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RESUMO
O presente trabalho apresenta o “estado da arte” da gestão da
mobilidade humana e contribui para a melhoria do ambiente urbano na bacia
hidrográfica do Rio Pequeno, localizado na cidade de São Paulo, por meio da
inclusão do modal TNM (Transporte Não Motorizado). Esta contribuição busca
a melhoria da qualidade dos transportes coletivos e, consequentemente,
influenciar positivamente na qualidade de vida da população participante, por
meio da prática de atividades físicas e ambientalmente adequadas,
contribuindo para a diminuição dos impactos ambientais. A proposta inclui o
TNM na cesta de modais de Transportes Coletivos, que são oferecidos aos
usuários. Inclui também a necessária integração dos modais já oferecidos por
meio da sua malha para a realização da mobilidade humana necessária no
ambiente urbano. A proposta inclusão do modal TNM na Bacia Hidrográfica do
Rio Pequeno adota instrumentos econômicos para a aquisição da bicicleta,
desonerando assim seu usuário beneficiário do Vale Transporte, por meio de
adequações à Lei Federal nº 7.418 de 16.12.1985, com base na jurisprudência
da legislação trabalhista, que instituiu este benefício. Equipamentos públicos
deverão ser ofertados para aumentar a segurança viária necessária para esses
usuários, como a instalação de calçadas e passeios adequados ao caminhar,
ciclovia segregada e ciclofaixas nas ruas locais da Bacia Hidrográfica do Rio
Pequeno bem como local adequado anexo à Estação Jaguaré para a guarda
das bicicletas dos usuários, que integrarão o modal sobre trilho ao seu
deslocamento.
Palavras-chave: Mobilidade Humana, Gestão Ambiental, Meio Ambiente
Urbano,Transportes Coletivos, Inclusão do modal TNM – Transportes Não
Motorizados.

ABSTRACT
The inclusion of TNM modal (non-motorized transport) in the management
of public transport human mobility in small river valley, SP/SP
The present essay has the objective of presenting the “state of the art”
and contribute to the human mobility management in the urban environment of
Rio Pequeno’s watershed, located in the city of São Paulo, through the
inclusion of the modal non-motorized transportation. This contribution has as a
purpose the improvement on the quality of mass transportation and
consequently, positively influence to the improvement on the quality of life of the
participant population through the exercise of physical and ambientaly
appropriate activities, contributing to the improvement of urban environmental
conditions. The proposal includes NMT in the range of public transportation
modals that are offered to the users. It includes also the necessary integration
of the modals that have already been offered through its infrastructure rules to
the accomplishment of the human mobility necessary in the urban environment.
The inclusion of the modal NMT in Rio Pequeno’s watershed will adopt
economic instruments for the acquisition of bicycles, this way relieving its
beneficiary user of transportation voucher, through adequate changes in the
federal law nº 7.418, based on the jurisprudence of labor legislation, which
instituted this benefit. Public instruments should be offered to increase the
transportation security necessary to these users, such as the installation of
sidewalks and trails appropriate to walking, segregated cycleway and bikelanes
in local streets from Rio Pequeno’s watershed and adequated setting next to
Jaguaré train station to park the bicycles of the users who will integrate the
modal on tracks in their traveling.
Key-Words: Human Mobility, Environmental , Urban Environment, Public
Transportation, Inclusion of the modal NMT – Non Motorized Transportation
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1 INTRODUÇÃO
O

processo

histórico

da

humanidade,

o

desenvolvimento

do

conhecimento, da teoria econômica, o debate dessas teorias e de tendências
políticas elaboradas nos últimos dois séculos fizeram prevalecer o atual modelo
econômico, que se caracteriza essencialmente pela acumulação do capital.
Esse modelo se consolidou na sociedade contemporânea, de forma
parcialmente hegemônica. Impôs padrões de consumo e de uso dos recursos
naturais que gerou a atual crise ambiental. Essa crise ganhou relevância em
meados da segunda metade do século XX, com a primeira crise do petróleo
que questionou a sustentabilidade deste modelo econômico em vários setores.
A crise de sustentabilidade, se comparada ao balanço da entrada e
saída dos ecossistemas apresenta resultados negativos. Se considerarmos as
cidades como um ecossistema (caracterizado pela ocupação humana do
espaço urbano para a moradia e deslocamentos de mercadorias e de pessoas)
que deverá realizar seu fluxo de energia com entradas (de energia) e saídas
(de resíduos e emissões) necessárias para sua sobrevivência, apresentará
resultado negativo, caracterizando-se como dependente ou, insustentável
(ODUM, 1983).
São

consideradas

como

as

entradas

mais

importantes

desse

ecossistema chamado cidade: a água, os alimentos e a energia, por serem
essenciais à vida e a efetivação das atividades econômicas. As saídas: os
resíduos, os efluentes e as emissões. Observa-se que as entradas são
produzidas externamente e suas saídas geram impactos ao meio ambiente
que, atualmente, somente podem ser mitigados.
Esse resultado foi causado sensivelmente pelo o desenvolvimento
econômico. Nos primórdios da humanidade, os grupamentos de casas eram
pequenos e com as habitações mantidas próximas, para a segurança de seus
ocupantes.
Posteriormente, maiores e cercadas por muralhas, as cidades
mantinham essa característica para reduzir o espaço e para facilitar a
necessidade

de
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deslocamentos internos de pessoas e mercadorias. Com o seu crescimento,
essa necessidade ganhou importância crucial para que o novo “modo de vida”
se desenvolvesse.
Hoje, estão consolidadas as teorias que relacionam a capacidade das
pessoas acessarem a mais ampla área das cidades, realizando assim a sua
mobilidade urbana, para alcançar o efetivo desenvolvimento econômico e
social (VILLLAÇA, 1997). A relevância do tema se destaca, pois, dependendo
da definição das políticas públicas que tratam o assunto, os impactos ao meio
ambiente urbano podem ser agravados ou mitigados.
O uso intenso do automóvel particular, considerado um meio de
transporte

individual,

em

detrimento

do

transporte

coletivo

para

os

deslocamentos, deve ser considerado como importante componente negativo
dessa concepção. Seu uso gera volume maior de emissões atmosféricas, que
poluem mais intensamente o ar.
Ocorre

também

o

aumento

da

poluição

sonora

e

dos

congestionamentos. Ou seja, com ações do poder público municipal
privilegiando o transporte coletivo por meio de investimentos que aumentem
sua eficiência e conforto, estará realizando a mitigação dos efeitos negativos
do uso do transporte individual.
No entanto, não trará resultados positivos,
...restringir o uso do automóvel se o transporte coletivo de
massa não constituir uma alternativa que faça com que os
usuários lhe dêem preferência. O transporte coletivo deve
cumprir a função sistêmica de rede ganhando maior eficiência
urbana com melhoria de qualidade de vida da população
(FREITAS e ZENHA, 2009, p. 37).

Veiga (2005) considera necessário enfrentar doze fatores que
contribuem para a insustentabilidade do planeta. Dois deles dizem respeito à
própria população humana e ao seu hábitat, as cidades, e dizem respeito ao
crescimento populacional, que deve ser controlado, e as aspirações de
consumo da humanidade, que devem ser desestimulados.
No contexto urbano, a ocupação da dimensão territorial das cidades
para residir, comercializar e produzir, o uso das vias públicas para os

15
deslocamentos humanos e de mercadorias, estão entre as principais funções
que devem ser regulamentadas pelo poder público, por meio da adoção das
políticas públicas. Essa premência se fortaleceu na segunda metade do século
XX, quando houve a concentração da população em conglomerados urbanos
de grande dimensão.
Exemplo dessa afirmação é a RMSP - Região Metropolitana de São
Paulo. Com uma área de 8.051 km², a RMSP conta com 19.355.815
habitantes, concentrando 2.404,1 hab/km². A cidade de São Paulo, como o
maior dos municípios que integra a RMSP, tem 1.509 km² de área e
10.995.082 habitantes, concentrando 7.286,3 hab/km² (FUNDAÇÃO SEADE,
s.d.).
Esse

detalhamento

demonstra

a

realidade

do

adensamento

populacional, pois, analisando-se os números citados, conclui-se que a cidade
de São Paulo contribui com 56,8% para a população total da RMSP e com
apenas 18,7% do espaço territorial. Essa realidade exerce uma contribuição
importante para agravar o grau de dependência das cidades.
O meio ambiente urbano, para a realização da mobilidade humana e dos
fluxos de mercadorias e serviços, é necessário o uso de uma malha de ruas e
avenidas que se encontram à beira do colapso. É necessário, ainda, o
consumo de energia, produzida por meio de queima de combustíveis fósseis,
com a consequente emissão de gases tóxicos que afetam a saúde humana
(tais como óxidos de nitrogênio, gás carbônico e o material particulado).
A importância dos deslocamentos nas cidades fez com que Castells ao
estudar o tema, argumentasse que
“...não há forma de regulamentar o problema do transporte
trabalhando apenas sobre o tema transporte. Trata-se de uma
relação entre vários temas como o uso do solo, a localização
das atividades e os transportes disponíveis que determinam os
fluxos de mobilidade. Estes, quando altamente concentrados e
muito pouco flexíveis – não são resolvíveis pelo transporte...”
(CASTELLS, s.d.).
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A adoção de políticas públicas para a Gestão Ambiental Urbana, por
meio da aplicação de Planos Diretores Municipais que contemplem o
planejamento urbanístico sustentável ambientalmente, deve ser considerada
como uma condição a ser buscada para se alcançar a sua sustentabilidade.
Estudar e aplicar o planejamento, por meio de instrumentos legais de
políticas públicas (Plano Diretor Municipal, Lei de Zoneamento, Lei de Proteção
de Mananciais, etc.), deverá evitar a descontinuidade de ações de governos,
que, no sistema democrático, se sucedem periodicamente. Espera-se, assim,
que a velocidade possível ou adequada para se alcançar soluções necessárias
para a resolução dos problemas não seja afetada por descontinuidades
causadas pela sucessão das gestões da administração pública definidas pelo
processo democrático de escolha dos mandatários dos cargos eletivos.
Nesta dissertação, estudou-se a mobilidade humana e a integração dos
modais existentes no Sistema de Transporte Coletivo (STC), assim como, se
propõe a inclusão do modal Transportes Não Motorizado (TNM), ainda muito
pouco incorporado pelo poder público como contribuinte a este STC.
A escolha da região estudada levou em consideração a característica de
ser um bairro residencial localizado na bacia hidrográfica do Rio Pequeno. Tem
instalado, no seu fundo de vale, uma avenida recentemente implantada pelo
poder público municipal, que interliga a Marginal Pinheiros, a Ponte do Jaguaré
e a Estação Jaguaré da linha C da Companhia Paulista de Trens Metropolitano
(CPTM) a jusante da Rodovia Raposo Tavares e do Rodoanel. Também teve
influência na seleção dessa bacia, o fato de o autor conhecer detalhadamente
a região, que faz parte do seu convívio pessoal há cerca de 40 anos.
Para facilitar a melhor compreensão do texto, a presente dissertação foi
organizada em três blocos distintos:
a) inicialmente é apresentada as diretrizes do estudo; as
características da região estudada e a pesquisa bibliográfica
sobre os temas e conceitos aplicados e sobre a mobilidade
na cidade de São Paulo (itens 1 a 6);
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b) no bloco seguinte, é apresentado o diagnóstico atual da
problemática enfocada e os dados coletados em campo
(item 7); e
c) no bloco final, são apresentadas as soluções propostas e os
comportamentos esperados (itens 8 e 9).
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2 OBJETIVOS
Os objetivos do presente trabalho estão organizados em objetivos geral
e específicos, apresentados a seguir.

2.1 Geral
O objetivo geral deste trabalho é propor mais uma alternativa de modal
para a mobilidade humana por meio da inclusão do TNM, na gestão do
transporte coletivo no vale do Rio Pequeno.

2.2 Específicos
Os objetivos específicos são os seguintes:
a) propor a articulação entre os sistemas municipal de ônibus e o
sistema metropolitano de trens que se cruzam no Viaduto do Jaguaré;
b) estudar e propor ao STC municipal, melhorias para a mobilidade
urbana,

por

meio

da

democratização

de

alternativas

de

deslocamentos oferecidas à população de baixa renda, com o uso da
bicicleta e do caminhar; e
d) estudar e propor uma nova opção de Instrumento Econômico criado
para a aquisição de bicicletas, utilizando recursos do vale-transporte,
fixando

novos

valores

que

impliquem

em

mudanças

de

comportamentos, que contribuam para a melhoria do meio ambiente
urbano.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho foi desenvolvido com a utilização do método
indutivo, partindo-se de uma revisão bibliográfica, que consultou bibliografias
específicas e seus enunciados científicos sobre o tema. Foram observados os
fatos e os fenômenos que fazem parte do cotidiano dos transportes coletivos
existentes na região estudada, assim como em outras regiões e cidades e
analisadas as inter-relações sobre o tema e elaborada a presente proposta.
Realizou-se Pesquisa de Campo sobre a origem e o destino diretamente
no público-alvo, no caso ciclistas e não ciclistas. Os ciclistas foram
entrevistados durante a realização dos seus trajetos nos locais devidamente
identificados na Figura 1 como mostrado nos pontos de coleta, designados com
as siglas PP1, PP2 e PP3.
Os não-ciclistas foram entrevistados em apenas um local de trabalho, o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A (IPT). Inclui
moradores da região estudada, que utilizam outros modais de transportes,
inclusive transportes individuais, como o automóvel, o TNM, ou o caminhar a
pé.
A pesquisa perguntou sobre os trajetos realizados pelos pesquisados,
sobre o custo econômico dos deslocamentos realizados e as economias
refletidas pelo uso ou pelo não-uso da bicicleta como meio de transporte. O
objetivo principal da pesquisa foi obter dos entrevistados a resposta pela
aceitação ou não da proposta apresentada.
As rotas de ciclovia e ciclofaixas, que estão sendo propostas, foram
percorridas de bicicleta para comprovar a sua viabilidade e eficiência, de forma
a garantir uma contribuição efetiva.
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Figura 1 – Área de abrangência da proposta e arruamento da região.
Fonte: Autor (2009)
_____________
_____________
_____________

Legenda
Provável Limite da Bacia Hidrográfica e da Área de Influência da Proposta
Traçado das Ciclofaixas
Traçado da Ciclovia

Id
1
2
3
4

Tipo
Ciclovia
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa

Extensão (km)
12,2
1,22
0,97
1,29

Destino
Av. Esc. Politécnica
C. Nova Jaguaré
Portão USP
Jaguaré

Id
8A
9
10
11

Tipo
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa

Extensão (km)
1,76
2,84
2,57
2,60

5
5A

Ciclofaixa
Ciclofaixa

2,15
0,82

V São Luiz
C. São Remo

11A
12

Ciclofaixa
Ciclofaixa

1,80
0,97

6
7
8

Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa

1,82
2,19
0,54

Vila Yara
Pça Isair Lener
Vila Califórnia

12A
13
13A

Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa

1,60
1,54
0,53

Destino
São Francisco
Raposo – SEABRA
Vila Dalva
Raposo – Pca da
Família
Jd Maria Luiza
Parque
dos
Príncipes
J D´Abril
Vila Antonio I
Vila Antonio II

Para a efetivação da proposta, a legislação trabalhista deverá ser
aprimorada por meio de acordos coletivos celebrados entre sindicato de
trabalhadores e de empregadores ou seus representantes como determina a
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo o uso dos valores do
Vale-Transporte.
Os procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes:
a) levantamento de bibliografias específicas sobre o tema;
b) levantamento de dados sobre o assunto na região estudada, por meio
de aplicação de questionários;
c) medições de distância no arruamento da área de abrangência do
projeto;
d) cruzamento dos dados obtidos; e
e) elaboração de proposta de integração dos modais e de malha de
ciclovias e ciclofaixas a ser implantada na região estudada.
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4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
A região estudada foi escolhida por reunir as condições adequadas para
a implantação da proposta.

4.1 O Vale do Rio Pequeno - Meio Físico
Quanto ao meio físico, o vale do rio pequeno, como mostrado na Figura
2 está inserido numa região constituída por três unidades geológicas, a saber:

Figura 2 – Mapa Geológico da Bacia do Alto Tietê
Fonte: IGEOC - Geolig. igc, s.d.

a) unidade do Pré-Cambriano com rochas muito antigas, que suporta
relevo de morros suaves;
b) depósitos do período Terciário, formados predominantemente por
arenitos e argilitos, constituindo colinas; e
c) depósitos aluvionares, correspondentes aos sedimentos atuais fluviais
do Rio Pequeno, e formando várzeas descaracterizadas.
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O vale do rio pequeno estende-se por cerca de 10 quilômetros na
direção oeste do canal do rio pinheiros e apresenta fundo de vale e vertentes
com declividades suaves propícias ao caminhar e ao uso da bicicleta.

4.2 Infraestrutura Existente
No seu fundo de vale às margens do Rio Pequeno, estão instalados dois
corredores tráfegos. O primeiro denomina-se Avenida Escola Politécnica e o
segundo, mais antigo é composto pelas avenidas Jaguaré e do Rio Pequeno.
Ambos se situam paralelamente à pequena distância.
A Avenida Escola Politécnica (Figura 3) é o corredor de tráfego recém
instalado. Suas pistas são amplas e margeiam toda extensão do córrego do
Rio Pequeno com três faixas de rolamento em cada direção; tem seu tráfego
preponderantemente formado por veículos particulares e caminhões que a
utilizam para realizar o percurso entre importantes vias de acesso à cidade de
São Paulo como o Rodoanel e a Rodovia Raposo Tavares.

Figura 3 – Foto da Avenida Politécnica com canteiro central
Fonte: Autor (2008)
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Também liga vias importantes de circulação da cidade, como a Marginal
Pinheiros, a Marginal Tietê e acesso a Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (CEAGESP). Ao longo dessa avenida, no canteiro central
entre suas pistas e o córrego canalizado, há espaço disponível para a
instalação de uma ciclovia segregada com 12,2 quilômetros de extensão. No
canteiro central dessa avenida, existe espaço para instalação de ciclovia num
trecho de 8 quilômetros.
O segundo corredor de tráfego é paralelo ao primeiro, sendo composto
por duas avenidas. A primeira é a Avenida Jaguaré (Figura 4) conta com pista
dupla, cada uma com três faixas de rolamento e serve de acesso ao bairro do
Rio Pequeno atravessando o Canal do Rio Pinheiros, por meio de um viaduto,
que também recebe a mesma denominação. Essa avenida percorre
aproximados 2 quilômetros, sendo que ao final, liga-se com a avenida Corifeu
de Azevedo Marques, e esta com a avenida do Rio Pequeno. No canteiro
central dessa avenida, existe espaço para instalação de ciclovia num trecho de
2 quilômetros.

Figura 4 – Foto da Avenida Jaguaré com canteiro central
Fonte: Autor (2008)
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O segundo corredor de tráfego é a avenida do Rio Pequeno (Figura 5)
que conta com pista simples de rolamento com tráfego de veículos nas duas
direções. Ao longo dessa avenida, está instalado o Centro Comercial do bairro.
Com um traçado antigo, que remonta à época da ocupação da região,
essa avenida é o itinerário das linhas de ônibus que atendem o bairro, assim
como as demais linhas que atendem a outros bairros vizinhos. A saturação do
tráfego nesta via é evidente em praticamente todas as horas do dia.

Figura 5 – Foto da população caminhando pela Avenida Rio Pequeno
Fonte: Autor (2008)

O córrego denominado Rio Pequeno é canalizado em toda sua
extensão. Parte, a céu aberto, e em parte, fechado. É contribuinte do Canal do
Rio Pinheiros que tem instalado na sua margem esquerda a Linha C da CPTM.
Esse córrego atravessa as regiões oeste e sul da capital.
O modal sobre trilhos, mesmo cruzando sob o Viaduto do Jaguaré, não
está integrado com o modal sobre pneus que transita sobre o mesmo (Figura
6). Essas linhas de ônibus atendem, primordialmente, os municípios de
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Osasco, Carapicuíba e o Rio Pequeno, bairro objeto deste estudo, além de
outros da região.

Figura 6 – Foto de ônibus cruzando os trilhos da linha C da CPTM
ao trafegar pela Ponte do Jaguaré.
Fonte: Autor (2008)

4.3 Ocupação Antrópica
Nas vertentes da Bacia do Rio Pequeno foi implantado o bairro Rio
Pequeno. O último dado disponível contabiliza 99.428 moradores. O traçado
das suas ruas pode ser comparado a uma “espinha de peixe”. As ruas de
acesso às residências que sobem suas vertentes constituem as espinhas e a
Avenida Escola Politécnica no seu fundo de vale (PMSP, s.d.).
Segundo os dados publicados pelo GEO Cidade de São Paulo, editado
em 2004, a população do bairro está em declínio. Nesta publicação, a
população declarada era de 111.756 habitantes. No entanto, está ocorrendo a
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verticalização da região. Empreendimentos imobiliários são lançados e
imediatamente são ocupados. Os dados apresentados acima e a constatação
feita in loco são merecedores de estudo aprofundado, pois, são conflitantes.
São apresentados os 83 indicadores ambientais propostos para a cidade
de São Paulo. Segundo o modelo GEO Cidades, indicadores são organizados
na estrutura denominada “PEIR” ou, Pressão, Estado, Impacto, Resposta.
Para o tema de interesse desta dissertação na área de estudo, os
seguintes indicadores: P.14 – Distribuição modal de transporte, E.01 –
Qualidade do ar, E.10 poluição sonora, I.12 – Despesas com saúde pública
devido

a

enfermidades

associadas

à

poluição

do

ar.

Tratam-se

respectivamente dos indicadores que dizem respeito ao transporte e podem
apresentar alterações na hipótese da proposta a ser implantada e monitorada.
A escolha desses indicadores é justificada pela sua relevância ao tema
“transporte urbano” devido ao seu impacto ambiental, a geração de emissões
gasosas. Os aspectos para a sua mitigação, que estão sendo estudos nesta
dissertação, devem ser a distribuição modal e a taxa de motorização (SVMA,
2004).
É importante ressalvar que ações locais dificilmente apresentam o
desempenho necessário para a alteração significativa de indicadores, pois tem
como base uma região maior para a coleta de dados que compõem o resultado
final. No entanto, é possível desenvolver indicadores específicos que levem em
consideração aspectos locais, que poderão apresentar o desempenho e a
melhoria das alterações do meio ambiente propostas nesta dissertação.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO
O conceito adotado neste estudo para a concepção sobre Mobilidade,
formulado pela Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento
(OECD), considera que, para se realizar a mobilidade no meio ambiente
urbano, o homem pode ser pedestre, ciclista, usuários de transporte coletivo e
do transporte individual. A renda, a idade, o sexo e a capacidade de mobilidade
ou a necessidade de acessibilidade especial (permanente e provisória) são
condições que afetam a realização da mobilidade das pessoas (OECD, s.d.).
Quanto às cidades, espaço onde se realiza a mobilidade, as
características do meio físico apresentam variações que exercem influência
para a realização dos deslocamentos. São características físicas dos terrenos:
a declividade; o tratamento superficial dado às vias e aos passeios. A
existência de serviço regular de transporte (diferentes graus de eficiência,
qualidade e preço); a sinalização e regras de uso do sistema viário e das
calçadas e a existência ou não de ciclovias são condições que, em diferentes
níveis, contribuem para sua realização (INSTITUTO RUA VIVA, s.d.).
A função pública de garantir a mobilidade para todos implica na
normalização e priorização do uso das vias públicas, para que estas atendam
primordialmente aos deslocamentos dos modais coletivos. Por serem mais
eficientes, reduzem os efeitos negativos provocados pelo uso predominante do
transporte individual.
No entanto, na cidade de São Paulo, os investimentos em infraestrutura
realizados priorizam a fluidez do tráfego dos veículos particulares. Mesmo com
o desenvolvimento das tecnologias e das ferramentas de gestão dos diferentes
modais de STC, viadutos e passagens subterrâneas são construídas e
entregues à circulação exclusiva dos veículos particulares, proibindo ou
limitando a circulação nesses equipamentos dos ônibus do STC, de bicicletas e
de pedestres. Exemplo desse fato é o novo complexo viário Roberto Marinho
inaugurado em 2008. Nele é proibida a circulação de pedestres, bicicletas e
ônibus (PMSP, s.d.).
Trata-se, portanto, de uma visão equivocada de não incentivar a
realização da mobilidade por meio de alternativas de transportes sustentáveis.
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Não se considera o quanto esses modais também contribuem para o STC,
além de
“...usar fontes de energia renováveis a uma taxa inferior àquela
necessária à sua regeneração e fontes não renováveis a uma
taxa inferior àquela necessária ao surgimento de fontes
renováveis de substituição"

como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
define os modais de transporte urbanos sustentáveis que devem ser
perseguidos (OECD, s.d.).
Nesse sentido, busca-se atingir a mobilidade desejada com a devida
sustentabilidade, atendendo assim as necessidades do presente, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender as suas próprias
necessidades.
Para cumprir sua função de oferecer a mobilidade necessária aos
cidadãos que são portadores de necessidades especiais, o poder público tem
adotado medidas específicas com esse objetivo. No âmbito do Governo
Federal, foi publicado o Decreto nº 5.296, em dezembro de 2004,
regulamentando a Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade

das

pessoas

portadoras

de

deficiência

ou

com

mobilidade reduzida, englobando desde as vias de acesso, calçadas,
terminais, veículo e a capacitação de pessoal dos STCs.
A Prefeitura de São Paulo também adotou medidas nesse campo,
lançando a “Cartilha Passeio Livre”, editada pela Comissão de Análise do
Passeio Público, que padroniza as ações nas intervenções dos seus
departamentos nas obras e manutenção nos passeios públicos.
No entanto, essas ações adotadas não são suficientes, pois, as políticas
publicas privilegiam os veículos particulares e colocam em segundo os ciclistas
e pedestres. Estas ações perpetuam o atual modelo econômico com seus
inadequados padrões de consumo, não enfrentando adequadamente a
problemática,

necessita-se

de

uma

postura

baseada

em

conceituação econômica com a adequada valoração ambiental.

uma

nova
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Esta nova conceituação é denominada Economia Ecológica. Em síntese,
o cerne do seu questionamento ao modelo econômico atual é condicionar o
lucro e a mais valia à adequada valoração dos recursos naturais (BROW,
2003).
A abordagem econômica, que valore, adequadamente, os custos
ambientais foi adaptada para o meio ambiente urbano no desenvolvimento
deste estudo. Considerou-se ser esse o passo natural necessário para o
desenvolvimento sustentável do ambiente urbano, pois a insustentabilidade das
cidades está se confirmando no atual modelo econômico.
No ambiente urbano, o planejamento ambiental deverá nortear a
elaboração dos Planos Diretores Municipais, ordenando o uso e a ocupação do
solo, evitando o surgimento de novos conflitos ambientais contemporâneos ou
o agravamento dos já existentes.
O desenvolvimento de teorias e o estabelecimento de uma visão
sistêmica das inter-relações (CAPRA, 1996) sobre esta área do conhecimento
estão em constante atualização. As implicações desse planejamento
adequado, seus efeitos na saúde humana, as deseconomias geradas e a
ausência das devidas internalizações dos seus custos (por exemplo, o custo
dos congestionamentos causados pelos veículos particulares no preço das
passagens dos transportes coletivo pagas pelos usuários) é debatido a seguir.
Henrique Rattner (2005), (pós-doutorado em planejamento urbano,
doutorado em economia e licenciado em ciências sociais) discorre seu olhar
interdisciplinar sobre o meio ambiente urbano e as suas relações sociais
realizadas. Delimita o que considera essencial para a superação dos atuais
paradigmas políticos-sociais por meio da aplicação da Agenda 21, definida na
RIO-92:
“O marco de referencia seria um futuro Estado
democrático e descentralizado, composto de
inúmeras comunidades que usufruam a mais ampla
autonomia na gestão de seu destino, porém
conscientes da necessidade de cooperação e
interdependência para assegurar a sobrevivência de
todos” (p. 98).
“Postulamos que a cidade, ou área metropolitana,
deve servir ao cidadão como modelo de civilização
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sustentável – eqüitativa, harmoniosa e ancorado nos
princípios de justiça social e autonomia individual”.
“Por isso precisamos, inquestionavelmente, suprir...
de sistemas adequados de transporte coletivo e infra
estrutura básica de educação, saúde, habitação,
saneamento,
segurança
e
emprego.
(CONFERENCIA..., 1996, p.99)”

Nesta perspectiva, desenvolve estudos que discute soluções para os
problemas ambientais urbanos, e lembra que a solução para as questões,
necessariamente, imporá, aos seus autores, optar política e tecnicamente por
soluções que questionem os paradigmas estabelecidos, caso contrário,
certamente imporá, aos autores, o risco de propostas superficiais.
As soluções deverão incorporar essa complexidade, mesmo quando se
discutir o problema transporte; as soluções pensadas devem abordar a
distribuição, o uso e a ocupação da territorialidade urbana, por meio de um
planejamento ambiental das cidades e dos bairros.

5.1 A Economia Ecológica
A teoria econômica predominante e seus indicadores não explicam como
sua aplicação está perturbando e destruindo os sistemas naturais da Terra. De
fato, o crescimento econômico e os altos padrões de consumos adotados pela
humanidade têm contribuído decisivamente para a insustentabilidade do
ecossistema Terra, e são vistos como uma necessidade ou condição ideal para
o crescimento econômico como uma possibilidade de “...expansão de negócios
por meio do aumento do mercado e de consumo” (ALIER, 2007).
Para adequada compreensão dessa afirmação é necessário conceituar
que na economia, “crescimento” significa uma expansão numa escala
econômica, enquanto que “desenvolvimento” implica em mudanças na
estrutura econômica e social (DALY, 2004).
Entretanto, a economia devidamente incorporada do conceito ecológico
é essencial para se medir o custo desses excessos e das suas consequências
para a sociedade por meio da internalização das externalidades. Mesmo
resistindo a oferecer “...preços ecologicamente corretos” (ALIER, 2007,

32
pág.48), o campo foi definido como “a ciência da gestão da sustentabilidade”
(CONSTANZA, 1994).
Essa reformulação de conceitos e valores deve ser dada essencialmente
na forma como se estabeleceu as relações entre os recursos naturais e a
economia, que foram determinadas pelo atual modelo econômico. Lester Brow
escreveu que o dilema atual da humanidade é se “ ...o meio ambiente é parte
da economia ou a economia é parte do meio ambiente” (BROW, 2003, pág.3).
Com base no referido autor, segundo a visão atual predominante dos
economistas, o meio ambiente é um subconjunto da economia. Em
contraposição, a visão predominante dos ecólogos, considera a economia
como um subconjunto do meio ambiente.
De

fato,

o

modelo

econômico

que

predomina

na

sociedade

contemporânea dificulta os esforços para um melhor aproveitamento dos
recursos ambientais e consolida uma economia fora de sincronia com o meio
ambiente do qual ela depende. O produto petróleo é um exemplo que se pode
analisar para compreender a visão dos economistas. A produção desse recurso
mineral está condicionada pelo tempo, que, para esse fim, deve ser medido em
eras geológicas, e pela reunião das condições geológicas necessárias para a
natureza produzi-lo. Portanto, sua finitude, devido ao alto padrão de consumo,
e consequente escassez, determinam seu alto preço.
No entanto, existem ainda fatores geopolíticos sob forte influência de
interesses comerciais, que atuam decisivamente na formulação desses preços
e da quantidade de petróleo ofertado ao mercado consumidor. Ou seja, as leis
de mercado colocam em segundo plano as condições e necessidades de
produção e consumo desse bem, e determinam as condições (incluindo-se a
diminuição de produção para forçar mudanças políticas e comerciais) que o
bem será negociado.
A dependência da humanidade desse bem essencial só é levada em
conta para elevar seus preços, enquanto seu estoque é gerido apenas para
manter a disponibilidade de produto para futuras elevações de preço.
Os ecólogos entendem que, mais que toda atividade econômica,
efetivamente toda vida depende do ecossistema Terra e vê o mercado e o lucro
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como um reflexo de todas as relações (sociais, ambientais e, mesmo,
econômicas). Em resumo, os padrões de consumo e a capacidade do planeta
de absorver os efeitos nocivos da queima desse combustível fóssil (poluição
atmosférica) deveriam determinar a produção e disponibilidade do petróleo
para o consumo mundial que, portanto, deveriam ser utilizados para as reais
necessidades antrópicas. Nos centros urbanos, o modelo automobilista
moderno seria substituído por um modelo que elegeria a mobilidade humana
como prioritário.
“A Economia Ecológica é um campo de estudo transdiciplinar,
estabelecido em data recente, que observa a economia como
um subsistema de um ecossistema físico global e finito”.
Resume ainda que “ ...os economistas ecológicos questionam
a sustentabilidade da economia devido aos impactos
ambientais e suas demandas energéticas e materiais e
crescimento demográfico” (ALIER, 2007, p.47).

De fato, um dos campos em que os trabalhos mais avançaram nessa
nova área, foi a gestão dos recursos naturais, por meio da modelagem das
interações do meio ambiente com os fatores econômicos, usando-se
ferramentas como a Avaliação Ambiental Integrada e as avaliações
multicriteriais para a tomada de decisões.
Voltando ao exemplo do petróleo, o consumidor, ao comprar um litro de
gasolina, efetivamente paga pela extração do petróleo, refino do combustível,
transporte e o lucro. No entanto, não paga pelo tratamento de doenças
respiratórias causadas pela poluição atmosférica provocada pelas emissões
dos gases gerados na queima deste mesmo combustível pelos motores à
explosão.
Esse custo é arcado pela sociedade (motoristas e não motoristas), que
sustentam os sistemas públicos de saúde ou por aqueles que pagam por
tratamentos privados das doenças causadas pela poluição do ar. Existem,
ainda, outros custos com amplitude variável, que podem ser exclusivamente
econômicos ou não; no entanto, todos são democraticamente compartilhados
por todos, sejam seus causadores que utilizam seus veículos particulares, ou
pelos seus não causadores, que transitam em ônibus. Da mesma forma que
todos ficam parados nos congestionamentos.
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Globalmente, o uso acentuado do transporte individual em detrimento do
transporte coletivo contribui para o aumento dos efeitos causados pelas
emissões veiculares geradas pela queima de combustíveis fósseis lançadas na
atmosfera.

Esses lançamentos contribuem para o aquecimento global que

alteram as condições climáticas, provocando secas ou aumento nas
precipitações pluviométricas, demonstrando que as consequências ambientais
da ação do indivíduo ou de grupos econômicos recaem sobre o autor e sobre
toda a sociedade (DEMAJOROVIC, 2003).
Essas inquietações que afligem a moderna sociedade humana têm
levado

à

procura

de

soluções

tecnológicas

para

os

problemas

contemporâneos, pois as suas conseqüências comprometem as futuras
gerações. Soluções apontadas pelos pesquisadores indicam a necessidade da
autocrítica para se viabilizar as mudanças comportamentais dos diversos
atores envolvidos para se efetivar as soluções necessárias e que precisam ser
construídas.
Essa autocrítica, denominada Modernização Reflexiva (DEMAJOROVIC,
2003), é necessária, pois, os riscos ambientais de certas atividades industriais
(químicas, nucleares, ecológicos e de engenharia genética) não se limitam ao
tempo e ao espaço, há dificuldade de se identificar seu nexo causal e, muitas
vezes, não podem ser compensados.
Quando as observações não mais apóiam a teoria, é chegada a hora de
mudar a teoria. A esta conclusão, o historiador científico Thomas Kuhn chamou
de mudança de paradigma. Com essa mudança, a economia passando a ser
um subconjunto do ecossistema “Terra”, a única formulação de política
econômica que terá sucesso é a formulação que contemple os princípios da
ecologia. (KUHN, 2003)
Tal concepção é diferente de três décadas atrás, quando foi criado o
conceito de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, quando
se tinha apenas uma idéia geral de como seria essa eco-economia (BROW,
2003); hoje, pode-se ter uma visão apoiada em observações científicas
consistentes que comprovam sua necessidade e viabilidade.
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Construir uma economia ecológica usando as tecnologias existentes
está se mostrando viável. Para isso, é necessário principalmente que o
mercado valore corretamente o custo total dos produtos e serviços,
internalizando os custos ambientais nos seus preços.
Essa viabilidade está sendo demonstrada pela Dinamarca, que tomou
decisões planejadas, e, partir de 1986, apresenta índices e resultados que
refletem as decisões tomadas: estabilização da sua população, proibição da
construção de usinas que usem o carvão como fonte de energia e proibição do
uso de vasilhames descartáveis para bebidas. Privilegiou a obtenção de sua
energia elétrica, tendo, como fonte, o vento. Reestruturou sua rede de
transportes urbanos de forma a permitir que um terço dos percursos em
Copenhague seja realizado em bicicletas.
Evidentemente, que a aplicação dessa nova normalização num país
geograficamente menor, com população proporcional, e uma economia
consolidada, se caracteriza como um grande facilitador. No entanto, o
importante é que se comprove sua viabilidade por meio desses primeiros
resultados positivos, abrindo a possibilidade concreta de uma discussão séria
sobre a real necessidade e possibilidades de mudanças locais.

5.2 O Meio Ambiente Urbano
Para que as mudanças necessárias, anteriormente citadas, possam ser
realizadas, as cidades devem ser compreendidas como um ecossistema com
alto grau de dependência, ou seja, que possui várias entradas, como: alimentos
e água (essenciais à vida) e energia (para o conforto e para a realização das
atividades econômicas).
Todos os itens citados, escolhidos como os principais, por serem
essenciais à vida humana e pela alta demanda, são providos por meio da ação
antrópica (RIVERO, 2002) e produzidos fora deste ecossistema em diferentes
áreas, tais como:
•

água em mananciais;

•

alimentos plantados no meio rural; e
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•

energia com fontes extraída do subsolo, ou produzida por
recursos naturais.

Essas atividades são executadas pelo homem, exceto a produção de
água, na qual cabe ao homem proteger as áreas de mananciais e, também,
reduzindo impactos ao meio ambiente.
Para agravar o grau de dependência do ecossistema cidade, o resultado
das entradas são as saídas: geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e
emissões atmosféricas, essa última gerada pela realização dos deslocamentos
das pessoas e mercadorias no ambiente urbano, que também geram impactos
ambientais enormes.
Essa afirmação se confirma com a análise dos dados do Ministério das
Minas e Energia (MME). Segundo a oferta interna de energia (Figura 7), no
exercício de 2006 o combustível mais utilizado foi o petróleo e seus derivados.
Como demonstrado, esse item respondeu por 37,7% do consumo (EMPRESA
BRASILEIRA DE ENERGIA, 2009).
A queima desse combustível gera emissões gasosas que são lançadas
na atmosfera. Nesse mesmo processo, realizado nos motores à explosão,
também são produzido outros impactos ao meio ambiente urbano importante: o
ruído e os congestionamentos. Esses impactos contribuem significativamente
para a insustentabilidade das cidades.
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Figura 7 – Oferta Interna de Energia
Fonte: EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA, 2009.

5.3 Deseconomias e Internalização dos Custos
Nos grandes centros urbanos, os congestionamentos fazem parte do
cotidiano das pessoas. Eles têm um efeito negativo para a saúde humana,
assim como sobre a economia. Ao terminar o século XX, considerado como o
século do automóvel, a constatação da importância desse produto e sua cadeia
produtiva para a economia mundial é consenso.
Na hipótese dos fabricantes de automóveis terem que incluir todas as
externalidades geradas por todo o ciclo de vida dos seus produtos, ou seja, a
produção dos veículos, a decisão de produzi-los seria diferente (ALIER, 2007,
p.52). A partir dessa afirmação, é possível compreender o atual estágio da
poluição ambiental do planeta, como ocorreu sua provável evolução e,
principalmente, a necessidade da internalização dos custos ambientais nos
preços dos produtos.
O cenário do provável limite de produção dos automóveis, que seria
alcançado no ano 2.050, quando as projeções indicam que o número de
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veículos produzidos atingirá 5 bilhões de unidades e a população está sendo
estimada em 10 bilhões de pessoas. Hoje a frota de veículos é de 550 milhões
de unidades e a população é de 6,5 bilhões. Segundo estas projeções, no ano
2.050, a relação será um carro para cada dois habitantes enquanto que, hoje
temos 12 veículos para cada habitante (ALIER, 2007).
Estudo realizados pelo TTI (Texas Transportation Institute) dimensiona o
aumento provocado no custo econômico para a realização dos deslocamentos,
ou deseconomias em várias cidades e suas regiões metropolitanas dos
Estados Unidos. Os custos aumentados compreendem: aumento do consumo
de combustível, desgaste acentuado do conjunto mecânico dos transportes e
dispêndio de maior tempo do que o necessário para o deslocamento como
mostra a Tabela 1 do EUA (SCHRANK; LOMAX, 2001).
Tabela 1 - Custos Anuais do Transito em Cidades Selecionadas (EUA)
Áreas urbanas
Los Angeles, CA
Seattle-Evertett, WA
Atlanta, GA
Houston, TX
Whahington, DC-MD-VA
Denver, CO
San Francisco – Oakland, CA
Boston, MA
Portland, OR - Vancouver, WA
Nova York, NY – Nordeste de
NJ

Tempo parado
Anual por pessoa
(horas)
56
53
53
50
46
45
42
42
34
34

Consumo adicional de
Combustível por pessoa
(litros de gasolina)
84
81
84
76
69
67
65
63
53
52

Custo congestionamento
por Pessoa (*)
(US$)
1.000
930
915
850
780
760
760
715
610
595

Fonte: SCHRANK; LOMAX (2001)

Como consequência, elevam-se também os custos dos tratamentos das
doenças respiratórias causadas pelo aumento das emissões de gases dos
veículos automotores parados nos congestionamentos, ocorridos na rede de
atendimento à saúde pública ou privada. Reflexos dessas deseconomias
ocorrem na definição das tarifas do transporte coletivo, pois seu custo é
aumentado devido à sua baixa velocidade média, responsável pela perda de
eficiência do ônibus.
Portanto, uma condição criada pelo uso dos automóveis particulares
gera os congestionamentos nas vias públicas, atingindo toda a população da
cidade. Como resultado, aumentam-se os custos da saúde pública, aumentamse as passagens do transporte coletivo e aumenta-se do tempo gasto pelas
pessoas nos seus deslocamentos. Ressalta-se que a maior parte da população
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não é proprietária de veículos particulares, mas paga por essas deseconomias
citadas.
O montante estimado pelas deseconomias calculados pelo TTI é de US$
78 bilhões/ano, que inclui o valor correspondente a 4,5 bilhões de horas
perdidas no trânsito, e quase 27 bilhões de litros consumidos a mais de
gasolina. Esse estudo teve como foco, exclusivamente, a valoração econômica
e não pesquisou o aumento das emissões atmosféricas geradas pelo fato dos
carros estarem parados nos congestionamentos, ou mesmo o efeito da
mudança climática. (SCHRANK; LOMAX, 2001).
Os dados pesquisados em várias cidades podem ser analisados na
Tabela 01. Los Angeles é a cidade recordista com US$ 1.000,00 de gastos a
mais, para cada usuário por conta dos congestionamentos ao ano. Esse valor
inclui 84 litros de combustível e 56 horas para cada americano a cada ano,
gastos a mais para percorrer o mesmo trajeto, caso as vias não estivessem
congestionadas. Pode-se considerar esse como parte do preço pela opção por
um modelo urbanístico centrado no automóvel.
Na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, a Secretaria de Estado
dos Transportes Metropolitanos considera que o montante do custo dos
congestionamentos atinja R$ 4,1 bilhões por ano. Este número considera a
conversão em renda de 30% do tempo gasto nos deslocamentos, os gastos
com acidentes de transito e com a poluição. Esses dados foram divulgados em
15 de março de 2008, pelo Secretário de Estado José Luiz Portela, foram
acompanhados por uma constatação “...a cidade de São Paulo está deixando
de ser atrativa para investidores e também para novos moradores por causa da
qualidade de vida” (LENDIDÃO..., 2008).
O número de horas gasta nos deslocamentos e os 30% correspondentes
às perdas que poderiam ser economizados constituem montante financeiro
considerável e mostram que o cotidiano da cidade, não satisfaz eficientemente
às necessidades das pessoas. Na Tabela 2 pode-se visualizar o tempo gasto nos
deslocamentos diários e o tempo aumentado devido aos congestionamentos.
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Tabela 2 – Tempo gastos nos deslocamentos diários e tempo aumentado pelos
congestionamentos
Dia

Semana

Mês
Minutos

60
120
240

300
600
1200

1320
2640
5280

Ano
Dias de trabalho de 8
horas

15840
31680
63360

33
528
1056

Equivalente a dias de trabalhão
aumentado pelos
congestionamentos
10
20
40

Fonte: Autor

Essa realidade tem levado cada vez mais pessoas a uma frustração
pessoal, que precisa ser adequadamente tratada. Trata-se de um novo custo, o
custo psicológico, que é definido como a privação de contato com o mundo
natural, dando origem à neurose do asfalto.
Tanto a psicologia, quanto a ecologia, têm consciência disso a décadas.
Os ecólogos, liderados por Wilson (1984), formularam a hipótese da biofilia,
sustentando que aqueles que são privados de contato com a natureza sofrem
psicologicamente, e que essa privação leva a um declínio mensurável do bemestar.
A adequada internalização dos custos aumentados pelos efeitos dos
congestionamentos é necessária para onerar corretamente seus causadores,
assim como, para a justa desoneração dos usuários dos transportes coletivos
que pagam por eles, sem contribuir na sua geração. Devido à baixa velocidade
de rolamento dos ônibus, a tarifa cobrada por esse serviço é aumentada,
porque esses ficam retidos nos congestionamentos causados pelo excessivo
número de veículos particulares que ocupam as vias.
Encontrar a correta medida com que os veículos particulares contribuem
para a morosidade do transporte coletivo, e o referido valor que se deveria
cobrar, assim como o sistema de cobrança dos proprietários usuários dos
veículos particulares, não é tarefa fácil. No entanto, essa justa medida é
necessária para tornar mais justa a tarifa cobrada da maioria da população que
utiliza os transportes coletivos e são afetadas pelos congestionamentos.
Entretanto, o principal é a redução desse problema e, portanto, do custo
resultante.
Assim, os usuários do transporte coletivo se beneficiariam com a
redução no preço das passagens do transporte coletivo (em especial do modal
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sobre pneus) e realizariam seus percursos mais rapidamente, agora, pagando
menos pelo deslocamento, desonerados da parcela do custo da passagem
referente à diminuição da velocidade causada pelos congestionamentos.
Os usuários terão uma melhoria na qualidade de vida, pois os recursos
financeiros

economizados

poderiam

ser

usados

para

suprir

outras

necessidades dessa população usuária dos transportes coletivos, que é
caracterizada pela menor renda e de mais tempo para o convívio familiar.
Por outro lado, a justa oneração do custo do uso dos veículos
particulares aliada a medidas restritivas, que atingem a todos independente do
poder aquisitivo, reduzirá seu uso. Essa situação diminui o número de veículos
que ocupam as ruas, contribuindo para a melhoria da fluidez do tráfego urbano
e, consequentemente, diminuição do tempo das viagens.
Esse princípio deve valer, também, para internalizar os custos dos
tratamentos de saúde das doenças causadas pelas emissões gasosas dos
veículos automotores. Essa mudança, ainda, atingirá os custos dos
atendimentos realizados pela rede pública e privada de saúde, que tenderão a
diminuir. No entanto, esse dimensionamento deverá ser ainda mais complexo.
Na área da saúde, o mais importante é que recursos financeiros e
humanos que venham a ser desonerados desse tipo de atendimento possam
ser melhores aproveitados em outras necessidades, mais ou tão prementes.
Essas medidas, a restrição do uso e o pagamento dos custos diretos e
indiretos, pelo uso do automóvel particular tendem a limitar seu uso ao
necessário. Consequentemente deverá aumentar o número de usuários do
transporte coletivo, assim, medidas efetivas deverão ser tomadas para que
todos os usuários do STC sejam atendidos com eficiência, sob o risco dessas
mudanças não receberem o apoio necessário.
Portanto, a priorização de solução sistêmica deverá ser adequadamente
planejada e efetivamente implementada com a necessária prioridade, pois os
deslocamentos realizados pelas pessoas não podem deixar de ser realizados.
Quanto à forma adequada da aplicação da referida internalização de
custos, poderão ser aplicados instrumentos econômicos ou a cobrança pelo
direito do uso, na forma de pedágios em regiões e/ou horários em que os
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congestionamentos ocorrem na cidade. Outra alternativa é a cobrança de taxas
para o estacionamento dos veículos. Essa alternativa pode ser pensada, mais
radicalmente, por meio da adoção de taxas de valores variáveis, com valores
maiores em determinados horários ou a proibição total do estacionamento
nesses períodos.
Dentre as medidas adotadas, é necessário prever que pessoas
portadoras de necessidades especiais necessitam ter prioridade para realizar
seus deslocamentos com os recursos mais adequados as suas necessidades.
Assim, é necessário prever a liberação dos veículos utilizados por essas
pessoas.
Estas medidas deverão ser implantadas por força de lei e, como tal,
elaboradas pelo Parlamento. Assim, serão de precedidas de amplo debate pela
sociedade e das análises jurídicas que atenderão os preceitos constitucionais
que respeitem os direitos dos cidadãos. Outro aspecto imprescindível na
adoção destas medidas é a destinação todos os recursos arrecadados devem
ser usados exclusivamente em melhorias da infraestrutura, dos equipamentos
e dos recursos humanos do STC.
Quanto à operacionalidade da cobrança do pedágio urbano, deve-se
pensar num sistema similar ao implantado em Londres. Um sistema
automatizado lê as placas dos veículos em trânsito e armazena os dados. Os
veículos que passam pelo controle das áreas delimitadas têm suas licenças
identificadas e seus proprietários têm debitado, dos seus cartões de credito, o
valor referente ao pedágio cobrado. Assim, portadores de necessidades
especiais podem ser isentados de pagamento, ou mesmo, tarifas diferenciadas
podem ser cobradas em horários específicos e/ou datas especiais.
A cobrança deve ser implantada de forma gradativa, se adequando à
implantação das melhorias necessárias no transporte coletivo, que deverá
oferecer qualidade e eficiência suficiente para atender à nova demanda.
Essa condição é essencial, pois o que se pretende é que os usuários
dos veículos particulares optem pelos diversos modais do transporte coletivo.
Entretanto, esses motoristas, que deixarão seus veículos particulares nas
garagens, deverão ter a sua disposição meio para realizar sua mobilidade (o
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caminhar em pequenas distâncias, o uso da bicicleta para pequenas e médias
distâncias e o transporte coletivo para realizar os deslocamentos médios e
longos).
Portanto, observa-se que é possível iniciar essas ações e implementar
as melhorias efetivas em todos os modais de transportes coletivos existentes,
integrando os atuais e incorporando outros modais, como os TNMs, que podem
contribuir para a qualidade e eficiência necessárias.

5.4 A Mobilidade Humana e a Saúde Pública
Historicamente, o elo causa-efeito principal entre a urbanização, o uso
do automóvel e a saúde pública é a poluição atmosférica. No entanto, isto está
mudando, pois o número de pessoas obesas (causada pelo sedentarismo) tem
aumentado, ameaçando a liderança da poluição do ar como o principal risco à
saúde.
Para auxiliar no combate a essas duas ameaças à saúde pública, a
obesidade e a poluição do ar, o TNM deve ser considerado, pois o uso da
energia humana para a movimentação da bicicleta, ou para a realização do
caminhar, contribui para o reequilíbrio do balanço energético das pessoas.
Esses dois aspectos relevantes serão abordados em tópicos específicos.
5.4.1 Obesidade
A privação das atividades físicas e o aumento da ingestão alimentar
colocam em desequilíbrio o balanço energético (o consumo de calorias e a
realização das atividades físicas). Esse fato está sendo apontado como um dos
fatores para o crescimento da obesidade no ambiente urbano.
A realização de atividades físicas necessárias para a realização dos
deslocamentos proporciona o uso da energia humana, consumindo assim, as
calorias ingeridas em excesso. Mudanças simples nos hábitos representam a
opção para as pessoas reequilibrarem seu balanço energético, como, por
exemplo, deixar o carro na garagem e usar o TNM para realizar a mobilidade
em pequenos percursos.
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Hoje, é comum as pessoas, se utilizarem dos veículos ou mesmo do
transporte coletivo para percorrerem pequenas distâncias em suas atividades
do dia a dia, para se frequentar uma academia. Lá chegando, essas pessoas
pedalam bicicletas fixas e simulam o caminhar e o correr em esteiras para
conseguir os mesmos benefícios, que poderiam ser obtidos por meio da
realização dos seus deslocamentos com o uso da bicicleta ou do caminhar a
pé.
No caso, o TNM pode oferecer aos seus usuários as condições para
realizar os deslocamentos e os exercícios físicos que seriam realizados na
academia. A materialização desses percursos a pé ou pedalando, contribuiriam
para a melhoria das condições de saúde de seus praticantes e ambientais do
ambiente local.
Primordialmente, as atividades físicas ajudam a combater a obesidade;
no entanto, o tratamento deve estar associado a hábitos saudáveis de
alimentação. Especificamente andar de bicicleta contribui para a prevenção de
doenças cardiovasculares, aumenta a resistência, ativa a musculatura de todo
o corpo e, ainda, diminui a ocorrência de doenças crônicas, assim como, “...é
uma das atividades físicas com menor índice de lesões” (MUZY

e

NASCIMENTO, 2008).
Atualmente, essa carência de atividade física foi aumentada por novos
hábitos, devido ao uso quase que exclusivo de elevadores e escadas rolantes,
e outras formas de privações de atividades físicas. Esses hábitos devem ser
substituídos pelo caminhar e pelo uso da bicicleta pelas pessoas. Constata-se
que a forma de vida contemporânea reduz drasticamente a prática dos
exercícios físicos cotidianos das pessoas.
Essa privação da prática de exercícios físicos, aliada aos excessos de
alimentação, se traduz frequentemente em aumento de peso. O resultado:
obesidade das pessoas concentradas nas cidades, alcançando proporções
epidêmicas mundiais, afligindo um número cada vez maior de pessoas, pois
prejudica a saúde, elevando a incidência de doenças cardíacas, derrames,
câncer da mama e do cólon, artrite e diabete adulta. Assim, a proposta de
mudança no comportamento das pessoas no ambiente urbano deve ser
analisada para se evitar o que os epidemiólogos estão considerando
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...como uma ameaça de dimensões históricas à saúde pública,
pois consiste em uma fonte crescente de males a saúde, tais
como doenças cardíacas, hipertensão, diabete e a incidência
de várias formas de câncer (SALDIVA, 1999).

Para aqueles que estão acima do peso, atingir um peso ideal depende
de menor absorção calórica, reduzindo a alimentação e realizando atividades
físicas para queimar as calorias em excesso. No entanto, para as pessoas
voltarem a praticar os exercícios físicos tão necessários na vida cotidiana não é
tarefa fácil. Outro fator que contribui para as dificuldades é que as cidades
foram planejadas para automóveis, com raros espaços públicos destinados à
pratica de atividades físicas ou, mesmo, ciclovias e ciclofaixas, onde as
pessoas possam realizar seus deslocamentos usando esses modais em
segurança.
O desafio será replanejar a cidade e, dentro dela, bairros, incorporando
os conceitos em que o transporte e o uso do espaço público tenham como
peça central a mobilidade humana. Nesse contexto, deve-se incrementar as
vias públicas com faixas exclusivas para o modal sobre pneus, com ciclofaixas
ou ciclovias e com calçadas adequadas para caminhadas, permitindo que
motoristas, ciclistas e pedestres coexistam respeitosa e pacificamente.
Adotadas tais medidas, pode-se visualizar no futuro a substituição
parcial de estacionamentos por parques, áreas de lazer e quadras esportivas,
oferecendo espaço que possibilite uma forma de vida mais saudável. A maioria
da população, poderá associar atividades físicas às suas necessidades de
deslocamentos cotidianos, combatendo, assim, a epidemia da obesidade e a
deterioração da saúde associada a ela.

5.4.2 Doenças respiratórias
Os efeitos à saúde humana causados pela poluição atmosférica,
provocados principalmente pelas emissões veiculares, continuam sendo um
problema importante que deve receber mais atenção e atuação coordenada do
poder público. Hoje, erradamente, essa atenção é concentrada nas 885.000
fatalidades/ano de vidas perdidas em acidentes de trânsito, e não nas
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3.000.000 vidas perdidas pelas doenças causadas pelos efeitos nocivos da
poluição do ar, que é agravada pelas emissões veiculares (OMS, s.d).
Há consenso que as doenças respiratórias, causadas pela poluição do
ar, representam é um dos maiores impactos negativos da urbanização. Esse
assunto é foco de estudos realizados por especialistas, que apresentam
resultados amplamente divulgados.
Exemplo disso é o estudo de factibilidade, que vem sendo desenvolvido
pela Divisão de Meio Ambiente do Centro de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em parceria com o
Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).
Nesse estudo, Saldiva (1999) liderou equipe que concluiu estudo estabeleceu
relação de causalidade entre danos à saúde e poluentes atmosféricos, emitidos
a partir de episódios dramáticos de poluição do ar em centros urbanos da
Europa e Estados Unidos. O primeiro caso documentado na literatura
...ocorreu em 1930 no Vale de Meuse, na Bélgica. Em uma
região medindo cerca de 20 quilômetros de comprimento, onde
foi instalado um complexo industrial (quatro siderúrgicas, três
metalúrgicas, quatro centrais de produção de energia elétrica e
suas minas de carvão, seis industrias de cimento, três
indústrias de transformação química de minerais, uma
carvoaria, uma fábrica de pólvora, uma fábrica de ácido
sulfúrico e uma fábrica de adubos), produziam emissões que
eram lançadas na atmosfera”.
“Nos primeiros cinco dias de dezembro, condições
metereológicas desfavoráveis, como a ausência de ventos,
impediram a dispersão destes poluentes, que permaneceram
estacionados sobre a região. Imediatamente, foi registrado um
aumento do número de doenças respiratórias e um excesso de
mortes (60) até dois após o início do episódio.”

Após alguns anos, um episódio semelhante ocorreu na cidade de
Donora, no estado da Pensilvânia, EUA. Entre os dias 26 a 31 de outubro de
1948, foram observadas 20 mortes ao invés das 2 mortes esperadas
normalmente para uma população de 14.000 pessoas. O aumento no número
de óbitos é creditado aos altos níveis de poluentes atmosféricos lançados pelas
indústrias locais que permaneceram estacionados devido à ocorrência de
inversões térmicas que impediram sua dispersão.
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“...o mais clássico, e mais grave, dos episódios acerca dos
efeitos deletérios dos poluentes do ar foi o acontecido em
Londres. Durante o inverno de 1952, um episódio de inversão
térmica impediu a dispersão de poluentes, gerados então pelas
indústrias e pelos aquecedores domiciliares que utilizavam
carvão como combustível, e uma nuvem, composta
principalmente por material particulado e enxofre (em
concentrações até nove vezes maiores do que a média de
ambos), permaneceu estacionada sobre a cidade por
aproximadamente três dias, levando a um aumento de 4.000
mortes em relação à média de óbitos em períodos
semelhantes.”

A partir dessas ocorrências, iniciou-se em vários países a implantação
de mecanismos de regulação governamental, estabelecendo os níveis
permitidos para emissão de poluentes na atmosfera. Essa regulação foi
denominada “Comando e Controle”. As medidas adotadas surtiram o efeito
desejado, com a diminuição da poluição atmosférica, com a diminuição
gradativa dos limites de emissões. Atualmente, não se repetem episódios tão
críticos de poluição do ar nos países desenvolvidos. Por outro lado, esses
episódios continuam sendo registrados nos países em desenvolvimento,
particularmente decorrentes de acidentes ou queimadas.
Os atos regulatórios de emissão de poluentes atmosféricos no Brasil
vêm sendo instituídos a partir de 1976. Na competência federal, a
regulamentação é feita por meio da Portaria 0231 de 27/04/76 do Ministério do
Interior, complementada pela Resolução CONAMA nº 3 de 1990. No Estado de
São Paulo, essa regulamentação foi iniciada em 31 de maio de 1976, com a
instituição da Lei Estadual 997/76, que dispõe sobre o controle da poluição do
meio ambiente. Ainda no mesmo ano, essa lei foi complementada pelo Decreto
Estadual 8.468/76.
Outro marco significativo ocorreu em 06 de maio de 1986 quando uma
nova legislação, a Resolução Conama nº 18 instituiu o Programa de Controle
de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). Esse programa
determina limites de emissões gasosas dos veículos novos, que, de acordo
com o ano em que são fabricados, tem que apresentar limites menores de
emissão dos vários elementos e compostos químicos emitidos e que compõem
a cesta de poluentes atmosféricos. Com esta redução das emissões a cada
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ano, os veículos novos contribuem, cada vez mais, significativamente para a
qualidade do ar.
Esta cesta de poluentes presentes na atmosfera é organizada pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) propõe, como uma das formas de
classificação, separá-los em dois grupos:
•

os clássicos: PM10 - material particulado em suspensão no ar,

CO - monóxido de carbono, NO2 - dióxido de nitrogênio, O3 - ozônio e
SO2 - dióxido de enxofre ;
•

os não clássicos, que são os demais.

A CETESB utiliza a classificação apresentada na Tabela 3 apresentada
a seguir.
Tabela 3 - Classificação dos poluentes do ar.
Compostos de enxofre
Compostos de nitrogênio
Compostos Orgânicos
Monóxido de Carbono
Compostos Halogenados
Material Particulado
Ozônio

SO2, SO3 e Compostos de Enxofre Reduzido: (H2S, Mercaptanas,
Dissulfeto de carbono, etc.) e sulfatos
NO, NO2, NH3, HNO3 e nitratos.
Hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos orgânicos
CO
HCI, HF, cloretos e fluoretos
Mistura de compostos no estado sólido ou líquido
O3 e formaldeído acroleína PAN

Fonte: CETESB, (2009)

Os poluentes emitidos na atmosfera pela queima de combustível fóssil
nos motores à explosão são o monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e
hidrocarbonetos. Outra importante emissão é constituída por partículas sólidas,
denominada “material particulado”. Estas, quanto menores, mais danos
causam ao sistema respiratório (OMS, s.d.).
Em seminário realizado entre os dias 15 e 18 de maio de 2006 em São
Paulo, o Engº. Renato R. A. Linke, representando a CETESB, proferiu palestra
onde afirmou que o controle das emissões atmosféricas já evita a mortes de 4
pessoas por dia na cidade de São Paulo. No entanto, ainda mata outras 10
pessoas.
O ozônio é um poluente considerado secundário por não ser diretamente
emitido pelos escapamentos dos veículos, porém não menos danoso à saúde
humana. É produzido na atmosfera por reação fotoquímica, na qual estão
envolvidos os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos. Esse processo
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químico é facilitado nos dias de alta temperatura (temperatura ambiente
superior a 30ºC), condição facilmente atingida na cidade de São Paulo. Por não
ser emitido diretamente pelos veículos, seu controle é mais difícil de ser
efetivado.
As fontes estacionárias, como as indústrias, têm uma grande
contribuição nas emissões de enxofre e material particulado.

5.5 A Sustentabilidade do Transporte no Ambiente Urbano
A importância do tema transporte para o ambiente urbano, demanda que
conceitos aprimorados sejam efetivamente implantados, buscando assim, a
efetiva evolução da mobilidade humana nos centros urbanos. A melhoria dessa
condição contribui para a sustentabilidade das cidades nos deslocamentos de
pessoas e mercadorias.
Gudmundsson e Höjer (1996) consideraram que quatro princípios
básicos devem compor o conceito de sustentabilidade, no contexto do
transporte urbano:
• a proteção dos recursos naturais dentro de limites, níveis e modelos
preestabelecidos;
• a manutenção do capital produtivo para as futuras gerações;
• a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos;
• e a garantia de uma distribuição justa da qualidade de vida.
A OECD por meio do Grupo de Especialistas em Transportes e Meio
Ambiente da Comissão Européia, também contribuiu para essa discussão,
aprimorando o conceito de sustentabilidade no contexto da mobilidade humana
nos grandes centros urbanos.
Alertam esses especialistas que se deve
“...permitir a satisfação das necessidades básicas de acesso e
mobilidade de pessoas, empresas e sociedade, de forma
compatível com a saúde humana e o equilíbrio do ecossistema,
promovendo igualdade tanto na atual como nas futuras
gerações.
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Para isso, as condições a serem perseguidas são apontadas a
seguir:
•
possuir custos aceitáveis, funcionamento eficientemente,
oferta da possibilidade de escolha do modo de transporte e
apoio a uma economia dinâmica e ao desenvolvimento
regional; e
•
limitar as emissões e os resíduos em função da
capacidade da Terra para absorvê-los, utilizar recursos
renováveis a um ritmo inferior ou igual à sua renovação, utilizar
os recursos não renováveis a um ritmo inferior ou igual ao de
seus substitutos renováveis e reduzir ao mínimo o uso do solo
e a emissão de ruído”.(OECD, s.d., p. 77)

Na Agenda 21, elaborada durante a Conferência Mundial RIO-92, os
transportes são abordados nos capítulos 7 e 9, considerando respectivamente
as questões relacionadas à atmosfera e aos assentamentos urbanos.
Novamente, a abordagem é da necessidade e da importância do tema ser
estrategicamente tratado para dar combate à pobreza, e que seus impactos à
saúde humana sejam minimizados (CONFERÊNCIA, 1996).
O World Bank (2003) destaca as dimensões ambientais para o conceito
de desenvolvimento sustentável (satisfazendo as necessidades sociais,
econômicas e ambientais), no uso dos recursos provenientes do Banco e que
serão aplicados a programas de transporte. Em síntese, ele condiciona seus
financiamentos aos princípios citados. Exemplo inovador da aplicação dos
conceitos e políticas que alteraram significativamente a realidade foi implantado
na cidade de Bogotá e a transformou em referencia mundial em transporte de
passageiros. Até o final dos anos 90, o transporte coletivo em Bogotá era
operado por cerca de 20 mil ônibus e microônibus. Nessa frota era possível
encontrar veículos com até 30 anos de idade e 4 milhões de quilômetros
rodados.
Esses milhares de veículos, que pertenciam a centenas de empresas
diferentes, não tinham paradas definidas, circulavam com baixa ocupação e
tornavam lento e caótico o trânsito da metrópole de mais de 7 milhões de
habitantes, contribuíam significativamente para a poluição do ar e promoviam
por altas taxas de acidentes.

51
Hoje, Bogotá conta com o STC denominado “Transmilênio”. Foram
construídos corredores especiais para ônibus articulados e estações modernas.
Os usuários ganharam também serviços expressos (com apenas algumas
paradas) e alimentadores (que ligam zonas mais afastadas aos eixos
principais). O STC é monitorado por satélite, conta com tarifas pré-pagas, por
meio de cartões inteligentes, que dão agilidade ao embarque, além de permitir
ao passageiro andar em mais de um ônibus com o mesmo bilhete.
O planejamento urbano ao longo do traçado dos corredores incluiu
passarelas para pedestres, praças, estacionamentos e ciclovias. Ainda em fase
de expansão (atualmente, está sendo iniciada a terceira etapa do projeto), o
Transmilênio é considerado um dos mais importantes exemplos de Bus Rapid
Transit (BRT), ou ônibus de trânsito rápido, do mundo.
Desde que foi inaugurado, em dezembro de 2000, o tempo de
deslocamento dos usuários foi reduzido em 32%, a emissão de poluentes
diminuiu 40% e a taxa de acidentes caiu 90% nos corredores. Houve aumento
da velocidade média dos veículos e do número de pessoas transportadas (que
já ultrapassa 1 milhão por dia) e redução da presença de automóveis na região
central.

5.6 Planejando Novo Ambiente Urbano
Durante a primeira metade do século XX, as cidades se transformaram
aceleradamente, incorporando um novo elemento à sua dinâmica: o automóvel.
Sua invenção e a posterior implantação da sua produção em massa por Henry
Ford determinaram novas necessidades por espaços, que tiveram que ser
atendidas pelas cidades. Isto mudou dramaticamente a dinâmica das
ocupações e das relações nos conglomerados urbanos.
As cidades passaram a ter que oferecer cada vez mais espaços para
que os veículos pudessem transitar e, para isso, construíram-se avenidas nos
espaços anteriormente ocupados por edificações, praças e ruas. Essas
edificações e praças, que cederam espaços, tiveram que ocupar outros locais
cada vez mais periféricos, provocando a expansão urbana, o que dificulta a
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acessibilidade aos locais com empregos, lazer, estudo, equipamentos públicos,
dentre outros. (RAIA JUNIOR, SILVA, BRONDINO, 1997).
O atual ordenamento do tráfego urbano tem origem num modelo de
urbanismo rodoviarista (DELIJAICOV, 2005), sendo que essas soluções
tinham, como objetivo, dar espaço ao automóvel, para permitir os
deslocamentos das pessoas. Soluções que oferecessem um grau de eficiência
maior para o atendimento da necessidade de transporte de massa, como os
modais sobre trilho, foram colocados em segundo plano pelo poder público.
Um exemplo da implantação do modelo urbano rodoviarista, pode ser
analisado na Avenida Rebouças. Ao ser implantada entre os anos de 1934 e
1938 e entregue ao tráfego durante a gestão do então Prefeito Caio Prado,
poderia ser considerada desnecessária, cara e superdimensionada, pois ligava
o extremo da cidade, a então recém inaugurada Avenida Paulista com a
travessia do Rio Pinheiros, que hoje, no entanto, está saturada.
Com cerca de 4 quilômetros de extensão, essa pista foi percorrida no
horário de pico da tarde, “...em mais de 40 minutos”, como mencionado na
matéria publicada no jornal diário Folha de São Paulo, na página B1 da edição
de 18 novembro de 1999. A pé, se percorre em menos tempo, tal percurso. Na
mesma matéria, justifica-se como necessária a construção da passagem
subterrânea no cruzamento dessa avenida com a avenida Faria Lima. Assim,
consolida-se uma postura adotada pelo poder público na área de transporte,
onde uma obra se justifica com outra, buscando a esperada fluidez ao tráfego
urbano.
Contraditoriamente,

na

sua

inauguração,

a

avenida

era

superdimensionada para os poucos carros da época. Atualmente, é
subdimensionada para o volume de tráfego, o que comprova a inconsistência
do projeto, por sua inadequação para ambas as épocas.
A partir da segunda metade do século XX, a população urbana
aumentou vertiginosamente devido ao processo migratório da população rural,
com o país vivendo um êxodo migratório para as grandes cidades. No entanto,
a capacidade de atração urbana excede, em muito, a sua capacidade de

53
atender às necessidades básicas da população, tais como emprego, habitação,
água, esgotos e serviços sociais (IBGE, s.d.).
Atualmente, essa realidade populacional está se alterando. Os últimos
censos realizados pelo IBGE nos anos de 1990 e 2000, indicam a reversão
desse processo migratório; no entanto, esses dados devem ser considerados
insuficientes para se afirmar uma mudança de tendência consolidada. Os
centros urbanos cresceram descontroladamente, criando novas necessidades
de deslocamentos cada vez mais rápidos e, no decorrer desse processo, o uso
do automóvel começa a ser visto com uma “solução facilitadora da mobilidade”.
O trânsito dos veículos automotores tornou-se um dos mais importantes
impactos ambientais do meio ambiente urbano, tornando-se atualmente o mais
grave expoente da insustentabilidade urbana numa metrópole. O Município de
São Paulo conta com uma frota com 4.385.222 veículos registrados (IBGE,
s.d.), com uma relação de 2,47 veículos para cada habitante domiciliado no
Município de São Paulo (PMSP, s.d.). Em fevereiro de 2008, essa mesma frota
atingiu a marca de 6.019.136 veículos registrados no município.
Concomitantemente, aumenta-se a pressão por mais espaços para uma
frota que cresce diariamente em 500 novos veículos lacrados por dia no
Município de São Paulo (DETRAN-SP, s.d.). No entanto, o aumento das vias
de circulação beira o inviável. Onde há disponibilidade de espaço, se exerce
pressão sobre as outras possibilidades de uso do espaço urbano (residências,
ruas, parques, praças).
Ou seja, o automóvel, que é o agente causador dos congestionamentos,
problema cuja consequência é diminuição da fluidez do trânsito, começa a ser
visto como solução para a mobilidade para percorrer distâncias grandes dentro
da cidade, porque não é oferecido um STC eficiente para as pessoas
realizarem a necessária mobilidade.
Não se leva em consideração que o número de automóveis licenciados
no Município de São Paulo já está acima da capacidade de carga dos 16.000
quilômetros de ruas da cidade, sendo que hoje, com a frota existente, seriam
necessários 22.000 quilômetros de ruas para oferecer a necessária fluidez à
frota do Município (CET, s.d.).
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Portanto, no ambiente urbano do Município de São Paulo, para se
enfrentar efetivamente o problema da falta de mobilidade, a mudança de
paradigma é necessária e urgente. Certamente que, dando-se prioridade aos
investimentos que efetuem as mudanças e melhorias estruturais necessárias
para a implantação de um STC e de tráfego urbano eficientes, ocorrerão
resultados positivos para a melhoria da mobilidade humana.
No entanto, será necessário respeitar a realidade brasileira de pouca
disponibilidade de recursos públicos para investimentos. Isto leva à formulação
de soluções que aproveite a malha de trilhos instalada, complementando-a com
o aprimoramento do modal sobre pneu existente, e que também oferece
resultados positivos.
Essas mudanças imporão às cidades a migração de um sistema de
transporte barulhento, congestionado, poluidor, centrado no automóvel, para
um STC de modais integrados de alta capacidade, baseados em trilhos,
associados ao modal sobre pneus, com o uso do TNM.
Parte dessa mudança já está prevista no Estatuto das Cidades (Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001). Esta nova legislação determina que
as cidades com mais de 500.000 habitantes ou situadas em Regiões
Metropolitanas, obrigatoriamente deve ter instituído um Sistema Integrado de
Transporte Urbano. Estas mudanças deverão alterar a política de transportes
da RMSP.
Esse avanço da legislação federal, que normaliza o planejamento do
setor, não se limitou ao Estatuto das Cidades. A cartilha instituída pelo
Ministério das Cidades, que orienta a elaboração de Planos Diretores
Participativos, denominada “Plano Diretor Participativo”, organizou por temas
as diversas áreas que devem integrar seu planejamento.
Nessa cartilha, é ressaltada a importância do tema Transporte e
Mobilidade na elaboração do próprio Plano Diretor dos municípios. Evidenciase essa necessidade quando se entende os deslocamentos também como
consequência da densidade das ocupações e distribuição das diversas
atividades na malha urbana. Por outro lado, o sistema viário e o sistema de
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transporte são fortes indutores dessa distribuição, o que demonstra que os
temas devem ser tratados coordenadamente.

5.7 A Segurança Viária dos Usuários do TNM
A segurança dos usuários dos diferentes modais dos transportes
coletivos não pode ser negligenciada. Salienta-se que os cuidados para a
proteção das vidas humanas, que terão aumentado sua exposição aos riscos
de acidentes de trânsito, deverão receber a máxima prioridade do poder
público que, obrigatoriamente, terá que implantar todas as recomendações
técnicas necessárias.
Essa preocupação deve ser reforçada devido à maior exposição dos
usuários do TNM. Estes usuários não estarão no interior de um trem, ônibus ou
veículo. Estarão transitando em via pública, na mesma faixa de rolamento que
os veículos ou pela calçada e faixas de pedestre.
Em entrevista realizada em 27 de outubro de 2008, a advogada
responsável pela Assessoria Jurídica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo S/A, Dra. Yoko Miyazono Alves Pinto, declara que o
único aspecto desfavorável à possibilidade da implantação da proposta:
“...é o risco potencial que esse tipo de transporte oferece e,
portanto, somente poderá ser aceito se a administração
municipal providenciar as faixas de rolamento próprias para
esse tipo de transporte, de forma a minimizar os riscos de
acidentes”.

A Revista CESVI, editada pelo CESVI BRASIL – Centro de
Experimentação e Sinalização Viária, na edição de julho/agosto de 2006
aponta o aumento do risco provocado pela pouca visibilidade em locais não
iluminados para pedestres, motociclistas e motoristas.
A pesquisa mediu melhores resultados para aqueles pedestres que
utilizam roupas claras, por facilitar sua visualização pelos motoristas.
Comparativamente, nas condições em que os testes foram realizados (local
não iluminado, veiculo a 50 km/h, 6 condutores diferentes), o pedestre usando
veste branca foi detectado a 65 m. Já o pedestre usando veste preta, foi
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detectado a apenas 22 m. No entanto, um carro na mesma velocidade e nas
mesmas condições (pista seca e plana), precisa de um espaço de 80 m entre a
detecção visual do pedestre pelo motorista e a total parada do veículo.
Assim, evidenciam-se as precauções quanto à segurança dos pedestres
e dos ciclistas, que devem ser adotadas para evitar acidentes. Para os
pedestres e ciclistas a recomendação de usar roupas claras é importante. Para
os ciclistas, o uso de equipamentos de segurança, como capacete (proteger a
cabeça no caso de quedas) e luvas (proteger as mãos no contato com o guidão
e, na hipótese de queda, evitar lesões mais graves, pois, instintivamente
levam-se as mãos para proteger o corpo que cai) são essenciais. O uso de
coletes de alta visibilidade é recomendável.
Os ciclistas devem ser conscientizados também sobre o fato de que a
condução da bicicleta deve obedecer ao Código Brasileiro de Trânsito,
instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que no seu
capítulo IV determina a forma regulamentada para a condução de veículo de
tração humana, categoria em que é enquadrada a bicicleta.
Dentre as medidas de proteção coletiva, a sinalização das ciclofaixas e a
construção da ciclovia segregada são as mais importantes. No entanto,
campanhas de conscientização dos motoristas e de fiscalização devem ser
realizadas pelo poder público com o objetivo principal de reduzir o número de
acidentes.
O Código Brasileiro de Trânsito (CBT), instituído pela Lei Federal nº
9.503 de 23 de setembro de 1997, determina as precauções que devem ser
adotadas por motoristas e ciclistas. Para os motoristas, o CNT determina:
•

Artigo 38 – Antes de entrar em uma rua o condutor deverá ceder

passagem aos ciclistas;
•

Artigo 58: que onde não houver ciclovia, a circulação de bicicletas

deverá ocorrer nas margens da pista, no mesmo sentido de direção e
com preferência sobre os veículos automotores;
•

Artigo 201 – Deixar de guardar a distância lateral de 1,5 metro ao

ultrapassar bicicleta: infração média;
•

Artigo 220 – Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao ultrapassar

ciclista: infração gravíssima.
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Aos ciclistas, as determinações também são rigorosas. O transitar pelas
vias de circulação onde não houver ciclovias ou ciclofaixas específicas é
permitido, no entanto deve ser feito pela direita. É obrigatório o uso do
capacete, do retrovisor e de sinalização refletiva.
Outro aspecto importante que deve receber a atenção das autoridades
policiais e merecer a máxima atenção do usuário do TNM é o risco de ser
vítima de assalto ou roubo da bicicleta ou pertences pessoais durante a
realização do trajeto e ao estacionar sua bicicleta (mesmo que pressa com
cadeado).
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6 A MOBILIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO
Atualmente, realizar a mobilidade humana na cidade de São Paulo
tornou-se uma das maiores dificuldades das pessoas que vivem nessa cidade,
pois a baixa velocidade de rolamento nas vias públicas tem aumentado
significativamente o tempo necessário para as pessoas se deslocarem na
cidade. Essa realidade tornou trajetos de poucos quilômetros, que poderiam
ser percorridas em minutos, em viagens de média ou mesmo longa duração,
devido aos congestionamentos. No transito urbano, a velocidade média na
cidade de São Paulo, no ano de 2004, foi de 19,3 km/h, no horário de pico da
manhã no sentido bairro-centro, e 17,7 km/h, no horário de pico da tarde, no
sentido centro-bairro (CET, s.d.).
Nos 9 corredores exclusivos para o modal sobre pneus existentes na
cidade, a situação é ainda mais grave, pois, os gestores do trafego urbano não
dão prioridade necessária para melhorar a fluidez dos corredores de ônibus.
Dados recentes publicados na imprensa demonstram que a velocidade média
tem diminuído de 16,22 km/h em 2006 para 14,81 km/h em 2007, como
demonstram os dados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4- Velocidade média do modal sobre pneus nos corredores de ônibus
Corredor
Pirituba/Lapa/Centro
Campo Limpo/Rebouças/Centro
Ibirapuera
Itapecerica/João Dias/Sto Amaro
Parelheiros/Rio Bonito/Sto Amaro
J Ângela/Guarapiranga/Sto Amaro
Paes de Barros
Inajar/Rio Branco/Centro
Sto Amaro/9 de julho/Centro

Velocidade média
(km/h)
2006
2007
17
16,4
16
14,1
15
13,3
18
12,9
19
17,4
16
14,5
16
14,6
17
17,9
12
12,2
16,22
14,81

Variação
(%)

Extensão
(km)

Passageiros/dia
(mil)

-3,5
-11,9
-11,3
-28,3
-8,4
-9,4
-8,8
5,3
1,7
-8,2

15
12
6
8
27
8
4
12
11
103

350
361
427
209
254
449
76
146
638
2.910

Fonte: VELOCIDADE... (2008)

Os principais fatores que estão sendo considerados pelos especialistas
como os responsáveis pela diminuição dessa velocidade, resultam da
programação de semáforos sem priorizar a fluidez do corredor e a ocupação
dos corredores, por carros particulares e táxis.
Com a demora da viagem, os veículos particulares têm seu uso
justificado pela ineficiência e desconforto oferecido pelo transporte coletivo. Em
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entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, edição de 07.04.2008, a Assistente
Executiva Flávia de Andrade Davoli, que trabalha da Avenida Berrini e mora a 4
quilômetros, no bairro de Santo Amaro, declara:
“De ônibus gasto R$ 5,20 por dia, não gasto isso de gasolina
(não inclui custo do estacionamento, grifo do autor) e vou com
mais conforto, rapidez e segurança” (VELOCIDADE..., 2008).

O modal sobre pneus é operado por empresas privadas e fiscalizado
pela SP-Trans – São Paulo Transportes, empresa municipal que gerencia o
serviço de ônibus no município de São Paulo. Os dados atuais disponibilizados
pela SP-Trans, referente ao mês de agosto de 2005, quantificam uma frota de
7.336 ônibus, com idade média de 6 anos e 1 mês. Cada unidade transporta
702 passageiros/dia (Índice PVD – Passageiro por Veículos por Dia), e
percorre 7451 quilômetros/mês (Índice PMM – Percurso Médio Mensal)
(SPTRANS, 2006).
A malha do modal sobre trilho foi construída a partir do início do século
XX e se estende nas direções norte e leste. Posteriormente foi expandida nas
direções leste e sul (a linha C), enquanto que o modal sobre pneus utiliza uma
malha de circulação compartilhada com os veículos particulares.
Conta ainda com uma malha distribuída espacialmente em nove
corredores exclusivos. No entanto, essas faixas que deveriam ser exclusivas
para o modal, são liberadas para circulação do serviço de táxi quando
transportando passageiros. Essa mesma condição de uso é permitida aos
veículos particulares nos feriados e nos finais de semana. Somam-se, ainda, os
deslocamentos realizados com os usos da motocicleta, da bicicleta, e a pé.
Voltando ao modal sobre trilhos, este é operado por duas empresas
distintas, ambas pertencem ao Governo do Estado de São Paulo. A Companhia
do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). A primeira tem sua rede restrita ao município de São
Paulo e a segunda tem sua rede atendendo a vários municípios da Grande São
Paulo.
O padrão de qualidade de atendimento também é diferente. A primeira
oferece padrão melhor e, na segunda, é menor. Entre as duas empresas,
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ambas públicas e pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo, a
integração tarifária entre seus trens foi só recentemente implantada
parcialmente. Só existe a possibilidade de migrar de um sistema pra outro em
algumas estações, enquanto que as tarifas e os bilhetes de acesso a um
sistema, não libera o acesso ao autro. O índice de ocupação dos dois serviços
é elevado, o que mostra sua saturação e a necessidade de ampliação.
O modal sobre pneus, que atende os municípios da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), é fiscalizado pela Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos (EMTU).
A integração tarifária existente do modal sobre trilho e do modal sobre
pneus custa de R$ 3,65 e permite utilizar até 3 passagens de ônibus,
intercaladas, mais uma passagem de metrô ou trem no período de 2 horas.
No entanto, a plena integração desses modais é a premissa básica para
se oferecer um sistema de transporte coletivo de qualidade para a população,
em uma grande cidade com as dimensões de São Paulo, que está conectada
aos demais municípios da RMSP. Hoje, já não são visíveis os limites territoriais
entre os municípios vizinhos e, portanto, as opções existentes devem estar
interligadas na sua rede e nas suas tarifas, para melhor atender às
necessidades das pessoas, que poderão realizar as várias trocas de coletivos
para chegar aos seus destinos.
A intensidade de uso dessas modalidades é apontada na pesquisa OD
(Origem e Destino), realizada pelo Metrô. Os dados apresentados referem-se
ao ano de 1999, e estão ilustrados na Figura 8.
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Figura 8 - Viagens por categoria de modal na RMSP
Fonte: Metrô, s.d.

Os números apontados no ano de 2002 totalizam 130.000 viagens de
bicicleta por dia na cidade de São Paulo. Esse número é o dobro do número
apontado na mesma pesquisa realizada em 1.997. Os dados preliminares da
mesma Pesquisa OD, edição 2008, divulgados pela Revista Veja, apontam
para 324.000 viagens/dia.
Mesmo com esse desempenho, a Prefeitura do Município de São Paulo
não constrói ciclovias em escala suficiente para atender a demanda dos
munícipes que usam esse veículo como seu meio de transporte. Apenas 49,7
quilômetros estão em construção, enquanto que outros 23,5 quilômetros estão
disponíveis. Destes, 19 quilômetros estão instaladas dentro de parques,
portanto são dedicadas ao lazer. Outros 4,5 estão instalados em ruas e
avenidas

em

péssimas

condições.

Todos

os

trechos

citados

são

desconectados e não compõem uma malha viária.
Horácio Fiqueira, engenheiro e consultor da Associação Brasiliera de
Medicina no Tráfego (Abramet), considera que as “ciclovias e ciclofaixas
deveriam fazer a ligação entre bairros e não estar só em áreas de lazer”
(VELOVIDADE..., 2008) criando alternativas ao uso do automóvel, se
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combateriam os efeitos do excesso de veículos particulares que circulam pelas
ruas e avenidas.
No entanto, o Poder Público prefere se limitar a restringir a circulação
dos automóveis, adaptando a legislação estadual, originalmente formulada com
o objetivo de diminuir a circulação de 20% da frota de veículos particulares,
para reduzir as emissões veiculares nos dias em que as condições de
dispersões de poluentes na atmosfera sejam desfavoráveis.
Desse modo, a Prefeitura de São Paulo deu origem ao rodízio municipal,
que restringe a circulação dos veículos em um determinado dia da semana
com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego, em uma região denominada
“Centro Expandido”.
Trata-se da Lei Municipal número 12.490, de 3 de outubro de 1997, que
determina a restrição de circulação dos veículos particulares por um dia da
semana de acordo com seu algarismo final da placa de licenciamento. A
proibição de circulação limita-se aos seguintes horários, das 07h às 10h e das
17h às 20h, como citado na Tabela 05.

Tabela 5 – Rodízio de placas dos veículos particulares na cidade de São Paulo.
Final da Placa

2ª feira
1e2

3ª feira
3e4

4ª feira
5e6

5ª feira
7e8

6ª feira
9e0

Fonte: Lei Municipal nº 12.490 de 03 de outubro de 1997.

A partir de 27 de julho de 2008, essa restrição foi estendida aos
caminhões que trafegam pela mesma região.
É competência do poder público municipal legislar sobre o uso do
espaço público, hierarquizando adequadamente seu uso. Assim determina a
Constituição Federal e o Código Brasileiro de Transito (Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997). No entanto, a restrição de circulação, se adotada,
deve oferecer alternativas eficientes para atender a necessidade da população
de realizara seus deslocamentos oferecendo opções eficientes de transporte
coletivo.
Para uma cidade com as dimensões de São Paulo, a solução é o
investimento maciço no modal sobre trilhos, investindo recursos na construção
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do Metrô. No entanto, o volume dos investimentos é pequeno frente às
necessidades e a velocidade da sua destinação é lenta, e não atendendo as
necessidades da população.
A entrega da primeira linha do Metrô de São Paulo ocorreu em 1974; no
entanto, seu planejamento poderia ter se iniciado no ano de 1926, quando a
São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, então operadora dos
bondes elétricos que atendia a cidade, apresentou um plano de integração dos
transportes urbanos, incluindo um sistema metroviário. No entanto, a proposta
não foi aceita pela Prefeitura (SP-Trans, 2007) sendo então abandonada em
favor do projeto de retificação e canalização do Tietê, implantado a partir da
década de 1930, já incorporando a proposta de Prestes Maia de implantação
de sistema viário marginal (CAMPOS NETO, 1999).
Oficialmente, a construção da primeira linha da Cia. do Metropolitano de
São Paulo, a linha Norte–Sul, foi iniciada em 14 de dezembro de 1968. O
primeiro trecho a entrar em operação foi na região sul em 14 de setembro de
1974. Em 26 de fevereiro de 1977, foram iniciadas as obras do ramo leste da
linha 3 que passou a operar entre as estações Sé e Brás em 10 de março de
1979, sendo totalmente entregue à operação em dezembro de 1988.
Em 25 de janeiro de 1991, no 437º aniversário da cidade, foi entregue a
linha 2, ligando a estação Paraíso da Linha Norte-Sul, à nova estação
Consolação. Em 1998 é o ramal Paulista que tem seu percurso prolongado até
a Vila Madalena, enquanto que, a linha Norte-Sul também recebe três novas
estações na direção norte. No extremo sul da cidade, no bairro de Santo
Amaro, numa primeira etapa, a linha 5 é inaugurada, ligando o bairro do Capão
Redondo ao Largo 13 de maio.
Em 2004, o Metrô de São Paulo completou 30 anos com 92% de
aprovação dos seus usuários (Metrô, s.d.). São Paulo conta hoje com 60,2 km
de linha de Metrô em operação. Conta ainda com 22,5 km em construção.
O sistema de trens que atende à RMSP que é operado pela Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos e conta com 257,5 km de extensão, atende
84 estações distribuídas em 22 municípios, entre eles o município de São
Paulo.
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Na região estudada, está instalada a linha C, operada pela CPTM do
modal sobre trilhos. Ela também é atendida por inúmeras linhas de ônibus que
tem no seu itinerário a Avenida do Rio Pequeno. Nesse trajeto, o modal TNM
pode contribuir para diminuir a demanda pelo modal sobre pneus, quando
usados para se percorrer pequenas e médias distâncias.
Essa adesão também contribuirá para o reequilíbrio do balanço
energético dos usuários, pois a prática de exercícios físicos necessários para o
deslocamento por meio do modal TNM contribuirá para combater a obesidade,
Esta nova opção deverá ser interligada ao sistema de transporte coletivo por
meio de equipamentos específicos, que deverão ser instalados pelo município,
responsável pela área no âmbito municipal.
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7 DIAGNÓSTICO ATUAL DA ÁREA ENFOCADA
Na região estudada, os modais sobre pneus e sobre trilhos, que se
cruzam no Viaduto Jaguaré, não receberam até o momento, a infraestrutura
necessária para sua integração. Isto configura um desperdício de recursos
públicos por não terem sido oferecidas as condições para a maximização de
uso dos investimentos já realizados, pois inexiste terminal de passageiros,
assim como corredor exclusivo para o modal sobre pneus.
A região é carente de acessibilidade para a população, sendo que, as
alternativas sugeridas neste estudo poderão ser aproveitadas para contribuir na
melhoraria do transporte coletivo na região. Para que os investimentos
necessários possam ser realizados adequadamente, é necessário que o
planejamento do tráfego do bairro receba a devida atenção dos órgãos
especializados.
As alternativas de uso das vias diferentes daquelas praticadas, podem
contribuir significativamente para transformar o ambiente urbano local. Por
meio de observações na região, propõe-se que sejam estudas as seguintes
mudanças no tráfego que evitariam os constantes congestionamentos da
Avenida do Rio Pequeno.
Numa primeira análise, a opção de se implantar na Avenida Escola
Politécnica um corredor exclusivo para os ônibus que fazem seu itinerário pela
Avenida do Rio Pequeno, devolveria essa Avenida para o trânsito local e
contribuiria para diminuir o efeito segregador de uma via de transito rápido
impõe às duas vertentes do vale que compõem o bairro, pela Avenida Escola
Politécnica.
Essa alternativa disponibilizaria um percurso mais eficiente e rápido para
o modal sobre pneus, que transitam hoje pela apertada e congestionada
Avenida do Rio Pequeno (que tem sua capacidade de tráfego saturada). Essas
linhas de ônibus deslocadas teriam aumentada a velocidade dos coletivos, que
não mais ficariam retidos no trânsito lento dessa Avenida, com reflexo direto no
tempo de viagem de todos os usuários.
Essa mudança deslocará o trajeto do ônibus, o que representará um
aumento de trajeto por parte dos usuários; no entanto, trata-se de uma
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pequena distância de apenas uma a duas quadras que terão que ser percorrida
a pé por aqueles de tiveram seu percurso aumentado. Evidentemente que,
para outra parte dos usuários, terá diminuído na mesma proporção o trajeto
que realizam nas condições atuais.
O tempo gasto nessa caminhada certamente compensará o tempo não
gasto nos congestionamentos evitados, sendo que esse também representará
um ganho para aqueles que permanecerem nos coletivos até o final da viagem
que durará menos.
Esta hipótese pressupõe também que a solução proposta fortaleceria o
Centro Comercial local que está instalado ao longo da Avenida do Rio
Pequeno. Essa via abriga as lojas comerciais, que atendem o bairro, e passaria
a receber preponderantemente o trânsito local de veículos, assim como de
pedestres. Essas lojas tornar-se-iam assim a atração principal desse público
que estaria transitando por um centro comercial regional e não mais, por um
corredor de tráfego.
Por sua vez, tudo ocorreria com mais espaço para o convívio dos
moradores do bairro, onde estes poderão suprir suas necessidades se servindo
do comércio local. É importante instalar soluções de infraestrutura como
calçamentos mais largos, alem de instalação de soleiras com plantas deverão
ser utilizadas para disciplinar os acessos e oferecer melhorias que incentivem a
circulação a pé.
Essas alterações intrabairros são necessárias e importantes de serem
pensadas. A partir da análise do transporte coletivo que atende à população de
uma determinada região da cidade de São Paulo, sob o foco da sua eficiência,
da qualidade oferecida, do tempo necessário para percorrer determinado
percurso, do custo por viagem e do preço pago pelo usuário, percebe-se o
quanto será necessário se propor as mudanças.
Vencer o desafio de oferecer os resultados esperados por aqueles que
têm como única opção para sua mobilidade o transporte coletivo, deverá
representar uma evolução na melhora da qualidade de vida de todos os que
vivem no ambiente urbano. Para isto, são necessárias que soluções levem em
consideração as necessidades e especificidades locais.
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Alcançado o objetivo do STC ofertado com eficiência e conforto,
primeiramente em escala local, permitirá aos motoristas deixar seus veículos
nas garagens para evitar os congestionamentos e passarão à condição de
usuários do STC, aderindo por meio do uso dos diversos modais devidamente
integrados. Assim, se constituirá um círculo virtuoso com uma nova tendência
de comportamento, que poderá alterar o cotidiano das pessoas no ambiente
urbano.
Portanto, a proposta busca oferecer fluidez, conforto e eficiência aos
atuais e aos novos usuários do transporte coletivo. Com essa atratibilidade, a
hipótese de aumento do número de usuários, com a devida diminuição do
número de veículos particulares circulando pelas vias, deve ser analisada.
Com essa perspectiva de aumento da disponibilidade de espaço nas
vias públicas, este poderá ser destinado à implantação de mais faixas
exclusivas ou, preferencialmente, segregado para a circulação do modal sobre
pneus. Estes espaços podem, ainda, ter seu uso combinado com os modal
contribuinte TNM, que apresenta excelente desempenho para a dispersão dos
usuários.
Isto representará uma significativa melhoria na acessibilidade. Os
modais

devidamente

integrados

à

acessibilidade

da

população

aos

equipamentos e serviços públicos, como educação, saúde, lazer, e ao mercado
de trabalho da cidade, constituirão um importante passo na direção de uma
maior democratização de oportunidades, especialmente aos mais carentes,
condição essencial para o desenvolvimento econômico e social.

7.1 Dados Obtidos
Para a identificação do público, que poderá se beneficiar com a
proposta, foi aplicada pesquisa de campo em duas fases.
A primeira fase foi aplicada em ciclistas que passaram pelos pontos de
aplicação da entrevista que foram realizadas em três locais escolhidos no
trajeto proposto para a ciclovia, como assinalado na Figura 3. Nesta primeira
fase foram realizadas 53 entrevistas, cujas respostas apontam as vantagens
comparativas entre o uso da bicicleta em relação ao transporte coletivo e até
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mesmo ao uso do veículo particular. Os locais das entrevistas foram os
seguintes:
• PP1: Avenida Jaguaré, número 1.664, em frente ao Hotel Villa Lobos.
Esse local é, obrigatoriamente, o ponto de passagem de todos que
usam o viaduto Jaguaré para atravessar o Canal do Rio Pinheiros.
Foram realizadas 23 entrevistas;
• PP2: Avenida Jaguaré, no cruzamento com a Avenida Corifeu de
Azevedo Marques. Nesse local foram realizadas 20 entrevistas; e
• PP3: Avenida Escola Politécnica, na altura do número 3.800,
cruzamento com a Rua Artur Soter Lopes da Silva, onde está
instalado o viaduto que serve de travessia sobre o Canal do Rio
Pequeno, dando acesso à Vila Dalva. Foram realizadas 10
entrevistas.
Com a aplicação do questionário, que é apresentado no Apêndice A foi
possível identificar as demandas desses usuários, assim como, verificados as
respostas.
A segunda fase da entrevista foi aplicada em dois grupos de pessoas.
Aquelas “não usuários da bicicleta” para realizar seus deslocamentos e os
“motoristas” que utilizam seus veículos para realizar os deslocamentos diários.
Entre os não usuários da bicicleta, a entrevistas foram realizadas no IPT,
entre funcionários que outros modais (ônibus fretado, caminhantes, veículos
particulares) para realizar seus deslocamentos.
Entre os motoristas, a pesquisas foi aplicada entre funcionários do IPT e
moradores do Condomínio Acauã, situado na Avenida Mascote, 385, Vila
Mascote.
Junto ao grupo de “não usuários da bicicleta”, procurou-se obter o
posicionamento dos entrevistados em relação a possibilidade de uso da
bicicleta como um meio de transporte.
Entre as respostas as questões pesquisadas junto ao primeiro grupo
“ciclistas”, destaca-se a apresentada na Figura 9.
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Figura 9 – Ciclistas: segunda opção de meio de transporte
Fonte: Autor

No gráfico estão tabuladas as respostas dos entrevistados quando
perguntado qual o meio de transporte que seria utilizado para realizar o trajeto
que estavam realizando agora, caso não utilizassem a bicicleta.
As respostas apresentadas são: 32 ciclistas (equivalendo a 60,3% das
respostas) usariam o ônibus, 6 (equivalendo a 9,5% das respostas) realizariam
o

mesmo

percurso

caminhando

e

2

(equivalendo

a

3,7%

das

respostas)usariam veículos particulares. As demais respostas apresentadas
representam o uso de mais de um dos meios envolvidos.
Chama a atenção o percentual de 60,3% de entrevistados que utilizam o
ônibus para realizar o trajeto. Esse percentual quantifica a contribuição para
diminuir a superlotação do STC pelo uso da bicicleta.
A segunda fase da pesquisa foi aplicada a 10 funcionários do IPT, que
residem na área de estudo e que utilizam outros modais para se deslocarem de
suas residências até seu local de trabalho.

Quando analisado o público total

entrevistado, as características físicas médias são as seguintes:
•

Idade: 30,5 anos;

•

Altura: 1,70m;

•

Peso:77 quilos.
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Estas medidas correspondem ao IMC - Índice de Massa Corpórea, de
24,23. Este índice relaciona o peso (quilos) à altura (metros) do indivíduo e o
classifica em categorias de obesidade, como mostrado na Tabela 6
apresentada a seguir. No caso estudado, o valor médio enquadra-se na
categoria “normal”.

Tabela 6 – Índice de massa corpórea.
IMC
Abaixo de 18,5
18,5 a 24,9
25,0 a 29,9
Acima de 30,00

Condição de Peso
Abaixo do peso
Normal
Sobrepeso
Acima do peso

Fonte: AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (s.d.)

Algumas características do público entrevistado, como a participação
percentual por sexo entre o publico ciclista e não ciclista, a segunda opção de
modais usados pelo público ciclista e o modal em uso pelo público não ciclista,
consideradas relevantes nas respostas à entrevista, são apresentados a seguir
nos gráficos representativos da pesquisa de Campo representadas nas Figuras
10 a 16.
Nos gráficos, consta também o segundo grupo de entrevistados
denominados “Não Ciclistas”, ou seja, usuários dos modais sobre pneus,
veículos particulares e caminhantes. A estes foi perguntada a possibilidade de
adesão ao uso da bicicleta, se fosse ofertada a infraestrutura proposta.
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Figura 10 – Público ciclista por sexo
Autor (2008)
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Figura 11 – Público não ciclista por sexo
Autor (2008)

72

6

Sobre pneus
Veículo particular

3

Caminhar

32

Unidade: %

Figura 12 – Público ciclista: segunda opção de mobilidade
Fonte : Autor (2008)
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Figura 13 – Público não ciclista: segunda modal usado
Fonte : Autor (2008)

Na Figura 14, é apresentada as respostas dos entrevistados à pergunta:
“Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar
este mesmo deslocamento, você optaria pelo seu uso?”
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Não Ciclistas: Se houver uma ciclovia, Você
adere ao uso da Bicicleta?

1
Sim
3

Não
6

Sim se nao chover

Figura 14 – Não ciclista: adesão a proposta se ofertada ciclovia
Fonte: Autor (2008).

Quanto ao terceiro grupo de entrevistados, os motoristas, procurou-se
aferir a sua receptividade em relação ao uso da bicicleta, considerando a vital
importância desta aceitação em relação à proposta, principalmente no que
tange a segurança dos ciclistas.
Nas entrevistas realizadas, ressalta-se que em todas as respostas, os
motoristas declaram respeitar o CBT em relação ao uso da bicicleta. Esta
conclusão foi constatada por meio das respostas à pergunta apresentada na
pesquisa:
•

“Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando
pela mesma via que você. Qual sua atitude?”
As alternativas apresentadas foram:

•

Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o
quando tenho espaço suficiente, respeitando a distancia determinada
em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista

•

Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Todos os pesquisados assinalaram a primeira opção. Esta opção foi

redigida com base no artigo 220 do CBT que determina que os motoristas
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devem reduzir a velocidade, sinalizar a intenção de ultrapassar, e faze-lo
quando houver espaço suficiente, e no artigo 201, que determina que a
distancia lateral mínima durante a ultrapassagem deve ser 1,5 m.
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8 PROPOSTA: A INCLUSÃO DO TNM NA GESTÃO DOS MODAIS
Nesse item, será apresentada-se a proposta acompanhada das
sugestões que deverão ser observadas para a sua implantação. Será
necessário articular as diversas interfaces do poder público estadual e
municipal para a integração dos modais sobre trilhos e sobre pneus que se
cruzam no Viaduto do Jaguaré, com a devida inclusão do modal TNM. No local
está instalada a Estação Jaguaré - Villa Lobos da linha C da CPTM.
O principal articulador para a implantação deverá ser a Prefeitura do
Município de São Paulo, por ser o principal ator da temática dos transportes
coletivos no seu território, que compreende integralmente a Bacia Hidrográfica
do Rio Pequeno.
A instalação de uma parada adequada para os ônibus que transitam por
sobre o Viaduto Jaguaré, e um local destinado à guarda das bicicletas, anexo à
Estação, denominado “Bicicletário”, são as principais intervenções em
infraestrutura necessárias no entorno da Estação Jaguaré – Villas Lobos.
O projeto arquitetônico da parada para os ônibus e do bicicletário deverá
atender a necessária acessibilidade ao modal sobre trilhos por meio de
passarelas, semáforos, faixa de pedestres, dentre outros equipamentos.
Os bicicletários estimulam os usuários que moram ou trabalham
relativamente perto das estações da CPTM a se locomover em bicicleta,
deixando o equipamento guardado em segurança até à volta para casa. Hoje,
existem cinco Bicicletários nas estações da CPTM, com um total de 2.824
vagas, conforme mostrado na Tabela 7.
Tabela 7 - Bicicletários existentes nas estações da CPTM.
Linha
B
C
C
C
D
E

Estação
Itapevi
Pinheiros
Autódromo
Jurubatuba
Mauá
USP Leste

Vagas disponíveis
70
90
255
255
1700
258

Gratuidade de Uso
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Fonte: CPTM (s.d.)

Esses equipamentos contam com iluminação, piso de concreto e
segurança para controlar os acessos e proteger as bicicletas ali depositadas.
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8.1 A Implementação do Uso de Bicicleta
A gestão eficiente do transporte coletivo será um fator importante para
se alcançar a sustentabilidade urbana. Para essa gestão efetiva, é necessário
que os modais sobre trilhos e sobre pneus se integrem e incorporem o modal
TNM: a bicicleta e o caminhar a pé. Para essa integração, o uso das vias
públicas deve receber a necessária priorização de uso do poder púbico.
Pretende-se, assim, disponibilizar para o usuário um STC de qualidade,
que ofereça a mobilidade necessária e agregue qualidade de vida ao cotidiano
das pessoas, por meio de novos hábitos saudáveis. No caso, o ganho pela
adesão à proposta é a prática de atividades físicas no percurso percorrido entre
suas residências e seus locais de trabalho, aos terminais de transporte coletivo
que serão percorridos pedalando ou caminhando.
Esse modelo poderá ser oferecido a grande parte da população, que
terá à sua disposição, meios de locomoção saudáveis, eficientes, menos
agressivos ao meio ambiente. Para viabilizar a integração dos modais
disponíveis hoje com as novas modalidades de TNM, é necessário que o poder
público coordene essa integração por meio da implantação dos equipamentos,
que incentivem a adesão dos usuários.
A partir da pesquisa realizada que apontou os locais do início e fim dos
trajetos declarados pelos entrevistados, constituiu-se uma malha para atender
a toda a área abrangida pelo projeto, que compreende 12,2 km de ciclovia,
instalados ao longo da Avenida Escola Politécnica, e 21,58 km ciclofaixas,
instaladas nas vertentes da Bacia Hidrográfica como é mostrado na Figura 15.
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Figura 15 - Localização da Ciclovia e das Ciclofaixas.
Fonte: Maplink (s.d.)
Legenda:
Identificação
1
2
3
4
5
5A
6
7
8
8A
9
10
11
11A
12
12A
13
13A

Tipo
Ciclovia
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa
Ciclofaixa

Extensão (km)
12,20
1,22
0,97
1,29
2.15
0,82
1,82
2,19
0,54
1,76
2,84
2,57
2,60
1,80
0,97
1,60
1,54
0,53

Destino
Av. Esc. Politécnica
C. Nova Jaguaré
Portão USP
Jaguaré
V São Luiz
C. São Remo
Vila Yara
Praça Isair Lener
Vila Califórnia
São Francisco
Raposo – SEABRA
Vila Dalva
Raposo – Pca. da Família
Jd Maria Luiza
Parque dos Príncepes
J D´Abril
Vila Antonio I
Vila Antonio II

Fonte: Autor, 2009

As Ciclovias são faixas de circulação segregadas do transito de veículos
dedicadas exclusivamente ao uso por ciclistas. As clicofaixas são faixas para
uso misto de veículos e bicicletas devidamente sinalizadas horizontal e
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verticalmente, onde o condutor dos veículos motorizados, como em todas as
vias, deve priorizar a proteção da vida como determina o CBT no seu “Capítulo
III – Das normas gerais de circulação e conduta; 26: Os usuários das vias
terrestres devem: I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda
causar danos a propriedades públicas ou privadas.”
Essa malha de circulação está localizada próxima de toda população
residente na área abrangida. A extensão e o destino da ciclovia e de cada uma
das ciclofaixas são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 – Ciclovia e Ciclofaixas da Proposta
Identificação
Tipo
Principal 1
Ciclovia
Trecho 2
Ciclofaixa
Trecho 3
Ciclofaixa
Trecho 4
Ciclofaixa
Trecho 5
Ciclofaixa
Trecho 5ª
Ciclofaixa
Trecho 6
Ciclofaixa
Trecho 7
Ciclofaixa
Trecho 8
Ciclofaixa
Trecho 8ª
Ciclofaixa
Trecho 9
Ciclofaixa
Trecho 10
Ciclofaixa
Trecho 11
Ciclofaixa
Trecho 11ª
Ciclofaixa
Trecho 12
Ciclofaixa
Trecho 12ª
Ciclofaixa
Trecho 13
Ciclofaixa
Trecho 13ª
Ciclofaixa
Total Ciclofaixas
Total de ciclovia segregada
Total Geral

Extensão (km)
12,20
1,22
0,97
1,29
2.15
0,82
1,82
2,19
0,54
1,76
2,84
2,57
2,60
1,80
0,97
1,60
1,54
0,53
21,58
12,20
33,78

Destino
Av. Esc. Politécnica
C. Nova Jaguaré
Portão USP
Jaguaré
V São Luiz
C. São Remo
Vila Yara
Praça Isair Lener
Vila Califórnia
São Francisco
Raposo – SEABRA
Vila Dalva
Raposo – Pca. da Família
Jd Maria Luiza
Parque dos Príncepes
J D´Abril
Vila Antonio I
Vila Antonio II

Fonte: Autor (2007)

Os dados apresentados na Tabela 8, foram planejados e medidos
percorrendo-se cada um dos percursos de bicicleta, equipada com um
“clicocomputer”, que consiste em um equipamento de medição que calcula a
distancia percorrida e o tempo gasto no percurso. Estes dados são calculados
por um microprocessador em função do tempo e do número de voltas que a
roda da bicicleta realiza no referido trajeto. A distância apresentada no visor
como percorrida, é o resultado da multiplicação da “corda” da roda pelo número
de volta que a mesma realizou no referido trajeto.
A aferição do equipamento foi realizada no dia 27 de dezembro de 2007,
data que os percursos foram realizados. Foi percorrido um trecho da Avenida
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Prof. Luciano Gualberto, localizada no campus da USP – Universidade de São
Paulo, que tem assinalada no seu piso de asfalto, as distâncias para a prática
de esportes nos eventos realizados na Cidade Universitária Armando Salles de
Oliveira.
Os traçados elaborados para a ciclovia e ciclo-faixas, como já citado,
foram elaborados percorrendo-se os trajetos de bicicletas para garantir a
viabilidade na realização dos percursos. Esses traçados atendem os bairros do
Rio Pequeno e Jaguaré, que pertencem a regiões administrativas diferentes a
saber: Rio Pequeno pertence à Sub-Prefeitura do Butantã e o Jaguaré à SubPrefeitura da Lapa.
A população do bairro do Rio Pequeno é de 99.428 habitantes
distribuídos numa área de 9,7 km². A população do Jaguaré é de 45.654
habitantes e está distribuída numa área de 6,6 km². A malha de ciclovia e
ciclofaixas proposta atende a Bacia Hidrográfica do Rio Pequeno, beneficiando
um público maior e de difícil quantificação. Essa dificuldade se refere ao fato
dos dados demográficos da cidade de São Paulo somente estarem disponíveis
por bairros e regiões administrativas e não por bacias hidrográficas (PMSP,
s.d.).
Na Tabela 9, apresentada a seguir, constam os dados demográficos dos
bairros da Sub-Prefeitura do Butantã e de parte da população beneficiada, pois
a Bacia Hidrográfica tem na sua abrangência outros bairros que também são
atendidos pela proposta (tais como São Domingos, Jardins Bonfiglioli, Maria
Luiza, Adalgiza, etc.). Atende integralmente o bairro do Jaguaré (que pertence
a região administrativa da Sub-Prefeitura da Lapa).

Tabela 9 – Dados demográficos da Sub-Prefeitura do Butantã.
Subprefeitura
Butantã

Total

Fonte: PMSP (s.d.)

Distrito
Butantã
Morumbi
R.Tavares
Rio Pequeno
V.Sonia

População
2000
53.520
38.550
87.209
99.428
79.320
358.027

Crescimento 1996
(%)
-1,85
-12,09
3,87
12,34
9,99
-

Área
(km²)
12,50
11,40
12,60
9,70
9,90
56,10

Densidade
demográfica
4.202
2.973
7.189
11.515
8.813
6.701
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Como já citado no item anterior, para o acesso ao modal de alta
capacidade “sobre trilhos” pelos praticantes do TNM, é necessária, também, a
instalação de equipamento na Estação Jaguaré – Villa Lobos denominado
“Bicicletário”, já existente em outras Estações da CPTM, permitindo ao usuário
manter sob a guarda da CPTM sua bicicleta durante o período em que realiza
viagem de trem. Assim, esses usuários deixarão de usar o modal sobre pneus
em percursos médios, diminuindo o número de passageiros nos ônibus, assim
como o número de paradas e o tempo dessas paradas, que são realizadas por
esses coletivos.

8.2 Adesão dos Usuários à Proposta
A adesão espontânea ao novo modal de Transporte Individual, o TNM, é
desejável, porém, considerando que o STC está saturado devido a
superlotação, essa ação individual pode ser incentivada economicamente.
Deve-se considera, ainda que, parte do público que aderir a proposta é
beneficiária da lei do Vale Transporte (ou venha a ser). Deixando de utilizar o
STC, pela sua iniciativa individual, deverá se beneficiar do Instrumento
Econômico, para que, assim, não seja onerado por essa decisão.
Sabe-se que a legislação federal que regulamenta o Vale Transporte, Lei
nº 7.418 de 18 de dezembro de 1985, garante o pagamento da passagem do
transporte coletivo que o trabalhador utiliza no percurso de ida e volta da
residência até seu local de trabalho, e permite o desconto do salário deste
trabalhador, no limite de 6% da sua remuneração. Dessa forma, o benefício
compreende o adiantamento do valor total gasto no mês com o desconto
posterior e consequente ressarcimento ao empregador do equivalente a 6% do
salário do emprego.
Propõe-se que o valor adiantado mensalmente ao empregado seja
efetivado numa única parcela. Essa importância deverá ser usada para a
aquisição de uma bicicleta e equipamentos de segurança (capacete, luvas e
luzes sinalizadoras), que serão usados no deslocamento da sua residência até
seu local de trabalho anteriormente realizado por meio do transporte coletivo.
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Esse valor será quitado em parcelas mensais, na forma e valor em que o
beneficio será pago ao empregado.
Como exemplo, o empregado que recebe o salário mensal de R$
1.000,00 e utiliza uma condução para sua ida e outra para seu retorno, no
trajeto entre sua casa e o local de trabalho (com a tarifa de R$ 2,30 por
viagem), e adquire uma bicicleta, com os equipamentos de segurança a custo
de R$ 1.500,00 teriam os seguintes valores a serem praticados no
adiantamento e posterior parcelamento para a quitação do mesmo:

Salário: R$ 1.000,00
Adiantamento mensal do Vale transporte: R$ 105,80
Desconto mensal do Vale transporte no salário do empregado: R$ 60,00
Subsídio mensal do Vale transporte pago pela empresa: R$ 45,80
Valor total da compra e valor do adiantamento efetivado: R$ 1.500,00
Nº de Parcelas p/ quitação do adiantamento:R$ 1.500,00/R$ 105,80 = 14,1

Consequentemente, durante 14,1 meses, o empregado terá efetivado
como desconto no seu salário R$ 60,00 para dar a devida quitação do valor
adiantado. Nessa quitação, R$ 850,66 (14,1 parcelas de R$ 60,00) é quitado
pelo desconto de 6% do salário do empregado e R$ 649,33 (14,1 parcelas *
R$45,80) é quitado pelo subsídio pago pela empresa.
Após a quitação do adiantamento, o benefício deverá retomar o
mecanismo de pagamento descrito na lei. No caso, o valor a ser adiantado
mensalmente será de R$ 105,80 e o respectivo desconto de 6% equivale a R$
60,00. Consequentemente, como esse empregado utilizará sua bicicleta para ir
e vir, o pagamento do valor do subsídio estabelecido em lei significará um
incremento na renda familiar de 4,58%.
Outrossim, como se sabe, o uso da bicicleta em dias chuvosos é muito
penoso para seu usuário; portanto, nesses dias, o empregado poderá utilizar-
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se do STC – Sistema de Transporte Coletivo com o benefício que está sendo
pago.
Todas as aquisições de bicicletas deverão ser realizadas em lojas
devidamente legalizadas e a comprovação destas deverá ser feita por meio da
apresentação da nota fiscal de venda, que deverá ser emitida em nome do
empregado que deverá efetivar o adiantamento em folha de pagamento. Nos
meses subsequentes, processará os descontos das parcelas até a quitação do
valor adiantado.
O detalhamento dessa regulamentação deverá ser estabelecido nos
respectivos acordos coletivos para atender os pressupostos legais da Lei do
Vale Transporte e da legislação trabalhista, que determina rigor para evitar o
uso indevido desses recursos, sem prejuízos ao trabalhador. Desta forma,
juridicamente correta, será usado um novo Instrumento Econômico criado
exclusivamente para a aquisição de bicicletas, com as quais o trabalhador
percorrerá o trajeto antes realizado com o uso do STC.
Cabe frisar que a adesão à proposta ocorrerá pela convergência de
interesses entre os diversos atores envolvidos: Prefeitura, empresas e
empregados.
A prefeitura, implantando as melhorias de infraestrutura e a integração
dos modais de transporte coletivo passa a oferecer melhoraria na qualidade
para os usuários. As empresas, adotando a diretriz de aceitação nas
negociações com o sindicato que representa os trabalhadores, efetivam um
aprimoramento à legislação do Vale Transporte e dos seus SMS – Sistema
Integrado de Saúde, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho. Os empregados
aderindo às práticas mais saudáveis e ambientalmente corretas, obtêm uma
economia nos seus gastos com transportes.
Em seguida, ainda em consonância com seus respectivos programas de
SMS, as empresas poderão continuar apoiando seus empregados a aderirem à
proposta, oferecendo o estacionamento de bicicletas, equipado com engate
para cadeado e chuveiros para banho dos seus empregados. Estas são as
duas sugestões mais frequentes, apontadas na pesquisa.
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A cidade também poderá continuar apoiando a proposta e obter ganhos
com ela, por receber importante adesão da população, que pode até mesmo
ser usada como um novo paradigma que está sendo adotado.

8.3 Discussão
Sob a ótica da engenharia, a bicicleta deve ser considerada por sua alta
eficiência, pois, pesando aproximadamente 13 quilos, transporta uma, ou até
duas pessoas, comparativamente, um automóvel que pesa cerca de 1.000
quilos e transporta até 5 pessoas. Por meio de um sistema simplificado de
transmissão multiplica a força-motriz aplicada aos pedais pelo ciclista,
proporcionando rapidez nos deslocamentos em trechos planos e declives. Nos
aclives, esse sistema suaviza o peso do conjunto.
Para a mobilidade urbana, sua atratibilidade é múltipla:
•

oferece grande mobilidade e eficiência para trajetos curtos e médios;

•

exige pouco espaço para seu estacionamento (no espaço onde se
estaciona um veículo, é possível estacionar várias bicicletas);

•

diminui os congestionamentos quando utilizados por motorista que
deixaram de usar seus veículos para os deslocamentos por ocupar
menos espaços nos seus deslocamentos (no espaço usado por um
veículo em movimento, é possível transitar 6 bicicletas);

•

desonera o poder público de grandes investimentos nos sistemas
públicos de transporte público, bastando para isso a instalação de
ciclovias e ciclofaixas;

•

mostra-se acessível economicamente para a grande maioria da
população devido ao seu baixo preço; e

•

contribui para a manutenção da saúde pública por meio da:
o diminuição da poluição do ar e das emissões atmosféricas
não contribuindo para o aquecimento global;
o redução da obesidade pela prática de exercícios físicos;
o melhora o condicionamento físico do usuário.
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Existem no mercado, opções de bicicletas motorizadas. As mais atuais
são movidas à eletricidade que oferece a alternativa de conciliarem o uso deste
veículo por pessoas que consideram como grande, a dificuldade de pedalar.
Elas possuem mecanismos elétricos que podem ser utilizadas como propulsor
único ou principal, (neste caso, usado alternadamente com o pedalar) para a
realização dos deslocamentos.
Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Elétricos
(ABVE), as bicicletas elétricas possuem autonomia para percorrer distancia de
cerca de 30 quilômetros. Sua bateria pode ser recarregada em cerca de 4
horas, utilizando-se qualquer tomada elétrica e o custo para o quilometro
rodado é de cerca de R$0,01. O preço de uma bicicleta elétrica atinge cerca de
R$ 2.300,00. A aquisição de um kit, que pode ser instalado em uma bicicleta
comum usada, custa cerca de R$ 700,00.
Evidentemente, que se não pretende banir o uso dos veículos
particulares. O automóvel oferece a acessibilidade necessária às pessoas
portadoras de condições especiais para realizar sua mobilidade. Oferece
também conforto importante às famílias e grupos de pessoas, principalmente
quando analisada a praticidade do seu uso para as necessidades do dia a dia,
como, por exemplo, o transporte de uma compra de supermercado,
necessidade básica de todas as famílias.
Poucas características de cidades centradas no automóvel são mais
prejudiciais ao meio ambiente e ao homem do que a poluição do ar, o ruído
urbano e os congestionamentos. Estes impactos “..afetam tanto os usuários de
transportes públicos como os donos dos veículos automotores...”, que são seus
causadores. Com o uso dos transportes coletivos e o modal de TNM, estes
impactos serão mitigados (DEMAJOROVIC, 2003).
Considerando que parcela significativa dos veículos particulares,
transporta apenas seu condutor (CET, s.d.), a hipótese do uso da bicicleta para
substituir parte dos veículos particulares nos deslocamentos realizados deve
ser considerada, principalmente naqueles de curta e média distância, que, para
efeito deste estudo, se limitam a 5 e 10 quilômetros, respectivamente. Esta
pode ser uma das soluções para se mitigar os impactos da poluição e dos
congestionamentos gerados especialmente nessa modalidade de percurso.
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Esta conclusão é reforçada, quando se analisa que o motor à explosão
que movimenta os automóveis com a energia gerada pela queima de
combustível fóssil, apresentam menor eficiência no período imediatamente
após ser acionado. Posteriormente, já aquecido efetuam a queima com
menores emissões, momento no qual, as viagens curtas já acabaram.
No entanto, não se pode negar a realidade.
“Vivemos em uma cidade densamente habitada que se
caracteriza pela predominância de grandes distâncias devido a
sua territorialidade influenciada em parte pela própria indústria
automobilística que subsidiou as prefeituras, inclusive a de São
Paulo, a adotarem um modelo urbanista rodoviarista”
(DELIJAICOV, 2005).

Levando-se em conta a característica histórica citada, a malha existente
do modal sobre trilhos, foi implantada para atender as cidades próximas à
cidade de São Paulo. Portanto, hoje, tem-se instalado um sistema ferroviário
superficial para atender as regiões periféricas da cidade. Posteriormente, com
a estagnação do trafego urbano na região central da cidade, foi investido em
um sistema metroviário misto (subterrâneo, superficial e aéreo) para atender as
regiões central. Estes sistemas são os mais eficientes para o deslocamento
rápido de grande volume de pessoas.
O município de São Paulo também é atendido pelo modal sobre pneus.
Atualmente está em curso a integração tarifária desses modais. No entanto,
sua administração não tem uma gestão integrada. O Governo do Estado de
São Paulo administra o modal sobre trilho na região metropolitana (CPTM) e no
Município do São Paulo (METRÔ) e a Prefeitura de São Paulo administra o
modal sobre pneu na cidade de São Paulo (SP-Trans).
A linha C da CPTM atende a área de abrangência deste estudo, assim
como diversas linhas de ônibus permissionárias fiscalizadas pela SP-Trans. A
linha C percorre o fundo de vale da Bacia do Rio Pinheiros, margeando o canal
de mesmo nome. Tem uma extensão de 24,3 quilômetros que são percorridos
em 41 minutos e transporta em média 86.000 passageiros nos dias úteis
(CPTM, s.d.).
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Na região estudada, assim como em todo o fundo de vale do Rio
Pinheiros, o modal sobre trilhos pode contribuir para melhorar a eficiência do
modal sobre pneus que atende à cidade de São Paulo. Permite ainda a
incorporação com outros modais, como o TNM, se adequando às novas
necessidades da população.
Considera-se ainda, a importância do trem para o planejamento urbano,
pois ele é um serviço baseado numa malha permanente, da qual a população
pode se valer em termos de localização específica. Uma vez implantado, os
nódulos desse sistema se tornam o local ideal para a concentração de polos
comerciais, residenciais e fabris, ou seja, é o modal ideal para se fundamentar
o crescimento urbano sustentável da cidade, com base no seu Plano Diretor.
Exemplos de funcionamento do modal, devidamente integrado com os
demais modais são comuns. Como exemplo, pode-se citar Berlim, que é
atendida por ampla malha de ferrovias, oferecida em três opções de velocidade
e abrangência e malha viária aos usuários. O serviço denominado “Regional”,
que liga cidades fora de Berlim, mas, que passa por dentro da cidade, portanto
serve também como transporte urbano. Existe um outro serviço mais rápido de
superfície que liga subúrbios opostos de Berlim e, portanto, atravessa a cidade,
mas não para na região central. Por último, existe o Metrô que atende a área
central da cidade.
As três opções oferecem ao usuário a total integração com a bicicleta. É
permitido levá-las nos trens que são equipados com bancos dobráveis, que
quando não usados como assentos, pode-se levantá-los e usar um sistemas de
cabos de segurança para prender a bicicleta durante a viagem como mostra a
Figura 16, sendo possível ainda possível transportar carrinhos de bebês,
bicicletas e pequenos volumes dos passageiros.
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Figura 16 – Foto do transporte de bicicleta devidamente acomodada em trem
na cidade de Berlin.
Fonte: Foto tirada por Roberto Rocha (2008) e cedida do autor

Nos horários de pico, quando os assentos estão todos ocupados, o
usuário ciclista tem que segurar sua bicicleta. Em outras cidades alemãs,
(como por exemplo, Stuttgart) não é permitido levar a bicicleta nos horários de
pico.
Quanto às tarifas, elas são cobradas dos usuários e das bicicletas. São
integradas e cobradas por períodos, barateando e universalizando seu uso. Em
Berlim, a periodicidade é mensal: a tarifa normal é 85,00 euros/mês. O
trabalhador tem acesso com desconto de 25% a um bilhete mensal, que lhe dá
livre acesso a todos os modais que atendem o município por este período (os
três serviços de trem, bondes, ônibus e barcos). No caso dele optar por levar a
bicicleta na viagem, paga um valor adicional (15,50 euros/mês). Na figura
Figura 17, pode-se ver o bilhete do passageiro e o bilhete adicional da bicicleta
que autoriza o acesso ao sistema.
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Figura 17 – Foto do bilhete mensal do passageiro e bilhete adicional mensal para a
bicicleta do STC de Berlin.
Fonte: Foto tirada por Roberto Rocha (2008) e cedida do autor

Adaptar um modelo de tarifação integrada, nos moldes praticados em
Berlim, para a cidade de São Paulo é possível. Para isso, será necessário
equacionar os preços das tarifas que deverão ser cobradas adequadamente
por período de atendimentos aos usuários. As empresas operadoras deverão
ser remuneradas pelo serviço prestado (passageiro transportado) e um órgão
gerenciador deverá se encarregar da cobrança das tarifas e repasse às
operadoras.
No entanto, para aumentar a eficiência e melhorar a distribuição da
malha de trilhos, esse modal deve ser usado em conjunto com outros modais
com maior flexibilidade de percursos. O modal sobre pneus já atende
satisfatoriamente essa necessidade e com algumas modificações seu uso
estará consolidado. Portanto, resta a médio e longo prazo, planejar e implantar
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novas redes do modal sobre trilhos, onde couber a substituição do modal sobre
pneus.
No município de São Paulo, o modal sobre pneu é operado por
empresas privadas e cooperativas formadas por prestadores de serviços
proprietários de micro-ônibus. É fiscalizado pela empresa gestora do município
de São Paulo, a SP-Trans. Na região estudada, operam várias linhas que
utilizam a Ponte Jaguaré para fazer a travessia sobre o Canal do Rio Pinheiros,
interligando assim o centro da cidade e os bairros situados na margem oposta.
Como proposto, neste local, deverá ser implantada a infra-estrutura necessária
para a adequada integração entre os modais.
Dados mais atualizados, referente ao mês de agosto de 2005,
quantificam uma frota de 7.336 ônibus, com idade média de 6 anos e 1 mês.
Cada

unidade

transporta

702

passageiros/dia,

totalizando

5.149.872

passageiros/dia, sendo que, em média cada veículo percorrem 7.451
quilômetros/mês, perfazendo o total de 54.660.536 quilômetros percorridos
(SPTRANS, 2006).
Como se vê, os números totalizados são grandes. Portanto, a
contribuição que o TNM pode realizar para diminuir o número de passageiros, o
número de viagens e, consequentemente, os impactos ao meio ambiente
urbano causados pelo modal sobre pneus devem ser levado em consideração.
O TNM permite reduzir os impactos ao meio ambiente, tendo relevante
eficiência na função de distribuir os usuários que chegam às estações, pois,
estes

usuários

se

deslocam

para

seus

destinos

autonomamente,

independentes de outro meio de transporte.
Para a viabilização dessa integração, é necessário que seja oferecido
aos usuários, os bicicletários, locais onde poderão guardar suas bicicletas em
áreas especialmente destinadas para este fim. O caminhar a pé também
justifica sua implantação pela contribuição positiva ao sistema.
A capacidade da bicicleta de proporcionar mobilidade para populações
de baixa renda em grande escala foi demonstrada na China. Em 1976, a China
produzia 6 milhões de bicicletas anualmente. Após as reformas de 1978, que
elevaram a renda da população e iniciaram a implantação de um mercado com

90
a oferta de mercadorias, a produção anual de bicicletas começou a aumentar.
Em 1988, a produção atingiu 40 milhões de unidades. Posteriormente, a
produção estabilizou entre 20 e 40 milhões anuais. Em 30 anos, o número
subiu para cerca de 540 milhões de proprietários e usuários de bicicleta (a frota
mundial

de

automóveis

é

estimada

em

550

milhões

de

unidade),

proporcionando o maior aumento da mobilidade humana da história.
Simplesmente, as bicicletas assumiram as ruas urbanas e vias rurais (WORLD
BANK, 2003).
Para se realizar os deslocamentos necessários para as atividades
cotidianas como o local de trabalho, seu uso deve ser incentivado como, por
exemplo, dispondo para seus usuários locais com a instalação de armários e
chuveiros.
Entre os líderes dos países industrializados no planejamento desses
ambientes amigáveis aos ciclistas está à Dinamarca, a Alemanha e a Holanda,
que liderou o tema incorporando a bicicleta ao sistema de transporte de
massas, reservando a esse modal um papel relevante no Plano Diretor das
cidades. Assim, além de criar ciclovias em todas as cidades, todo sistema
também favorece mais ciclistas do que motoristas, em vias preferenciais com
semáforos que liberam os ciclistas antes dos carros.
Como resultado, cerca de 30% de todos os percursos urbanos na
Holanda são realizados pelo modal TNMs. Nos Estados Unidos, esse índice é
de 1%, no Brasil, não existe pesquisa que indique um índice seguro. Na cidade
de São Paulo, os números apresentados pela Pesquisa Origem Destino,
realizada em 1999, pelo Metrô, apontam 170.000 viagens/dia. Os dados da
mesma pesquisa, realizada em 2008, apontam cerca de 324.000 viagens/dia.
Assim como na Holanda quanto no Japão, o modal sobre trilho oferecido
nos centros urbanos disponibiliza bicicletários em todas as estações, facilitando
o acesso do ciclista ao sistema. Ou seja, é o engajamento do poder público
com o principio da integração dos modais TNM para acesso aos serviços
metroviários, contribuindo para a diminuição da circulação de veículos
particulares.
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O resultado dessa política de integração de modal é a combinação dos
modais sobre trilhos, sobre pneus e TNM (o trem, o ônibus, a bicicleta e o
caminhar) se complementando e constituindo um sistema integrado de
transporte coletivo, transformando as cidades, até então centradas no
automóvel.
Neste sentido, na estação Jaguaré da linha C da CPTM, observa-se um
fluxo de usuários que realiza a troca entre os modais e que não se beneficia da
integração das duas malhas viárias, pois ela inexiste. Os passageiros, ao
fazerem a troca de modal, têm que arcar com o pagamento de uma sobretarifa
e se expõem aos riscos de atropelamento, ao cruzarem as vias de acessos à
Marginal Pinheiros Figura 18. Isso ocorre porque não foi instalado pelo Poder
Público nenhum equipamento de segurança para a travessia das vias que
circundam a Estação Jaguaré - Villa Lobo, como faixa de segurança e farol de
pedestres, assim como uma parada adequada para os coletivos que transitam
pelo Viaduto Jaguaré. Essa situação faz aumentar o percurso que deverá ser
realizado a pé entre os dois modais.
Os ônibus que transitam pelo local têm como origem dos seus trajetos o
bairro do Rio Pequeno e outros bairros da região passam pelo local com sua
ocupação máxima. Pode-se até se referir a esse trecho da viagem, como
aquele em que já terminou o trecho em que os passageiros residem (origem) e,
portanto, embarcam e ainda não iniciou o trecho em que os passageiros
desembarcam (destino).
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Figura 18 – Acesso dos passageiros da CPTM à Estação Jaguaré - Villa
Lobos.
Fonte: Autor (2008)

Propõe-se assim a integração dos modais sobre trilhos, o sistema de
trens metropolitanos, com o modal sobre pneus, e o sistema municipal de
ônibus. Essa integração deverá receber a contribuição do modal TNM para
complementar o modal sobre pneus na região do vale do Rio Pequeno, que
está situado a cerca de 5 quilômetros dessa Estação. A inclusão desse modal
proporcionará ao STC local novas alternativas, no caso, a bicicleta e o
caminhar que poderão contribuir para a melhoria do meio ambiente, retirando
usuários dos ônibus lotados que transitam pelo local e até mesmo, motoristas
que deixarão seus veículos na garagem.
Geograficamente, a proposta a ser implantada deve compor uma malha
viária formando um desenho similar a uma espinha de peixe. Percorrerá as
avenidas, ruas e calçadas existentes na região, onde, os moradores usuários
do TNM poderão trafegar com suas bicicletas e caminhar a pé para, acessar a
Estação de Trem.
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Na presente proposta, é defendido que, além dos investimentos em
infraestruturas, um novo Instrumento Econômico deve ser criado. Entre outros
aspectos, deve ser utilizado para desonerar e facilitar a aceitação e fixação do
novo modal financiando a aquisição de bicicletas por meio do aprimoramento
da legislação trabalhista, utilizando-se dos acordos coletivos celebrados entre
empregadores e sindicatos representantes dos empregados. Assim, os
trabalhadores ficariam desonerados do custo inicial da aquisição da bicicleta
para a efetiva adesão à proposta. Esta celebração de acordos coletivos deve
levar em consideração peculiaridades da categoria, e, assim, atendê-las,
representando ganhos para os trabalhadores.
As empresas instaladas na área do estudo, cujos empregados se
beneficiem da infraestrutura instalada pelo projeto, em comum acordo com os
sindicatos representantes dos trabalhadores, estabeleceriam nos seus acordos
coletivos, o mecanismo legal que permita que esses trabalhadores possam
adquirir bicicletas. Essas bicicletas serão usadas no trajeto de residência para
o trabalho, utilizando os recursos do Vale Transporte, pagos por força da lei
para o custeio do deslocamento realizado entre as residências e os locais de
trabalho.
O trabalhador que aderir à proposta receberá o benefício do Vale
Transporte antecipadamente e poderá usá-lo na aquisição de bicicleta e dos
equipamentos de segurança, especificamente, capacete e luvas para a sua
proteção. Efetivada a compra, o adiantamento será posteriormente quitado com
o respectivo valor mensal, que o empregado receberá nos meses
subseqüentes para pagar seu deslocamento.
Ao atingir o valor total adiantado, dando assim, a devida quitação ao
valor adiantado, se restabelecerá o direito do empregado de voltar a se
beneficiar da lei, recebendo mensalmente o mesmo valor como se continuasse
a usar o transporte coletivo.
Com a quitação do valor adiantado e o direito restabelecido, o
empregado se habilita a solicitar novo adiantamento, desde que, uma nova
bicicleta seja adquirida para a mesma finalidade.
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Este recurso adicional poderá representar um acréscimo na economia
local intra-bairro, pois, essa família residente na área de influência,
provavelmente usará esses recursos adicionais para a aquisição de produtos
nas lojas locais. Gradativamente, aumentará a frota de bicicletas disponíveis à
população, pois esse mesmo trabalhador, a cada vez que aderir à proposta,
provavelmente disporá de uma bicicleta usada que servirá como meio de
transporte por outra pessoa. Serão, portanto, duas bicicletas, contribuindo para
a mobilidade humana e para a mitigação dos congestionamentos que
prejudicam a mobilidade urbana.
Caso o trabalhador opte por não adquirir nova bicicleta, se restabelecerá
o pagamento do benefício garantido em lei, que acrescerá à renda familiar
aumentando a disponibilidade financeira para o atendimento de necessidades
básicas da família. Observa-se no Apêndice B, que entre os menores salários
encontrados, o ganho equivale a 13% do salário do usuário.
No exemplo citado, de um trabalhador com salário de R$ 1.000,00, terá
restabelecido o pagamento do benefício-lei e deixará de gastar R$ 45,80 para
pagar seus deslocamentos e poderá utilizar deste recurso (equivalente a
4,58%) para atender outras necessidades.
Esta proposta também contribuirá para diminuir os conflitos no ambiente
urbano entre o automóvel os pedestres, abrindo a possibilidade concreta de se
viabilizar a mobilidade humana por meio do uso de um STC, no qual os
cidadãos utilizem diferentes modais integrados disponibilizados na sua rede.
Com STC devidamente integrados, pode se planejar e implantar um
conjunto de medidas restritivas à circulação de veículos particulares. Algumas
cidades, como Londres que já disponibiliza um STC eficiente, já adotaram
medidas que restringem o uso do automóvel particular para evitar
congestionamento nas áreas centrais da cidade. Esta medida, a cobrança do
pedágio urbano, tem seus recursos destinados a melhorar o STC. Uma
hipótese plausível seria destinar esses recursos para uso exclusivo na
implantação das ciclovias, demonstrando um profundo compromisso com a
transformação.

95
Cingapura inovou a cobrança, ao adotar um sistema moderno de
cobrança de pedágio realizada eletronicamente em todas as vias que acessam
o centro. Sensores eletrônicos identificam cada carro que entra na região de
restrição e debitam o valor correspondente no cartão de crédito do proprietário.
Esta forma de cobrança não provoca filas ou congestionamentos. Naturalmente
que a medida deve ser implantada, onde já está disponível opções de
transporte coletivo eficientes com vários modais associados.
Assim, a adoção da cobrança ganha importância porque, a saturação
das ruas e avenidas, devido ao excesso de veículos já é evidente e não existe
uma perspectiva deste número parar de crescer e os congestionamentos
causados por este excesso, impedem que todos tenham a mobilidade
necessária na cidade de São Paulo.
Para enfrentar essa realidade, está sendo aplicada uma legislação
restritiva ao uso do automóvel no município de São Paulo; trata-se do rodízio
municipal que tem o objetivo de restringir a circulação de 20% da frota num
determinado dia da semana. No entanto, as alternativas encontradas pela
população para contornar essa legislação também estão sendo aprimoradas. A
compra de um segundo veículo, na maioria dos casos, mais velho e, portanto,
maior emissor de poluentes na atmosfera é a pratica que está sendo adotada,
tornando a medida mitigadora, agravadora do problema.
A referida saída encontrada tem contribuído para aumentar os impactos
causados ao meio ambiente urbano, pois, além de não diminuir o número de
veículos circulantes, tem outro efeito ainda mais grave. Estes veículos mais
antigos (usado para suprir a ausência do veículo moderno que ficou na
garagem devido à sob restrição) emitem uma quantidade maior de poluentes
na atmosfera.
Outras cidades estão aferindo bons resultados, aumentando a
mobilidade por meio de um sistema de transporte integrado. Desde 1974, o
sistema

de

transportes

coletivo

da

cidade

de

Curitiba

sofreu

uma

reestruturação planejada e uma priorização nos investimentos. O resultado é
que, embora um terço da população possua carros, dois terços de todos os
percursos da cidade são realizados em ônibus. A constatação de que as
medidas são adequadas à população podem ser concluída quando se analisa
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os números: a população dobrou desde 1974, porém o tráfego de automóveis
na cidade diminuiu 30% (URBS, 2008).
Estes resultados demonstram que se deve investir na implantação de
STC eficiente, pois, quando a população tem este, serviço com qualidade, à
disposição, ela deixa o veículo particular na garagem e opta pelo transporte
coletivo.
A cidade de Paris inovou mais recentemente. Em 2007, implantou um
sistema de locação de bicicleta para seus moradores que também está fazendo
sucesso entre os 28 milhões de turistas que visitam anualmente a cidade
(VELOCIDADE..., 2008). Trata-se do “Vélib” (combinação das palavras “vélo”,
bicicleta, e “liberté”, liberdade em francês), um sistema de aluguel de bicicletas
onde o usuário se cadastra pela internet, paga uma taxa de acesso ao sistema,
que dá direito ao uso por tempo determinado sem custo adicional (um dia, um
euro, uma semana, 5 euros).
Em seguida, o usuário, com a ajuda do seu celular, libera uma bicicleta
em qualquer dos cerca de 1.500 pontos espalhados pela cidade, realiza seu
deslocamento e a devolve em qualquer ponto do sistema. A taxa de acesso
paga lhe dá o direito de usar a bicicleta por 30 minutos sem custo adicional
quantas vezes desejar. Caso ele demore mais que isso, o segundo período
(cada período dura 30 minutos) custará 1 euro. O terceiro período custará mais
4 euros (VÉLIB, 2008).
O sistema funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, sendo que a
única restrição, é o uso por menores de 14 anos, devido os riscos do transito
urbano. Todo o sistema pode ser acessado por internet e telefone celular, não
sendo necessário o contato em lojas, inclusive a retirada e a entrega da
bicicleta nos pontos de distribuição. A operação é realizada pelo usuário que
tem a sua disposição um totem que fornecerá um número de usuário e uma
senha que liberará a bicicleta estacionada ao lado do mesmo que está travada
eletronicamente (VÉLIB, 2008).
Evidencia-se que a tarifação materializa o objetivo de fazer como que os
usuários permaneçam o mínimo tempo com a bicicleta e essas sejam utilizadas
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por muitas pessoas, num mesmo dia. Isto porque o uso da bicicleta foi
concebido como um modal integrado ao STC.
O sucesso do modelo é evidente. Existe até mesmo, um horário de
“rush” (das 18h às 20h) quando chega a faltar bicicletas em pontos mais
movimentados da cidade.
Outra

inovação

social

que

contribui

para

a

redução

dos

congestionamentos é o compartilhamento dos automóveis. A inovação consiste
em disponibilizar carros a pessoas que não os utilizam cotidianamente
(GARDNER, 2003). A organização de compartilhamento de carros pode ter
patrocínio público, como em Amsterdã, ou mesmo ser uma iniciativa privada,
como em Berlim, onde Billy Carsten e Marcus Petersen investiram na aquisição
de alguns carros e começaram a receber reservas daqueles que desejam
utilizá-los. A locação desses veículos pode ser feita por períodos de utilização e
podem ser retirados num local e devolvidos em outro, a exemplo de um táxi.
Seus usuários são antecipadamente cadastrados e o pagamento pelo uso pode
ser feito pelo cartão bancário ou de crédito.
O público usuário é formado por pessoas que não utilizam o carro
regularmente e não tem interesse em manter um carro próprio com ociosidade,
pois, isto representa um investimento financeiro grande para o proprietário para
sua aquisição e pagamentos das taxas e prêmio de seguros que garantam o
patrimônio. Para a comunidade, também tem um custo em espaço público.
Mesmo que o veículo fique parado, ele exige espaço para estacionar.
Assim, evitam-se bairros abarrotados com veículos estacionados, pois
as pessoas podem utilizar estes veículos locando-os apenas nos momentos
necessários. O restante do tempo, aquele que este veículo permaneceria
estacionado, ele estará atendendo outro usuário. O sucesso dessa abordagem
é evidente. Hoje, Grupos de compartilhamento na Europa têm 70.000 membros
em 300 cidades, de oito países. O pesquisador do Worldwatch, Gary Gardner
relata que cada veículo compartilhado elimina quatro carros particulares,
economizando dinheiro e reduzindo o uso de materiais e congestionamentos
nos centros urbanos.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Considerando a pesquisa de campo realizada com os entrevistados,
pode-se concluir que a implantação da proposta na área de estudo se
constituirá um marco importante para a popularização do uso da bicicleta e do
caminhar como um modal contribuinte do STC. Assim a implantação da
proposta poderá ser modelo para outras regiões da cidade, pois a Prefeitura de
São Paulo é carente de um Programa de Incentivo ao uso de meios de
transportes alternativos.
A implantação de melhorias em infraestrutura proposta neste estudo
favorecerá diretamente aqueles que já usam o modal TNM na região, assim
como, essa oferta se constituirá em um incentivo para a adesão de novos
usuários.
Um bicicletário, uma parada de ônibus e uma passarela para pedestres
sobre a alça de acesso entre a Ponte Jaguaré e a Via Marginal Pinheiros são
exemplos de infraestrutura necessária para adequadamente integrar os modais
sobre pneus e sobre trilhos com a inclusão do TNM, permitindo aos usuários a
troca de modal com rapidez e segurança.
O uso de um novo Instrumento Econômico criado para essa proposta,
que antecipa o pagamento do Vale-Transporte para a compra de bicicletas,
facilitará a adesão de novos usuários, que serão então desonerados pela
adesão à proposta. No entanto, será necessário o devido aprimoramento da
legislação trabalhista por meio da homologação dos acordos coletivos de
trabalho entre os empregadores e os sindicatos dos trabalhadores.
Considera-se que a adesão de novos usuários à proposta contribuirá
para a diminuição de usuários do modal sobre pneus, diminuindo assim, sua
superlotação.
Com os três modais (sobre trilhos, sobre pneus e TNM), devidamente
integrados como proposto, se verificará um importante aprimoramento por meio
da adequação às necessidades locais e individuais do STC, considerado
essencial para o desenvolvimento econômico e social da população, prestado
pelas empresas de ônibus e gerenciado pela Prefeitura de São Paulo.
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Nesse sentido, esta proposta contribui na melhora da qualidade desse
serviço e torna-o mais acessível aos moradores de toda a área de abrangência,
por diversificar as opções de deslocamentos, aproveitando as especificidades
do meio físico, assim como as aptidões dos usuários.
Assim, a proposta contempla e aproveita a topografia e a distribuição
espacial da área de abrangência, uma bacia hidrográfica, com condicionantes
facilitadores para a realização da mobilidade humana necessária. Trata-se de
uma região com aclives e declives suavizados e distâncias passíveis de serem
percorridas a pé, ou mais rapidamente de bicicleta sem exagerados esforços
físicos, favorecendo a mobilidade humana autônoma desejada.
Essas características podem contribuir para motivar usuários a deixarem
seus

veículos

nas

garagens

e

usarem

o

modal

TNM,

realizando

autonomamente seus deslocamentos até a Estação Jaguaré - Villa Lobos, e, a
partir dali, usarem o modal sobre trilhos para a parte mais extensa do seu
deslocamento.
Desta forma, o TNM contribuirá para a saúde de seus praticantes e para
o meio ambiente, pois não polui, não produz ruído e diminui os
congestionamentos

substituindo

veículos

que

permanecerão

em

suas

garagens.
A implantação da proposta apresentada deverá ser atribuição da SPTrans e da CPTM, empresas públicas da Prefeitura de São Paulo e do Governo
do Estado de São Paulo, respectivamente. A Prefeitura, por meio da SP-Trans,
que gerencia o sistema de transporte coletivo sobre pneus, e o Governo do
Estado, por meio da CPTM, que opera a linha C do modal sobre trilho.
Unificar esses dois Governos em torno da proposta deverá ser um
grande desafio para sua implantação. Para superar essa dificuldade, os
departamentos técnicos de planejamento, da SP-Trans e da CPTM deverão ter
como meta interativa, a atual proposta.
Quando implantada, a proposta deverá ser monitorada pelas empresas
citadas e o desempenho acompanhado para que sejam apontados os ajustes
necessários para a melhoria do seu desempenho e possa ser considerada em
novas implantações em outras estações e regiões. A avaliação dos resultados,
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a comparação desses com os objetivos específicos poderão identificar os
pontos que podem ser corrigidos e contribuirão para a melhoria da mobilidade
na área da abrangência.
É essencial que cuidados específicos sejam tomados com a segurança
viária das pessoas que farão a adesão a proposta. Para isso, é necessário a
implantação de ciclovias segregadas, ciclofaixas sinalizadas e calçadas
devidamente niveladas, sendo essa atribuição da Prefeitura do Município de
São Paulo.
Campanha de conscientização dos direitos e deveres deverá ser
realizada, esclarecendo o artigo 96 do CBT – Código Brasileiro de Transito,
que trata da classificação dos veículos quanto às diferentes formas de tração:
automotor; elétrico; de propulsão humana; de tração animal e reboque ou semireboque;
Aos ciclistas, o CBT determina o uso de capacetes, espelhos
retrovisores e refletores dianteiros e traseiros. No entanto, é altamente
recomendável o uso de luzes sinalizadoras, assim como as luvas que protegem
as mãos do contato com o guidão e com o asfalto (em casos de queda). Para a
integração dos modais, é importante iniciar o processo pela tarifação com um
único bilhete de acesso, permitindo as viagens em todos os modais existentes.
Como no exemplo apresentado, a tarifação mensal com desconto é possível.
Aos motoristas, é determinado pelo CBT dar preferência aos ciclistas e
que as ultrapassagens aos mesmos devem ser realizadas à distância lateral de
1,5 m, em ultrapassagens que devem ser feitas pela esquerda.
Por último, ressalta-se que este estudo deve ser considerado como uma
recomendação geral sobre o tema, e que, para a sua implantação, serão
necessário detalhamentos e adaptações que deverão ser o foco de equipe
específica.
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Apêndice A

Questionários de Campo
CICLISTAS
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:07:02

Formulário nº: 01

Nome do Entrevistado(a):

João Carlos da Silva
Endereço׃

Rua Betim, 105
Bairro׃

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 26 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino (

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (CEASA)

Distancia Percorrida: 4 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor? R$__________

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:07:15

Formulário nº: 02

Nome do Entrevistado(a):

Benedito Alves de Souza
Endereço׃

Av San Remo, 185
Bairro׃

Telefone׃

Comunidade San Remo
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 35 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino (

)

)

Pouco acima do peso ( X )
1,60 m

72 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Cemitério da Lapa)

Distancia Percorrida: 8 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (

)

Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 52,00

Qual a sua renda mensal? R$ R$ 550,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:07:21

Formulário nº: 03

Nome do Entrevistado(a):

Joana Belafonte
Endereço׃

Travessa Bataglia, 42
Bairro׃

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 29 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( X )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Vila Leopoldina)

Distancia Percorrida: 8 km

Tempo de duração viagem: 0:40

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 98,60

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

(

) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:07:32

Formulário nº: 04

Nome do Entrevistado(a):

Adilson Oliveira da Silva
Endereço׃

Av. Otacílio Tomanick, 1632
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 20 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,58 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (CEAGESP)

Distancia Percorrida: 6 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:07:45

Formulário nº: 05

Nome do Entrevistado(a):

Clovis Alves Pereira
Endereço׃

Av. Benedito de Lima, 582
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 58 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,68 m

70 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Gastão Vidigal)

Distancia Percorrida: 8 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$98,60

Qual a sua renda mensal? R$ R$1.000,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:08:06

Formulário nº: 06

Nome do Entrevistado(a):

Cláudia Rizetto
Endereço׃

R Joaquim Nunes Lopes, 65
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 30 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (
Normal (

)

Feminino ( X )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,65 m

70 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Parque Villa Lobos)

Distancia Percorrida: 8 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:08:20

Formulário nº: 07

Nome do Entrevistado(a):

Mario Alves dos Reis
Endereço׃

Av. Nossa Senhora da Assunção, 200
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 18 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,58 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Escola de Música (Lapa)

Distancia Percorrida: 15 km

Tempo de duração viagem: 0:40

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista:08:30

Formulário nº: 08

Nome do Entrevistado(a):

Gisele Macedo
Endereço׃

R Dr Guilherme Spilborgs,
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 29 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,55 m

Feminino ( X )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (R Pio XI)

Distancia Percorrida: 5 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:01

Formulário nº: 09

Nome do Entrevistado(a):

Clarice Nogueira
Endereço׃

R Dr João Vieira Neves, 238
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 22 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,55 m

Feminino ( )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Escola (Av Imperatriz Leopoldina)

Distancia Percorrida: 8 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos

116
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:12

Formulário nº: 10

Nome do Entrevistado(a):

Otavio Nascimento
Endereço׃

R Alfredo Xavier de Andrade, 535
Bairro׃

Telefone׃

São Domingos
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 30 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
1,80 m

95 kg.

Feminino ( )

)

Acima do peso( X )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (CEAGESP)

Distancia Percorrida: 6 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R4105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 800,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:28

Formulário nº: 11

Nome do Entrevistado(a):

Paulo Norberto da Silva
Endereço׃

Av. Rio Pequeno, 1.020
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 40 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
1,72 m

75 kg.

Feminino ( )

)

Acima do peso( X )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Rua Carlo Weber)

Distancia Percorrida:10km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 1.200,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:45

Formulário nº: 12

Nome do Entrevistado(a):

João Carlos Oliveira
Endereço׃

R Dr Aires Martins Torres,
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 32 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
1,75 m

95 kg.

Feminino ( )

)

Acima do peso( X )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Faculdade (Av Imp. Leopoldina)

Distancia Percorrida:10km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:58

Formulário nº: 13

Nome do Entrevistado(a):

Edmilson Teixeira
Endereço׃

Av. Prof José Maria Alckimin, 25
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 28 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,80 m

Feminino ( )

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Mofarrej)

Distancia Percorrida:10km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 1.000,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:07:58

Formulário nº: 14

Nome do Entrevistado(a):

Claudinei Rocha
Endereço׃

Trav. Divinéia, 20
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 22 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( )

60 kg.

)

Acima do peso( )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (V Leopoldina)

Distancia Percorrida:10km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 700,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:08:10

Formulário nº: 15

Nome do Entrevistado(a):

Jorge Luiz de Souza
Endereço׃

Av. Dr Martin Luther King, 1640, OSASCO
Bairro׃

Telefone׃

OSASCO
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 38 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,70 m

65 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Diógenes Ribeiro de Lima)

Distancia Percorrida:15km

Tempo de duração viagem: 0:50

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( X ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 1.300,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

(

) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:16.01.08

Hora da Entrevista:08:57

Formulário nº: 16

Nome do Entrevistado(a):

Edson Correia
Endereço׃

R Kimitoshi Tikami, 108
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 15 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
m

kg.

Feminino ( )

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Escola e Academia Artes marciais _ V. Leopoldina

Distancia Percorrida:9km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:17.01.08

Hora da Entrevista: 07:08

Formulário nº: 17

Nome do Entrevistado(a):

Recusou a se identificar
Endereço׃
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 33 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,50 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Gastão Vidigal - V. Leopoldina)

Distancia Percorrida:9km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:17.01.08

Hora da Entrevista: 07:15

Formulário nº: 18

Nome do Entrevistado(a):

Rodrigo Feres
Endereço׃
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 29 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,68 m

Feminino ( )

68 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho

Distancia Percorrida:9km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

(

) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:17.01.08

Hora da Entrevista: 07:22

Formulário nº: 19

Nome do Entrevistado(a):

Ângela Maria da Cruz
Endereço׃
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 38 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( X )

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho

Distancia Percorrida:9km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

(

) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:17.01.08

Hora da Entrevista: 07:15

Formulário nº: 20

Nome do Entrevistado(a):

Edison Pedro Vazzi
Endereço׃

R Nuncio Portella, 251
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 22 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( )

658 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Extra V Leopoldina)

Distancia Percorrida:4km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal? R$ 700,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:17.01.08

Hora da Entrevista: 07:41

Formulário nº: 21

Nome do Entrevistado(a):

Luiz Alberto Cavalcanti
Endereço׃

Av Valdemar Roberto, 713
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 25 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,72 m

75 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Queiroz Filho)

Distancia Percorrida:6 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista: 08:52

Formulário nº: 22

Nome do Entrevistado(a):

Carlos Alberto de Souza
Endereço׃

R Artur Ointo da Rocha, 182
Bairro׃

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 42 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (R Barão da Passagem)

Distancia Percorrida:5 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:15.01.08

Hora da Entrevista: 09:02

Formulário nº: 23

Nome do Entrevistado(a):

Edson Castro
Endereço׃

R Jose Felipe da Silva, 482
Bairro׃

Telefone׃

Jd Esther
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 21 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Pça Panamericana)

Distancia Percorrida:15 km

Tempo de duração viagem: 1:00

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor? 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 1.200,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:05

Formulário nº: 24

Nome do Entrevistado(a):

Clovis de Almeida
Endereço׃

R Adolfino de Arruda Castanho
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 22 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,60 m

65 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (FAU-USP)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (

)

Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:12

Formulário nº: 25

Nome do Entrevistado(a):

Cleide Carvalho
Endereço׃

Rua Papirus
Bairro׃

Telefone׃

Parque dos Principes
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 19 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,53 m

Feminino ( X )

48 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (POLI-USP)

Distancia Percorrida:5 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (

)

Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:28

Formulário nº: 26

Nome do Entrevistado(a):

Ademar Segatelli
Endereço׃

R Serra da Mantiqueira, 340
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 60 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
1,60 m

75 kg.

Feminino ( )

)

Acima do peso( X )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Corifeu A Marques, 3097 - Drogasil)

Distancia Percorrida:5 km

Tempo de duração viagem: 0:25

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 800,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:40

Formulário nº: 27

Nome do Entrevistado(a):

Carlos Alberto Flores
Endereço׃

R Venancio Flores, 713
Bairro׃

Telefone׃

P São Domingos
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:48 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,70 m

70 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Jaguaré, 1800)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:50

Formulário nº: 28

Nome do Entrevistado(a):

Edmar Souza Cavalcante
Endereço׃

Av Miguel Frias Vasconcelos
Bairro׃

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:28 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Jorge Ward)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 07:57

Formulário nº: 29

Nome do Entrevistado(a):

Damião Teixeira Luz
Endereço׃

R Adolfino de Arruda Castanho,
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:38 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,57 m

68 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (CEAGESP)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 08:10

Formulário nº: 30

Nome do Entrevistado(a):

Carlos Roberto deSouza
Endereço׃

R Mario Belmonte
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:20 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (USP)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 1.100,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 08:10

Formulário nº: 30

Nome do Entrevistado(a):

Carlos Roberto deSouza
Endereço׃

R Mario Belmonte
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:20 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (USP)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 1.100,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 08:25

Formulário nº: 31

Nome do Entrevistado(a):

Maria Celia Kazumoto
Endereço׃

Av João José Campos,
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:26 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso ( )

1,60 m

55 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (POLI-USP)

Distancia Percorrida:5 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:22.01.08

Hora da Entrevista: 08:40

Formulário nº: 32

Nome do Entrevistado(a):

Luiz Gonzaga Campos
Endereço׃

R Érico Veríssimo,
Bairro׃

Telefone׃

Jd Arpoador
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:30 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,70 m

75 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Jaguaré - Av. Onofrio Milano)

Distancia Percorrida:7 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 07:08

Formulário nº: 33

Nome do Entrevistado(a):

Maria José dos Santos
Endereço׃

R Alfredo Andrade, 213
Bairro׃

Telefone׃

P São Domingos
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:19 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,68 m

Feminino ( )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Faculdade (Av Torres de Oliveira)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 07:19

Formulário nº: 34

Nome do Entrevistado(a):

David Alves dos Santos
Endereço׃

R Cipotenia
Bairro׃

Telefone׃

Com S Remo
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:40 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

)

Pouco acima do peso (
1,75 m

80 kg.

Feminino ( )

)

Acima do peso( X )
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

Local de saída:

Residência

Local chegada:

Faculdade (Av Miguel Frias)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 1.400,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 07:42

Formulário nº: 35

Nome do Entrevistado(a):

Adão Cruz de Oliveira
Endereço׃

R Lenine Severiano, 85
Bairro׃

Telefone׃

Rio Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:26 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,50 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (P. Villa Lobos)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 700,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( X ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 07:53

Formulário nº: 36

Nome do Entrevistado(a):

João Carlos Teixeira
Endereço׃

R Paulo Barian, 157
Bairro׃

Telefone׃

Jd ESTHER
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:28 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (r Cerro Cora)

Distancia Percorrida:8 km

Tempo de duração viagem: 0:40

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 400,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 08:12

Formulário nº: 37

Nome do Entrevistado(a):

Flavia Nascimento
Endereço׃

R Pixinguinha, 57
Bairro׃

Telefone׃

Guarau
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:20 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( X )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (USP-Reitoria)

Distancia Percorrida:6 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 550,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:23.01.08

Hora da Entrevista: 08:12

Formulário nº: 38

Nome do Entrevistado(a):

Antonio Cerqueira Leite
Endereço׃

R Mj Valter Carson, 82
Bairro׃

Telefone׃

Jd Arpoador
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:40 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,72 m

78 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (V leopoldina)

Distancia Percorrida:10 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

(

) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24.01.08

Hora da Entrevista: 07:07

Formulário nº: 39

Nome do Entrevistado(a):

Edison Yassuda
Endereço׃

R Jose de Moraes
Bairro׃

Telefone׃

Jd Arpoador
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:40 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,65 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Lions)

Distancia Percorrida:10 km

Tempo de duração viagem: 0:55

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro ( X )

Caminhar a pé (

)
)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( X ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(

) 20 minutos

( ) 30 minutos

( X ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24.01.08

Hora da Entrevista: 07:20

Formulário nº: 40

Nome do Entrevistado(a):

Osvaldo Andrade da Cruz
Endereço׃

R Elisio de Carvalho, 82
Bairro׃

Telefone׃

Bonfiglioli
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:40 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,80 m

75 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Jaguaré - Av. Bolonha)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 600,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24.01.08

Hora da Entrevista: 07:48

Formulário nº: 41

Nome do Entrevistado(a):

Nelson Franscisco Toledo
Endereço׃

R Cel Ferreira Leal, 145, ap 82
Bairro׃

Telefone׃

Bonfiglioli
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:16 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )

Feminino ( )

Normal ( X )
Pouco acima do peso ( )

1,60 m

55 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Faculdade: POLI-USP

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM (

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24.01.08

Hora da Entrevista: 07:56

Formulário nº: 42

Nome do Entrevistado(a):

Clarice Tagliaferro
Endereço׃

R Guarajauna, 28
Bairro׃

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 17 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal (

Feminino ( X )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,80 m

75 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Jaguaré - Av. Bolonha)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

(X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24.01.08

Hora da Entrevista: 08:00

Formulário nº: 43

Nome do Entrevistado(a):

Benedito Jose Dias
Endereço׃

R Paulo Augusto Signore, 140
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:55 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,60 m

90 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Jaguaré – R S. Emilio)

Distancia Percorrida:4 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 211,60

Qual a sua renda mensal? R$ 800,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:05

Formulário nº: 44

Nome do Entrevistado(a):

Osvaldo Andrade da Cruz
Endereço׃

R Lourival Vieira da Silva
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:28 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )

Feminino ( )

Normal ( X )
Pouco acima do peso ( )

1,60 m

65 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Politécnica)

Distancia Percorrida:1,5 km

Tempo de duração viagem: 0:05

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus (
Trem (

)

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM ( ) Qual o valor?
Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:12

Formulário nº: 45

Nome do Entrevistado(a):

Francisco Pinto
Endereço׃

R D Horácio Pinho
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:15 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( )

50 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Mercado - Extra)

Distancia Percorrida:1,5 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:21

Formulário nº: 46

Nome do Entrevistado(a):

Aelson Fernandes
Endereço׃

R Miguel Servilho, 25
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:14 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,50 m

Feminino ( )

60 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Quadra futebol society

Distancia Percorrida: 2 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:21

Formulário nº: 47

Nome do Entrevistado(a):

Cleide Fonseca
Endereço׃

R Dedaleiro
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno V Dalva
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:45 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal (

Feminino (X )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,60 m

65 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Mercado - Extra)

Distancia Percorrida:1,5 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

Ônibus intermunicipal (

)

Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 1.100,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( X ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:37

Formulário nº: 48

Nome do Entrevistado(a):

Roberto de Oliveira
Endereço׃

R Dr Erico Álvares A. Gonzaga, 25
Bairro׃

Telefone׃

Jd Arpoador
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:45 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( X )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Av Politécnica, 1800)

Distancia Percorrida:7 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM ( ) Qual o valor? 105,80
Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:45

Formulário nº: 49

Nome do Entrevistado(a):

Artur Xavier da Silva
Endereço׃

R Candido Fontoura, 240
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:15 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (HU-USP)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

Ônibus intermunicipal (

)

Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

Você recebe Vale Transporte? NÃO ( X ) SIM ( ) Qual o valor? R$ 105,80
Qual a sua renda mensal? R$ 1.600,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
( ) 10 minutos
Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:12

Formulário nº: 50

Nome do Entrevistado(a):

Cleber dos Santos Pereira
Endereço׃

Av Rio Pequeno, 2450
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:28 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( )

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho

Distancia Percorrida: 2 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( ) Qual o valor?

Qual a sua renda mensal?
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 07:12

Formulário nº: 51

Nome do Entrevistado(a):

Anderson Casagrande
Endereço׃

R Jaguaré
Bairro׃

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:15 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

75 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Extra – Raposo)

Distancia Percorrida:6 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$1.000,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 08:07

Formulário nº: 52

Nome do Entrevistado(a):

Thiago da Cruz Oliveira
Endereço׃

R José Lopes da Silva
Bairro׃

Telefone׃

R Pequeno
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:23 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

62 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (Shopping Continental)

Distancia Percorrida:5 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé (

)

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$ 105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 900,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:29.01.08

Hora da Entrevista: 08:21

Formulário nº: 53

Nome do Entrevistado(a):

Ana Maria Vieira
Endereço׃

R Pangaré, 27
Bairro׃

Telefone׃

Com. S.Remo
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade:20 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,5 m

Feminino ( )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

Trabalho (V Dalva)

Distancia Percorrida:3 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Se você não estivesse usando a bicicleta, que tipo de transporte você usaria:
Ônibus ( X )
Trem (

)

Ônibus intermunicipal (
Carro (

)

)

Caminhar a pé ( X )

Quantos reais você está economizando neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

Você recebe Vale Transporte? NÃO (

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$ 9,20

) SIM ( X ) Qual o valor? R$105,80

Qual a sua renda mensal? R$ 600,00
Quanto tempo você está economizando neste deslocamento, por usar a bicicleta?
(

) 10 minutos

Fonte: Autor.

( X ) 20 minutos

( ) 30 minutos

( ) 40 minutos
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:24/09/08

Hora da Entrevista:16:50

Nome do
Entrevistado(a): Tatiane Gomes da Silva
Endereço ׃Av Benedito de Lima, 277
Bairro ׃Rio Pequeno
e-mail ׃tathigomes@ig.com.br

Formulário nº: 54

Telefone ׃3719-3627

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 30 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,58 m

56 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 10 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( X ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 24.09.08

Hora da Entrevista: 16:50

Formulário nº: 55

Nome:

Ana Cândida Melo Cavani Monteiro
Endereço׃

R Min. Adauto Lúcio Cardoso, 200, casa 70
Bairro:

Telefone׃

Jd Bonfiglioli

3733-5079

e-mail׃

anacandi@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 46 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,57 m

56 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 5 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 24.09.08

Hora da Entrevista: 17:00

Formulário nº: 56

Nome:

Mario Otávio Costa
Endereço׃

Av Bolonha, 176
Bairro:

Telefone׃

Jaguaré
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 52 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )

Feminino (

)

Normal ( )
Pouco acima do peso ( X )

1,70 m

74 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 5 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim (

)

Não ( X )

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( ) Financeira

( X ) Realizar

(

atividade física

) Contribuir para o

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm ( X )
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 24.09.08

Hora da Entrevista: 17:00

Formulário nº: 57

Nome:

Francisco Villela Loterza
Endereço׃

R Cap Nicolau Priccini,
Bairro:

Telefone׃

Jd Bonfiglioli

3358-2327

e-mail׃

franciscoloterza@gmail.com
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 24 anos

Sexo:

Altura׃

Peso׃

Masculino ( X )

Feminino (

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

)

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 6 km

Tempo de duração viagem: 0:40

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( X ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro (

)

)

)

Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

( X ) outra
Rapidez

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
(

)R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm ( X )

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 26.09.08

Hora da Entrevista: 13:10

Formulário nº: 58

Nome:

Roberto Carlos de Oliveira
Endereço׃

R Manuel P Menezes, 226
Bairro:

Telefone׃

Rio Pequeno

3714-6109

e-mail׃

teço@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 53 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )
Normal (

Feminino ( X )

)

Pouco acima do peso ( X )
1,60 m

70 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 3 km

Tempo de duração viagem: 0:25

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)

Moto (

)

A pé ( X )

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não ( X )

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( ) Financeira

( X ) Realizar

( ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( X )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 26.09.08

Hora da Entrevista: 13:30

Formulário nº: 59

Nome:

Aelson
Endereço׃

R Jaguaré, 340, ap 32
Bairro:

Telefone׃

Jaguaré

3714-9820

e-mail׃

aelson@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 55 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )

Feminino ( )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,77 m

76 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 2 km

Tempo de duração viagem: 0:10

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm ( X )
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista: 26.09.08

Hora da Entrevista: 13:45

Formulário nº: 60

Nome:

Roseli Canela
Endereço׃

R Prof Celso Q. Santos, 112
Bairro:

Telefone׃

Cid São Franscisco
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 49 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( )
Pouco acima do peso ( X )

1,55 m

58 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 2,9 km

Tempo de duração viagem: 0:20 a 0:25

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

A pé ( X )

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( ) Financeira

( X ) Realizar

( ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( )R$ 2,30

( X ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº: 61

Nome:

Marli Aparecida da Silva
Endereço׃

Av Corifeu de A Marques, 3297
Bairro:

Telefone׃

Butanta
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,57 m

56 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 5 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº: 62

Nome:

Rita de Cássia Santos
Endereço׃

Av Otacílio Tomanik, 1197
Bairro:

Telefone׃

Butanta
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,57 m

56 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 5 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – NÃO CICLISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº: 63

Nome:

Isabel Oliveira
Endereço׃

Av Heitro A E Garcia, 255
Bairro:

Telefone׃

BUtanta
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Feminino ( X )

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,57 m

56 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

Residência

Local chegada:

USP-IPT (trabalho)

Distancia Percorrida:cerca de 5 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Que tipo de transporte você usa cotidianamente:
Ônibus ( ) fretado

Ônibus intermunicipal (

Trem (

Carro ( X )

)

)
Moto (

)

Se houvesse uma ciclovia, onde você pudesse usar uma bicicleta para realizar este mesmo
deslocamento, você optaria pelo seu uso?
Sim ( X )

Não (

)

Qual seria a principal motivação para você deixar seu meio de transporte cotidiano e usar a bicicleta?
( X ) Financeira

( X ) Realizar

( X ) Contribuir para o

atividade física

(

) outra

meio ambiente

Quanto você economizaria neste deslocamento, pelo uso da bicicleta?
( X )R$ 2,30

( ) R$ 4,60

( ) R$6,90

( ) R$ 9,20

( ) Mais que R$11,50

A renda mensal do seu grupo familiar se enquadra em qual faixa a seguir?
Até 2 sm ( )
Fonte: Autor.

de 2 a 5 sm (

)

de 5 a 10 sm ( )

acima de 10 sm (

)
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

08:00

64

Nome:

WILSON DE SOUZA VALENTIM
Endereço׃

R Dna Isaura, 175
Bairro:

Telefone׃

Jd das Andorinhas, Guarulos

11 24715435

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 44 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,66 m

Feminino ( )

72 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 52 km

Tempo de duração viagem: 03:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

08:30

65

Nome:

Duílio Rondinelli
Endereço׃

R Domingos Olimpio, 51, AP 22B
Bairro:

Telefone׃

V Sonia

37727507

e-mail׃

drondine@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 65 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )

Feminino ( )

Normal ( )
Pouco acima do peso ( x )

1,65 m

83 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 7 km

Tempo de duração viagem: 0:40q

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

17:00

66

Nome:

Reginaldo Passos da Crauz
Endereço׃

R `Pedro Valadares, 341
Bairro:

Telefone׃

Jd Vitápolis

11 41421065

e-mail׃

repassos@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 37 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,62m

Feminino ( )

62 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 34 km

Tempo de duração viagem: 2:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Seria mto bom pois a bicicleta não polui e o meio ambiente e o transito não seria tão caótica.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

09:00

67

Nome:

Sebastião Fernandes da Silva Jr
Endereço׃

R Mena, 686
Bairro:

Telefone׃

Jd Sta Mena

11 24591812

e-mail׃

sebasjr@ipt.br
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 54 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,79 m

Feminino ( )

119 kg.

)

Acima do peso( x )

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 50 km

Tempo de duração viagem: 1:50

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
(

) Sou favorável

(

) Sou contra

( x ) Sou indiferente

Justifique: depende do perfil de cada um; bem coo da sua disponibilidade para tal realização

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

.09.2009

10:00

68

Nome:

João Francisco Martini
Endereço׃

Av João Benedito, 685
Bairro:

Telefone׃

OSasco
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 54 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,79 m

Feminino ( )

87 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida: 15 km

Tempo de duração viagem: 0:40

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

(

X ) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

17:00

69

Nome:

Nereide Calabrio
Endereço׃

Rua Harmonia, 746
Bairro:

Telefone׃

Vila Madalena
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 48 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,72 m

Feminino ( X )

55 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 8 km

Tempo de duração viagem: 0:30

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: É mais saudável e em geral não prejudica o fluxo de automóveis.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

03.09.2009

17:00

70

Nome:

José Aparecido
Endereço׃

Av Eng Heitor A. E.Garcia, 650
Bairro:

Telefone׃

Butanta
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 54 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,69 m

Feminino ( )

78 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 6 km

Tempo de duração viagem: 0:15

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.
Deve-se respeitar a opção de cada um
Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
(

) Continuo meu percurso indiferente ao fato.

Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

18:15

71

Nome:

Zimar da Rosa Xavier Dias
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap 54
Bairro:

Telefone׃

Vila Mascote
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 69 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )

Feminino ( )

Normal ( )
Pouco acima do peso ( X )

1,76m

115 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

Compromissos diversos

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem /Metrô

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Porque contribue para melhorar o transito e é uma ótima opção de meio de transporte

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

18:23

72

Nome:

Marcos De Alvarenga Silveira
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap 74
Bairro:

Telefone׃

V Mascote
e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 52 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,78 m

Feminino ( )

83 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO - Sto André

Distancia Percorrida:cerca de 15 km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Porque está previsto no Código Brasileiro de Transito

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

18:30

73

Nome:

Vanderlei C Silva
Endereço׃

Av Sta catarina, 3753
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 48 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( X )
Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,81 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Acho que as pessoas tem o direito de escolher ir de bicicleta

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

18:50

74

Nome:

Elaine Multini Meneses Santos
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap 13
Bairro:

Telefone׃

V Mascote
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 37 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,53 m

Feminino ( X )

50 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO - DIVERSOS

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

( X ) Trem

(

) Motocicleta

(

(

) Caminhar a pé

) Biciccleta

) Ônibus intermunicipal

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Contribui para o meio ambiente, para o transito e é mais rápido para realizar percursos médios e
curtos.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

18:53

75

Nome:

Luis Gustavo Olival Cambraia
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap 41
Bairro:

Telefone׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 45 anos
Altura׃

Sexo:

Masculino ( X )

Peso׃

Normal ( X )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

80 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

( X ) Trem / Metrô

(

) Motocicleta

(

(

) Caminhar a pé

) Biciccleta

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Contribui para o meio ambiente da cidade

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

19:05

76

Nome:

Maria Teixeira de Jesus
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 114
Bairro:

Telefone׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 57nos

Sexo:

Altura׃

Masculino (

Peso׃

)

Feminino ( X )

Normal ( )
Pouco acima do peso ( X )

1,57m

66 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 45 km

Tempo de duração viagem: 2:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

19:17

77

Nome:

Gracie Fernanda O Rego
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 102
Bairro:

Telefone׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 60 anos
Altura׃

Sexo:

Masculino (

Peso׃

)

Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,53 m

Feminino ( x )

70 kg.

)

Acima do peso( x )

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 7 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

19:22

78

Nome:

Alicia Lucia Del Puclo
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 104
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 60 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,58 m

Feminino ( x )

62 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de 7 km

Tempo de duração viagem: 0:20

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

19:33

79

Nome:

Carlos Bobert Kochi
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 103
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 53 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( x )

80 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Mestrando: Geraldo Antunes Pereira
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Formulário nº:
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80

Nome:

Thales T Esperancini
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 73
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 60 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,66 m

Feminino ( )

70 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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81

Nome:

Valeria da Silva Fialho
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 101
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 38 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,60m

Feminino ( x )

58kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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82

Nome:

Aníbal de Melo Seixas
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 44
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 43 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,60 m

Feminino ( )

98 kg.

)

Acima do peso( x )

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Formulário nº:

30.03.2010

19:45

83

Nome:

Ramon Durval Gomes
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 33
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 44 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino (

)

Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,72 m

Feminino ( )

80 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( x ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:

Hora da Entrevista:

Formulário nº:

30.03.2010

19:45

84

Nome:

Renato Moreira
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 11
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 57 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,70 m

Feminino ( )

75 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

( x ) Trem

(

) Motocicleta

(

(

) Caminhar a pé

) Biciccleta

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.

194
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ENSINO TECNOLÓGICO - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE
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Data da Entrevista:
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85

Nome:

Rita de Cássia Borges
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap 10
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 37 anos
Altura׃

Sexo:

Masculino (

Peso׃

)

Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( x )

105 kg.

)

Acima do peso( x )

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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PESQUISA DE CAMPO – MOTORISTAS
Mestrando: Geraldo Antunes Pereira

Data da Entrevista:
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Formulário nº:
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Nome:

Valter Araujo Leite
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 42
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 48 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

m

Feminino ( )

kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

Douglas J Vieira
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 92
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 52 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

m

Feminino ( )

kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

Cleide Montannaro Camargo
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 111
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 56 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

m

Feminino ( )

kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

Paulo Roberto Silveira
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 61
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 60 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

m

Feminino ( )

kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

Michell C Garcia
Endereço׃

Av Mascote, 385, AP 53
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 33 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( )
Pouco acima do peso (

1,75 m

Feminino ( )

80 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
(

) Ônibus fretado

(

) Ônibus intermunicipal

( x ) Trem

(

) Motocicleta

(

(

) Caminhar a pé

) Biciccleta

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

\Mario Rodrigues S Filho
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 28 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )

Feminino ( )

Normal ( )
Pouco acima do peso ( x )

1,65 m

90 kg.

Acima do peso(

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Nome:

Eduardo Lopes de Barros
Endereço׃

Av Mascote, 385, ap
Bairro:

Telefone׃

e-mail׃

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ENTREVISTADOS
Idade: 40 anos
Altura׃

Sexo:
Peso׃

Masculino ( x )
Normal ( x )
Pouco acima do peso (

1,65m

Feminino ( )

65 kg.

Acima do peso(

)

)

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO REALIZADO
Local de saída:

RESIDENCIA

Local chegada:

TRABALHO

Distancia Percorrida:cerca de km

Tempo de duração viagem: 0:00

Nos dias em que não é possível utilizar seu veículo, que tipo de transporte você usa para realizar seu
deslocamento entre sua residência e seu trabalho:
( X ) Ônibus fretado

( X

) Ônibus intermunicipal

(

) Trem

(

) Motocicleta

(

) Biciccleta

(

) Caminhar a pé

Qual a sua opinião em relação ao uso da bicicleta como um meio de transporte?
( X ) Sou favorável

(

) Sou contra

(

) Sou indiferente

Justifique: Além de ser mais saudável, pode diminuir o fluxo de automóveis e poluição do ar.

Na realização do seu percurso, você encontra um ciclista transitando pela mesma via que você. Qual sua
atitude?
( x ) Diminuo a velocidade, sinalizo a intenção de ultrapassar, e faço-o quando tenho espaço suficiente,
respeitando a distancia determinada em lei de 1,5 m de distancia lateral do ciclista
( ) Continuo meu percurso indiferente ao fato.
Fonte: Autor.
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Apêndice B

Tabelas de Tabulação da Pesquisa de Campo.
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Tabela com Dados de Campo – Características Físicas dos Entrevistados
CICLISTAS
USUÁRIO
IDADE (ano)
SEXO
ALTURA (m)
1
26
M
1,70
2
35
M
1,60
3
29
F
1,60
4
20
M
1,58
5
58
M
1,68
6
30
M
1,65
7
18
M
1,58
8
29
F
1,55
9
22
F
1,55
10
30
M
1,80
11
40
M
1,72
12
32
M
1,75
13
28
M
1,80
14
22
M
1,60
15
38
M
1,70
16
15
M
1,78
17
33
M
1,50
18
30
M
1,65
19
25
M
1,65
20
22
M
1,60
21
25
M
1,72
22
42
M
1,70
23
21
M
1,70
24
22
M
1,60
25
19
F
1,53
26
60
M
1,60
27
48
M
1,70
28
28
M
1,75
29
32
M
1,57
30
20
M
1,75
31
26
F
1,60
32
30
M
1,70
33
19
F
1,68
34
40
M
1,75
35
26
M
1,50
36
28
M
1,70
37
20
F
1,60
38
40
M
1,72
39
23
M
1,65
40
40
M
1,80
41
16
M
1,60
42
17
F
1,50
43
55
M
1,60
44
28
M
1,60
45
15
M
1,60
46
14
M
1,50
47
45
F
1,60
48
25
M
1,70
49
21
M
1,70
50
28
M
1,60
51
23
M
1,75
52
23
M
1,70
53
20
F
1,55
NÃO CICLISTAS
54
30
F
1,58
55
46
F
1,57
56
52
M
1,7
57
24
M
1,75
58
53
M
1,6
59
55
M
1,77
60
49
F
1,55
61
32
F
1,6
62
20
M
1,66
63
40
M
1,7
MOTORISTAS
64
44
M
1,66
65
65
M
1,65
66
37
M
1,62
67
54
M
1,79

PESO
65
72
55
60
70
70
60
60
55
95
75
95
65
60
65
80
70
65
58
58
75
60
60
65
48
75
70
70
68
70
55
75
55
80
60
70
55
78
60
75
55
54
90
65
50
60
65
70
65
65
75
62
55

TIPO FÍSICO
N
PAP
N
N
PAP
PAP
N
N
N
AP
PAP
N
N
N
PAP
PAP
N
N
N
N
PAP
N
N
PAP
N
AP
PAP
N
PAP
N
N
PAP
N
N
N
N
N
PAP
N
N
N
N
AP
N
N
N
PAP
N
N
N
N
N
N

56
56
74
70
70
76
58
58
60
77

N
N
P
N
P
N
P
N
N
P

72
83
62
119

N
PAP
N
AP

204
68
54
M
1,79
87
69
48
F
1,72
55
70
54
M
1,69
78
71
69
M
1,76
115
72
52
M
1,78
83
73
48
M
1,81
70
74
37
F
1,53
50
75
45
M
1,75
80
76
57
F
1,57
66
77
60
F
1,53
70
78
60
F
1,58
62
79
53
M
1,70
80
80
60
M
1,66
70
81
38
F
1.60
58
82
43
M
1,60
98
83
43
M
1,73
80
84
57
M
1,70
75
85
37
M
1,75
105
86
48
M
1,59
70
87
52
M
1,68
75
88
56
F
1,66
70
89
60
M
1,60
80
90
33
M
1,75
80
91
28
M
1,65
90
92
40
M
1,65
65
Legenda: M = Masculino; F = Feminino; N = Normal; PAP = Pouco acima do peso; AP = Acima do Peso

PAP
N
N
AP
N
N
N
N
PAP
AP
N
N
N
N
AP
N
N
PAP
PAP
N
N
PAP
N
PAP
N
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Apêndice A-B - Tabela com Dados de Campo – Características do Percurso Realizado
CICLISTAS
TEMPO
ECONOMIZADO
TEMPO GASTO
PELO USO DA
DISTANCIA
NO PERCURSO
BICLETA
USUÁRIO
DESTINO
(km)
(minutos)
(minutos)
1
T
4
10
20
2
T
8
30
30
3
T
8
40
40
4
T
6
15
30
5
T
8
30
20
6
T
8
30
7
E
15
40
30
8
T
5
20
9
E
8
30
10
T
6
30
20
11
T
10
30
20
12
E
10
30
10
13
T
10
30
20
14
T/E
8
30
20
15
T
15
50
40
16
E/A
8
30
30
17
T
6
30
10
18
T
5
25
10
19
T
5
30
15
20
T
4
10
30
21
T
6
20
20
22
T
5
20
20
23
T
15
30
24
E
4
10
30
25
E
5
15
10
26
T
5
25
27
T
3
10
20
28
T
3
15
20
29
T
8
30
20
30
T
5
20
30
31
E
5
30
20
32
T
7
30
20
33
E
4
20
30
34
T
3
10
20
35
T
4
20
20
36
T
8
40
20
37
T
6
30
20
38
T
10
30
20
39
T
24
55
40
T
4
15
20
41
A
4
15
10
42
E
3
10
20
43
T
3
15
44
T
1,5
5
10
45
T
1,5
10
10
46
A
2
10
10
47
T
5
20
20
48
T
7
20
20
49
T
3
10
20
50
T
2
10
20
51
T
6
30
20
52
T
5
30
20
53
T
3
10
20
NÃO CICLISTAS
USUÁRIO
54
55
56
57
58
59
60
61

ORIGEM
R
R
R
R
R
R
R
R

DESTINO
T
T
T
T
T
T
T
T

DISTANCIA
(km)
6
5
5
6
3
2
2,9
8

TEMPO GASTO
(MINUTOS)
20
15
10
40
25
10
25
15

SE NÃO USAR A
BICLETA, QUAL
OUTRO MEIO
TRANSPORTE?
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CARRO
CARRO
ÔNIBUS
ÔNI/CAR
ÔNIB/CAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
CARRO
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIB/CAMIM
ÔNIBUS
ÔNIB/CAMIN
ÔNIB/CAR
ÔNIBUS
ÔNIB/CAR
ÔNIB/CAMIN
ÔNIBUS
ÔNIB/CAR
ÔNIBUS
ÔNIB/CAR
ÔNIB/CAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIB/CAMIN
CAMINHAR
ÔNIB/CAR/CAMIN
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
TIPO DE
TRANSPORTE
USADO
ONIB FRET/CAR
CARRO
CARRO
ONIBUS
CAMINHAR
CARRO
CAMINHAR
CARRO

206
62
63

R
R

T
T

7
5

45
15

ONIBUS
CARRO

MOTORISTAS
RESPEITA O
CBT AO
ULTRAPASSAR
UM CICLISTA?
64
R
T
52
180
Sim
65
R
T
7
40
Sim
66
R
T
34
120
Sim
67
R
T
50
110
Sim
68
R
T
15
40
Sim
69
R
T
Não sabe
Sim
70
R
T
6
15
Sim
71
R
Diversos
Sim
72
R
T
15
60
Sim
73
R
T
1
5
Sim
74
R
T/diversos
Sim
75
R
T
10
10
Sim
76
R
T
45
120
Sim
77
R
T
7
20
Sim
78
R
T
7
20
Sim
79
R
T
10
30
Sim
80
R
T
19
40
Sim
81
R
T
25
40
Sim
82
R
T
100
90
Sim
83
R
T
13
30
Sim
84
R
T
13
50
Sim
85
R
T
8
20
Sim
86
R
T
12
40
Sim
87
R
T
10
20
Sim
88
R
T
15
45
Sim
89
R
T
25
50
Sim
90
R
T
10
30
Sim
91
R
T
5
15
Sim
92
R
T
18
45
Sim
Legenda: T = Trabalho; E = Escola; ÔNIB/CAMIN= Uso do ônibus ou do caminhar; ÔNIB/CAR = Uso do ônibus ou do
carro; ÔNIB/CAR/CAMIN = Uso do ônibus, do carro ou do caminhar.
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Apêndice B-C – Tabela com Dados de Campo – Dados econômicos
CICLISTAS

USUÁRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

OUTRO MEIO
TRANSPORTE
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CARRO
CARRO
ÔNIBUS
ÔNIB/CARR
ÔNIB/CARR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
CARRO
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIB/CAMIN
ÔNIBUS
ÔNIB/CAMIN
ÔNIB/CARR
ÔNIBUS
ÔNIB/CARR
ÔNIB/CAMIN
ÔNIBUS
ÔNIB/CARR
ÔNIBUS
ÔNIB/CARR
ÔNIB/CARR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIB/CAMIN
CAMINHAR
ÔNI/CAR/CA
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHAR
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS

USUÁRIO
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Usaria bicicleta
e ciclovia?
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S

ECONOMIA
(por dia)
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 9,20
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 5,60
R$ 6,60

ECONOMIA
(mês)
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 211,60
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 128,80
R$ 151,80

R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80

R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80

R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 9,20
R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 211,60
R$ 105,80
R$ 105,80

R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80

R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80

R$ 4,60
R$ 4,60
R$ 4,60

R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
NÂO CICLISTAS

Motivação?
F/RAF/CMA
RAF/CMA
RAPIDEZ
RAF/CMA
RAF
RAF/CMA
RAPIDEZ
RAF/CMA

R$ 105,80
R$ 105,80
R$211,60
R$ 105,80
R$ 105,80
R$211,60
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80

RECEBE VT?
(valor)
N
R$ 105,80
R$ 105,80
N
R$ 98,90
N
N
N
N
R$ 105,80
R$ 105,80
N
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 211,60
N
N
N
N
N
N
N
R$ 105,80
N
N
R$ 105,80
N
R$ 105,80
N
R$ 105,80
N
R$ 105,80
N
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 211,60
R$ 105,80
N
N
R$ 105,80
N
N
N
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80
N
R$ 105,80
R$ 105,80
R$ 105,80

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

DESCONTO

SOBRA
OU
ECONOMIA
MÊS

R$ 33,00
R$ 42,00

R$ 72,80
R$ 63,80

R$ 60,00

R$ 38,90

R$ 48,00
R$ 72,00

R$ 57,80
R$ 33,80

R$ 60,00
R$ 42,00
R$ 78,00

R$ 45,80
R$ 63,80
R$ 133,60

R$ 72,00

R$ 33,80

R$ 48,00

R$ 57,80

R$ 54,00

R$ 51,80

R$ 66,00

R$ 39,80

R$ 54,00

R$ 51,80

R$ 84,00
R$ 42,00
R$ 27,00
R$ 33,00
R$ 54,00
R$ 84,00
R$ 36,00

R$ 21,80
R$ 63,80
R$ 78,80
R$ 72,80
R$ 51,80
R$ 127,60
R$ 69,80

R$ 48,00

R$ 57,80

R$ 66,00
R$ 54,00
R$ 96,00

R$ 39,80
R$ 51,80
R$ 9,80

R$ 60,00
R$ 54,00
R$ 36,00

R$ 45,80
R$ 51,80
R$ 69,80

R$ 52,90
R$ 52,90
R$ 105,80
R$ 52,90
R$ 0,00
R$ 52,90
R$ 105,80
R$ 0,00
R$ 105,80
R$ 0,00
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MOTORISTAS

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Quando não é
possível usar o
automóvel, qual
o outro meio de
transporte
usado?
Ônibus Fretado
Caminhar a pé
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Intermun
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado
Ônibus Fretado

Custo diário
uso
automóvel
(res/Trab):
R$26,00
R$3,50
R$17,00
R$25,00
R$7,50
R$3,00
R$3,00
R$3,75
R$5,00
R$22,50
R$3,50
R$3,50
R$5,00
R$9,50
R$12,50
R$50,00
R$6,50
R$6,50
R$4,00
R$6,00
R$5,00
R$7,50
R$12,50
R$5,00
R$2,50
R$9,00

Custo
mensal uso
do
automóvel:
R$598,00
R$80,50
R$391,00
R$575,00
R$172,50
R$69,00
R$69,00
R$86,75
R$115,00
R$517,50
R$80,50
R$80,50
R$115,00
R$218,50
R$287,50
R$1.150,00
R$149,50
R$149,50
R$92,00
R$138,00
R$115,00
R$172,50
R$287,50
R$115,00
R$57,50
R$207,00

Opinião
sobre o uso
da bicicleta
como meio
de
transporte?
Favorável
Favorável
Favorável
Indiferente
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável

Tempo de
viagem
usando o
automóvel
(minutos)
180
40
120
110
15
20
15
60
30
120
20
20
30
40
40
90
30
50
20
40
20
45
50
30
15
45

Legenda: F = Financeira; RAF = Realizar atividade física;55 CMA = Contribuir para o meio ambiente

