar e classificar a ação como 

potencialidade ou desafio (Quadro 7) é particular desta impressão no campo.  

 

BOAS PRÁTICAS NO TRÂNSITO 

Avenidas/Ruas 

Características 

Potencialidades Desafios 

Av. 28 de Março 

- Ciclista aguardando o semáforo abrir 

para atravessar 

- Ciclista utilizando capacete 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

calçada 

- Ciclistas utilizando a ciclovia 

- Pedestres e ciclistas atravessando a pista 

fora da faixa de pedestres 

- Pessoas utilizando a ciclovia como pista 

de caminhada 

- Ciclista andando fora da ciclovia, na pista 

de rolamento 

- Automóveis aguardando para fazer o 

retorno em cima da ciclovia 

- Bicicletas estacionadas no guarda-corpo 

da ciclovia 

- Ciclista pedalando e empurrando outra 

bicicleta com apenas uma mão em horário 

de alto fluxo 

Av. Alberto Torres 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

calçada 

- Ciclistas utilizando a ciclofaixa 

- Ciclista andando fora da ciclofaixa (bem 

ao lado dela ou no meio de pista de 

rolamento) 

- Ciclista pedalando sem segurar o guidão 

da bicicleta 

- Pedestres atravessando a pista fora da 

faixa de pedestres 

- Bicicletas estacionadas em grades, postes, 

placas sinalizadoras e até em hidrômetro 

- Ciclista empinando a bicicleta no meio da 

pista de rolamento 

Av. Rui Barbosa 

- Ciclistas empurrando a bicicleta sobre a 

calçada 

- Caminhões descarregando em vagas 

exclusivas para a atividade 

- Bicicletas estacionadas nos paraciclos 

- Alguns veículos param na faixa para o 

pedestre atravessar 

- Bicicletas estacionadas em árvores, placas 

sinalizadoras, mesas de bar e até em bancos 

(assento) 

- Ciclista pedalando e falando ao celular 

- Pedestres e ciclistas atravessando a via 

fora da faixa de pedestres 

 

Av. José Alves de 

Azevedo 

- Ciclista utilizando a ciclofaixa 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

- Ciclista andando no meio da pista de 

rolamento 

- Bicicletas estacionadas em árvores, placas 
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calçada 

- Ciclista utilizando capacete 

sinalizadoras e até no guarda-corpo do 

valão 

- Ciclista pedalando e empurrando outra 

bicicleta com apenas uma mão em horário 

de alto fluxo 

- Cadeiras dos quiosques no meio das 

calçadas 

- Pedestres andando sobre a ciclofaixa 

- Skatista utilizando a ciclofaixa 

- Sacos de lixo em cima da ciclofaixa 

- Pedestres e ciclistas atravessando a via 

fora da faixa de pedestres 

- Ciclista e pedestres parados em cima da 

ciclofaixa conversando 

BR 101 (Atacadão) 
- Alguns veículos param na faixa para o 

pedestre atravessar 

- Pedestres andando na pista de rolamento, 

mesmo possuindo calçada 

- Ciclista andando na contramão do 

acostamento e mexendo no celular 

- Ciclista guiando com apenas uma das 

mãos, estando a outra segurando uma gaiola 

BR 101 (Shopping 

Boulevard) 

- Alguns pedestres e ciclistas realizam a 

travessia da pista onde possui o semáforo 

- Alguns pedestres e ciclistas utilizam a 

pista auxiliar para trafegar, ao invés do 

acostamento 

- Ciclista utilizando capacete 

- Pedestres e ciclistas atravessando a via 

fora da faixa de pedestres 

 

Rua Barão de 

Miracema 

- Bicicletas estacionadas nos paraciclos 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

calçada 

- Bicicletas estacionadas em postes e placas 

sinalizadoras  

- Pedestres e ciclistas atravessando a via 

fora da faixa de pedestres 

- Ciclista pedalando e mexendo no celular 

Rua Ten.-Cel 

Cardoso (Formosa) 

- Alguns veículos param na faixa para o 

pedestre atravessar, sobretudo em frente a 

escola 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

calçada  

- Agente Educador de Trânsito 

organizando travessia de alunos na faixa 

de pedestres em horário de entrada/saída 

de escola 

- Pedestres e ciclistas atravessando a via 

fora da faixa de pedestres 

- Bicicletas estacionadas em postes, muros 

e placas sinalizadoras 

- Ciclista pedalando e mexendo no celular 

Rua Saldanha 

Marinho 

- Ciclista empurrando a bicicleta sobre a 

calçada  

- Ciclista andando fora da ciclofaixa (bem 

ao lado dela ou no meio de pista de 
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 rolamento) 

- Embarque/desembarque de ônibus do lado 

da ciclofaixa 

- Bicicletas estacionadas em postes, placas 

sinalizadoras e grades 

Rua Voluntários da 

Pátria 

- Ciclista utilizando capacete 

- Ciclista utilizando a buzina da bicicleta 

- Bicicletas estacionadas em postes, placas 

sinalizadoras e grades 

- Motoristas parados no meio do 

cruzamento em horário de alto fluxo 

- Ciclistas trafegando entre os veículos e 

não nos bordos da pista 

- Bicicletas de carga estacionadas no meio 

da pista de rolamento, enquanto os donos 

sentados na calçada 

Quadro 7: Boas práticas no trânsito nas avenidas/ruas observadas 

Fonte: Própria do Autor, (2019) 

 

No quadro 7, os desafios também aparecem em maior número, assim como analisado na 

infraestrutura.  Entretanto, em algumas avenidas/ruas analisadas é possível perceber um 

equilíbrio maior entre as potencialidades e os desafios, apesar de em algumas ruas essa 

disparidade ser grande. 

 

Uma situação que requer uma análise minuciosa é o ciclista estacionar sua bicicleta em locais 

inadequados. Na maioria dos casos, as bicicletas estavam paradas em postes, árvores, placas 

sinalizadoras, guarda-corpos, grades e até em locais inusitados como um hidrômetro.  Como 

analisado na infraestrutura, grande parte dessas avenidas/ruas não possuem local específico 

parar estacionar a bicicleta, obrigando o ciclista a buscar soluções alternativas. Entretanto, as 

análises permitiram concluir que mesmo quando existe um local destinado ao estacionamento 

das bicicletas, muitos ciclistas optam por não prender nos paraciclos (Figura 12), talvez por 

estar enraizado esse hábito de que a bicicleta pode ser presa em qualquer lugar. 
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Figura 12: Estacionamento de bicicletas na Rua Barão de Miracema 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

Cabe aqui também destacar as potencialidades presenciadas. Como descrito no CTB que o 

ciclista equipara-se ao pedestre nas calçadas, muitos deles possuem esta consciência e descem 

da bicicleta para empurrá-la sobre as calçadas. Outro fator positivo é quando os veículos 

param na faixa para os pedestres e ciclistas realizarem a travessia, apesar desta ação se reduzir 

a um número pequeno de motoristas, se comparado com a quantidade que ignoram. 

Entretanto, muitos pedestres e ciclistas preferem se arriscar entre os veículos e atravessam a 

via fora da faixa exclusiva. 

 

Em todo o percurso para as análises, bem como nos locais observados, foi possível presenciar 

diversos ciclistas trafegando entre os veículos motorizados. Pezzuto (2002, p.23) afirma que 

em áreas urbanas, na maioria das vezes, a distância entre dois pontos distintos por bicicleta é 

maior do que por automóvel, pois o sistema viário é projetado para os veículos, deixando os 

ciclistas e pedestres mais vulneráveis. Um estudo estatístico realizado em Seattle (EUA) 

revelou que as viagens realizadas em pistas destinadas ao uso da bicicleta tendem a serem 

mais longas do que as realizadas em ruas com tráfego de veículos, mas ainda assim, alguns 

ciclistas optam por utilizar as ciclovias e/ou ciclofaixas (SHAFIZADEH e NEIMEIER, 1997). 

 

Apesar de algumas avenidas/ruas possuírem uma pista restrita ao uso da bicicleta, é comum 

observar muitos ciclistas pedalando no meio da pista de rolamento. Mas o que chama a 
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atenção são os ciclistas que pedalam bem ao lado da ciclovia/ciclofaixa e não na faixa correta 

(Figura 13). Tal fato desdobra questionamentos do motivo pela qual os ciclistas optam por 

não utilizar a malha cicloviária, independente se esta apresenta infraestrutura adequada. 

 

 

Figura 13: Ciclista fora da ciclofaixa no prolongamento da Rua Saldanha Marinho 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

De acordo com o CTB, art. 105 – VI (BRASIL, 1997), são considerados equipamentos 

obrigatórios para as bicicletas: as campainhas, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e 

nos pedais, além do retrovisor no lado esquerdo. Contudo, nas observações foi possível 

identificar que grande parte das bicicletas não possui nenhum desses itens.  

 

Em uma pesquisa realizada por Martins e Prada (2010), ao perguntarem aos ciclistas quais 

equipamentos eram de uso obrigatório, a maioria respondeu o uso do capacete. Entretanto, o 

uso do mesmo não está previsto em lei. Nas observações do campo constatou-se o uso do item 

por parte de alguns ciclistas. O debate acerca do uso ou não uso do capacete
10

 pelos ciclistas 

vem aumentando, pois cada vez mais os ciclistas se conscientizam da importância de se 

utilizar equipamentos de segurança. 

 

                                                 
10

 Ver Miranda e Barbosa (2006). 
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Com o intuito de criar uma cultura do trânsito mais harmônica na cidade, a prefeitura de 

Campos dos Goytacazes em 2018 lançou o programa “Agentes Educadores de Trânsito”. 

Segundo a PMCG (2018a), jovens que passaram pela “Guarda Mirim” iriam ajudar a educar a 

população para um trânsito mais humanizado. Em algumas visitas foi possível reconhecer o 

trabalho dos jovens que auxiliavam a travessia dos pedestres em frente a uma escola (Figura 

14). Entretanto, em diversos momentos observou-se que a presença dos agentes não 

intimidava os motoristas e/ou ciclistas a cometerem as infrações, já que estes não possuem 

poder de multar, o que nos permite referenciar a discussão do “Você sabe com quem está 

falando?” realizada por Da Matta (1983). Além disso, os agentes faziam vista grossa para 

irregularidades cometidas – como o ciclista andando pela calçada. 

 

 

Figura 14: Agentes Educadores de Trânsito na Av. Ten-Cel. Cardoso 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

As observações permitiram constatar que para um sistema de mobilidade urbana eficiente, 

sem dúvidas, as boas práticas no trânsito precisam ser consideradas. Foram numerosas 

situações adversas presenciadas que, com a conscientização, poderiam ser evitadas. Muitos 

ciclistas lutam por um espaço seguro nas ruas, mas grande parte não possui conhecimento dos 

seus direitos e deveres. Mesmo inúmeras cidades não oferecendo uma infraestrutura 

apropriada, os cidadãos não podem culpabilizar apenas a gestão pública pelo problema, a 

partir do momento que não possuem comportamento adequado nas relações de trânsito e 

transporte. 
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5.1.4 Outras informações 

 

 

A coluna com outras informações era utilizada para preencher com informações adicionais 

consideradas relevantes para entender o momento da análise, como a intensidade dos fluxos, 

mas também fatos que chamavam atenção.  

 

A presença de muitas bicicletas elétricas permitiu identificar que, cada vez mais, a 

motorização das “magrelas” vai ganhando espaço nas ruas. Segundo a resolução nº 465/13 do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) (2013), a circulação das bicicletas com motor 

elétrico auxiliar em ciclovias e/ou ciclofaixas são permitidas desde que a potência nominal 

máxima seja de até 350 Watts. Também é obrigatório o uso do capacete para este modal. 

 

Outra informação interessante é que a maior parte dos ciclistas utilizavam uniformes de 

escolas, universidades e empresas, sugerindo que muitos cidadãos utilizam a bicicleta para 

realização de atividades cotidianas, como o trabalho e o estudo.  Ademais, identificaram-se 

muitas bicicletas de carga e serviços, como os carteiros que utilizam para entregar 

correspondências e uma bicicleta que servia de anúncio de propaganda de um estabelecimento 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15: Bicicleta de serviço na rua Saldanha Marinho 

Fonte: Própria do Autor, 2019 
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O ciclismo esportivo também apareceu com frequência nas análises, sobretudo nas vias 

expressas que conectam o centro urbano a lugares de realização do Mountain Bike, uma 

prática comum entre os amantes da bicicleta. 

 

Duas situações particulares na hora da análise se destacaram. A primeira foi a relação entre os 

próprios ciclistas. Um ciclista estava parado antes da faixa de pedestres aguardando o 

semáforo abrir, quando me aproximei com minha bicicleta. Imediatamente, o mesmo 

atravessou para o outro lado ficando na frente da faixa. Percebeu-se um incômodo, como se 

ele estivesse atrapalhando a passagem e não como uma ação correta, de esperar o semáforo 

abrir.  A segunda situação foi um vendedor ambulante que ao notar que estava analisando 

algo, abordou-me para saber o que era. Ao explicar, o mesmo logo afirmou que era muito 

relevante o trabalho e que por ele naquela rua não passariam automóveis, apenas bicicletas e 

pedestres. 

 

 

5.2 Mobilidade urbana em Campos e incentivo ao uso da bicicleta: Percepção de 

representante do poder público municipal  

 

 

A fim de dimensionar a atuação do poder público municipal nas políticas em torno da 

mobilidade urbana em Campos, especialmente no que tange à utilização da bicicleta, era 

objetivo da pesquisa considerar a percepção de representantes
11

 dessa área no governo do 

município no período de realização do estudo. Sendo assim, nesta seção foi feita uma análise 

das respostas fornecidas pela pessoa entrevistada para cada pergunta apresentada durante a 

conversa. A entrevista foi realizada por meio digital e consistia em dez perguntas, umas mais 

gerais e outras mais específicas a determinados assuntos. O principal objetivo era analisar as 

ações que o município tem feito e planejado que promovam o uso da bicicleta na cidade, 

sendo um potencial de deslocamento para realização das atividades diárias. A pessoa 

entrevistada, atualmente, trabalha no IMTT e aqui iremos identificá-la como Will. 

 

                                                 
11

 O objetivo inicial era entrevistar mais pessoas ligadas ao poder público atuantes na área de mobilidade urbana, 

inclusive pessoas ligadas à elaboração do plano de mobilidade sustentável. Entretanto, após diversas tentativas e 

com algumas recusas, ainda mais no contexto da pandemia, foi obtida efetivamente apenas uma entrevista. 
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Campos, assim como outras cidades, se encaminha para o fim de mais uma gestão municipal, 

tendo o mandato de quatro anos de uma equipe concluído ao término do ano de 2020. 

Portanto, durante esse período diversas políticas públicas foram realizadas, mas o foco era 

entender as que tangem a mobilidade urbana, sobretudo o uso da bicicleta. Então, a primeira 

pergunta consistia se na cidade existiam políticas públicas que potencializem o uso da 

bicicleta e se acreditava que o Plano de Mobilidade poderia ser um grande incentivador desse 

uso. 

 

Para Will, um dos exemplos mais simples de políticas que contribuam com o uso da bicicleta 

são os novos pontos de ônibus sustentáveis que estão sendo instalados nas cidades. A 

estrutura é um container aberto que possui uma cobertura verde, além de energia solar (Figura 

16). Segundo Will, os pequenos terminais possuem um paraciclo anexado justamente para 

fomentar a integração entre os modais – ônibus, vans e bicicletas. Outra política foi o 

levantamento da malha cicloviária existente para se propor uma ampliação desse percurso. 

Will ainda acredita que o Plano de Mobilidade possa potencializar o uso da bicicleta, pois o 

viés do plano é fomentar o uso e aumentar a caminhabilidade. 

 

 

Figura 16: Ponto de ônibus sustentável 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

A próxima pergunta baseava-se na educação e conscientização dos motoristas e ciclistas no 

trânsito, se estas poderiam contribuir com uma convivência harmônica. De acordo com Will, 

ele não apenas acredita, mas como isso é o caminho para uma boa relação. A atual gestão 
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conseguiu implementar o alinhamento do IMTT junto com as políticas do Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN) e do CONTRAN, as políticas de educação no trânsito a nível 

mundial, com a semana do trânsito, com o maio amarelo, que foram campanhas internacionais 

para abaixar o nível de acidentes até 2020. Ademais, algumas palestras em escolas foram 

realizadas, voltadas para as crianças de nível fundamental, pois para Will é preciso haver essa 

educação desde o início, seja para quem vai usar o veículo ou usar a bicicleta.  

 

Apesar de não citar os Agentes Educadores de Trânsito, cabe aqui se lembrar da presença 

desses jovens nas ruas como uma das formas de políticas de conscientização dos motoristas, 

porque como apontado na pesquisa de campo no sub-item 5.1.3, os agentes não se dirigiam 

aos ciclistas e pedestres como atores no trânsito.  

 

Como já discutido em seções anteriores, o prazo para entrega do Plano de Mobilidade exigido 

pelo Governo Federal foi adiado para 2021. Portanto, foi questionado o planejamento da 

cidade para conseguir entregar o plano dentro da data determinada. De acordo com Will, o 

plano está pronto, dos textos aos mapas, faltando apenas ser aprovado pela Câmara dos 

vereadores. Entretanto, durante a pesquisa não obtive acesso ao documento e a população 

campista só poderá ter acesso ao material após a aprovação no legislativo. 

 

Após acompanhar algumas audiências públicas, bem como câmeras técnicas que propunham 

discutir o Plano de Mobilidade Sustentável e também o Plano Diretor Participativo, algumas 

dúvidas surgiram em relação às fragilidades que os documentos possam ter. Um plano desta 

dimensão deveria ter um engajamento popular maior, isto é, participação considerável da 

sociedade civil. A partir do momento que se propõe algo coletivo, diversas opiniões deveriam 

ser levantadas e consideradas.  

 

Em variadas reuniões desta importância nas quais participei, como representante da sociedade 

civil, havia em média, no máximo, dez pessoas, quando não só havia eu. O que evidencia uma 

divergência em relação ao que Harvey (2014, p.28) propõe, que a reconstrução da cidade 

depende da dinâmica do poder coletivo sobre o processo de urbanização. Grande parte das 

audiências públicas era anunciada as vésperas de acontecer, bem como em dias e horários em 

que boa parte da população se encontra ocupada com atividades diárias – trabalho e estudo. 

Portanto, a baixa participação pode ter ocorrido devido a essa comunicação deficiente da 

gestão com o público. Contudo, a sociedade campista também não se mobilizou nem 
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demonstrou interesse para que as discussões acontecessem em horários não comerciais, 

comprovando a falta de importância em tomadas de decisões significativas para o sistema de 

mobilidade urbana, pois os telejornais, jornais impressos e mídias digitais já vinham exibindo 

que a cidade passava por um processo de reformulação. 

 

Nestes encontros pude presenciar alguns interesses econômicos e políticos nas entrelinhas. 

Em uma das audiências na Câmara dos Vereadores, notei que uma lista de presença circulava 

para determinadas pessoas assinarem seu nome. Portanto, o principal questionamento é se o 

futuro Plano de Mobilidade realmente irá promover melhorias para toda a população ou parte 

dela. 

 

A quarta pergunta questionava a definição de “Sustentável” que o Plano de Mobilidade 

carrega em sua nomenclatura. De acordo com Will, o documento foi elaborado com foco no 

meio ambiente, onde toma como estruturador projetos de aviamento de áreas alagáveis do 

município e de áreas verdes. A proposta é que essas vias contornem essas regiões fazendo 

uma proteção, além de ampliar a quantidade de área verde. Ademais, ficou claro que essas 

ações partiam do Plano Diretor, enquanto do Plano de Mobilidade o foco era incentivar o uso 

da bicicleta e a caminhabilidade. 

 

Ao retornarmos na seção 2.2, notamos que o discurso de sustentabilidade, no que tange à 

discussão da mobilidade, vai além da noção de proteção ao meio ambiente. Quando 

perguntando sobre o conceito de “sustentável”, percebeu-se que o entendimento estava muito 

atrelado às ações que objetivavam proteger áreas verdes ou alagáveis que já tinha sido 

defendido com o Plano Diretor.  

 

Como discutido na seção mencionada acima, diversos atores têm utilizado do conceito de 

sustentabilidade para vender uma ideia que muitas vezes não condiz nem com as reais 

necessidades da população e do ambiente nem com as intervenções realizadas. No Plano de 

Mobilidade, pelo menos a nível do discurso nas reuniões que participei, notou-se que o 

entendimento do “sustentável” era superficial e que não abordava condições sociais, espaciais, 

culturais, até mesmo por não ter ouvido grande parte da população. Desta forma, a impressão 

que fica é que melhorando a infraestrutura cicloviária o plano pode ser classificado como 

sustentável. Nesse sentido, o uso da bicicleta é utilizado como um frágil argumento para 

denominação de um plano que, a princípio, deveria ter uma abrangência bem maior. Além de 
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tudo isso, a população ainda não tem acesso ao texto completo até que seja aprovado na 

Câmara. 

 

Em seguida, a pergunta era se havia previsão de aumentar a malha cicloviária do município. 

Segundo Will, a ideia é que a expansão da malha atinja 240km de extensão, incluindo 

ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e faixas compartilhadas. No entanto, a primeira etapa seria 

conectar as vias já existentes, pois grande parte delas não tem continuidade e termina em 

pontos aleatórios. 

 

Como no país existe um caderno de referência para elaboração do Plano de Mobilidade no 

Brasil, foi perguntado se no planejamento cicloviário está previsto seguir os parâmetros 

básicos do projeto, como dimensão, iluminação, etc. Prontamente, Will reconheceu que as 

ciclovias e ciclofaixas existentes estão fora do padrão adequado e nem sequer possuem a 

dimensão correta. A proposta é seguir todos os critérios nacionais não só nas novas rotas, mas 

também readequar as existentes. Além disso, propõe-se retirar a faixa de estacionamento 

público de algumas vias e acrescentar ciclovias/ciclofaixas ou aumentar a dimensão da atual. 

 

Na seção 3.1 discutiu-se também a relevância dos grupos cicloativistas para o fortalecimento 

do uso da bicicleta de forma segura nas cidades. Em vista disso, foi questionado se o 

município reconhecia algum desses grupos. Will declara que os únicos grupos presentes em 

Campos são os que utilizam a bicicleta como lazer e que não conhece nenhum que tenha 

como premissa a luta do uso da bicicleta como principal meio de locomoção. Não obstante, o 

Plano de Mobilidade está focado em aumentar o uso da bicicleta como plataforma de uso 

diário – casa x trabalho x lazer, a fim de tornar-se, para Will, um transporte de base. 

 

Posteriormente, perguntou-se quais as expectativas que o município tinha após entregar o 

plano e se acreditava que as propostas eram suficientes para promover o desenvolvimento do 

sistema de trânsito e transporte. Will (2020) acredita que as propostas estão alinhadas com 

diretrizes internacionais e com boas práticas que foram implantadas tanto no Brasil quanto no 

cenário exterior, se referindo a lugares que possuem um sistema adequado para o uso da 

bicicleta e vias para pedestres.  

 

Cabe ressaltar, que ter como referências exemplos positivos, realizando estudos de caso, é 

muito válido, contudo, em momento algum nas audiências públicas e/ou câmaras técnicas, 
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que pude participar, foram apresentados diagnósticos da situação campista. Ao retornarmos na 

seção 3.1, podemos notar que para elaboração do Plano de Mobilidade é necessário entender a 

demanda da sociedade, fazer um diagnóstico, para então planejar.  

 

Will aposta em um diferencial que o plano possui – a estimulação de prazos para se aplicar o 

que está previsto. O período de dez anos para o cumprimento de todas as propostas é viável e 

seria ideal para o município a totalidade da execução, segundo o entrevistado. Quando 

questionado sobre o não cumprimento, legalmente não existe nenhum meio de penalização. 

Entretanto, o plano prevê meios de fiscalização criando conselhos específicos ou atribuindo a 

determinados cargos existentes a obrigação para atribuir a responsabilidade a alguém.  

 

Como em diversos municípios, muitos projetos de lei não são postos em prática. Para que o 

Plano de Mobilidade saia do papel, Will defende que a ideia seja atribuir datas, prazos e 

responsabilidades. O entrevistado relembrou o antigo Plano Diretor da cidade, o qual definiu 

como muito bom, mas que não especificava quem, como e quando realizar o que estava 

previsto. Mais uma vez, apostou na criação dos conselhos para uma boa fiscalização. 

 

Por fim, a pergunta era relacionada a composição do núcleo gestor do Plano de Mobilidade, 

ou seja, quais profissionais estavam envolvidos nessa discussão. Will relatou que foi 

composta uma equipe multidisciplinar envolvendo arquitetos, engenheiros, geógrafos, 

estatísticos, entre outros. Segundo o entrevistado, diversas janelas foram abertas a população, 

justamente para o plano ser participativo. Ainda, muitas plenárias aconteceram dentro de 

universidades por acreditar que Campos é um polo acadêmico interessante e a ideia era 

aproveitar estes estudantes e pesquisadores. Ao final das discussões, a revisão do plano seria 

de responsabilidade de profissionais específicos.  

 

Em 2018 o município sancionou a Lei nº8.819 criando o Viva Ciência – Programa Municipal 

de Apoio à Ciência, Tecnologia, Inovação, Extensão e Empreendedorismo (PMCG, 2018b). O 

próprio programa possui pesquisas na área de mobilidade. Ao acompanhar algumas dessas 

discussões do Plano de Mobilidade, observou-se que a participação do meio acadêmico foi 

muito baixa. Além disso, em nenhum momento as pesquisas financiadas pelo município 

foram mencionadas como potenciais que poderiam contribuir na elaboração do plano, até 

mesmo como possíveis diagnósticos.  
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A entrevista realizada foi relevante para analisar as ações que a gestão pública tem realizado 

que potencialize o uso da bicicleta na cidade, bem como constatar as fragilidades e os desafios 

enfrentados nas discussões da mobilidade urbana. O diálogo também permitiu identificar o 

patamar que se encontra o Plano de Mobilidade do município.  

 

 

5.3 Análise socioespacial da malha cicloviária 

 

 

Como já mencionado anteriormente, o município de Campos possui uma malha cicloviária 

bem reduzida se comparada ao seu perímetro urbano, tendo em torno de 50 km de extensão 

todo esse percurso. O trajeto envolve ciclovias, ciclofaixas e também faixas compartilhadas, 

isto é, pistas que possuem sinalização vertical e/ou horizontal indicando que a via é utilizada 

tanto para veículos quanto para bicicletas. 

 

Após um levantamento realizado em outras pesquisas para identificar todas as vias destinadas 

ao uso exclusivo da bicicleta – ciclovias e ciclofaixas – perceberam-se algumas fragilidades 

no sistema de mobilidade urbana da cidade, no que tange a discussão do uso da bicicleta como 

um potencial de deslocamento diário mais equitativo. 

 

Apesar de Campos possuir uma cultura do uso da bicicleta bem forte, os investimentos nesse 

setor de transporte quase não são realizados. Tal fato pode ser observado ao trafegar pelas 

ruas e certificar-se que a pavimentação das vias exclusivas para circulação de bicicletas é bem 

irregular (Figura 17), a sinalização é insuficiente, entre outras anomalias presentes.  
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Figura 17: Pavimentação da ciclofaixa da Av. Alberto Torres 

Fonte: Própria do Autor, 2019 

 

Ao realizar uma busca no portal oficial do município, é possível averiguar que o último 

investimento de manutenção foi realizado em uma única ciclovia – a maior do município, na 

Av. 28 de Março, no ano de 2016 e que a última vez que o governo investiu no aumento da 

malha cicloviária foi em 2015. No mesmo site, uma notícia recente de 2020 relata a parceria 

da prefeitura com uma empresa privada, com o objetivo de melhorar o trânsito de uma parte 

da cidade, devido a um shopping que foi inaugurado (PMCG, 2020). 

 

Gehl (2015, p.91) acredita que à medida que veículos, cada vez mais, ocupam as ruas, os 

planejadores de trânsito e os políticos dedicam-se a criarem espaços para eles, bem como 

estacionamentos. Um reflexo disso pôde ser visto ao realizar buscas no site oficial de Campos 

e concluir a disparidade de notícias entre investimentos que beneficiem automóveis e os que 

beneficiem o uso da bicicleta, bem como a temporalidade.  

 

Ao analisarmos a figura 18, pode-se constatar, inicialmente, que esse percurso cicloviário é 

bem curto. Outro fato que chama atenção, assim como mencionado por Will na entrevista, é 

que a maior parte das ciclovias e ciclofaixas são desconectas, ou seja, não possuem uma 

ligação entre elas. Para utilizar a bicicleta como deslocamento diário, possivelmente, os 

cidadãos irão em algum momento trafegar nas pistas destinadas ao uso de veículos. 
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Figura 18: Ciclovias e ciclofaixas em Campos dos Goytacazes 

Fonte: Vale e Tavares, 2019 

 

A partir da observação da malha cicloviária, solidificou a percepção que esse percurso não 

contempla a maior parte da população, sobretudo a classe trabalhadora que se desloca das 

periferias para as regiões centrais. Então, emergiu a necessidade de elaborar um mapa 

(Apêndice D) que apresente as ciclovias e ciclofaixas sobrepostas na divisão dos bairros do 

município, identificando o rendimento médio nominal mensal pelo número de pessoas nestes 

domicílios. 

 

A divisão espacial dos bairros foi estruturada de acordo com dados do Centro de Informações 

e Dados de Campos dos Goytacazes (CIDAC). Segundo o levantamento do CIDAC (2018), o 

município está dividido em 179 bairros, considerando aqueles fora do perímetro urbano. 

Entretanto, o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 

reconhece apenas 78 bairros. Portanto, para idealização do mapa foi considerada a relação de 

bairros do IBGE e utilizado a divisão espacial seguindo a estrutura do CIDAC, analisando 

apenas os 78 bairros. 

 

A escolha da utilização dos dados do IBGE decorre do fato de o órgão apresentar a 

informação sobre o rendimento médio nominal mensal pelo número de pessoas nos domicílios 

dos bairros, informação relevante para entender a divisão socioeconômica da cidade. A 

estrutura destes bairros foi definida conforme o CIDAC por ser um levantamento mais atual. 

Ciclofaixas 

Ciclovias 
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Os bairros do mapa do Apêndice D estão setorizados por cores. A cor vermelha representa o 

rendimento médio mensal de até 1 salário mínimo; a cor verde de 1 a 2 salários mínimos e; a 

cor roxa de 2 a 5 salários mínimos. Pode-se observar também a presença de alguns bairros na 

cor branca que são aqueles dentro do perímetro urbano reconhecidos pelo CIDAC, mas não 

pelo IBGE. Cabe ressaltar que nenhum bairro de Campos, a partir da divisão considerada, 

possui um rendimento médio mensal de 5 a 10 salários mínimos e nem acima de 10 salários 

mínimos. 

 

Quanto à malha cicloviária, foram identificadas apenas as vias que são exclusivas para uso de 

bicicleta – ciclovias e ciclofaixas, sendo desconsideradas as pistas compartilhadas com outros 

veículos. As ciclovias estão representadas na cor azul e as ciclofaixas na cor amarela. 

 

Uma primeira análise no mapa do Apêndice D já permite constatar que a maioria dos bairros 

do município se enquadram na categoria da renda média mensal de até 1 salário mínimo, 

totalizando 65 bairros, o que representa aproximadamente 83%. Na faixa de 1 a 2 salários 

mínimos estão 9 bairros (aproximadamente 12%) e apenas 4 bairros (aproximadamente 5%)  

possuem a renda média mensal entre 2 a 5 salários mínimos. 

 

Ainda no mapa (Apêndice D), podemos observar que os bairros com a renda média mensal 

maior estão localizados mais próximos do centro do perímetro urbano, enquanto os de até 1 

salário mínimo nas extremidades. A cidade de Campos é cortada pelo Rio Paraíba do Sul, 

dividindo o munícipio nos lados direito e esquerdo do rio. Um fato interessante é que no lado 

esquerdo do rio todos os bairros possuem a renda média mensal de até 1 salário mínimo. 

 

Ao observarmos a distribuição das ciclovias e ciclofaixas pelo município, percebe-se que a 

maior parte da malha cicloviária está distribuída no lado direito do rio, bem como localizadas 

próximas as regiões centrais com maior rendimento médio mensal. Nota-se também que 

muitas regiões periféricas não possuem acesso direto a essas pistas, tendo que se deslocar por 

outras vias. 

 

O lado esquerdo do rio, onde estão situados 26 bairros com a menor renda média mensal, 

possui apenas duas ciclovias e três ciclofaixas. Constata-se que o percurso cicloviário 

existente concentra-se apenas em um lado desse perímetro e que não percorre por dentro dos 
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bairros. A classe trabalhadora precisa se deslocar com suas bicicletas entre os veículos 

motorizados, até mesmo os de carga, pois o perímetro urbano é cortado por uma via expressa 

importante – BR 101.  

 

Ao realizar uma análise mais precisa, descobriu-se que as pistas exclusivas para o uso da 

bicicleta estão localizadas próximas e ao redor de pontos estratégicos e mais populares, como 

a orla do Rio Paraíba do Sul, a Lagoa do Vigário, o Sesi, o Hospital Geral de Guarus (HGG) e 

o recém construído Guarus Plaza Shopping, conforme figura 19. Ademais, para acessar essas 

vias não existem outras que a conectam, tendo o ciclista que disputar espaço nas ruas com os 

veículos motorizados.  

 

 

Figura 19: Ciclovias e ciclofaixas no lado esquerdo do Rio Paraíba do Sul 

Fonte: Própria do Autor, 2020 

 

No município de Campos existem, atualmente, quatro principais pontes que fazem a conexão 

entre as duas margens do rio, exclusivas para veículos motorizados, sendo que uma delas 

possui uma bandeja inferior para travessia de bicicletas e pedestres. Existe também uma ponte 

específica para o tráfego de bicicletas e pedestres, além de ser muito utilizada irregularmente 

por motocicletas.  

 

À vista disso, compreende-se a importância de um estudo socioeconômico durante o 

planejamento cicloviário do município. Campos, uma cidade com uma cultura cicloviária 
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marcante e um rendimento mensal médio familiar nos bairros, em sua maioria, até 1 salário 

mínimo, precisa de uma reformulação no seu sistema. Enquanto os investimentos na 

mobilidade urbana privilegiarem os veículos motorizados, cada vez mais o número de 

automóveis irá aumentar e, por consequência, o número de acidentes envolvendo ciclistas que 

terão que disputar um espaço seguro nas ruas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este capítulo expõe conclusões da pesquisa desenvolvida, as limitações e dificuldades 

encontradas durante o estudo, bem como são apresentadas sugestões para trabalhos futuros 

que possam contribuir com o desenvolvimento da mobilidade urbana através do uso da 

bicicleta. 

 

Diversas cidades têm apresentado questões relacionadas à mobilidade urbana em suas 

agendas. Com um sistema de trânsito cada vez mais complexo, aumentando o número de 

veículos nas ruas, o uso da bicicleta pode ser uma boa forma de deslocamento. Uma das 

principais premissas nas políticas de mobilidade tem sido apostar no uso da bicicleta como 

um agente promotor de um desenvolvimento saudável e mais equitativo. 

 

No entanto, é inevitável pensar o sistema de mobilidade urbana sem considerar questões 

relevantes como as desigualdades no espaço físico e social, materializadas cada vez mais com 

investimentos que favoreçam os veículos motorizados. Um reflexo dessas ações está nas 

longas distâncias que a população periférica percorre para ter acesso a serviços e 

infraestrutura. 

 

Em Campos, no que tange a discussão de cidades planejadas para automóveis, temos um 

sistema cicloviário com diversas fragilidades. A análise do mapa permitiu identificar que não 

houve um planejamento na criação de novas ciclovias e ciclofaixas no município. Com isso, 

os cidadãos são impelidos a utilizarem transportes públicos ou seus veículos particulares, 

evidenciando as desigualdades sociais no direito de ir e vir.  

 

Em uma análise mais precisa, grande parte da população possui uma renda média nominal 

mensal bem baixa. A classe trabalhadora que utiliza a bicicleta para realizar deslocamentos 

diários em Campos enfrenta desafios cotidianamente.  Além da falta de pistas exclusivas ao 

uso da bicicleta, a infraestrutura existente oferecida não é adequada ao uso do modal.  

 

O direito à cidade, enquanto um direito de troca, vivências, obra e construção coletiva de uma 

cidade renovada não são expressos de maneira equitativa no modelo de cidade discutido ao 
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longo do trabalho. Os interesses individuais cada vez mais evidenciados tornam as urbes 

menos acessíveis a toda população. 

 

O uso da bicicleta, apesar de ser um transporte individual, é uma das formas de deslocamento 

mais equitativas aos cidadãos. O uso do transporte público, apesar de coletivo, necessita de 

um custo financeiro para utilização. Portanto, acredita-se que precisa ter mais investimentos 

na mobilidade urbana que potencializem o uso da bicicleta, mas também que democratizem o 

acesso ao transporte público. 

 

No cenário atual, o discurso de sustentabilidade tem emergido em diferentes debates e não 

seria diferente na mobilidade urbana. As questões ambientais, ditas sustentáveis, estão cada 

vez mais presentes em discursos econômicos e políticos. Acredita-se que gestores públicos 

têm aderido a essa expressão apenas para conquistar o apoio de muitos atores, sendo o 

sustentável apenas uma expressão superficial. 

 

Trazendo essa questão para o município de Campos, temos uma fragilidade bem grande no 

Plano de Mobilidade. O documento intitulado como Plano de Mobilidade Sustentável recebe 

esse nome por acreditar que o uso da bicicleta contribuía com o meio-ambiente, assim como a 

preservação de áreas verdes e alagadiças do município. Entretanto, como exposto por Xavier 

(2007), a insustentabilidade no sistema de transportes é oposta a esse discurso adotado, uma 

vez que a massiva presença de veículos motorizados continua circulando pela cidade. 

 

Além das questões ambientais que o plano discorre, há quem acredite que o mesmo irá 

beneficiar a população como um todo. Entretanto, questiona-se a abrangência desse plano. A 

falta de participação da sociedade civil nas tomadas de decisões, principalmente pela falta de 

interesse dos responsáveis, como visto ao longo dos resultados, pressupõe que o plano não irá 

contemplar toda a população campista. Portanto, pode-se dizer que o plano é insustentável, 

visto que as fragilidades ao longo do processo de formulação foram grandes. 

 

Um desafio grande na potencialização da bicicleta como meio de transporte principal no 

deslocamento diário está na forte cultura do automóvel presente nas urbes. O investimento das 

cidades que beneficiaram o uso de automóveis aliado ao crescimento da indústria 

automobilística acabou promovendo o carro como um símbolo de prestígio, elevando o status 
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e a posição social daqueles que possuem um veículo particular, como dito por Lefebvre 

(1991) e Pezzuto (2002). 

 

Apesar da utilização da bicicleta apresentar muitas vantagens sobre o uso de veículos 

motorizados, esta sempre foi colocada em segundo plano nos investimentos da mobilidade 

urbana. Em Campos, não foi diferente. Como demonstrado nos resultados, se analisarmos os 

últimos investimentos que beneficiem o uso da bicicleta, como uma manutenção na rede 

cicloviária existente, são bem poucos se comparados aos que potencializem o uso dos 

veículos. 

 

Um avanço no Brasil foi o reconhecimento da obrigação de se ter uma política exclusiva para 

a mobilidade urbana no país. A Lei nº 12.587/12 traz questões importantes que as cidades 

precisam considerar na elaboração de políticas públicas no sistema de trânsito e transporte. A 

PNMU possui diretrizes que favorecem o uso e a valorização do transporte ativo nas cidades – 

o caminhar e o pedalar. 

 

Outro marco importante é a obrigação dos municípios elaborarem um Plano de Mobilidade 

Urbana que apresente questões favoráveis a cidades mais equitativas a toda população. 

Entretanto, a flexibilização do governo federal quanto a entrega dos planos tem colocado em 

dúvida as potencialidades que esses planos poderão ter. 

 

A falta de compromisso dos municípios, sobretudo Campos, em não cumprirem as exigências 

do governo federal mostra o desinteresse em promover a mobilidade urbana acessível nas 

cidades. O adiamento do plano por diversas vezes também evidencia que a preocupação com 

o sistema de trânsito e transporte não é prioridade nas agendas dos governos. Como resultado, 

continuamos com cidades voltadas para carros e não para pessoas, além dos ciclistas terem 

que conquistar espaço nas ruas com consequências graves.  

 

Portanto, os movimentos cicloativistas que lutam pelo uso da bicicleta de forma segura e 

confortável nas ruas são de grande relevância. Estes grupos, assim como outras entidades 

acadêmicas, têm promovido discussões que conscientizem a população sobre seus direitos, 

mas também pressionado os órgãos públicos a promoverem a mobilidade urbana por meio do 

caminhar e pedalar. Entretanto, boa parte desses movimentos estão organizados em grandes 

metrópoles, tendo suas ações reflexo maior em capitais, não chegando a cidades menores que, 
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como visto no trabalho, muitos não sabem o que são os cicloativistas e até mesmo não 

reconhecem a existência deles. 

 

Com relação à pesquisa de campo, as condições encontradas permitiram identificar os maiores 

desafios e potencialidades no sistema de mobilidade urbana do município de Campos. As 

análises mostraram que a relação do uso da bicicleta com os diferentes modais na cidade não 

se restringe apenas à infraestrutura disponível, mas também com as questões sociais, políticas, 

culturais e até mesmo subjetivas dos usuários. 

 

A infraestrutura cicloviária existente no município não atende aos parâmetros básicos 

exigidos pelo caderno de referência do governo federal. Como parte das ruas analisadas 

possuíam ciclovias ou ciclofaixas, foi possível identificar diversas fragilidades no sistema, 

especialmente nas dimensões, assim como na pavimentação. Outra questão que chama 

atenção é o fato das vias compartilhadas entre veículos motorizados e bicicletas não 

possuírem sinalização adequada que indique ser uma pista utilizada por diferentes modais. 

Ademais, a sinalização em todo percurso cicloviário analisado é bastante insuficiente. 

 

Uma questão importante nas análises é o respeito à legislação de trânsito. O desrespeito não 

se restringia apenas aos motoristas de veículos motorizados, mas também a ciclistas e 

pedestres. Grande parte dos ciclistas não consideram as leis existentes e trafegam pelas ruas 

como se utilização da bicicleta não se enquadrasse as obrigações. Esta ação pode estar 

relacionada com a falta de fiscalização e penalização por parte dos agentes de trânsito que 

fazem vista grossa para tais irregularidades. A conduta destes agentes nos remete ao texto de 

Rocha (2017) onde são analisadas as práticas dos Guardas Municipais que tem como premissa 

fazer o trânsito fluir.  

 

Com relação às boas práticas no trânsito a partir da percepção do autor no campo foi possível 

concluir que a existência de uma infraestrutura cicloviária, por mais que não seja adequada, 

não é suficiente para os ciclistas a utilizarem. Muitos optavam por trafegar entre os veículos 

na pista de rolamento, aumentando o risco de acidentes. Entretanto, chama atenção àqueles 

que circulavam ao lado da faixa exclusiva para bicicleta e não na própria pista. 

 

Ainda sobre as boas práticas no trânsito, há um desrespeito grande dos motoristas sobre os 

ciclistas. Muitos deles não respeitam a faixa exclusiva de bicicletas e estacionam ou param 
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por um tempo, obrigando os ciclistas a desviarem para o meio da pista de rolamento. A 

hierarquia dos modais, onde os maiores protegem os mais vulneráveis, ou seja, os pedestres e 

ciclistas tem prioridade, não é considerada. 

 

Esta dissertação buscou mostrar a relação do uso da bicicleta com os diferentes modais no 

contexto da mobilidade urbana em Campos. Acredita-se que o objetivo foi alcançado e que a 

principal contribuição dessa pesquisa foi revelar quais são os desafios e as potencialidades 

que os usuários da bicicleta encontram cotidianamente. Outra contribuição importante foi 

ressaltar a importância de políticas públicas de mobilidade urbana que saiam do papel, que 

promovam o uso da bicicleta como forma de deslocamento, mas que também tenham políticas 

de conscientização dos direitos e deveres do ciclista, a fim de se alcançar uma convivência 

harmônica no trânsito entre os diferentes modais.  

 

Na realização deste trabalho algumas limitações e dificuldades foram identificadas e 

reconhecidas. Por se tratar de um estudo de observação, as contribuições da pesquisa devem 

ser consideradas apenas para o município analisado, compreendendo-se que as relações dos 

diferentes modais podem variar de cidade para cidade. 

 

A ausência de um dado mais atual que demonstre a renda média nominal mensal dos bairros 

do município fez com que apenas os bairros reconhecidos em 2010 fossem analisados. 

Portanto, a obtenção de dados mais recentes foi um fator de dificuldade para analisar a relação 

socioeconômica dos bairros com a malha cicloviária de Campos, sobretudo dos bairros nas 

extremidades do perímetro urbano, que não aparecem no mapa. 

 

Durante este trabalho foi possível perceber como a questão subjetiva do usuário da bicicleta 

está atrelada ao comportamento do sujeito no cotidiano da mobilidade urbana. Ademais, a 

cultura da bicicleta no município é bem marcante, assim como a presença massiva de veículos 

nas ruas. Mesmo Campos possuindo condições favoráveis ao uso do modal, muitas pessoas 

não utilizam a bicicleta. Diante disso, propõe-se um estudo que identifique o perfil do ciclista 

de Campos dos Goytacazes, a fim de entender quem utiliza a bicicleta na cidade e porquê 

utiliza. 
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Frente à conjuntura mundial, de enfrentamento de uma pandemia ocasionada por um vírus, 

diversos países tem adotado a bicicleta como uma solução de transporte alternativa, visto a 

necessidade de evitar aglomerações. Assim sendo, compreende-se a importância de estudar a 

potencialidade da utilização da bicicleta em tempos de incertezas. 
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APÊNDICE A 

Fluxo de veículos. 
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APÊNDICE B 

Número de repetições. 
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APÊNDICE C 

Roteiro da entrevista semi-estruturada. 
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Roteiro – Entrevista Semiestruturada 

Entrevistado (a):  

Fazer uma breve explicação do que se trata o trabalho, não entrando em pontos chaves como 

os resultados já obtidos. Explicar que para a relevância da pesquisa é importante ouvir um 

representante da gestão pública, para que o trabalho consiga trazer respostas de possíveis 

interrogações existentes. 

 

1) Atualmente, existem políticas públicas que potencializem o uso da bicicleta na cidade? 

Se sim, quais? Se não, acredita que o Plano de Mobilidade possa ser uma política forte 

para incentivar o uso da bicicleta? 

2) Acredita que a educação e conscientização dos motoristas e ciclistas possa ser um 

fator que contribua com a convivência harmônica no trânsito? Como? 

3) Qual é o planejamento da cidade para entregar o Plano de Mobilidade exigido pelo 

Governo Federal até 2021?  

4) O Plano carrega em sua definição a palavra sustentável. Como os responsáveis 

definem o que é sustentável para a cidade?  

5) Está prevista a expansão das ciclovias e ciclofaixas no município?  

6) Na elaboração do Plano de Mobilidade, está previsto o planejamento cicloviário, isto 

é, considerar os parâmetros básicos que existe no caderno de referência para 

elaboração do Plano de Mobilidade por Bicicleta no Brasil? 

7) Conhece algum grupo de ciclistas na cidade que defende o uso da bicicleta como 

principal meio de locomoção? 

8) Quais são as expectativas do município após a conclusão do Plano de Mobilidade? 

Acreditam que as propostas são suficientes para promover o desenvolvimento do 

sistema de trânsito e transporte?  

9) Está sendo pensado como será feita a efetiva implementação do Plano, ou seja, como 

colocar em prática como mais um projeto de lei? 

10) Existe um núcleo gestor que está responsável por esse plano de mobilidade? Como foi 

composto? 
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APÊNDICE D 

Mapa Socioespacial do Traçado Cicloviário de Campos dos Goytacazes. 
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