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Por que saber?

• O uso da bicicleta como meio de transporte vem se 

consolidando nas metrópoles

• Vem crescendo a demanda por mais infraestrutura• Vem crescendo a demanda por mais infraestrutura

cicloviária e por um redesenho urbano que  viabilize o 

deslocamento ativo com segurança

• Conhecer o perfil das pessoas que adotam a bicicleta no 

seu dia a dia ajuda a embasar ações para facilitar seu uso
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METODOLOGIAMETODOLOGIA



metodologia

5mil questionários 

aplicados no Brasil, 

433 no DF

Período: agosto e Período: agosto e Período: agosto e Período: agosto e 
setembro de 2015setembro de 2015setembro de 2015setembro de 2015

Entrevistados: Entrevistados: Entrevistados: Entrevistados: 
quem usa a quem usa a quem usa a quem usa a 
bicicleta como bicicleta como bicicleta como bicicleta como 433 no DF

6 entrevistadores 

no DF

bicicleta como bicicleta como bicicleta como bicicleta como 
meio de meio de meio de meio de 
transporte ao transporte ao transporte ao transporte ao 
menos 1 vez na menos 1 vez na menos 1 vez na menos 1 vez na 
semanasemanasemanasemana



Aplicação dos questionáriosAplicação dos questionáriosAplicação dos questionáriosAplicação dos questionários

1/3 na região central, 1/3 intermediária 

e 1/3 região periférica

PlanaltinaPlanaltina

SudoesteSudoeste

Plano PilotoPlano Piloto

GuaráGuará

Águas ClarasÁguas Claras

TaguatingaTaguatinga

CeilândiaCeilândia

Vicente piresVicente pires



Dois questionários aplicados:

• Principal: com informações sobre 
idade, renda, profissão, motivação para o uso da 
bicicleta, tempo de deslocamento e perfil dos 
deslocamentos. Aplicado nas 10 cidades pesquisadas: 
Aracaju, BH, Brasília, Manaus, Niterói, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

• Complementar: visando a avaliação das condições 
gerais e de segurança do percurso, freqüência de 
utilização das estruturas viárias, melhorias necessárias 
e se indicaria o percurso a um idoso ou uma criança. 
Aplicado em São Paulo e no DF.



algunsalguns
resultadosresultados









Ocupações comuns



76,9%: usam a bicicleta para chegar às escolas/faculdades 
relação com a faixa etária: 38,1% entre os 15-24 anos

82,3% para lazer 81,6% para trabalho

64,2% para compras



51,7% das pessoas 
entrevistadas combinam 
o uso da bicicleta a 
algum outro meio de 
transporte

O Metrô-DF permite o 
transporte de 
bicicletas dentro do bicicletas dentro do 
último vagão sem 
restrição de dia ou 
horário (Lei Distrital 
4.216/2008)



• O DF tem o maior percentual 
de PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 
na motivação para começar a 
pedalar, 4,8%, próximo a 
Salvador (4,7%) e Recife (4%) 

O menor percentual do país que 
indicou RAPIDEZ E PRATICIDADE 
para escolher a bicicleta como 
meio de transporte é no DF, mas 
ainda assim considerável: 30,9%

Motivações para começar
a pedalar

Salvador (4,7%) e Recife (4%) 

Salvador (34,6%), 
DF (32,3%), Porto Alegre 
(31,7%) indicaram SAÚDE 
como motivação inicial



• 8,1% em Brasília apontam 
PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 
para continuar pedalando

Brasília (36,5%) e Belo 
Horizonte (37%) apontaram o 
menor percentual 
relacionado a PRATICIPADE E 
RAPIDEZ para continuar 
pedalando

Motivações para continuar
pedalando

Brasília (14,5%) e Porto Alegre (14,3%) 

apontam menor preocupação com o CUSTO
para continuar pedalando



Segurança



Estruturas mais usadas nos trajetos diários 
(médias)
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Você recomendaria esse trajeto?

3% 2%



www.fb.com/rodasdapaz

www.instagram.com/rodasdapaz

www.twitter.com/rodasdapaz

contato@rodasdapaz.org.brcontato@rodasdapaz.org.br


