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Bicicleta

AN P

este artigo foi elaborado a partir de dados da Pesquisa Origem Desti-
no 2007 – OD 2007, apresentados em fevereiro de 2011 à comissão 
de Bicicleta da associação Nacional de transportes Públicos (aNtP), 
e tem como objetivo divulgar as informações apresentadas aprofun-
dando a análise desses dados.

inicialmente, é importante definir o que se entende como viagens a pé 
possíveis de serem convertidas para o modo bicicleta. as viagens de 
transporte coletivo das pesquisas OD tem como dado “complemen-
tar” o tempo das caminhadas de acesso e/ou regresso do sistema de 
transporte. Segundo nossa análise, estas caminhadas, quando lon-
gas, com tempo igual ou superior a 15 minutos (caminha 15+) são, em 
parte, passíveis de se tornarem viagens de bicicleta. Por esta lógica, 
as viagens a pé (segundo conceito definido na Pesquisa OD 2007),1 
também com tempo de 15 minutos ou mais (a pé 15+) poderiam ser 
modificadas para o modo bicicleta.

Para que esta modificação possa ocorrer, melhorando o tempo de 
deslocamento do usuário do transporte coletivo e/ou agilizando os 
deslocamentos a pé, é necessário que o poder público viabilize polí-
ticas de estímulo, tais como: 1. campanhas massivas de respeito à 
bicicleta pelos outros veículos (autos, ônibus, caminhões etc.); 2. 
implantação de rotas preferenciais, faixas exclusivas e ciclovias muito 
bem sinalizadas, segundo necessidades específicas dos ciclistas; 3. 

1.  Viagem a pé: viagem realizada a pé da origem ao destino quando a distância percorrida for superior a 
500 metros (cinco quadras). Quando o motivo da viagem é trabalho ou escola, a viagem é registrada 
independentemente da distância percorrida.
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construção de bicicletários nas estações de transporte coletivo sobre 
trilhos e terminais de ônibus, assim como em regiões de interesse 
comercial, de lazer etc. e, por fim, mas não menos importante, a 
implantação de um sistema de aluguel de bicicletas em regiões de 
interesse turístico, comercial e educacional, como o centro velho de 
São Paulo, a Universidade de São Paulo etc.

Para compreender o perfil da população mais suscetível à política de 
estímulos delineada anteriormente, mostramos a seguir o número de 
viagens por tipo de transporte, segundo dados da Pesquisa OD 2007.

Tabela 1 
Viagens por tipo – OD 2007

Tipo de viagem Viagens Viagens %

coletivo 13.912.842 37

individual 11.254.668 30

a pé 12.623.047 33

Bicicleta 303.828 1

a pé 15+* 6.423.936 51

caminha 15+** 2.795.374 20

total 38.094.385

* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

Observa-se que das 38 milhões de viagens/dia realizadas internamente à 
Região Metropolitana de São Paulo, 37% são de transporte coletivo (ôni-
bus, metrô e trem etc.), 33% a pé e 30% de transporte individual (auto, táxi, 
moto, bicicleta etc.), sendo que as viagens de bicicleta não passam de 1%. 
Das viagens a pé, 12,5 milhões (51%) têm tempo igual ou maior que 15 
minutos e, das caminhadas de acesso ao e regresso do transporte coleti-
vo, 14 milhões (20%) duram 15 minutos ou mais. estes valores indicam 
que se 10% destas viagens (caminhadas e a pé) com tempos maiores 
(cerca de 1 milhão) fossem transformadas em viagens de bicicleta, tería-
mos quatro vezes mais viagens do que o obtido pela Pesquisa OD 2007.

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

analisamos principalmente as viagens de bicicleta, as caminhadas de 
acesso ao e regresso do transporte coletivo metropolitano com 15 
minutos ou mais e as viagens a pé, também com 15 minutos ou mais, 
com enfoque no perfil socioeconômico: gênero, classe de renda, 
escolaridade, faixa etária e motivo da viagem. espera-se que esta e 
outras análises regionalizadas contribuam para a melhoria das políti-
cas que visem a ampliação da utilização do modo bicicleta nos dife-
rentes municípios da região metropolitana.
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Tabela 2 
Viagens por gênero

Gênero
Tipo de viagem

Bicicleta A pé % a pé % bicicleta

Masculino 276.003   5.498.241 44 91

Feminino   27.825   7.124.806 56   9

total 303.828 12.623.047

Tabela 3 
Viagens com 15 minutos ou mais por gênero

Gênero
Tipo de viagem

A pé 15+* Caminha 15+** % a pé 15+ % caminha 15+

Masculino 2.772.695 1.311.706 43 47

Feminino 3.651.241 1.483.668 57 53

total 6.423.936 2.795.374
* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

Observamos nas tabelas 2 e 3 que mais de 90% das viagens de bici-
cleta na Região Metropolitana de São Paulo são realizadas por homens, 
o que não acontece para as viagens a pé (qualquer tempo de viagem), 
a pé com 15 minutos ou mais e caminhadas de acesso ao e regresso 
do transporte coletivo com 15 minutos ou mais, que têm uma distribui-
ção de gênero 55% feminina, mais consistente com a da população da 
região metropolitana, que é de cerca de 50% para cada gênero.

Tabela 4 
Viagens por classe de renda – critério CCEB 20032

Classe  
de renda

Tipo de viagem

Bicicleta A pé % bicicleta % a pé

a1 298 27.710 0,1 0,2

a2 1.899 295.202 0,6 2,4

B1 19.215 803.546 6,3 6,5

B2 39.599 2.289.700 13,1 18,5

c 184.279 6.662.559 60,8 53,8

D 55.336 2.214.975 18,2 17,9

e 2.604 90.853 0,9 0,7

total 303.229 12.384.544

2.  O critério Critério de Classificação Econômica Brasil - CCEB foi desenvolvido pela Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa - Abep com a finalidade de dividir a população em categorias 
segundo padrões ou potenciais de consumo. Este critério, válido de 2003 até 2008 (a partir daí 
surge outro), identifica as classes de renda com base nas rendas médias familiares que, atualiza-
das pelo IPC Fipe, são: A1 - R$ 11.456,00; A2 - R$ 6.833,00; B1 - R$ 4.122,00; B2 - R$ 2.454,00; 
C - R$ 1.363,00; D - R$ 623,00; E - R$ 305,00.
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Tabela 5 
Viagens com 15 minutos ou mais por classe de renda – critério CCEB 2003

Classe  
de renda

Tipo de viagem

A pé 15+* Caminha 15+** % A pé 15+ % Caminha 15+

a1 8.199 4.625 0,1 0,2

a2 113.091 61.069 1,8 2,2

B1 363.495 187.450 5,8 6,8

B2 1.046.493 509.906 16,6 18,4

c 3.482.705 1.576.057 55,4 56,8

D 1.233.892 415.456 19,6 15,0

e 38.919 21.036 0,6 0,8

total 6.286.795 2.775.599

* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

Para os quatro modos analisados (bicicleta, a pé, a pé +15 e caminha 
+15) temos um mesmo padrão de viagens: mais de 90% ocorrem nas 
classes B2, c e D, sendo que, deste total, mais de 50% encontram-se 
na classe c. estes percentuais estão bem acima dos encontrados 
para todas as viagens (todos os modos) da Região Metropolitana de 
São Paulo, onde 80% das viagens estão nas classes B2, c e D, das 
quais 45% pertencem a classe c. temos, portanto, para os tipos ana-
lisados, uma maior concentração de viagens no que podemos chamar 
de classe média baixa (classes B2, c e D).

Tabela 6 
Viagens por grau de instrução – escolaridade

Grau de instrução
Tipo de viagem

Bicicleta A pé % a pé % bicicleta

Não alfabetizado /  
primário incompleto 48.160 2.964.865 23,5 15,9

Primário completo /  
ginásio incompleto 77.676 3.633.126 28,8 25,6

Ginásio completo /  
colegial incompleto 68.112 2.803.774 22,2 22,4

colegial completo /  
superior incompleto 99.846 2.520.995 20,0 32,9

Superior completo 10.032 700.286 5,5 3,3

total 303.828 12.623.047
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Tabela 7 
Viagens com 15 minutos ou mais por grau de instrução – escolaridade

Grau de Instrução
Tipo de viagem

A pé 15+* Caminha 15+** % a pé 15+ % caminha 15+

Não alfabetizado / 
primário incompleto 1.402.934 308.447 21,8 11,0

Primário completo / 
ginásio incompleto 1.916.938 537.362 29,8 19,2

Ginásio completo / 
colegial incompleto 1.515.488 607.103 23,6 21,7

colegial completo / 
superior incompleto 1.289.652 1.098.577 20,1 39,3

Superior completo 298.924 243.885 4,7 8,7

total 6.423.936 2.795.374
* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

Verificamos (tabelas 6 e 7) que o modo bicicleta e as caminhadas com 
15 minutos ou mais são feitas em maior número (mais de 30% das 
viagens) por pessoas cursando a faculdade (grau de instrução colegial 
completo e superior incompleto), um perfil bastante similar ao obtido 
para todas as viagens da região metropolitana (32%).

Para as viagens a pé, independentemente do tempo, têm-se para todos 
os graus de instrução, excetuando-se o nível universitário (menos de 
6%), uma distribuição entre 20 e 30%. O maior valor, cerca de 30%, se 
dá para pessoas cursando o ginásio (grau de instrução primário com-
pleto e ginásio incompleto), diferente do padrão geral das viagens.

Tabela 8 
Viagens por faixa etária

Faixa etária % bicicleta % a pé % a pé 15+ % caminha 15+

1 a 4 1,4 3,6 3,2 0,9

5 a 9 1,8 12,0 10,1 0,6

10 a 14 3,4 16,9 17,4 2,0

15 a 19 13,7 14,5 15,9 9,5

20 a 29 26,9 14,9 15,0 28,7

30 a 39 29,2 14,5 13,3 22,7

40 a 49 15,4 10,7 10,7 17,5

50 a 59 5,2 7,4 8,0 11,6

60 a 69 2,6 3,7 4,2 4,4

70 a 79 0,0 1,5 1,8 1,8

80 ou + 0,4 0,3 0,4 0,2

total 304.765 12.623.047 6.423.936 2.795.374
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Gráfico 1 
Viagens por faixa etária

* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

Na distribuição das viagens por faixa etária observamos (gráfico 1) 
dois padrões: (1) nos modos bicicleta e caminhadas com 15 minutos 
ou mais, destacam-se as faixas de 20 a 40 anos, com mais de 50% 
das viagens; (2) no modo a pé, independente do tempo da viagem, 
destacam-se as faixas de 10 a 40 anos, com um total de 60% das 
viagens, todas em um patamar de 15%. ambos os padrões são dife-
rentes do padrão geral das viagens na região metropolitana.

Tabela 9 
Viagens por motivo no destino da viagem

Motivo no destino
Tipo de viagem

Bicicleta A pé % a pé % bicicleta

trabalho indústria 26.930 236.446 4 17

trabalho comércio 13.283 428.453 6 8

trabalho serviços 68.444 1.189.456 18 43

escola/educação 20.566 3.683.684 55 13

compras 2.341 251.752 4 1

Médico/dentista/saúde 222 107.093 2 0

Recreação/visitas/lazer 6.216 261.131 4 4

Procurar emprego 1.823 11.574 0 1

assuntos pessoais 18.437 567.665 8 12

total 303.828 12.623.047
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Tabela 10 
Viagens com 15 minutos ou mais por motivo no destino da viagem

Motivo no destino
Tipo de viagem

A pé 15+ Caminha 15+ % a pé 15+* % caminha 
15+**

trabalho indústria 128.679 171.839 4 11

trabalho comércio 177.071 152.946 5 10

trabalho serviços 558.267 687.963 17 45

escola/educação 1.736.509 208.189 53 14

compras 151.355 31.527 5 2

Médico/dentista/saúde 87.310 106.229 3 7

Recreação/visitas/lazer 169.663 44.101 5 3

Procurar emprego 9.900 14.754 0 1

assuntos pessoais 256.828 97.013 8 6

total 6.423.936 2.795.374

* Tempo de caminhada a pé como único modo de transporte (15 minutos ou mais).
** Tempo de caminhada a pé para acessar a ou regressar do transporte coletivo (15 minutos ou mais).

como motivos de viagem destacam-se o trabalho em serviços para 
os modos bicicleta (43%) e caminhada com 15 minutos ou mais 
(45%), e o motivo escola/educação para as viagens a pé independen-
te do tempo, com mais de 50% das viagens.

CONCLUSÃO

a análise socioeconômica das viagens do modo bicicleta na Região 
Metropolitana de São Paulo nos mostra sua utilização majoritária por 
homens (90%), em sua grande maioria pela classe média (B2, c e D 
– 61% pertencem à classe c), com idade entre 20 e 40 anos (mais de 
50%), com escolaridade entre o ensino médio completo e o superior 
incompleto (32%) e que tiveram como motivo da viagem o trabalho 
em serviços (43%) e o trabalho em indústria (17%).

as caminhadas de acesso ao e regresso do transporte coletivo com 
15 minutos ou mais são feitas, em sua maioria, por mulheres (53%) da 
classe média com idade variando entre 20 e 40 anos (mais de 50%), 
com escolaridade entre o ensino médio completo e o superior incom-
pleto (40%), sendo que 45% destas viagens tiveram como motivo o 
trabalho em serviços.

as viagens a pé com 15 minutos ou mais são feitas principalmente por 
mulheres (57%), em sua grande maioria da classe média com idade 
variando entre 10 e 30 anos (cerca de 50%), com escolaridade entre 

132 06.indd   93 13/11/2012   19:12:05

Revista dos transportes Públicos - aNtP - ano 35 - 2012 - 3º quadrimestre

94

o primário completo e o ginásio incompleto (30%), sendo que 53% 
tiveram, como motivo principal, a escola/educação.

esperamos que o resultado desta análise seja o primeiro passo para 
identificação do público alvo para a aplicação de políticas de estímu-
lo a mudanças do modo a pé e caminhadas ao transporte coletivo 
para o modo bicicleta. Para um melhor resultado na aplicação desta 
política, no entanto, análises regionalizadas devem ser realizadas, 
tendo em vista a existência de possíveis padrões diferenciados.
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