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apegados à gratificação dos sentidos e à opulência 

material, e que são confundidos por tais coisas, a 

determinação resoluta em prestar serviço 

devocional ao Senhor Supremo não ocorre.  

Os Vedas tratam principalmente dos três modos da 

natureza material. Eleva-te acima destes modos, ó 

Arjuna, seja transcendental a eles. Liberte-se de 

todas as dualidades e de todas as ansiedades por 

ganhos e segurança, e estabeleça-se no Eu”. 

(Bhagavad-gita 2.44-45) 
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“A humanidade aproxima-se rapidamente, se é que 

já não sofre os resultados, do esgotamento de um 

estilo de desenvolvimento ecologicamente 

depredador (exaurindo a base natural de recursos), 

socialmente perverso (gerando pobreza e 

desigualdade), politicamente injusto (congelando a 

escassez relativa e absoluta no acesso aos recursos), 

eticamente reprovável (desrespeitando as formas de 

vida humana e não-humanas) e culturalmente 

alienado (produzindo o estranhamento entre os seres 

humanos e subjugando a natureza).” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 509) 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as externalidades positivas a partir do uso da bicicleta 

como meio de transporte no municipío de Campos dos Goytacazes. A elaboração deste 

trabalho possui como premissa o esgotamento do modelo de mobilidade urbana baseado 

no uso do automóvel. Esse formato de mobilidade é insustentável nos dias atuais por 

conta das inúmeras externalidades negativas que são geradas. A exemplificar, existem 

atualmente altos índices de poluição ambiental (sonora, física, do ar e do solo); aumento 

dos acidentes no trânsito; a intrusão do espaço público; os congestionamentos nos centros 

urbanos, etc. Foi analisado o contexto histórico da inserção da bicicleta na sociedade 

brasileira e as políticas públicas de mobilidade até a criação e implantação da Lei de 

Mobilidade Urbana, sancionada em 2012.  A Lei 12.587/2012, estabele a prioridade do 

uso do transporte não motorizado (a partir de deslocamentos ativos, sendo esses a pé ou 

por bicicleta) e a prioridade no uso do transporte público,  em relação ao uso do transporte 

individual motorizado. A partir da análise entre a relação da mobilidade urbana e a 

aplicação da lei, surgiu a necessidade de investigar quais seriam os impactos e benefícios 

a partir do uso da bicicleta no município. As pesquisas realizadas, utilizadas como base 

para o desenvolvimento deste trabalho, alegam que a utilização das bicicletas geram 

inúmeras externalidades positivas, como, por exemplo: o baixo custo de manutentação 

das vias destinadas ao ciclista; baixo custo em saúde pública para os acidentes no trânsito; 

a diminuição na poluição do ar e poluição sonora; aumento na qualidade da saúde da 

população ciclista; melhor aceso a cidade; desenvolvimento de novos mercados, entre 

outros. A fim de compreender o perfil dos ciclistas campistas, foram aplicados 70 

questionários, seguindo a metodologia da Amostragem Estratificada. O resultado foi 

bastante animador, pois mais de 50% dos entrevistados utilizam a bicicleta como meio de 

transporte no dia a dia. Essa cultura da “bike” em Campos vigora por conta das condições 

geográficas e climáticas da cidade. Após a implantação da Lei, a prefeitura de Campos 

investiu na ampliação das vias destinadas aos ciclistas e estuda no desenvolvimento de 

um Plano Diretor, incluindo a Mobilidade Urbana Sustentável. Há muito o que se fazer a 

respeito mas, de qualquer forma, um passo já foi dado nesse caminho. 

 

Palavras-chaves: Mobilidade urbana sustentável, Bicicletas, Externalidades positivas,  

Campos dos Goytacazes. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problema  

Antes de apresentar o objeto de estudo, é necessário primeiramente compreender o 

problema econômico desta pesquisa: as externalidades. Segundo Pyndick (2013), a 

externalidade ocorre quando a atividade de um agente econômico causa perdas (custos 

externos) ou ganhos (benefícios externos) de bem-estar que não são compensados. Sendo 

assim, a externalidade ambiental, neste contexto, seria os efeitos dos processos 

econômicos no meio ambiente, que gerariam poluição e/ou desastres ambientais. Para 

Antunes (2009), é necessária uma reorientação do sistema econômico para abranger as 

externalidades causadas com efeitos das atividades de produção e de consumo sobre o 

meio ambiente.  

Na década de 60, observava-se uma queda na qualidade de vida dos países 

industriais, principalmente em decorrência dos desastres ambientais (SANTOS; 

THAUAN, 2018). No mesmo período, a economia neoclássica introduziu as 

externalidades ambientais nos processos econômicos (SANTOS; THAUAN, 2018).  

Desta forma, iniciaram-se inúmeros debates sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico que estava sendo implantado. Era preciso inserir a pauta ambiental nas 

discussões econômicas. “Ergue-se, assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção 

da finitude dos recursos naturais” (NASCIMENTO, 2012, pág.1). 

Segundo Romeiro (2012), o desenvolvimento sustentável deve ser economicamente 

sustentado (ou eficiente), socialmente desejado (igualitário) e ecologicamente prudente 

(ou equilibrado). Ainda, segundo o autor: 

As expressões “crescimento econômico sustentado” e “crescimento 

econômico excludente” opunham à corrente “mainstream” 

neoclássica às correntes heterodoxas, marxistas e estruturalistas. 

Para a primeira, o crescimento econômico sustentado estava aberto 

como possibilidade a todos os países, sendo uma condição 

necessária e suficiente para a inclusão social. Para a segunda, ao 

contrário, o crescimento econômico e seus benefícios eram para 

poucos, os países capitalistas centrais. (ROMEIRO, 2012, p. 65) 
 

Não será levada em consideração a perspectiva de ambas correntes econômicas para 

a definição e atuação do desenvolvimento sustentável. Será abordado o que de fato foi 

implantado e como se sucedeu na sociedade brasileira. 
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Esses debates só ganharam força por conta das lutas sociais estudantis. Inúmeras 

questões eram colocadas em pauta, principalmente relacionadas ao meio ambiente.  

Thiollent (1998) informa abaixo como se encontrava a conjuntura da época: 

Em Paris, as lutas universitárias de 1968 ocorreram durante um 

período no qual interferiam vários outros eventos históricos. A 

oposição à guerra americana no Vietnã mobilizava a juventude tanto 

nos EUA quanto na Europa. Além disso, a revolta negro-americana, 

a luta armada na América Latina e na África, a Revolução Cultural 

na China (1966-1969) contribuía para o clima de revolucionarização 

da juventude e do mundo universitário. A revolta estudantil 

espalhou-se na França com esse pano de fundo complexo e 

internacional, que dava exemplos heroicos de possíveis mudanças 

radicais. (THIOLLENT, 1998, p. 65). 
 

 Logo após, o debate se inseriu no meio jurídico, político e diplomático, entrando 

como uma das principais pautas da Organização das Nações Unidas (ONU). A partir do 

relatório “Limites do Crescimento”, publicado em 1970 e coordenado por Dennis L. 

Meadows e outros autores da Massachusetts Institute of Technology 1(MIT), iniciaram-

se os encontros entre os principais países para debater sobre as mudanças climáticas. O 

relatório foi realizado a pedido de Eduard Pestel, reitor da Universidade de Hannover e 

membro da direção da Fundação Volkswagen (MARTINS, 2017). Os países centrais, 

posteriormente, passaram a debater sobre possíveis soluções para conter a emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) e assim, o aquecimento global.  

Segundo informado pela ONU: 

  
De 1990 e 2015, a área da Terra coberta por florestas caiu de 31,6% 

para 30,6%. A agência da ONU aponta que o desmatamento é a 

segunda maior causa das mudanças climáticas, ficando atrás apenas 

da queima de combustíveis fósseis. As emissões geradas pela 

destruição da cobertura vegetal são maiores que as de todo o setor 

de transporte. (ONU Brasil, 2018, p. 1). 

  

 Além do desmatamento, a queima dos combustíveis fósseis é um dos principais 

responsáveis pela emissão de GEE na atmosfera e um dos responsáveis pelo aumento 

dessas emissões é a industrialização.  

Por anos, países industriais eram vistos como países desenvolvidos, já que o 

segundo setor demanda de muitas matérias primas, infraestrutura, mão de obra 

qualificada, serviço de logística, vendas e outros, fazendo com o que houvesse um 

estímulo e crescimento de outros setores econômicos. A industrialização favoreceu o 

                                                 
1 Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
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crescimento e desenvolvimento econômico dos paises, porém gerou externalidades 

negativas. Segundo Antunes (2009), o crescimento econômico é uma das maiores 

preocupações das sociedades atuais, porém é preciso compatibilizar o crescimento 

econômico com a sustentabilidade. 

Além do mais, industrialização acelerou o processo de urbanização, fazendo com 

o que surgissem inúmeros problemas sociais, inclusive a respeito da mobilidade urbana. 

Como será abordado com mais ênfase adiante, para desenvolver a indústria automotiva 

no Brasil, foi preciso estimular o consumo das famílias, como explicado abaixo por 

Carvalho (2008): 

[...]. Na virada dos séculos XIX para XX que o petróleo passou a ser 

usado em larga escala. Começava então a "idade do petróleo". 

Embora o carvão ainda seja um dos combustíveis mais consumidos, 

foi o petróleo que consolidou o modelo industrial moderno, 

caracterizado pela produção em massa, com os setores mais 

dinâmicos forçando o desenvolvimento tecnológico de indústrias 

ligadas às suas linhas de produção. O petróleo, abundante e barato, 

ofereceu as condições básicas para o vertiginoso desenvolvimento 

da indústria automobilística, com seus fornecedores e 

subfornecedores, e uma poderosa estrutura de distribuição e 

comercialização que se estende pelo mundo inteiro, em paralelo à 

indispensável rede de postos de combustíveis. Esse complexo 

industrial – que, em poucas décadas, consagrou o transporte 

individual e transformou o automóvel em suprema aspiração de 

posse das famílias – deu forma aos modernos sistemas de transporte 

e passou a responder por grande parte do PIB mundial. ” 

(CARVALHO, 2008, p. 1) 

Para a mudança desse cenário é necessária a alteração estrutural na matriz 

energética utilizada na indústria, porém esta é uma discussão que não cabe neste trabalho. 

Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), somente em 2018, o Governo 

Federal concedeu R$ 85,1 bilhões em subsídios à produção e ao consumo de combustíveis 

fósseis. O levantamento considera petróleo, carvão mineral e gás natural. Segundo um 

artigo publicado pelo site de notícias G1 em 2019, “a cifra abrange recursos que saíram 

diretamente do Orçamento da União para incentivar o setor (R$ 11,8 bilhões, ou 14%) e 

quantias que o governo deixou de arrecadar em impostos, devido a regimes de tributação 

especiais e programas de isenção. ” (G1, 2019) 

Segundo a FazComex, em 2019, o petróleo foi o segundo insumo mais exportado 

do Brasil, gerando uma receita de US$ 24 bilhões, até dezembro de 2019. O principal 

destino das exportações de “Óleos brutos de petróleo” é a China com 64%, seguido por 

Estados Unidos com 13%. Por mais que o insumo é um dos principais produtos 
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exportados pelo país, é preciso desenvolver projetos mais sustentáveis. Em outras 

palavras, é preciso buscar uma mudança social. Como citado por Queiroz (1979): 

 
A mudança social não poderia ser compreendida tomando 

unicamente as variações mais amplas de estrutura; mas, correlata a 

isso, a “necessidade iniludível de conhecer a posição das camadas e 

dos grupos sociais numa estratificação socioeconômica e política, a 

fim de compreender, em profundidade, a ação deles [..] Por outro 

lado, como a mudança social “não se dá ao acaso nem segundo a 

vontade individual”, também “é indispensável o conhecimento das 

estruturas para podermos captar com maior acuidade o rumo das 

transformações” (QUEIROZ, 1978, p. X).  
 

Como já citado anteriormente, o Brasil é muito dependente dos combustíveis 

fósseis como insumo para a indústria e como combustível para automóveis. Mesmo 

desenvolvendo alternativas sustentáveis, por exemplo, o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool) no passado e atualmente a produção do etanol, ainda assim existem muitos 

entraves para o desenvolvimento sustentável. Como citado por Andrade et al (2009): 

Apesar do otimismo é necessário considerar as metas da produção 

nacional e resolver as questões que têm sido levantadas em relação 

às áreas de preservação e a migração de áreas de produção de grãos 

para a agricultura de energia, bem como, aumentar a abrangência no 

mercado externo sem incorrer em danos ambientais. A Alemanha é 

um ótimo exemplo para o Brasil, uma potência que aparece entre os 

maiores produtores de biocombustíveis do mundo, e atualmente 

produz mais da metade do combustível limpo da Europa e já possui 

em seus postos de abastecimento o biodiesel em versão pura (B100), 

com plena garantia para seus fabricantes de veículos. Deve-se com 

isto incentivar a preservação e a produção de grãos para um 

desenvolvimento sustentável. (ANDRADE et al, 2009, p. 135) 
 

A partir desta breve análise, conclui-se que a substituição completa dos 

combustíveis fósseis por combustíveis não poluentes ainda está distante da nossa 

realidade. Então, se faz necessária a adoção de soluções viáveis para a mobilidade urbana.  

Voltando-se para o tema central da pesquisa, inúmeros países têm adotado e 

investido na mobilidade urbana sustentável, principalmente nas cidades de Amsterdã, 

Copenhagen, Sevilha, Bordeaux, Nova Iorque, Bogotá, Medellín. Segundo Andrade et al 

(2016) são algumas das cidades onde se percebe rapidamente o prestígio das bicicletas no 

sistema de transportes. Assim, uma das alternativas para uma mobilidade urbana eficiente 

é a partir do incentivo ao uso das bicicletas como meio de transporte. Abaixo, a definição 

de Mobilidade Urbana Sustentável, segundo o Ministério das Cidades: 
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A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o 

resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 

visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 

através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de 

transportes, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais e 

seja socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável.  (BRASIL, 

2013). 

 

Para compreender o objeto de estudo desta pesquisa (mobilidade urbana 

sustentável a partir do uso das bicicletas), foi analisada a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, implantada a partir da Lei 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, 

que determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade 

urbana. Segundo o extinto Ministério das Cidades: 

Política Nacional de Mobilidade Urbana passou a exigir que os 

municípios com população acima de 20 mil habitantes, além de 

outros, elaborem e apresentem plano de mobilidade urbana, com a 

intenção de planejar o crescimento das cidades de forma ordenada. 

A Lei determina que estes planos priorizem o modo de transporte 

não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. 

(BRASIL, 2013). 

 

Após analisar as diretrizes da Lei 12.587/12, buscou-se investigar se houveram 

investimentos na mobilidade urbana por parte do município de Campos dos Goytacazes. 

Verificou-se então que, desde 2014, a cidade ampliou a quantidade de ciclovias, 

ciclorrotas e ciclofaixas, passando de 10 km para 50 km de extensão; ampliou o número 

de bicicletários na cidade e desenvolveu programas de educação no trânsito e em 2019, 

iniciou as discussões para a criação de um novo plano diretor, com ênfase na mobilidade 

urbana sustentável. 

E por fim, para maior entendimento sobre a forma que esta pesquisa é estruturada, 

analisa-se primeiramente a relação das pautas internacionais sobre o clima com o 

processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Conforme já apresentado, grande parte 

das emissões de GEE se dá pelas queimadas e pelas atividades da indústria. Desta forma, 

era preciso compreender como o governo brasileiro se porta diante das novas demandas 

e observa-se que há uma influência externa para que o país adote políticas em relação ao 

meio ambiente.  

Logo após é apresentada o surgimento da bicicleta, que do qual sua criação 

antecede a criação do automóvel e o uso e economia da bicicleta no Brasil. Em seguida é 

apresentada as externalidades negativas em relação ao uso do automóvel e as 

externalidades positivas a partir do uso da bicicleta a fim de comparação entre ambos 

meios de transporte. É realizado este estudo previamente para compreender a conjuntura 



 

 

17 

 

em que os debates sobre mobilidade urbana sustentável e o uso da bicicleta se insere no 

Brasil. 

Apresenta-se em seguida a mobilidade em Campos dos Goytacazes, trazendo um 

contexto histórico dos primeiros meios de transporte e políticas públicas implantadas 

sobre a mobilidade urbana. É realizado um levantamento das ciclovias, ciclofaixas e 

ciclorrotas campistas e se as mesmas atendem à demanda da população e por fim, realiza-

se uma pesquisa de campo para compreender o perfil dos usuários de bicicleta na cidade. 

O foco da pesquisa é enfatizar as externalidades positivas a partir do uso da bicicleta e se 

o modelo de mobilidade adotado pelo município é eficiente. 

1.2 Justificativa 

 A importância desse trabalho refere-se a uma breve análise ao modelo de 

mobilidade urbana vigente adotado mundialmente e pelo município campista, que 

pautado no uso do automóvel, tem provocado externalidades negativas. Sendo que as 

externalidades negativas, segundo Antunes apud Contador (2009): 

 

[...] resultam da definição imprecisa do direito de propriedade e não 

do fato de que os indivíduos ou empresas que causam tal efeito 

tenham com um caráter comportamental perverso ou bondoso. [...] 

Outra característica da externalidade é seu caráter incidental ou 

involuntário. A poluição, por exemplo, é apenas uma consequência 

desagradável de uma atividade econômica, com efeitos incômodos 

em outras pessoas e industrias.  

(ANTUNES, 2009, p. 59) 
 

 Em outras palavras, o aumento do uso do automóvel nas cidades e o êxodo rural 

impulsionado pelas industrias nos últimos 70 anos, causaram inúmeras externalidades 

negativas. A falta de planejamento ou uma adoção ineficiente por parte do poder público, 

fez com o que a mobilidade urbana se tornasse um dos maiores problemas nos centros 

urbanos. Segundo o Instituto de Pesquisa Economica Aplicada – IPEA (2017): 

 

A demanda por uma mobilidade sustentável é impulsionada no 

Brasil pelo progressivo crescimento das cidades, causando aumento 

do tempo de deslocamento nos diferentes modais de transporte, 

crescimento do número de mortes de motociclistas que migram dos 

modos ativos de transporte movidos pelo crescimento da renda 

familiar, maior incidência de acidentes em geral e mais danos à 

saúde, provocados pela poluição do ar vinculada aos motores de 

combustão. O Brasil tem mais bicicletas que carros, respectivamente 

50 milhões contra 41 milhões. Em torno de 7% do total de viagens 

é feita por bicicletas, com potencial de atingir 40%.  (IPEA, 

2017, p. 5) 



 

 

18 

 

 Nos centros urbanos, a mobilidade faz parte da cesta de consumo das famílias, 

assim como a alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, comunicação e outros. 

Segundo uma pesquisa realizada em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),  titulada 

“Cesta de Consumo e Inflação das Famílias de Baixa Renda: um panorama da última 

década”, foram retirados dados da POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE entre 2008/2009. Conforme 

mostrada na Tabela 1, a seguir, as famílias foram divididas nos seguintes grupos: IPC-C1 

(famílias com renda até 2,5 salários mínimos); IPC-DI (famílias com renda mensal entre 

1 e 33 salários mínimos) e IPC-PCU (famílias no perfil do Cadastro Único com 

rendimentos de até 0,5 salários mínimos). 

Segundo a Tabela 1, as famílias de baixa renda comprometem 12,64% do seu 

orçamento mensal em transporte, enquanto as famílias do grupo C1 (com rendimentos de 

até 2,5 s.m) comprometem 12,75% e as famílias do grupo D1 (com rendimentos de 1 até 

33 s.m) comprometem 17,06% do seu rendimento mensal. 

 

Tabela 1 - Analise dos gastos das famílias em relação ao transporte 

 
                  Fonte: IBGE 2018 

 

Vale ressaltar que nessa categoria de gastos com transportes está incluído os 

gastos com tarifa de ônibus, combustível, IPVA, seguro do automóvel, parcela do 

automóvel, manutenção e outros. Desmembrando ainda mais os dados, obtemos abaixo, 

na Tabela 2, o peso no custo da tarifa de ônibus urbano no orçamento dos três grupos 

apresentados: 
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Tabela 2 - Comparação dos gastos com tarifa de ônibus das famílias de baixa renda 

com as demais 

 
                    Fonte: IBGE 2018 

Constata-se que as famílias com menor renda comprometem 8,12% do seu 

orçamento mensal em tarifas de ônibus, enquanto as famílias do grupo C1 (com 

rendimentos de até 2,5 s.m) comprometem 7,50% e as famílias do grupo D1 (com 

rendimentos de 1 até 33 s.m) comprometem 3,33% do seu rendimento mensal.  

 É necessário deslocar-se cotidianamente para trabalhar, estudar, fazer compras, 

lazer entre outros. Sendo assim, o gasto com transporte público, viagens por aplicativo e 

táxi possuem um efeito significativo na renda da população que necessita de tais serviços. 

  Uma pesquisa realizada em 2018 pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas 

(Aliança Bike) e o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (LABMOB/UFRJ), mostra que o uso da bicicleta possui um efeito positivo 

no orçamento das famílias.   

Os resultados desta pesquisa, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro e região 

metropolitana, mostraram que uma família de classe média A, obteria uma economia 

anual média de R$ 10.032,00 se utilizasse a bicicleta como meio de transporte, ao invés 

do Uber e se o membro de uma família trocasse o carro pela bicicleta, haveria uma 

economia anual média de R$ 12.831,68.  

Um outro estudo, realizado com cinco famílias de diferentes classes sociais, 

mostram que as famílias teriam um gasto anual com os respectivos meios de transporte, 

caso fossem utilizados todos os dias, de R$ 31.075,00 com ônibus; um gasto anual de R$ 

64.148,00 com o carro e um gasto anual de R$ 89.064,00 de táxi (LABMOB/UFRJ 2018). 

É importante enfatizar que a utilização da bicicleta além de ser um meio de 

transporte mais econômico, pode ser uma das alternativas para melhorar o fluxo do 
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trânsito nas cidades, melhorando a qualidade de vida da população, principalmente em 

médias cidades, como o perfil campista. 

A cidade de Campos é a 6º cidade com maior extensão territorial do país, fazendo 

com o que nem todos os trajetos fossem possíveis de ser realizados pela bicicleta (por 

exemplo, dos distritos mais distantes até o centro da cidade em decorrência da distância).  

Por isso, este trabalho consiste em analisar quais foram as alternativas que 

Campos implantou para a mobilidade urbana sustentável, enfatizando o deslocamento de 

bicicletas pela cidade. 

1.3 Objetivos 

Como objetivo geral destaca-se: identificar qual tem sido o papel da Cidade de 

Campos dos Goytacazes em relação ao investimento em mobilidade urbana sustentável. 

E os objetivos específicos são: 

 Realizar uma breve revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento industrial 

brasileiro e sua relação com debates internacionais sobre o meio ambiente; 

 Analisar as adoções do governo brasileiro em combate a poluição climática; 

 Compreender a inserção da bicicleta no Brasil; 

 Comparar as externalidades positivas a partir do uso da bicicleta e as 

externalidades negativas a partir do uso do automóvel; 

 Realizar pesquisa de campo por meio da aplicação do questionário com o objetivo 

de identificar sobre a importância da utilização das bicicletas no dia a dia dos 

campistas; 

 Identificar o perfil dos ciclistas na cidade de Campos e; 

 Sugerir possíveis medidas ou políticas públicas que possam favorecer e incentivar 

o uso das bicicletas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O processo de industrialização no Brasil e a sua relação com as pautas 

internacionais sobre o meio ambiente 

O pós segunda-guerra intensificou o processo de industrialização no Brasil a partir 

da década de 1950 (GIANBIAGI, 2011), ocorrendo um boom demográfico. Assim, como 

explicado por Santos (1993) “depois de ser litorânea (antes e mesmo depois da 

mecanização do território), a urbanização brasileira se tornou praticamente generalizada 

a partir do terceiro terço do século XX.” Dados do IBGE (2011) mostram que em 1940, 

o país possuía 41.236.315 milhões de habitantes e em 1950, a população cresceu 26%, 

passando para 51.944.397 milhões de habitantes.  

Sem dúvidas, a industrialização e a urbanização se constituíram comos os 

principais componentes no processo de modernização da sociedade e influenciaram nas 

novas definições na relação campo-cidade. 

 Esse processo de migração trouxe consigo vários impactos sociais. Como citado 

por Lago (2000), a falta de estrutura das cidades provocou a favelização e o aumento da 

pobreza no meio urbano. Segundo Araújo apud Lefêbvre (2012): 

 

A indústria impõe à cidade sua lógica centrada na produção. Segundo Lefèbvre 

(1999), a cidade se transforma também em produto industrial, segundo as  

mesmas leis econômicas que regem a produção. Dessa forma, o espaço  

privilegiado da reprodução da sociedade fica, então, subordinado à lógica do 

“industrialismo” e às necessidades da indústria e, como tal, devendo reunir as  

condições de produção necessárias. (ARAÚJO, 2012, p. 22) 

 

Durante este período do pós guerra (1945-1955), o Brasil adotou um modelo de 

crescimento econômico a partir do desenvolvimento industrial com crescente 

participação do Estado 2 (GIANBIAGI et al, 2011).  

Como explicado por Furtado (2007), o país passava por um período de aumento 

no consumo de bens importados, iniciado no Governo Dutra (1946-1950), fazendo com 

o que influenciasse negativamente na produção industrial e assim, o país viveu períodos 

                                                 
2 “Eram vários os objetivos dessa política (GIANBIAG et al, 2011, p. 24): 

 Atender à demanda contida de matérias-primas e bens de capital para o reequipamento da indústria, desgastada durante a guerra; 

 Forçar a baixa dos preços industriais, mediante o aumento da oferta de produtos estrangeiros, importados com uma cotação 

cambial sobrevalorizada; 

 Estimular o ingresso de capitais, com a liberalização dos mesmos, na expectativa de que funcionasse como fator de atração de 

recursos.” 
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inflacionários que culminou no aumentou da desigualdade social. Somente após o 

Governo de Getúlio Vargas (1951-1954) e no Governo de Juscelino Kubitschek (1956-

1961) realizaram-se investimentos na indústria e em infraestrutura, favorecendo a criação 

de novos empregos. Neste mesmo período, também aconteceram investimentos na rede 

de transportes (GIANBIAG et al, 2011). 

Durante o Governo de JK, foram implantadas a instalação de indústrias dinâmicas, 

surgindo a indústria automobilística (TAVARES, 1972). Após esta etapa, ampliou-se a 

utilização de veículos motorizados no Brasil (primeiro os coletivos e anos depois, os 

individuais) e com o crescimento do meio urbano, as bicicletas passaram a não ter tanta 

finalidade enquanto meio de transporte. O aumento do consumo por veículos 

motorizados, a aceleração do processo industrial e a dependência por combustíveis 

fósseis, trouxeram inúmeros impactos ambientais na década de 70. Como reporta o IPEA 

(2016): 

 
Na década de 1970, é publicado o relatório Limites do Crescimento 

organizado pelo Clube de Roma e pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), o qual enfatizava a preocupação com o 

esgotamento dos recursos naturais. (IPEA apud Meadows, 2016, 

p.15) 
 

Nesse mesmo período, ocorreu a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

o Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo, na Suécia entre os dias 5 a 16 de junho de 

1972. Foi criado o “Programa das Nações Unidas para o Ambiente” – PNUMA. Para 

Silva (2008), este programa teria como objetivo a formação da primeira legislação 

ambiental mundial. As pautas dessa discussão era a produção dos países industriais que 

geravam danos à sociedade e ao meio ambiente. No Brasil vivia-se o período de “Milagre 

Econômico” (1968-1973) durante o Governo Médici (1969-1973). Segundo Gianbiagi 

(2011): 

O crescimento deste período foi também acompanhado de aumento 

da dependência estrutural da economia brasileira com relação ao 

petróleo [...] O consumo aparente de petróleo cresceu 

continuadamente durante o “milagre”, saltando de 21 milhões de m³ 

em 1967, para 46 milhões em 1973. No mesmo período, a 

importação do insumo elevou-se de 59% do consumo interno para 

81%. (GIANBIAGI et al, 2011, p. 95) 
 

O Brasil encontrava-se na contramão desse debate. Era defendido na época que a 

“poluição geraria prosperidade”, fazendo uma relação ao desenvolvimento industrial. 

Como bem informado por Duarte (2015): 



 

 

23 

 

 

Em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, a oposição do Brasil 

às propostas de regulamentação ambiental despertou fortes críticas 

internacionais [...] Como outros países latino-americanos, o Brasil 

enfrentava dilemas entre desenvolvimento e qualidade ambiental. 

Algumas instituições propuseram soluções diversas para o tema, 

como Cepal e Redpanaire, ambas agências das Nações Unidas na 

América Latina. A polêmica da poluição atmosférica explicita as 

contradições do regime civil-militar brasileiro, que justificava a 

poluição como meio para o desenvolvimento e a luta contra a 

pobreza ao mesmo tempo em que adotava políticas que resultaram 

em concentração de riqueza. Enquanto o poder de compra e a 

qualidade de vida das elites cresciam rapidamente, a maioria da 

população brasileira experimentou altas taxas de mortalidade 

infantil, más condições de saúde, ambientes degradados e 

significativas perdas salariais. A ditadura deixou para o Brasil um 

duplo legado de aprofundamento da desigualdade social e da 

degradação ambiental. (DUARTE, 2015, p. 64) 
 

Após sofrer pressões internacionais, em 1973 o governo militar cria a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente (Sema), vinculada ao Ministério do Interior. Ela tinha como 

objetivo o controle da poluição industrial e urbana.  

Após o fim do Acordo de Bretton Woods (1971) e os dois choques do petróleo, o 

primeiro em 1973 e o segundo em 1979, agravaram-se o desenvolvimento das economias 

latino-americanas. Os anos 80 foram marcados pela crise por conta do endividamento 

destes países em relação à dependência com o petróleo e a consequência de suas aberturas 

econômicas.  

Em 1981, foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente  

(Lei n. º6938/81). Ela criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). O Sisnama 

foi regulamentado em 6 de junho de 19903 e é responsável pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental. Maciel (2015) menciona que: 

 

Em 1987, os resultados da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento deram origem ao Relatório Nosso 

Futuro Comum, ou Our Common Future, também conhecido como 

Relatório Brundtland (SEQUINEL, 2002), no qual o conceito de 

sociedade sustentável é cunhado e o desenvolvimento sustentável é 

definido (I-CE,2009) como aquele que "satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

                                                 
3 Possui a seguinte estrutura (MMA, 2019, www2.mma.gov.br): 

 Órgão superior: O Conselho de Governo; 

 Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 

 Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente – MMA; 

 Órgão Executor: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

 Órgãos Seccionais (órgãos ou entidades estaduais) e 

 Órgãos locais (órgãos ou entidades municipais). 
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satisfazerem as suas próprias necessidades” (MACIEL apud 

UNITED NATIONS, 2015, p.9) 
 

 Neste período, segundo o IPEA (2016), o movimento ambiental formou a Frente 

Verde, que trabalhou pela inclusão do Capítulo do Meio Ambiente (Art. 225) à 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). O capítulo trouxe avanços significativos ao 

declarar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Lisboa (2002) informa que houve uma crescente consciência ambiental no mundo 

industrializado e criavam-se enormes dificuldades à construção de novos aterros e 

incineradores para resíduos perigosos.  

 Em 22 de março de 1989, ocorreu a “Convenção da Basileia”, na Suíça. Esclarece 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA): “um dos objetivos da convenção é promover o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos perigosos e outros resíduos 

internamente nos países parte, para que com isto possa ser reduzida a sua movimentação”.  

 
Essa convenção ocorreu porque os países centrais exportavam o lixo 

tóxico para os países em desenvolvimento, em especial do 

continente africano. Declara o IPEA (2016): Em 1990 foi criada a 

Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República 

(Semam/PR), tendo em vista que a questão ambiental ficou em alta 

com a perspectiva de se organizar a Rio-92 no Brasil. O Brasil se 

preparou para a conferência por meio da Comissão Interministerial 

de Meio Ambiente (CIMA), coordenada pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), com representantes de 23 órgãos 

públicos, a qual resultou na elaboração de um relatório que 

explicitava o posicionamento brasileiro frente à temática ambiental. 

(IPEA, 2016, p. 17) 

 

Nos dias 3 a 14 de junho de 1992, ocorreu o evento “Ambiente e o 

Desenvolvimento ou Cúpula da Terra” – a ECO-92. Silva (2008) informa que as 

principais pautas debatidas no evento foram: mudança climática, criação de Convenções 

sobre a diversidade biológica, a Declaração de Princípios sobre Florestas e a Agenda 21. 

Para Romeiro (2012): 

A emergência da problemática do aquecimento global nos anos 1990 

teve um impacto importante no debate sobre desenvolvimento 

sustentável em dois aspectos fundamentais: o problema do 

tratamento do risco ambiental e, novamente, a questão do “trade-

off” entre crescimento econômico e meio ambiente. Em relação ao 

primeiro aspecto, a noção de prudência cede lugar ao conceito mais 

adequado e preciso de Precaução, elevado à condição de princípio – 

adotado formalmente na Conferência Rio 92. (ROMEIRO, 2012, p. 

65-66) 

 

Assim como bem informado por Guimarães (2012): 
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A abertura dos fóruns internacionais para incluir novos temas provocados por 

situações de estresse ecossistêmico em nível planetário esteve intimamente 

relacionada com o agravamento da crise em muitas regiões do mundo. Esta 

dinâmica aprofundou-se desde a Rio-92 como um resultado direto do processo de 

globalização. Entre outras facetas, a globalização reforçou o conceito em voga 

em fins dos anos oitenta, relativo ao esgotamento de modelos específicos de 

organização econômica e social, revelando, ao mesmo tempo, as insuficiências 

de estilos de desenvolvimento para responder aos tradicionais desafios de 

superação da pobreza e desigualdade e aos novos desafios resultantes dos limites 

ecológicos e das severas restrições ambientais para alcançar um desenvolvimento 

sustentável no século XXI” (GUIMARÃES, 2012, p. 510) 
 

Ainda em relação à ECO 92, menciona o IPEA (2016): 

 
[...] a Agenda 21 brasileira, cuja preparação iniciou-se em 1997, foi lançada 

apenas em 2002. O processo envolveu consultas públicas e a realização de seis 

estudos temáticos – cidades sustentáveis; redução das desigualdades sociais; 

agricultura sustentável; gestão de recursos naturais; ciência e tecnologia para o 

desenvolvimento sustentável e infraestrutura e integração regional – que deram 

origem ao documento final. Apesar dos méritos do documento, que refletiu uma 

visão própria dos problemas ambientais do país, a Agenda 21 brasileira vem 

sendo obscurecida por novas prioridades, não cumprindo seu papel de direcionar 

a política ambiental brasileira e de orientar as políticas de desenvolvimento para 

o país. (IPEA, 2016, p. 19) 

 

Ainda no Brasil, segundo o IPEA, em 1998 foi “estabelecida a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei no 9.605/1998); com isto o Brasil tornou-se um dos poucos países a 

possuir um direito penal ambiental. ” 

As leis ambientais apresentadas e os questionamentos sobre o modelo de produção 

vigente influenciaram para que houvessem maiores investimentos nas cidades brasileiras. 

Sendo assim, em 10 de Julho de 2001, foi criado o Estatuto da Cidade, por meio da Lei 

nº 10.257/2011: 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. 
 

 Vale destacar na criação do Estatuto, a importância do Plano Diretor para o 

desenvolvimento da cidades. Menciona o Laboratório de Investigações Urbanas, da 

UNICAMP (2019): 

 

Plano Diretor assume a função de, como instrumento, interferir no processo de 

desenvolvimento local, a partir da compreensão integradora dos fatores políticos, 

econômicos, financeiros, culturais, ambientais, institucionais, sociais e 

territoriais que condicionam a situação encontrada no Município. O Plano 

Diretor, deixa de ser o plano de alguns para ser de todos, construído a partir da 
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participação dos diferentes setores sociais, fazendo com que, coletivamente, 

ocorra a sua elaboração, implementação e sua natural e necessária revisão. As 

estratégias, originalmente adotadas, podem ser revistas após a avaliação 

responsável e consequente do Plano Diretor, permitindo mudanças nos rumos 

anteriormente traçados e perseguidos. (LABINUR, 2019, p. 1) 
 

Em 2002, como citado por Castañon (2011), ocorre a Terceira Conferência da 

ONU, em Joannesburgo, a RIO+10. Este evento se chamava “Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável” ou “Cúpula da Terra”. Neste período, foi dado 

continuidade aos debates que ocorreram na ECO-92, avaliando os resultados em relação 

as temáticas debatidas e reafirmando o compromisso em combate à pobreza e auxílio ao 

desenvolvimento sustentável.  

As maiores dificuldades dos países latinoamericanos para a adoção dos acordos 

se dá pelas “restrições estruturais domésticas, agravadas por diferenças na interpretação 

e aplicação dos acordos, por preconceitos introduzidos em sucessivas negociações, e pelo 

aprofundamento das assimetrias internacionais provocadas pela intensificação do 

processo globalizador da economia, entre outros”. (GUIMARÃES, 2012, p. 511).  

 Reis (2010) informa que em 1 de Janeiro de 2003,  foi criado “O Ministério das 

Cidades”. O Ministério das Cidades surgiu após antigas reinvindicações dos movimentos 

sociais de luta pela reforma urbana. Ao Ministério competia tratar a política de 

desenvolvimento urbano, habitação, acesso da população à moradia, saneamento básico 

e ao transporte. Seguindo os protocolos internacionais para os cuidados com o meio 

ambiente, relata o IPEA (2016): 

 
Em 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes para Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao MMA que surgiu 

a partir do desmembramento do Ibama e de uma separação de função 

entre os dois órgãos. O Ibama focou sua atuação nas ações de 

licenciamento e fiscalização, enquanto o ICMBio passou a 

responder pelo gerenciamento do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Cabe ao ICMBio gerenciar e fiscalizar as 

UCs federais, o que compreende 887 unidades de proteção integral 

e de uso sustentável, as quais abrangem 754.854 km2 do território 

nacional.7 O instituto também fomenta e executa programas de 

pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade. 

(IPEA, 2016, p. 20) 

 

Nos dias 20 a 22 de junho de 2012, ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20. A Conferência teve dois temas 

principais: “A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 



 

 

27 

 

erradicação da pobreza” e “A estrutura institucional do desenvolvimento sustentável”. 

(RIO+20, 2012).  

A Figura 1, mostra a “Marcha dos Povos”, ato que ocorreu durante o evento Rio 

+ 20. O ato ocorrera em resposta à Conferência das Nações Unidas que até então se reunia 

há mais de 39 anos sem oferecer às devidas mudanças sociais, em combate à pobreza, a 

desigualdade e aos efeitos climáticos. 

 

 
Figura 1: Marcha dos Povos (2012) 

Fonte: https://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2012/06/21/cerca-de-80-mil-pessoas-

se-reunem-na-marcha-global-no-rj/ 
 

Os resultados da conferência não foram tão satisfatórios, porém anos de debate 

ambiental internacional, trouxeram inúmeras influências na política brasileira. 

Em 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, ocorreu a 21ª Conferência das 

Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima -

UNFCCC, em Paris. Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2019) “foi adotado um 

novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança 

do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes 

dessas mudanças”. (MMA, 2019). 

Conforme mostrado na Figura 2, em 2010, o transporte representava 14% da 

emissão global de gases do efeito estufa e a indústria 21%. Somando os dois setores, os 

dois são responsáveis pela emissão global de 36% dos GEE.  
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Figura 2: Emissões globais dos gases do efeito estufa por setor econômico 

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/biogas/2015/12/07/eletricidade-e-o-setor-campeao-na-

emissao-dos-gases-do-efeito-estufa/ 

 

Como citado por Santos (2018): 

 
Políticas climáticas influenciam diretamente o crescimento da 

produção interna bruta de um país (PIB) e a geração de emprego e 

renda, entre outros indicadores socioeconômicos. Para que um país 

possa avaliar suas opções e firmar compromissos na UNFCCC, são 

necessários estudos que permitam estimar seus efeitos na economia. 

É fundamental conciliar a redução das emissões de GEE, a 

adaptação, o crescimento econômico, a melhoria no mercado de 

trabalho e a redução da desigualdade social, entre outros objetivos 

condizentes com o desenvolvimento sustentável. (SANTOS, 2018, 

p. 93, adaptado) 

 

Pode-se considerar, grosso modo, a evolução da preocupação ambiental em 

relação às indústrias como tendo ocorrido em fases. Inicialmente, o foco foi a poluição 

do ar, em decorrência das graves condições que existiam em Cubatão, na Baixada Santista 

(SP) e também na região metropolitana de São Paulo. Quase em paralelo, também teve 

início a atenção com a poluição das águas. Mas apenas nas últimas décadas começou a 

ficar evidente em nosso país outra forma de degradação por atividades industriais: a 

inadequada gestão dos resíduos perigosos por elas gerados. Por fim, a contribuição do 

setor industrial para o efeito estufa e o aquecimento global é uma externalidade ainda não 

devidamente considerada. Como já citado anteriormente, a poluição diminui o bem-estar 

da população pois os seus efeitos são repercutidos na esfera social, econômica e 

ambiental. (JURAS, 2015, p. 52) 

Em 23 de setembro de 2019, na sede da ONU em Nova Iorque, ocorreu mais um 

encontro da Cúpula do Clima, com a ausência do atual presidente. Novamente, os temas 

sobre desenvolvimento sustentável voltam a ser debatidos com certa urgência, em relação 
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aos primeiros encontros que ocorriam a cada vinte anos.  Assim como citado por 

Maciel (2015): 

 

Impactos sociais, econômicos e ambientais se tornaram expressivos 

ao redor do mundo, mas, somente com envolvimento de todas as 

partes interessadas, haverá sucesso na reversão do quadro negativo 

estabelecido. A implementação efetiva da mobilidade sustentável 

requer o envolvimento dos principais interessados.  Progresso e 

desenvolvimento mais humanos e contínuos, no intuito de garantir 

o legado para as gerações futuras, preservar o ambiente, reduzir os 

impactos destruidores da saúde ao mesmo tempo lidar com as 

mudanças climáticas e as questões da energia fazem parte do 

cotidiano de qualquer sociedade preocupada com a perenidade de 

suas instituições. (MACIEL, 2015, p. 32). 

 

O debate sobre a construção de um mundo sustentável continua e no dia 13 de 

dezembro ocorreu a COP-25, em Madri, na Espanha. O resultado da conferência foi 

solicitar aos países planos nacionais de ação climática atualizados.  

 
De acordo com o PNUMA, “as emissões globais de gases de efeito 

estufa precisam cair 7,6% ao ano entre 2020 e 2030. Se isso não 

acontecer, o mundo não alcançará a meta de limitar o aumento de 

temperatura a 1,5ºC. Para que isso seja possível, a ambição das 

medidas e cortes previstos nos planos nacionais precisa ser cinco 

vezes maior. Isso significa reduzir as emissões em 45% até 2030 e 

atingir a neutralidade de emissões até 2050. (ONU Brasil, 2019, p. 

1). 
 

2.2 A LEI DA MOBILIDADE NO BRASIL 

Segundo Moraes (2020), a Constituição Federal de 1988 foi o marco inicial para 

a política de mobilidade urbana no Brasil (Brasil, 1988). A Carta Magna colocou como 

competência da União “[...] instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (Art. 21, inciso XX), assim como 

declarou ser de competência exclusiva dela legislar sobre as diretrizes da Política 

Nacional de Transportes (Art. 22, inciso IX). Entretanto, apenas 24 anos após a 

promulgação da Constituição é que foi formalmente estabelecida, em 3 de janeiro de 

2012, após a criação da Lei 12.587/12, a Lei da Mobilidade Urbana que oficializou a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

A Lei nº 12.587/2012 determina as atribuições dos entes federativos (União, 

Estados e municípios) na gestão da mobilidade urbana. Aos municípios compete planejar, 

executar e avaliar a política de mobilidade urbana; regulamentar a prestação dos serviços 

de transporte urbano; prestar, direta ou indiretamente ou por gestão associada, os serviços 
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de transporte público coletivo urbano; capacitar pessoas; e desenvolver as instituições 

vinculadas à política de mobilidade urbana do município (Brasil, 2012). 

Na Tabela 3, abaixo, mostra os princípios, diretrizes e objetivos do PNMU. 

Observa-se que os objetivos da Lei nº 12.587/2012 estão de acordo com as diretrizes já 

discutidas nos últimos 40 anos sobre as questões climáticas. Conforme já mostrado até 

aqui, as políticas ambientais internacionais influenciaram na criação de políticas 

ambientais brasileiras.  

O que eu quero elucidar é que fatores sociais, econômicos e ambientais estão 

estritamente relacionados. Além de uma lei que consolida um formato de mobilidade mais 

eficiente é preciso colocar em prática novas políticas para o incentivo ao uso da bicicleta. 

 

Tabela 3 - Princípios, diretrizes e objetivos da PNMU 

 
Fonte: Brasil (2012) 

2.3 O Uso da Bicicleta no Brasil 

Desde a Primeira Revolução Industrial, a partir de 1760, houveram inúmeras 

modificações sociais, que do qual se encaminhava para a “modernização”. Uma das 

mudanças que do qual é enfatizada nesta pesquisa é em relação a mobilidade. Neste 
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período surge a bicicleta, como o primeiro meio de transporte individual. (HOBSBAWN, 

1962). 

A primeira bicicleta foi criada em 1790 pelo conde francês J. H. Sivrac 

(CASTAÑON, 2011). Era chamada o "celerífero", um veículo primitivo de duas rodas, 

ligadas por uma ponte de madeira, em forma de cavalo e acionado por impulsos alternados 

dos pés sobre o chão. Conforme o tempo foi passado e novas tecnologias estudadas, a 

bicicleta se modifica conforme a cultura local e necessidades dos seus consumidores. A 

Figura 3 mostra a evolução da bicicleta em 200 anos: 

 

 

Figura 3: A História da Bicicleta 

Fonte: https://www.mobilize.org.br/noticias/5964/conheca-a-historia-da-bicicleta.html 

 

 A partir de 1875 foi inaugurada a primeira fábrica de bicicleta do mundo - a 

Companhia Michaux, com 200 operários, que fabricavam cerca de 140 bicicletas por ano 

(RIBEIRO, 2005). Após a invenção do pneu, em 1887, a aparência da bicicleta se 

aproximou mais dos modelos atuais. 

Cabe ressaltar que a bicicleta foi um veículo de transporte criado antes do 

automóvel. O primeiro veículo motorizado foi criado em 1885 pelo engenheiro alemão 

Karl Benz. A Figura 4 mostra a propaganda das primeiras bicicletas no Brasil, em 1899. 

No Brasil, a primeira fábrica de bicicletas instalada foi criada por Luigi Caloi em 

1898 (RIBEIRO, 2005) e após a Primeira Guerra Mundial foram fabricados os primeiros 

modelos brasileiros.  

Atualmente, uma pesquisa realizada pela Aliança Bike e LABMOB/UFRJ (2015), 

titulada “A economia da bicicleta no Brasil”, mostra que em 2015, a fabricação e 

importação de bicicletas, peças e acessórios movimentou R$ 908,8 milhões. 
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O setor possui 297 unidades fabris, emprega diretamente 7028 funcionários e 

produz 5.178.356 bicicletas e 40.544.797 peças e acessórios. Os principais países que 

exportam as bicicletas e acessórios brasileiros são Paraguai, Bolívia, Uruguai, Chile e 

Angola.  

No período de 2015, o PIB da economia brasileira foi de R$ 6 trilhões de reais 

(IBGE, 2016). O setor correspondeu a 1,5% do PIB. Após estes dados, podemos concluir 

que o Brasil possui grande potencial para a produção de bicicletas, o que favorece ainda 

mais o incentivo para o seu uso no país. 

 

 

Figura 4: Anuncio das primeiras bicicletas no Brasil 

Fonte: https://www.estadao.com.br/blogs/reclames-do-estadao/bicicleta-no-

estadao/ 

 Foi de extrema importância resgatar a história da inserção da bicicleta na 

sociedade e no Brasil, retratando com o tema proposto deste trabalho. Há 260 anos, a 

bicicleta mostra como nunca o seu valor, sendo ela um meio de transporte sustentável, 

acessível e democrático. Como também já enfatizado, a bicicleta não é a única solução 

para conter a poluição climática, mas é uma das alternativas possíveis pois é preciso 

ressignificar o seu uso. 

2.4 O problema econômico 
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2.4.1 As externalidades negativas a partir do uso do automóvel no Brasil 

Recapitulando, as externalidades ocorrem quando a atividade de um agente 

econômico causa perdas (custos externos) ou ganhos (benefícios externos) de bem-estar 

que não são compensados (PYNDICK, 2013). Neste caso, tratando dos automóveis, o seu 

uso gera externalidades negativas. 

Antes de explicar os motivos pelo qual a adoção da bicicleta seria uma ótima 

alternativa, é importante analisar, empiricamente, as externalidades negativas geradas 

pelo uso do automóvel. Litman (2010) aponta que os altos custos de espaço do automóvel 

geram uma perda significativa de qualidade de vida na cidade. A Figura 5 mostra que o 

transporte é responsável por 14% das emissões de GEE na atmosfera, sendo que os 

automóveis são os principais responsáveis, totalizando 45%. Isso se dá pela quantidade 

de frotas existentes no mundo. Será mostrado a evolução da frota no Brasil e um 

comparativo com a Lei nº 12.587/2012 possuiu alguma influência em relação a frota a 

partir da sua implantação. 

 

 
Figura 5: Automóveis são responsáveis por 45% da poluição dos transportes 

Fonte: https://diariodotransporte.com.br/2018/12/11/transportes-sao-responsaveis-por-

25-das-emissoes-globais-e-veiculos-leves-sao-os-grandes-viloes-diz-estudo-de-40-

organizacoes-internacionais/ 

 

A partir de 1990, como ilustrado na Figura 6, há um crescente aumento na 

intensidade do uso da frota de automóveis, chegando em 1994 a 200 bilhões de km. Neste 

mesmo ano, foi implantado o Plano Real, uma medida adotada pelo governo para 

valorizar a moeda nacional e estabilizar a inflação (GIANBIAGI, 2011), entre outras 

medidas fizeram com o que houvesse uma valorização da moeda e a elevação do consumo 

de automóveis no período. 
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Nos anos 2000, o governo brasileiro adotou uma política fiscal expansionista, a 

partir da diminuição do IPI (Imposto de Produção Industrial) e em especial, a adoção da 

expansão do crédito para favorecer o consumo, em particular o das famílias 

(GIANBIAGI, 2011). 

 Dessa forma, no ano de 2006, há, um aumento no consumo de automóveis no 

Brasil, que saiu de 45.372.640 para 97.091.956, representando uma alta de 114% 

(HERMES, 2017). 

 A Figura 6 mostra, inclusive, que no ano de 2007, a evolução da intensidade do 

uso dos automóveis salta para 300 bilhões de km; em 2010 para 400 bilhões de km e em 

2013, para 500 bilhões de km.  

 

 
Figura 6: Evolução da intensidade de uso da frota de veículos 

Fonte: https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-

planeta/noticia/2016/09/emissao-de-co2-de-carros-e-motos-cresce-192-no-brasil-diz-

pesquisa.html 
 

 Sobre a produção de veículos no Brasil, segundo Andrade et al. (2016): 

Atualmente, o mercado automobilístico brasileiro é o oitavo maior 

do mundo, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coréia 

do Sul, Índia e México. Mas ainda se posta à frente de mercados 

importantes, como o canadense, por exemplo. De acordo com o 

Relatório do Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), 

Observatório das Metrópoles, entre 2001 e 2012 o número de 

automóveis nas 12 metrópoles brasileiras aumentou de pouco mais 

de 24,5 milhões para 50,2 milhões. Se considerarmos todo o 

crescimento ocorrido neste período, 14,6% ocorreram em 2012. No 

mesmo período, as motocicletas passaram de 4,5 milhões para 19,9 

milhões. Isso representa um aumento de 78,3% no caso dos 

automóveis e de assustadores 339,5% no caso das motocicletas. Em 

média, foram adicionados mais de 890 mil automóveis por ano nesse 

período.  (ANDRADE et al, 2016, p.193). 
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Um ano após a implantação da Lei nº 12.587/2012, ainda ocorre um crescimento 

exponencial da frota de automóveis no Brasil, mostrando a dificuldade que o país possuiu 

em incentivar a bicicleta como meio de transporte. 

Na Tabela 4 verifica-se a quantidade de frota de veículos, por tipo e com placa, 

segundo os municípios da federação. Os dados, recolhidos pelo Departamento Nacional 

de Transito (DENATRAN), relatam a situação da cidade de Campos dos Goytacazes até 

maio de 2017 a fim de comparação com o cenário nacional. 

 De acordo com o Denatran, o municipio de Campos dos Goytacazes possuia em 

2019, cerca de 225.511 veículos, sendo, desse total, 133.676 automóveis. Se a população 

em 2018, segundo o IBGE, a população era aproximadamente de 503.424 habitantes, 

sendo assim a taxa de motorização seria de 0,4475 veículos por habitantes (número de 

veículos / população). 

A principal externalidade ambiental que o transporte motorizado gera é através da 

queima de combustíveis fósseis. No Brasil, no século XX, houve o primeiro experimento 

na utilização de combustíveis renováveis. Conforme Andrade (2009) explica, os veículos 

brasileiros utilizavam 75% álcool e 25% éter como combustível, por conta da escassez de 

gasolina, devido a Primeira Guerra Mundial. 

Em 1975 foi criado O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi pelo decreto 

n° 76.593. O objetivo do programa foi criar um combustível que seja sustentável e não 

derivado do petróleo, para que não houvesse a dependência do uso da gasolina para 

abastecimento dos automóveis. O projeto foi criado após o Primeiro Choque do Petróleo, 

que abalou o mercado mundial, inclusive o brasileiro, mostrando que era necessário criar 

alternativas ao uso do petróleo (GIANBIAGI, 2011). Se tratando de produção de álcool 

(etanol) e açúcar, a cidade de Campos dos Goytacazes chegou a ser a segunda maior 

produtora do país. (SMINDERLE, 2009). 

Em relação a produção de etanol, segundo Andrade (2009): 

 
Entre 1977 e 1979, houve uma expansão da produção de etanol de 

cana-de açúcar, que foi o vegetal escolhido para produzir este 

combustível no Brasil. Os fatores que determinaram essa escolha 

foram: 1) grande extensão territorial do país; 2) o clima propício para 

a cultura da cana; 3) o domínio da tecnologia da fabricação do 

etanol. (ANDRADE, 2009, p. 4) 

 

Em contrapartida, haviam externalidades ambientais em decorrência a produção 

de etanol no Brasil. A cidade de Campos foi desmatada num raio de 80 km num período 
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de 70 anos para que houvesse o abastecimento dos engenhos e das usinas, posteriormente 

(SMINDERLE, 2009). 

Após a queda do preço do barril de petróleo, de US$ 40 para US$ 30, em 1986, 

houve um desestímulo na continuação do projeto. “Desta forma, já não compensavam 

mais os gastos do governo brasileiro para manter os preços, com subsídios e a garantia da 

compra dos estoques de álcool pela Petrobras. ” (ANDRADE, 2009, p. 7).  

Dessa forma, a partir de 1989 inicia o processo de falência das usinas campistas 

(SMINDERLE, 2009). Eram muitos desafios para manter o polo industrial ativo. A região 

necessitava de recursos hídricos e a produção era ineficiente, se comparado as outras 

regiões do país. 

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível), 

em 2004, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB), com o objetivo inicial de introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira. 

Em março de 2020 é previsto que 12% de teor de biodiesel esteja presente no diesel fóssil. 

Segundo a Petrobrás, “o biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes 

renováveis, que substitui total ou parcialmente o óleo diesel”. (Ministério Minas e Energia 

- MME, 2007, p. 18). 

Em resumo, mesmo que cria-se políticas públicas para a criação de novos 

mercados e estímulo de novos hábitos de consumo, é necessário levar em consideração 

as externalidades negativas, que neste caso, são externalidades ambientais. Quem paga 

por estes custos indiretamente é o meio ambiente, que possui a sua capacidade de 

resiliência comprometida e a população que sofre com a poluição. 

Além das emissões de dióxido de carbono (CO²) na atmosfera, existem outras 

externalidades geradas pelo consumo do automóvel, como a poluição sonora e os 

acidentes de trânsito, este último gera gastos ao Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo 

Moraes (2017) um estudo realizado pelo IPEA (2016), titulado “Mortes por Acidentes de 

Transporte Terrestre no Brasil: Análise dos Sistemas de Informação do Ministério da 

Saúde”, no ano de 2013, ocorreram 43 mil mortes em acidentes de trânsito no Brasil, 

sendo 21 mortes a cada 100.000 habitantes. Em relação aos gastos com os acidentes de 

trânsito, Moraes (2017) explica que: 

 
Quanto aos gastos com internações por conta dos acidentes de 

trânsito no Brasil, segundo a pesquisa do IPEA (2016), observou-se 

que de 2010 a 2014, esses gastos somaram mais R$ 250 milhões por 

ano durante esse período, que somados correspondem a mais de R$ 

1 bilhão.  (MORAES, 2017, p. 1) 
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Outro ponto a ser levado em consideração é a relação entre o motorista e o ciclista. 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existe uma hierarquia na 

responsabilidades no trânsito, conforme a Figura 8. 

 

 

Figura 7: Hierarquia no trânsito 

Fonte: http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-

fiscalizacao/  

 

Porém, observa-se no dia-a-dia existe uma disputa por espaço nas vias. Os 

motoristas, ciclistas e pedestres não se relacionam de forma harmônica no trânsito. Em 

Campos dos Goytacazes esta relação é bastante evidente. Outra questão é que a 

responsabilidade dos condutores que possuem veículos maiores deixa a desejar. 

Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde - Datasus e o Ministério da Saúde, mostra que houveram 1.262 mortes 

de ciclistas no Brasil neste período, havendo, em média, 35 mortes por dia. Houve um 

gasto pelo SUS de R$ 14.150.676,93 para o tratamento dos acidentados. Existe a 

necessidade de implantação de projetos de educação no trânsito para todos os transeuntes 

e ciclistas, não apenas aos motoristas. 

 Em 2010, a prefeitura campista lançou o projeto “Trânsito e Educação na mesma 

direção” sendo desenvolvido pela Empresa Municipal de Transportes (EMUT), em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação e em 2018, a prefeitura de Campos, 

junto com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), implantaram a primeira 

turma do programa “Agentes Educadores de Trânsito. Ambos os projetos não se 

encontram mais em atuação. 

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/hierarquia-de-responsabilidades-definida-na-lei-para-o-transito-brasileiro-caminhoes-onibus-e-carros-devem-protecao-pedestres-ciclistas-motociclistas-para-seguranca-nas-vias-publicas.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/legislacao-e-fiscalizacao/hierarquia-de-responsabilidades-definida-na-lei-para-o-transito-brasileiro-caminhoes-onibus-e-carros-devem-protecao-pedestres-ciclistas-motociclistas-para-seguranca-nas-vias-publicas.aspx
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Ainda sobre as externalidades negativas, o aumento do uso do automóvel também 

atinge o patrimônio histórico e cultural da cidade. Alguns casarões antigos que não foram 

tombados como patrimônio cultural, devido a suas características estéticas e 

arquitetônicas, acabaram sendo abandonados pelos respectivos proprietários. Dessa 

forma, após o comprometimento total da estrutura do imóvel, o mesmo é debolido e 

assim, criaram-se novos estacionamentos.  

Mais uma vez, a cidade acaba perdendo porque o seu patrimônio histórico é pouco 

explorado e valorizado, fazendo com o que o município não tenha tantos atrativos 

turísticos. Uma possibilidade de arrecadação para o município é perdida por conta da falta 

de interesse ou  recursos da gestão pública local para desenvolver e investir no turismo 

cultural da cidade. Para Puglia “a preservação do patrimônio arquitetônico de uma cidade 

tem a sua importância ao demonstrar os traços culturais de uma sociedade, com a proteção 

de atos legais para sua concretização”. (PUGLIA, 2011, p.8). 

2.4.2 As externalidades positivas a partir do uso da bicicleta 

O uso da bicicleta está previsto no CTB, promulgado pela Lei Federal  

nº 9503/1997 e representa uma possibilidade a favor do seu uso como um veículo de 

mobilidade sustentável. A bicicleta está definida no CTB como um “veículo de propulsão 

humana, dotado de duas rodas e não similar à motocicleta, à motoneta ou ao ciclomotor. 

” (Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, art.57). 

Xavier (2004) considera que a bicicleta é mais eficiente energeticamente que 

todos os demais veículos: possui alta flexibilidade; especialmente em situações de 

congestionamento de tráfego; é um meio de transporte; é um instrumento de lazer; 

contribui para a melhoria da saúde dos usuários; e exige modestas infraestruturas para 

circulação e estacionamento.  

Na mobilidade urbana, na cidadania, na inclusão social, além de ser 

instrumento de lazer, de competição, de exercícios físicos e de saúde 

preventiva. Na visão ambiental a bicicleta é o símbolo mundial do 

transporte sustentável” (CASTAÑON apud BANTEL, 2011, p. 26). 

 

 Castanõn (2011) destaca a importância da relação da mobilidade como fator de 

promoção do desenvolvimento quando consideram que não é possível falar em equidade 

social ou qualidade de vida se apenas alguns grupos na sociedade são atendidos por um 

sistema de transporte. 

Para Silva (2008), o incentivo ao uso da bicicleta contribui para a diminuição das 

taxas de ozônio e de monóxido de carbono na natureza seja pela redução da poluição 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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sonora. Além do mais, haveria menos gastos do Sistema Público de Saúde em relação aos 

acidentes causados pelos automóveis e melhor qualidade de vida da população.  

A mobilidade urbana sustentável se insere neste debate como um potencial 

energético humano.  Segundo Andrade et.al (2016, apud Illich, 2005): 

 
[...] a bicicleta representa o ponto ótimo da mobilidade, por permitir 

que o ser humano se desloque com o máximo de eficiência sem 

ultrapassar um limite de velocidade que, segundo o autor, seria 

corruptor do ambiente social das cidades. Ou seja, a bicicleta 

mantém, em menor escala, o benefício cognitivo de percepção, 

reconhecimento e investigação urbana, ao mesmo tempo em que 

permite maior eficiência e velocidade nos deslocamentos. 

(ANDRADE et al, 2016, p. 198) 
 

Locais onde há mais espaços públicos, em detrimento de vias, mais calçadas e 

ciclovias, do que estacionamentos terão uma população com mais tempo para si, além de 

maior envolvimento coletivo, porque as ruas livres dos carros atraem pessoas que podem 

interagir longe dos perigos do automóvel. Segundo Maciel (2015): 

 
Na visão de Banister (2008) promover a caminhada e o ciclismo, 

realocar o espaço para o transporte público e produzir políticas de 

transporte, podem reduzir os níveis de utilização do automóvel e 

seguir para o desenvolvimento de uma nova hierarquia de transporte. 

Incentivos na direção do ciclismo para viagens ao trabalho pode ser 

uma forma rápida e ampla de promover uma mobilidade mais 

sustentável, como também privilegiar aqueles que já utilizam esse 

meio de transporte. A bicicleta pode ser um modal facilitador na 

reversão do quadro de dependência do automóvel e os problemas 

gerados pela sua cultura. (MACIEL, 2015, p. 2) 
 

Um estudo realizado em 2018 titulado “Impacto Social do Uso da Bicicleta em 

São Paulo”, realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), 

mensura "como elemento transformador da realidade social em três áreas centrais (...) 

Meio Ambiente, Saúde e Economia".  Abaixo um trecho da pesquisa em relação a essas 

áreas centrais: 

 

Ele usa como base o conceito de viagens pedaláveis, ou seja, sem 

muita dificuldade para serem feitas de bike. São considerados 

pedaláveis os deslocamentos de até 8 km de distância realizados 

entre 6h e 20h por pessoas com até 50 anos. Para as pessoas cujos 

deslocamentos se enquadram nesse perfil, a economia mensal média 

seria de 138 reais para quem usa ônibus e 451 reais para que usa 

automóvel. Estes valores foram calculados com base no valor da 

tarifa à época do estudo (3,80 reais) multiplicada por 20 dias úteis, 

http://cebrap.org.br/


 

 

40 

 

e do gasto mensal com automóvel no mesmo período. 

(CEBRAP, 2018 p. 15) 

 

 Se este mesmo estudo fosse aplicado hoje na cidade de Campos dos Goytacazes, 

num percurso de até 8 km realizado diariamente, o ciclista obteria haveria uma economia 

mensal de R$ 110,00 por mês e R$ 1320,00 no ano (usando como base neste cálculo a 

tarifa atual R$ 2,75, multiplicado por 20 dias úteis). 

 Segundo a Aliança Bike e a LABMOB/UFRJ em um levantamento realizado em 

2015, existem no Brasil, 8.320.000 ciclistas. Estes ciclistas deixam de emitir 17.364.672 

toneladas por ano de CO² na atmosfera. Ainda, segundo a mesma pesquisa, a expectativa 

de vida do paulistano se diminui em 3,5 anos por conta da poluição do ar. Isso mostra que 

é preciso dar ênfase a estas pesquisas e buscar alternativas possíveis, pois trata-se não 

apenas de economia, mas de um problema que interfere diretamente na saúde pública da 

população. De acordo com Araujo (2012): 

 
[...] a mobilidade, dentre outros fatores, está relacionada à qualidade 

de vida dos locais de moradia das pessoas, e para onde, e como se 

deslocam, devendo estar articulada com o plano de desenvolvimento 

da cidade, e com a democratização dos espaços públicos, conferindo 

prioridade às pessoas e não aos veículos. (ARAUJO, 2012, p. 19) 
 

 Segundo um estudo publicado por Pereira et al (2015), em relação ao impacto das 

externalidades positivas na saúde da população ciclista, diz que: 

 

[...] o uso da bicicleta – enquanto prática de exercício físico – reduz 

o risco de obesidade, melhora o condicionamento e a taxa de 

circulação sanguínea, tratando de problemas ligados à ansiedade e, 

até mesmo, possibilitando o desenvolvimento maior de neurônios 

que trabalham diretamente em tarefas de memória e aprendizado. 

Sem mencionar os impactos na redução dos riscos de doenças 

crônicas, como as patologias ligadas ao coração, derrame, diabetes 

tipo dois e alguns tipos de câncer”. (ALIANÇA BIKE, 2018, p. 149) 
 

 Além destes benefícios, o mesmo estudo mostra que uso da bicicleta como 

atividade física e meio de transporte reduz o risco de obtenção de doenças crônicas, como 

derrame; diabetes do tipo 2 e alguns tipos de câncer. 

 Existe também os benefícios emocionais da prática ciclística. Há alterações 

positivas no humor; melhora a qualidade do sono; reduz níveis de estresse, ansiedade e 

depressão. Segundo Soares (2015), a inclusão da bicicleta nas cidades brasileiras é 

possível, “mas ela deve ser considerada como elemento integrante do novo desenho 
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urbano necessário para dar suporte à Mobilidade Urbana Sustentável” (BIANCO, 2008, 

p.3). 

 

2.5 A mobilidade urbana em Campos dos Goytacazes 

 A cidade de Campos dos Goytacazes foi a primeira cidade sul-americana a receber 

iluminação elétrica pública, em 1883, implantada por D. Pedro II. (Prefeitura de Campos, 

2018). Vale ressaltar que a cidade foi de extrema importância na época do 

desenvolvimento da economia açucareira do Brasil-Colônia à República. Isso favoreceu 

a implantação do primeiro serviço de transporte público realizado sem tração animal, o 

bonde elétrico, a partir de 1916. (MAIA, 2018). 

Segundo Araújo (2015), em 1954, a cidade recebeu os primeiros trólebus (ônibus 

elétricos) e em 1964 encerrou o serviço de bondes na cidade. O serviço de trólebus esteve 

presente até 1967. “Ao desaparecer o bonde e/ou trólebus, o transporte por ônibus 

assumiu definitivamente os serviços de transporte urbano em Campos. ” (ARAUJO, 

2015, p. 44). 

Depois de um passado de sucesso em relação à economia açucareira, o 

desenvolvimento da indústria do álcool e a queda de ambos os setores, a cidade campista 

descobre em 1974, petróleo em sua bacia sedimentar e assim, muda-se novamente a 

configuração econômica da cidade. Segundo a Petrobrás, a Bacia de Campos é a principal 

área sedimentar já explorada na costa brasileira. 

Porém, a cidade campista além de possuir historicamente uma importância 

econômica para o estado do Rio de Janeiro e para o país, a cidade convive com altos 

índices de desigualdade social, que também possuem impactos na mobilidade urbana: 

  

Campos apresenta um padrão de segregação socioespacial do tipo 

centro-periferia clássico: uma área central (localizada à margem 

direita do Rio Paraíba do Sul, na metade sul do município cortado 

por este rio) rica, bem dotada de infraestrutura técnica e urbana, 

concentradora dos melhores e mais diversificados serviços e 

comércio, população com maior poder aquisitivo, menor índice de 

desemprego e predominantemente branca, ao passo que quanto mais 

afastado deste centro (vetor oeste e norte do município), os 

indicadores socioeconômicos vão se deteriorando, assim como o 

padrão de vida da população, seu acesso a serviços básicos (moradia, 

transporte, saúde, educação e segurança) etc. (RAMOS, 2015, p. 75) 
 

Uma forma de ilustrar a desigualdade na cidade é apresentando os indicadores 

demográficos e econômicos do município. Campos possui, atualmente, 507.548 mil 

habitantes (IBGE, 2018), divididos em: Campos, Guarus e seus 14 distritos.  
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De acordo com o IBGE (2018), 37,7% da população campista, cerca de 189.790 

habitantes, vivem com rendimentos mensais de até meio salário mínimo, ou seja, 

R$ 477,00. A tarifa, cobrada a R$ 2,75, em deslocamentos diários em 20 dias úteis, 

representaria um gasto mensal com transporte público de R$ 110,00, sendo estes, 

equivalente a 23,06% da renda dessa população mais carente. 

O gasto com transporte público compromete a renda desta população e o seu 

acesso à cidade, já que a mobilidade é essencial no dia a dia. Por conta disso, nota-se no 

que outras formas de mobilidade são adotadas pela população de baixa renda, através do 

uso das bicicletas e outros.  

 Para favorecer esta população, ano de 2009, no primeiro mandato da ex-prefeita 

Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira (Rosinha Garotinho), foi criado o projeto 

de Lei Municipal nº8.078/2009, conhecido como “Programa Campos Cidadão”. De 

Acordo com a Lei Municipal nº8.078/2009: 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Campos dos 

Goytacazes, o Programa Campos Cidadão, que assegurará aos 

munícipes usuários do serviço convencional de transporte coletivo 

municipal, devidamente cadastrados, a concessão de benefício 

tarifário para pagamento de valor único de R$ 1,00 (um real), para 

utilização de qualquer linha de ônibus e em qualquer trecho situado 

no território municipal. Parágrafo Único ‐ O benefício tarifário 

concedido aos munícipes será subsidiado pelo Município no 

equivalente à diferença entre o valor pago pelo usuário e o valor da 

tarifa a ser arbitrada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal 

mediante decreto específico. 

 

Além do projeto de Lei Municial em relação a mobilidade campista, a nossa 

atenção vai para a implantação da Lei 12.587/12, em 3 de janeiro de 2012, conhecida 

como a Lei da Mobilidade Urbana, que atuou no planejamento da mobilidade das cidades 

como um todo. A Lei trata-se da participação de usuários no planejamento, fiscalização 

de políticas de transporte em cidades com mais de 200 mil habitantes (MAMANI, 2017). 

  Medeiros (2017) informa que a cidade de Campos estava sendo pressionada para 

implantar um plano de mobilidade urbana pois, apenas 25% dos municípios com mais de 

20 mil habitantes haviam realizado algum projeto em relação à mobildade. No ano 

seguinte, ocorreu as jornadas de junho pelo país e uma das reivindicações era sobre uma 

mobilidade urbana acessível. Os atos também ocorreram na cidade de Campos, como 

mostrado na Figura 9. Após as reivindicações sociais e a pressão do governo federal, a 

cidade criou a Lei Municipal nº 8.397/2013. Segundo Medeiros (2017): 
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[...] autorizando o poder Executivo Municipal a criar e 

regulamentar estacionamentos públicos de bicicletas, 

localizados em lugares estratégicos do município, como locais 

próximos a terminais rodoviários, centros comerciais, 

empresas, mercados e etc.”(MEDEIROS, 2017, p.12).  

 

Desta forma, haveria um maior estímulo para a utilização da bicicleta na região 

central da cidade. A partir de 2014, o Programa Cartão Cidadão necessitou de uma nova 

reformulação por conta dos conflitos entre os empresários e a prefeitura em torno do 

valor da subvenção e da adequação dos repasses, “e envolveu, nos momentos mais 

críticos o Ministério Público Estadual” (MAMANI, 2017).  

Os repasses para as empresas eram feitos pelo IMTT, através do FUMTRANS – 

Fundo Municipal de Transporte, o qual fazia um levantamento do número total de 

passageiros que utilizavam o cartão Campos Cidadão e o correspondente valor pago a 

título de subsídio, a fim de serem feitas as devidas deduções ou acréscimos de valores 

para os repasses subsequentes (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2014).  

No mesmo ano, além da reformulação do Projeto Cartão Cidadão, a prefeitura 

ampliou a quantidade de vias destinadas aos ciclistas e realizou a manutenção de algumas 

ciclovias e ciclofaixas. O diretor de Projetos Viários do IMTT, informou em 2014 que 

Campos possuía mais de 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. (Site da prefeitura, 

2014). Desde então não houve uma expansão das vias para os ciclistas na cidade.  

Como informado por Medeiros (2017) e Mamani (2017), no período de 

relançamento do Programa Campos Cidadão para a obtenção de novas licitações, foi 

criado o Conselho Municipal de Transporte e em 2016, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana.  

Após o interrompimento do Programa Campos Cidadão no dia 29 de Setembro de 

2017, através do DECRETO Nº 194/2017, agravou-se ainda mais os problemas da 

mobilidade na cidade de  Campos e foi notado um aumento dos ciclistas na região central 

da cidade.  

Sendo assim, era impossível manter a passagem congelada por R$ 1,00 sem levar 

a consideração a inflação, a depreciação dos veículos e o gasto com combustível por conta  

dos extensos deslocamentos na cidade para atender a demanda da população. Segundo o 

IBGE (2018) cidade campista possui 4.032 km², sendo a maior cidade do interior do 
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estado do Rio de Janeiro, por isso há altos custos para manutenção do transporte público 

da cidade. 

A partir do mesmo ano, 2017, houve um aumento de 36,36% na passagem dos 

ônibus (que na realidade já cobravam o valor de R$ 2,75, porém com o programa o valor 

que os passageiros pagavam era de R$ 1,00 e o repasse de R$ 1,75 restante era realizado 

pela prefeitura às empresas de ônibus) e 37,5% no valor da passagem nas vans, que 

cobravam uma tarifa à R$ 2,00 e passou a cobrar o mesmo valor dos ônibus. 

No início de 2018, o CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos) emitiu uma 

nota em relação à mobilidade. Com a alta no valor da passagem, o primeiro impacto 

observado seria no comércio. A população impossibilitada de arcar com as custas do 

transporte, não poderia se deslocar pela cidade e isso impactaria diretamente em seu 

consumo e nas vendas do comércio (outra principal fonte de renda do município). Abaixo 

uma nota da CDL em relação a mobilidade na cidade: 

Temos uma geografia extensa que nos coloca na condição de maior 

município territorial do Estado do Rio de Janeiro. O problema em 

Campos se agrava pela distância dos seus distritos, as pessoas 

precisam de mobilidade para trabalhar, para estudar, para o lazer, 

para viver. A solução desse problema deve estar no topo da agenda 

político-administrativa. Problema esse que perpassa algumas 

administrações municipais, problema que vem se agravando há 

vários anos em nossa cidade.  Dessa forma, a CDL externa sua 

preocupação com o caos promovido no transporte público nos 

últimos tempos. Mas temos confiança que as partes envolvidas irão 

encontrar uma solução para esse grave problema. (CDL Campos 
02/02/2018). 

 Em novembro de 2018, a prefeitura organizou uma palestra com o tema 

“Mobilidade Urbana: haverá futuro para as cidades? ”, para os secretários, 

superintendentes e demais gestores municipais. Nessa discussão, houve a sugestão para 

atualização do Plano Diretor da Cidade, com a inclusão da mobilidade urbana sustentável.   

No ano seguinte, iniciou-se uma nova fase de debates sobre a revisão do Plano 

Diretor Participativo e implantação do Plano de Mobilidade Sustentável.  

 
Mais do que discutir a questão do transporte público, discutir a 

mobilidade sustentável é partir do uso e ocupação do solo, por isso, 

está inserido na questão do Plano de Mobilidade Sustentável que é 

um assunto transversal ao Plano Diretor e suas leis complementares.  

(Prefeitura de Campos, 2019) 

Existe um interesse pela mudança da estrutura modal atual da cidade. Abaixo, na 

Figura 8, segue o calendário dos próximos encontros em relação às leituras comunitárias 

do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Sustentável. Até a conclusão deste trabalho, não 
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houve informações concretas sobre o andamento da configuração do novo Plano Diretor 

da cidade.  

 

 

Figura 8: Plano Diretor 2019 

Fonte: Prefeitura de Campos (2019). 

 

As mudanças mais estruturais na mobilidade urbana da cidade foram notadas em 

2019. A prefeitura licenciou as vans e as transferiu para a circulação nos distritos e 

manteve a circulação no eixo urbano com exclusividade para os ônibus. 

A prefeitura criou 6 terminais (A, B, C, D, E e F), onde a população que vem dos 

distritos campistas de van realizam uma baldeação para o ônibus e possuem acesso a 

região central da cidade. Todas essas medidas foram tomadas para tentar minimizar o 

trânsito. Para facilitar essa comunicação, a prefeitura criou, em parceria com a 

Universidade Campos Mendes, o aplicativo chamado Mobi Campos, que mostra em 

tempo real a localização de todos os ônibus que circulam na região urbana do município 

e os respectivos terminais.  

Além de auxiliar os passageiros de ônibus, o aplicativo mostra a relação de todas 

as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas da cidade, favorecendo inclusive os ciclistas no seu 

trajeto do dia a dia. Em tempos atuais é essencial que a tecnologia seja utilizada a favor 

da população.  
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Para favorecer a mobilidade na cidade, é necessário que hajam incentivos ao uso 

da bicicleta no meio urbano, em trajetos que sejam pedaláveis (de até 8 km) e na região 

central da cidade, pois favoreceria a todos. Como citado por Maciel (2015): 

 

Políticas de transporte direcionadas a promover uma mobilidade 

mais justa, democrática e menos onerosa, se tornaram um 

importante busca por parte de muitas economias. Efetivamente é 

percebida a preocupação com os problemas e sobre como mitiga-

los. Dentre as alternativas de promoção de transporte sustentável, a 

caminhada, o ciclismo e o transporte público coletivo, são as 

principais estratégias que protagonizam a busca por uma nova 

realidade na distribuição modal. (MACIEL, 2015, p. 1) 
 

Entendia-se por mobilidade urbana o deslocamento em fluxo de veículos (LIMA, 

2014), procurando priorizar sua velocidade e comodidade. Para mudar o paradigma das 

cidades, em especial no município campista é preciso entender a mobilidade urbana como 

o movimento de pessoas e o uso da bicicleta contribui e muito para que as pessoas vivam 

a cidade de forma mais humanizada. 

 

2.6 Um panorama sobre as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas (CCC)  

 Segundo o aplicativo Mobi Campos, a maior cidade do norte fluminense possui 

ao todo: 8 ciclovias, 12 ciclofaixas e 2 ciclorrotas. A Figura 9  mostra um estudo do Centro 

de Estudos da Metrópole, sobre a diferença entre as CCC. 

 

 
Figura 9: Definição de CCC 

Fonte: CEM-USP. 

 

Dentre as três vias destinadas aos ciclistas, as ciclofaixas e ciclorrotas necessitam 

de menos recurso para a sua infraestrutura. Em contrapartida haveria uma mudança na 

quantidade de faixas destinadas para os automóveis e alteração na dinâmica do trânsito. 
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Para a construção das ciclovias, há necessidade de espaço. De qualquer forma, para a 

implantação dessas vias é necessário um estudo e um ótimo planejamento.  

Em Guarus, distrito próximo à região central da cidade, as vias destinadas aos 

ciclistas estão presentes em 12 bairros e em Campos, em 32 bairros.   

Primeiramente, são apresentadas as informações sobre as CCC do distrito de 

Guarus e com ênfase na estrutura das demais vias das periferia de Campos. A partir dos 

dados da Tabela 5, verifica-se que em Guarus boa parte das ciclovias concentram-se 

próximo a Beira Rio, no bairro Jardim Carioca, por conta da proximidade com a região 

central da cidade. Ao todo, foram contabilizados 12.400km de ciclovias e ciclofaixas na 

região (Fonte desenvolvida pela autora). 

Tabela 5:  Distribuição das ciclovias em Guarus 

NOME CLASSIFICAÇÃO EXTENSÃO BAIRROS QUE ABRANGE

Antonio de Castro Ciclovia 450 m Pq. Zuza Mota e Pq. Niterói

Av. Souza Mota* Ciclofaixa 1,0 km Parque Vera Cruz

Messias Urbano dos Santos Ciclofaixa 700 m Pq. Vicente Gonçalves Dias

Nazário P. Gomes* Ciclovia 1,4 km Pq Vera Cruz e Pq Santa 

Pedro R. Vasconcelos Ciclofaixa 400 m Pq. Alvorada

Ponte Alair Ferreira* Ciclovia 500 m Ponte sob o Rio Paraíba

Ponte Barcelos Martins Ciclofaixa 450 m Ponte sob o Rio Paraíba

R. Salo Brand Ciclofaixa 2,2 km Jd. Carioca, Parque Alvorada

12.400 km

PANORAMA DAS CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLOROTAS EM GUARUS (2019)

Bartolomeu Lisandro Ciclofaixa 2,4 km
Pq. Sto Antonio, Pq. Jd 

Carioca e Pq. Vicente 

José C. Pinto Ciclovia 2,9 km

Pq. Vicente Golçalves Dias, Pq. 

Calabouço, Pq. Sta Clara, Pq. 

Barão do Rio Branco, Pq. Zuza 

Mota, Pq. Novo Mundo

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Aplicativo Mobi Campos e Google Maps. 
 

Observa-se que as ciclovias e ciclofaixas que não se interligam, encontram-se nos 

bairros mais periféricos e distantes da região central, trazendo um maior isolamento da 

região. Com relação à Campos, o cenário é o mesmo. Como ilustrado na Tabela 2, a 

ciclorrota do distrito Goytacazes e a ciclofaixa Newton Guaraná, no bairro Parque Penha, 

não fazem ligação com outras CCC. Ambos os locais fazem parte das regiões mais 

periféricas da cidade. 

Sendo assim, para Sachs (2006), uma mobilidade urbana sustentável só ocorrerá 

caso haja a inclusão das camadas sociais não favorecidas e a formação de uma nova 

cultura local, visando o coletivo e não os interesses individuais.  

A falta em acessibilidade em países como o Brasil ressalta a exclusão social das 

camadas de menor o nenhum poder econômico. Xavier (2006) esclarece que uma das 
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formas de minimizar a desigualdade social no meio urbano é o investimento na 

mobilidade, pois a falta de acesso à mobilidade agrava a exclusão social. Sem o acesso 

mínimo a cidade, a população não consegue trabalhar e estudar. Além do mais, a 

população com baixos recursos habitam em regiões que não possuem investimentos 

adequados em cultura e lazer, intensificando ainda mais  a marginalidade. 

A Figura 12 mostra a relação das principais CCC da região central de Campos dos 

Goytacazes. Estes foram os locais escolhidos para o desenvolvimento desta pesquisa a 

partir da aplicação dos questionários. O objetivo era conhecer o perfil dos ciclistas e não 

ciclistas que frequentam a região central da cidade. 

 

 

Figura 10: Mapa das principais CCC do município campista 

Fonte: IBGE; GOOGLE EARTH 

 

As principais CCC abordadas nesta pesquisa são: Ciclovia Arthur Bernardes; 

Ciclovia 28 de março; Ciclovia Felipe Uebe e a Ciclovia Alberto Lamego. Os dados da 

Tabela 2 mostram que, a Ciclovia Arthur Bernardes possui 6,4 km de extensão e está 

localizada na proximidade dos seguintes bairros: IPS, Parque Aurora, Parque Fazenda 

Grande, Parque Rosário, Parque São Lino, Parque Dr. Beda, Parque Flamboyant, Jardim 

Flamboyant II, Vila da Rainha. Ela está interligada com a Ciclovia28 de março, com a 
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Ciclofaixa R. Caldas Vianas, com a Ciclofaixa R. Dr. Abot Escobar e com a Ciclovia 

Alberto Lamego. (Fonte: desenvolvido pela própria autora). 

A Ciclovia 28 de março possui 5,6 km de extensão e está localizada na proximidade 

dos seguintes bairros: Parque Presidente Juscelino, Parque Avenida Pelinca, Parque João 

Seixas, Parque Turf Club, Jardim Flamboyant II, Parque Fazenda Grande e Parque 

Tarcisio Miranda. Ela está interligada com a Ciclofaixa R. Coronel Germano de Castro, 

Ciclo-rota Barão de Miracema, Ciclofaixa Av. José Alves de Azevedo, Ciclovia Felipe 

Uebe, Ciclovia Arthur Bernardes, Ciclovia Arthur Cardoso Filho e Ciclovia Lourival 

Martins. (Fonte: desenvolvido pela própria autora). 

A Ciclovia Felipe Uebe possui 1,2 km de extensão e está localizada na proximidade 

dos seguintes bairros: Parque Turf Club e Parque Salo Brand. Ela está interligada com a 

Ciclovia 28 de março, Ciclofaixa R. Caldas Viana, Ciclofaixa R. Dr. Abot Escobar e 

Ciclovia Alberto Lamego. (Fonte: desenvolvido pela própria autora). 

A Ciclovia Alberto Lamego possui 3,2km de extensão e está localizada na 

proximidade dos seguintes bairros: Lapa, Parque Califórnia, Parque Salo Brand, Horto e 

Vila da Rainha. Ela está interligada com a Ciclovia Arthur Bernardes, Ciclovia Felipe 

Uebe e suas proximidades, a Ciclofaixa 7 de setembro. Ao todo, contabiliza-se 48.250 

km de ciclovias na cidade. (Fonte: desenvolvido pela própria autora). 

A região central acaba sendo a mais privilegiada da cidade, pois boa parte dessas 

vias passam ou se interligam através dela. Além do mais, é o local que se encontra boa 

parte das empresas, comércios, serviços, faculdades e etc, fazendo com o que o fluxo de 

pessoas seja intenso em suas proximidades.  

Dessa forma, existe uma prioridade no acesso à região central através das CCC, 

mas é preciso ampliar a extensão dessas vias destinadas aos ciclistas para que haja maior 

segurança no trajeto oposto (do centro para a periferia). 

A Tabela 6, abaixo, mostra o panorama das CCC em Campos. Se compararmos as 

CCC na periferia (em Guarus) com a região central de Campos, observamos que ambas 

possuem mais acesso a região central da cidade e que poucas não são interligadas. 
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Tabela 6: Distribuição das ciclovias em Campos 

NOME FORMATO TAMANHO BAIRROS QUE ABRANGE

 7 de Setembro Ciclofaixa 1,3 km Lapa, Pq. Oliveira Botelho e Centro

 Alberto Torres Ciclofaixa 3,0 km

 Arthur Bernardes Ciclovia 6,4 km

IPS, Pq Aurora, Pq. Fazenda Grande, Pq. Rosário, Pq. 

São Lino, Pq. Dr. Beda, Pq. Flamboyant, Jd. 

Flamboyant II, Vila da Rainha. 

 Barão de Miracema Ciclorota 1,2 km Parque Avenida Pelinca

 Coronel Germano de Castro Ciclofaixa 600 m Pq. São Caetano, Pq. Presidente Juscelino

 José Alves de Azevedo Ciclofaixa 1,6 km Centro

Arthur Cardoso Filho Ciclovia 1,7 km Parque Jockey Clube e Novo Jockey

Caldas Viana Ciclofaixa 2,7 km
Pq. Turf Club, Jd. Flamboyant II, Pq. Flamboyant, Pq. 

Benta Pereira e Pq. Jockey Club

Felipe Uebe Ciclovia 1,2 km Chácara João Ferreira e Pq. Turf Club

Goytacazes* Ciclorota 900 m Goytacazes

Lourival Martins Ciclovia 2,8 km

Jd. das Acácias, Pq. Do Prado, Pq. Bela Vista, Res. Sto 

Antonio, Pq. Imperial, Pq. Varanda do Visconde, Pq. 

Angélica e Pq. Tropical

Newton Guaraná* Ciclofaixa 850 m Jd. Das Acácias e Penha

35.850 km

Legenda*: não faz ligação com outra ccc

Alberto Lamego Ciclovia 3,2 km
Pq. Califórnia, Pq. Salo Brand, Pq. Bouganville, Horto, 

Vila da Rainha e Pq. Maciel

Dr. Raul Abot Escobar Ciclofaixa 2,8 km
Pq. Oliveira Botelho, Pq. Salo Brand, Vila da Rainha, 

Pq. Jockey Club

PANORAMA DAS CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLOROTAS EM CAMPOS E DISTRITOS (2019)

Centro, Pq. Alberto Torres, Pq. São Salvador, Jd. Maria 

de Queiroz

28 de março Ciclovia 5,6 km

Pq. São Caetano, Pq. Santo Amaro, Pq. Av. Pelinca, 

Pq. Fazendinha, Pq. José do Patrocinio e Pq. Tarcisio 

Miranda

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Aplicativo Mobi Campos e Google Maps. 

 

Segundo a Aliança Bike (2018): 

 

Entre 2007 e 2017 foram realizados 124 projetos de pesquisa 

centrados na bicicleta no Brasil. Esses projetos se distribuíam em 16 

das 27 Unidades da Federação e envolveram 270 pesquisadores, 

considerando doutores, mestres, doutorandos, mestrandos e 

estudantes de graduação. Ao todo, foram mobilizados cerca de R$ 

3,7 milhões para o financiamento dessas pesquisas. (ALIANÇA 

BIKE, 2018, p. 108).  
 

 O estado do Rio de Janeiro possui 19 projetos de pesquisa sobre mobilidade 

urbana sustentável a partir do uso da bicicleta; as instituições que contribuem para essas 

pesquisas é a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Ao todo, são 27 pesquisadores e uma estimativa de repasse de R$ 

491.200,00 para a realização das pesquisas.  

 Na cidade de Campos dos Goytacazes existem muitas pesquisas sobre mobilidade 

urbana sustentável ou mobilidade por bicicleta.  
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Araújo (2012), realizou uma pesquisa no qual trouxe uma grande compreensão 

em relação ao Programa Cartão Cidadão e o seu impacto social. Já Maciel (2015), além 

de trazer muitas discussões teóricas acerca do tema, o seu trabalho está contribuindo na 

construção do debate sobre o desenvolvimento do novo plano diretor da cidade.  

Gomes e Araújo (2017) trouxe uma grande compreensão em relação a infraestrutura 

das ciclovias, conforme as normas padrão. Além do mais, foi a primeira pesquisa 

realizada na tentativa de traçar o perfil dos ciclistas campistas. 

 Lamim (2014) trouxe uma grande contribuição em relação a apresentação dos 

problemas sociais sofridos por Macaé, pelo aumento do número de automóveis e o 

comparativo com as soluções adotadas por outros países. Além de ter sido uma grande 

inspiração na investigação do surgimento da bicicleta na sociedade.  

 Medeiros (2017) enfatizou a importância da participação popular em reivindicar 

melhorias na mobilidade da cidade. Além do mais, trouxe informações referentes ao 

posicionamento da prefeitura de Campos em relação a Lei de Mobilidade Urbana.  

 Junior, Nascimento e Ferreira (2014) abordaram a infraestrutura das ciclovias, que 

na época era 26km (diferente dos 50km que existe hoje), analisaram a questão da 

acessibilidade às ciclovias, que devem possuir uma infraestrutura adequada e abordaram 

as mudanças na política de mobilidade na cidade. 
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3 METODOLOGIA 

 Essa pesquisa pode ser considerada como qualitativa por envolver uma pesquisa 

bibliográfica e quantitativa por realizar uma coleta de dados o uso de ferramentas 

estatísticas para a sua análise.  

Com relação ao uso do questionário, o seu objetivo foi analisar o perfil dos 

ciclistas e não ciclistas em Campos. As entrevistas foram realizadas nos 13 estratos 

escolhidos e a abordagem para a aplicação dos questionários, foi realizada de forma 

aleatória. Dessa forma, os entrevistados eram ciclistas e não ciclistas. 

A partir dos resultados, foi observado qual a relação destes usuários com a 

bicicleta e a sua importância para o seu deslocamento no dia a dia.  

Foi abordado nesta pesquisa as seguintes variáveis qualitativas nominais tais como:  

 Idade – Essa variável foi escolhida para realizar a média de idade dos 

entrevistados; 

 Gênero – Essa variável foi escolhida para conhecer a proporção de homens e 

mulheres ciclistas; 

 Etnia – Essa variável foi escolhida para realizar um recorte racial dos 

entrevistados, pois segundo a CIDAC (2018), 50% da população campista é negra 

e parda; 

 Nível de escolaridade – Essa variável foi escolhida para analisar o índice de acesso 

à educação dos entrevistados. Campos possui um déficit escolar muito alto, 

apenas 12% da população chega no ensino médio (IBGE 2018). Dessa forma, foi 

analisado se ambos os entrevistados estão nessa média; 

 Profissão – Essa variável foi escolhida para realizar um recorte social, pois com 

altos índices de desigualdade na cidade, o objetivo desta variável é identificar as 

principais ocupações dos ciclistas entrevistados e a importância do deslocamento 

para o trabalho; 

 Bairro que reside – Essa variável foi escolhida para observar o acesso as ciclovias 

pelos entrevistados. Quanto mais próximo a uma ciclovia, maior o acesso a ela e 

consequentemente, maior seria a tendência para a utilização da bicicleta no dia a 

dia; 

 Motivações para o uso da bicicleta – Essa é a principal variável analisada. A partir 

das motivações verifica-se se a bicicleta é utilizada para a manutenção da saúde; 
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para a economia doméstica; pela comodidade ou como melhor opção em relação 

a outros meios de transporte; 

 Finalidade do uso da bicicleta: essa variável foi escolhida para identificar se a 

bicicleta é utilizada para lazer/esporte, conforme a necessidade ou meio de 

transporte; 

 Impedimento para o uso da bicicleta: essa variável foi escolhida para identificar 

os principais impedimentos por parte dos ciclistas e quais seriam as alternativas 

tomadas por parte da prefeitura para favorecer o deslocamento dos ciclistas; 

 Se possui um automóvel – Essa variável foi escolhida para identificar os ciclistas 

que também são motoristas, para analisar que a bicicleta faz parte da cultura local 

da cidade; 

 Conhecimento sobre Lei de Trânsito aplicada à ciclistas – Essa variável foi 

escolhida para identificar a quantidade de ciclistas que possuem conhecimento da 

lei, pois como já informado, desde 2019 não existem projetos em vigor sobre 

educação no trânsito. 

 Foi abordado nesta pesquisa a variável quantitativa discreta, frequência na 

utilização da bicicleta. Essa variável foi escolhida para identificar com qual frequência a 

bicicleta é utilizada no dia a dia e assim realizar uma associação com as motivações do 

uso da bicicleta. 

A partir da Teoria da Amostragem, foi utilizado o método de Amostragem 

Estratificada para uma população infinita (porque a cidade de Campos possui mais de 500 

mil habitantes), definindo quais locais que seriam aplicados os questionários e a 

quantidade de pessoas entrevistadas.  

O local escolhido foi a região central de Campos, pois trata-se de um local com 

mais densidade de pessoas. Após, foi definido o tamanho da amostra, o nível de 

mensuração das variáveis analisadas, o erro amostral, o nível de confiabilidade na 

pesquisa e o método de composição da amostra. 

O tamanho da amostra para a realização desta pesquisa foi dado por: 

n = 
𝑍².  �̂�.�̂�

𝑑²
 

Em que: 

n = número da amostra; 

Z² = abscissa da curva normal padrão, fixado nível de confiança; 

�̂� = é a estimativa pontual da proporção populacional p; 
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�̂� = 1 – �̂� = proporção amostral e 

𝑑² = erro amostral. 

O erro amostral máximo foi definido em 10% e o nível de confiabilidade da 

pesquisa, em 90%. Sendo assim, o tamanho da amostra foi: 

 

Z = 1,645 

𝑝 ̂= 0,5 

�̂� = 0,5 

𝑑 = 0,10 

n = 
1,6452.0,5.0,5 

0,10²
 = 67,65 

 

 Sendo assim, para que haja um nível de confiabilidade de 90% na pesquisa com 

um erro amostral de até 10%, o tamanho da amostra foi de 67,65. Sendo assim, foram 

coletados 70 questionários.  
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4. PESQUISA DE CAMPO 

4.1 Análise do perfil dos ciclistas da cidade de Campos 

 A pesquisa foi realizada nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2019. Dos 

70 entrevistados, foi definido uma média de aplicação de 5,38 questionários em cada um 

dos estratos escolhidos para compreender o perfil dos ciclistas e não ciclistas que 

frequentam a região central da cidade. 

 Foram selecionados 13 pontos na região central para a aplicação dos 

questionários, sendo estes: praça Jardim São Benedito, supermercado Superbom unidade 

13 de maio, Universidade Federal Fluminense (UFF), shopping Vips Center, Rodoviária 

central, Calçadão, Shopping 21 de abril, Praça São Salvador, Terminal da Beira Rio, 

Praça do Liceu, Parque Centro Shopping, Shopping Pelinca Square Center e Shopping 

Avenida 28. 

 Ambos os lugares escolhidos estão próximos as ciclovias e ciclofaixas de maior 

circulação pela região na cidade, ilustradas na Figura 9: Ciclovia Av. 28 de Março; 

Ciclofaixa Av. José Alves de Azevedo; Ciclofaixa Sete de Setembro; Ciclofaixa Alberto 

Torres e Ciclo-rota Barão de Miracema. 

A seguir, a análise dos resultados das variáveis escolhidas nas entrevistas: 

 

a) Idade: 

 A partir do cálculo de uma média aritmética simples: 

�̅� = 

 ∑𝑛
𝑥¡

𝑖=0

 

𝑛
 (1) 

 Em que se soma a idade de todos os entrevistados e divide pelo número total de 

entrevistados, encontra-se uma média de 32,2 anos. 

b) Gênero: 

 A escolha pelos (as) entrevistados (as) foi realizada de forma aleatória. Não havia 

qualquer intenção em se dar mais ênfase a um grupo do que outro. Conforme a figura 11, 

61% das entrevistadas são mulheres e 39% dos entrevistados são homens. Existem 

algumas particularidades na resposta de cada grupo, justamente por conta do seu gênero. 

As mulheres infelizmente sofrem assédio e mais violência no cotidiano, inclusive no 

trânsito. Então a escolha pela mobilidade no dia a dia acaba sendo afetada, fazendo com 

o que elas optem por meios mais seguros.  
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Figura 11: Relação de homens e mulheres entrevistados 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

c) Etnia: 

 Como já informado anteriormente sobre os últimos censos do IBGE, a população 

campista possui 50% de negros e pardos. Tratando-se desta pesquisa, a proporção de 

entrevistados (as) é bastante representativa, conforme mostrado na figura 12: 

 

 

 

Figura 12: Etnia dos entrevistados 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

d) Nível de escolaridade: 

Em relação ao nível de escolaridade dos (as) entrevistados (as) se difere bastante com 

os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (ADH). Segundo os dados do ADH, a 

escolaridade da população com 25 anos ou mais, em 2010, era de 8,2% possuía o ensino 

61%
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Amarelo(a)

1%
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Negro(a)
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fundamental incompleto ou era analfabeto; 39,7% possuía o fundamental completo e era 

alfabetizado; 15,5% possuía o fundamental completo ou ensino médio incompleto; 

26,21% possuía o ensino médio completo ou superior incompleto e 10,4% possuía o 

ensino superior completo. 

Passados 9 anos após o último censo, provavelmente estes dados se modificaram. Em 

relação aos entrevistados (as) nesta pesquisa, o índice educacional é maior, conforme 

mostrado na Figura 13. Quanto maior o nível educacional de uma pessoa, 

consequentemente, maior será a sua renda. Isso possui um efeito significativo no seu 

consumo e consequentemente, nas suas escolhas pela mobilidade na cidade. 

 

 

Figura 13: Escolaridade dos entrevistados 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 Ainda sobre os (as) entrevistados (as), 44% possuem o ensino superior completo; 

24% estão cursando o ensino superior; 9% possuem pós-graduação; 6% estão cursando a 

pós-graduação; 16% possuem o ensino médio completo e apenas 1% dos entrevistados 

são menos escolarizados, com apenas o fundamental.  

 É importante ressaltar, mais uma vez, que a escolha pelos entrevistados foi 

realizada de forma aleatória nos estratos escolhidos. Talvez pela proximidade da região 

central e de regiões mais nobres da cidade, o público abordado foi o de maior 

escolaridade. 

 

e) Profissão: 

As profissões dos entrevistados eram bastantes diversificadas. Como mostrado na figura 

14, os estudantes representam 17% dos (as) entrevistados (as); 11% são professores (as); 

Ensino Médio 
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Fundamental
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9% são psicólogos (as); 8% estavam desempregados (as); 7% são autônomos (as); 6% 

são arquitetos (as) e servidores (as) públicos; 4% são vendedores (as); 3% são da área 

comercial, técnicos, assistentes sociais, engenheiros e analistas/T.I e 17% representam 

outras profissões.  

 

Figura 14: Profissão dos entrevistados 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

  A diversidade de profissões foi um ponto muito interessante nesta pesquisa. É um 

fator que também determina na escolha da mobilidade do dia a dia, dependendo de qual 

função realizada. 

f) Bairro: 

Como informado na seção 2.5 “A mobilidade urbana em Campos dos 

Goytacazes” cidade de Campos possui 14 distritos e mais de 100 bairros. Nem todos 

possuem uma ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota (CCC). Foi importante analisar onde os (as) 

entrevistados (as) residem. Quanto maior a proximidade dos locais que possuem uma 

CCC, maior o acesso a essas e consequentemente, maior é a frequência no uso da 

bicicleta.  
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Os usuários que residem em outros distritos, locais mais afastados da região 

central e que não faz parte de trajetos pedaláveis (de até 8km), não utiliza a bicicleta como 

a principal opção de deslocamento no dia a dia para o trabalho, estudos etc. 

 

 
Figura 15: Bairros em que os entrevistados residem 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 Como mostrado na Figura 15, 20% dos (as) entrevistados (as), residem na região 

central da cidade; 9% residem no Parque Rosário e no Parque Guarus; 8% residem no 

Jockey Club; 6% residem no Jardim Carioca e no Parque Califórnia; 4% residem no Turf 

Club, Parque Penha e outros distritos e 30% nos demais bairros. 

 A proximidade com as CCC é um fator que favorece o uso da bicicleta no 

cotidiano. Isso será analisado com mais detalhes na variável Frequência. 

g) Motivação para o uso da bicicleta: 

As respostas dos (as) entrevistados (as) em relação as principais motivações, para 

o uso da bicicleta no dia a dia, vão de acordo com as externalidades positivas já 

apresentadas em relação ao seu uso como meio de transporte. 

Dos (as) entrevistados (as), conforme ilustrado na Figura 18, 53% utilizam a 

bicicleta porque pedalar faz bem para a saúde; 17% utiliza a bicicleta como meio de 

transporte por ser mais barato, tanto em relação a manutenção quanto a sua obtenção; 
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16% não fazem uso da bicicleta e 6% a utilizam pela comodidade ou é o único meio de 

transporte que possui.  

Como já informado na seção 2.4.2 “As externalidades positivas a partir do uso da 

bicicleta”, o ato de pedalar trazem inúmeros benefícios para a saúde, tanto física quanto 

emocional. Os ciclistas campistas levam em consideração esses benefícios, na escolha da 

sua mobilidade no dia a dia. Outra questão importante é a segunda principal motivação. 

Segundo a Aliança Bike (2018), em níveis macroeconômicos, outra externalidade 

positiva que pode ser destacada é:  

 
[...] provável redução do nível de absenteísmo no trabalho e a 

geração de uma maior renda  para o  cidadão, para o país 

decorrente dos custos que deixariam de ser dispendidos no 

tratamento de doenças, ferimentos e óbitos relacionados à 

conjuntura da mobilidade  urbana dominante no Brasil (Aliança 

Bike, 2018, p. 147). 
 

A figura 16 apresenta os aspectos que motivam o uso da bicicleta. 
 

 
Figura 16: Motivações para o uso da bicicleta 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Ou seja, o fator econômico e a saúde são ótimas motivações para o uso da 

bicicleta no dia a dia. 

h) Finalidade para o uso da bicicleta 

Neste tópico os (as) entrevistados (as) informaram qual seria a principal finalidade 

para o uso da bicicleta no dia a dia. Dentre os (as) entrevistados (as), conforme mostrado 

na Figura 19, 57% utilizam a bicicleta como meio de transporte. Esta finalidade também 

está associada com as motivações anteriores, em relação à saúde.  
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Além do meio de transporte, na cidade de Campos existe uma cultura local pelo 

ciclismo como esporte, principalmente nas estradas aos finais de semana. Desde 2017, a 

prefeitura de Campos criou um projeto chamado Via Esporte, que do qual aos domingos, 

das 7h às 13h, um trecho da Avenida Arthur Bernardes é interditado para lazer. (Prefeitura 

de Campos, 2017). Nota-se muitas pessoas trafegando no local com bicicletas, skates, 

patinetes e, inclusive, caminhando.  

 
Figura 17: Finalidade para o uso da bicicleta 

Fonte: Desenvolvido pela autora  

i) Fatores de impedimento para o uso da bicicleta no dia a dia 

A proposta da pesquisa também era entrevistar as pessoas que não fossem ciclistas 

e conhecer os seus motivos para tal. Na seção 2.4 “A mobilidade urbana em Campos dos 

Goytacazes”, informo sobre a configuração clássica da cidade, num formato centro-

periferia. Segundo o ADH, em 2010, a cidade de Campos possuía um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,716, situado numa faixa de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) alta. Porém, se esse cálculo foi realizado através de 

uma fórmula de média aritmética simples, como ilustrada no início desta seção, a renda 

dos mais ricos eleva esse índice, mas não mostra a realidade local.  

Segundo uma pesquisa realizada pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, em 2016, a cidade de Campos ocupou o 76º lugar entre os 100 municípios 

brasileiros com maior índice de violência. Lembrando que no Brasil existem 5570 

municípios. Numa nova publicação do Atlas da Violência - Retrato dos Municípios 

Brasileiros (2019), a cidade de Campos estava presente nos 120 municípios que 

acumularam 50% dos homicídios realizados em 2017. Na posição estadual, a cidade 

estava em 7º de 92 municípios. 
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A maioria dos delitos cometidos são roubos a pedestres, segundo o Instituto de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). Desta forma, existe uma 

insegurança grande no município e isso afeta as escolhas pela mobilidade no dia a dia. A 

Figura 20 mostra os resultados em relação aos principais impedimentos. 

Existe todo um processo de alienação na sociedade como um todo, no que se diz 

respeito a violência. Conforme consumimos inúmeras informações cotidianamente sobre 

atos ilícitos na sociedade, passamos a conviver com o medo e isso interfere diretamente 

na mobilidade.  

De acordo com Cortes et al (2016): 

 

A partir do momento em que a mídia divulga essas notícias de 

forma simplista, pejorativa e carregada de senso comum, 

contribui para a formação do imaginário social da população 

acerca de alguns bairros da cidade, a saber, os bairros 

periféricos. A partir das reportagens vinculadas pela mídia, à 

sociedade passa a construir um imaginário social de quais 

lugares podem ou não ser frequentados por determinado tipo 

de público. Dessa forma, a cidade é acessada de forma cada 

vez mais distinta entre ricos e pobres. (CORTES et al, 2016, 

p. 3) 

 

 

A figura 18 apresenta os impedimentos ou fatores que afetam negativamente o uso 

da bicicleta.  

 

 
Figura 18: Impedimentos para o uso da bicicleta 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

É importante enfatizar que mesmo havendo todas essas preocupações, apenas os 

usuários que não usam bicicleta, 9% dos (as) entrevistados (as) e 1% que não possui 
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dinheiro para comprar, não fazem o uso da bicicleta. Os demais utilizam, porém, estas 

preocupações influenciam na frequência do uso da bicicleta.  

A maior parte dos entrevistados, 63% não possuem impedimentos para realizar o 

uso da bicicleta no dia a dia. Fazendo uma distinção de gênero, 82% dos homens não 

possuem impedimentos, contra 51% das mulheres.  

No início desta seção foi informado que já uma diferença na escolha da mobilidade 

por homens e mulheres por conta da insegurança nas ruas. As mulheres são mais 

vulneráveis socialmente e estes fatores contam na sua escolha pela mobilidade. 

Em relação ao medo da violência e assalto, 27% dos (as) entrevistados (as) 

demonstram essa preocupação. Fazendo uma distinção de gênero, 37% das mulheres 

demonstram mais receio quanto a violência contra 11% dos homens. 

j) Frequência na utilização da bicicleta: 

 A frequência na utilização da bicicleta no dia a dia, como já comentado 

anteriormente, possui influência das motivações para o uso da bicicleta, sua finalidade, 

bairro que o usuário reside e os principais impedimentos.  

 A Figura 19 mostras que 41% dos (as) entrevistados (as) utilizam a bicicleta 

cotidianamente. Dos 57% dos (as) entrevistados (as) que utilizam a bicicleta como meio 

de transporte, no tópico Finalidade para o uso da bicicleta, 72,5% utilizam a bicicleta 

todos os dias. 

 

 

 
Figura 19: Frequência do uso da bicicleta 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Dos 19% dos (as) entrevistados (as) que utilizam a bicicleta como esporte ou lazer, 

no tópico Finalidade para o uso da bicicleta, 50% faz uso 1x por semana.  

Dos 16% dos (as) entrevistados (as) que não utilizam a bicicleta neste tópico, 

54,5% não sabem andar de bicicleta; 36,36% tem medo da violência e 9,09% não possui 

condições para comprar uma bicicleta. 

 

k) Lei de Trânsito aplicada aos ciclistas e relação dos (as) entrevistados (as) 

que possuem automóvel: 

 Ambos os tópicos se relacionam, por isso optei por trazer os respectivos resultados 

de forma agrupada. Dos 70 entrevistados (as), conforme mostrado na figura 20, 53% 

alegam conhecer as leis de trânsito aplicada aos ciclistas e 47% desconhecem essa lei.  

 

 

Figura 20: Relação dos entrevistados que conhecem as leis de trânsito aplicadas a 

ciclistas 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
 

 Essa variável foi escolhida pois, como já informado na seção 2.4.1 “As 

externalidades negativas a partir do uso do automóvel no Brasil”, desde 2019 não 

existem projetos de educação no trânsito. Todos os que foram implantados até agora 

possuíam como o agente principal, o motorista. Isso não é de todo mal, porém é necessário 

informar que pedestres e ciclistas também possuem responsabilidades. 

 Conforme mostrado na Figura 23, dos 20% dos entrevistados que possuem 

automóvel, todos conhecem a lei de trânsito aplicada aos ciclistas, justamente por conta 

dos estudos para o exame do Centro de Formação dos Condutores (CFC).   
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Figura 21: Relação de entrevistados que possuem automóvel 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 Dos 80% dos entrevistados que não possuem automóvel e que utilizam a bicicleta 

como meio de transporte, esporte/lazer ou conforme a necessidade, 44,64% desconhecem 

as leis de trânsito aplicadas aos ciclistas e 41,07% possuem conhecimento sobre a lei. É 

óbvio dizer que todos (as) entrevistados (as) que não fazem uso da bicicleta, também 

desconhecem a lei. Sobre esse ponto, são necessárias políticas públicas de educação no 

trânsito, para que haja maior conscientização para manter um trânsito mais seguro para 

todos. 

80%

20%

NÃO SIM



 

 

66 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 A construção deste debate foi bastante interessante e desafiadora. Num primeiro 

momento era preciso compreender como a utilização da bicicleta é resinificada na 

sociedade. Para tal, foi necessário realizar uma análise interdisciplinar sobre o tema. 

 Desta forma, foi necessário compreender, primeiramente, o contexto histórico dos 

debates políticos sobre o meio ambiente e o período econômico que o Brasil se 

encontrava. 

 O Brasil passou a ser o primeiro país a criar uma lei ambiental; criou ministérios 

e projetos pensando na manutenção e conservação do meio ambiente; uma matriz 

energética renovável e, inclusive, projetos de lei para desenvolver as cidades e melhorar 

a mobilidade urbana. 

 Observa-se que o Brasil possui um potencial sustentável, tanto em relação a 

produção de energia renovável, produção e incentivo a utilização de bicicletas (como um 

meio de transporte sustentável). É importante que todos estejam comprometidos para que 

haja uma mudança estrutural na sociedade. 

 Obviamente que todas essas mudanças não ocorrerão sem pressões externas e 

reivindicações sociais, como já tem ocorrido no decorrer na história.  

 A atenção dada nesta pesquisa foi a construção do debate sobre mudanças 

climáticas até chegar na criação da Lei de mobilidade urbana. A partir daí, foram 

analisadas as políticas aplicadas pelo governo campista para cumprir a obrigatoriedade 

da lei.  

 Diferentemente de outros municípios, a cidade de Campos, em especial, possui o 

clima e o relevo que favorece a mobilidade por bicicleta. Sendo assim, o deslocamento 

por bicicleta faz parte da cultura local, diferente de outros centros urbanos, como São 

Paulo, em que a inserção da bicicleta se deu a partir do ciclo ativismo e de políticas 

públicas. 

 A partir de um levantamento histórico, foi observado que o município investia em 

mobilidade urbana, mais precisamente no transporte público, desde 2009. A partir de 

2013, houve as primeiras mudanças favorecendo os(as) ciclistas, como a ampliação dos 

bicicletários na região central da cidade. Em 2014 houve uma expansão nas CCC, 

passando de 26 km para 50 km em todo o município, sendo este o último ano de 
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investimento na ampliação e manutenção delas. Em 2019, a prefeitura investe na alteração 

da rota do transporte público e cria um aplicativo para favorecer os seus usuários.  

 A principal dificuldade encontrada na realização da pesquisa, foi em relação à 

aplicação dos questionários. O período de mudança na alteração da rota do transporte 

público deixou os usuários “a flor da pele”. A maior parte dos participantes desta pesquisa 

não possuem carro e fazem uso do transporte público. Por isso houve uma certa resistência 

para auxiliarem na pesquisa. 

 A partir da resposta dos (as) entrevistados, pode-se tirar uma média do perfil do 

ciclista campista. Dos (as) entrevistados (as), a média de idade era de 32,2 anos; 61% das 

entrevistadas eram mulheres e 39% eram homens. Em relação a finalidade para o uso da 

bicicleta, 57% utilizam a bicicleta como meio de transporte; 63% não possuem 

impedimentos para realizar o uso da bicicleta no dia a dia e em relação à frequência, 41% 

dos (as) entrevistados (as) utilizam a bicicleta cotidianamente. Sobre as principais 

motivações para o uso da bicicleta, 53% utilizam a bicicleta porque pedalar faz bem para 

a saúde e 17% utiliza a bicicleta como meio de transporte por ser mais barato, tanto em 

relação a manutenção quanto a sua obtenção. 

 As respostas dos (as) entrevistados (as) vão de acordo com os dados sobre 

externalidades positivas a partir do uso da bicicleta no dia a dia, mostrando que o ciclista 

campista é bastante consciente em sua escolha por um modal mais sustentável. 

 O uso bicicleta surge como uma alternativa aos trajetos pedaláveis, mas para isso 

é preciso realizar alguns investimentos. 

 A seguir, algumas sugestões para melhoraria da mobilidade urbana sustentável na 

cidade de Campos dos Goytacazes:  

 a aplicação de programas para Educação no Trânsito, destinada a toda a população;  

 a melhoria do pavimento das ruas, sinalização e iluminação para que os ciclistas 

estejam mais seguros e confortáveis;  

 manutenção das CCC já existentes e ligação das vias da periferia com a região 

central; 

 projetos de incentivo ao uso da bicicleta para pequenos trajetos pela cidade a fim de 

diminuir o fluxo de carros. 
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Como propostas para futuros trabalhos, seria interessante realizar uma pesquisa 

sobre o uso da tecnologia para favorecer a mobilidade campista, através do uso de 

aplicativos.  

No caso do transporte público, seria interessante uma pesquisa de satisfação com 

os usuários do aplicativo Mobi Campos. No caso de usuários de transporte particular, a 

crescente “Uberização” em Campos dos Goytacazes, relacionando a crescente demanda 

pelo serviço em relação à deficiência do transporte público na cidade. 
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APÊNDICE 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS CICLISTAS EM CAMPOS 

DOS GOYTACAZES  

 
DATA: ____/____/_____ 

 

PROFISSÃ

O: 

 Bairro no qual 

reside: 

 

IDAD

E: 

_______________________________  SEXO:        Masculino                    Feminino 

        
  
QUAL A SUA ETNIA? 

 Branco        Negro         Pardo               Outro . Qual? 

_______________________________________________ 

 

 

 

       
ESCOLARIDA

DE: 

 Fundamental Incompleto 

 Ensino Médio Incompleto 

 Superior Incompleto  

 Pós-graduação Incompleta 

 Fundamental Completo  

 Ensino Médio Completo 

 Superior Completo 

 Pós-graduação Completa 

 

 

 

  
  
CASO VOCÊ NÃO SEJA CICLISTA, QUAL É O PRINCIPAL IMPEDIMENTO PRA QUE VOCÊ NÃO UTILIZE 

A BICICLETA? 

 Eu não sei andar      Eu tenho medo da violência, acidentes, assaltos etc.        Possuo limitações físicas e 

problemas de saúde que me impedem de andar de bicicleta   Eu não sei andar      Não tenho dinheiro para comprar 

uma bicicleta     Outro. Qual? ________________________________________________ 

 

 

FREQUÊNCIA DE USO DE BICICLETA 

 Diariamente               1 Vez por semana              2 a 3 vezes por semana              Conforme a necessidade 

  
COM QUAL FINALIDADE VOCÊ USA A BICICLETA? 

 

 LAZER      ESPORTE             MEIO DE TRANSPORTE        CONFORME A NECESSIDADE    

 OUTRO. QUAL? _______________________________________________________________________________ 

 

  
O QUE TE MOTIVA A ANDAR DE BICICLETA? 

 

 FAZ BEM A SAÚDE      É O MEIO DE TRANSPORTE MAIS BARATO     PELA COMODIDADE  É O 

ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE QUE TENHO   OUTRO. QUAL? 

_____________________________________________ 

 

 

VOCÊ CONHECE AS LEIS DE TRÂNSITO APLICADAS AOS CICLISTAS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO? (POR EXEMPLO: OS CICLISTAS NÃO PODEM TRAFEGAR PELAS CALÇADAS, TRAFEGAR 

PELA CONTRAMÃO, PARAR NA FAIXA DE PEDESTRES E ETC) 

 

 SIM          NÃO           INDIFERENTE       

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração. 
 


