




Mensagem 
do patrocinador
O Itaú Unibanco está comprometido com 
o desenvolvimento das comunidades em 
que atua para gerar valor compartilhado. 
Por sermos um banco essencialmente 
urbano e reconhecermos a importância 
da valorização do transporte ativo para o 
desenvolvimento sustentável das cidades, 
definimos mobilidade urbana como um pilar 
de investimento dentro de nossa plataforma 
de sustentabilidade e fomentamos o 
amadurecimento da cultura de integração 
das bicicletas ao modelo de transporte das 
cidades de forma conjunta com o poder 
público e com a sociedade, buscando 
influenciar políticas públicas que promovam 
o uso da bicicleta no dia a dia das pessoas.

Itaú Unibanco.
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1. Introdução
Este volume da publicação “Cadernos 
Mobilidade & Covid” traz dados e 
análises sobre a cidade de Recife. Nas 
outras edições é possível ter acesso aos 
relatórios de Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo. Esta iniciativa é 
fruto de uma parceria de longa data entre 
o Itaú Unibanco e o Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (CEBRAP),e 
tem como objetivo discutir a mobilidade 
urbana no contexto da pandemia nas 
cinco cidades analisadas.

No final de 2019, os primeiros casos de infecção 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foram 
registrados na cidade de Wuhan, na China, onde a 
epidemia de covid-19 - nome da doença causada 
pelo novo vírus - continuou crescendo nas semanas 
seguintes. Ainda em janeiro de 2020, a Europa 
registrou os primeiros casos da doença e, em 11 
de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que se tratava de uma pandemia, 
pois a infecção estava se espalhando de forma 
rápida e ampla geograficamente.

Também em janeiro de 2020, Wuhan adotou as 
primeiras medidas de isolamento social, com o 
fechamento de todo o transporte público dentro da 
cidade e em seu entorno. A medida teve resultado 
para conter a infecção e passou a ser adotada 
nos outros continentes, sendo uma das principais 
recomendações da OMS para segurar o contágio1.

A vida urbana experimentou - e ainda experimenta, 
enquanto traçamos as análises aqui apresentadas 
- um quadro de mudança abrupta em seu 
cotidiano. Atividades ordinárias como pegar ônibus 
ou metrô, frequentar bares ou restaurantes, 
confraternizações, eventos esportivos ou qualquer 
outra situação que promova o encontro entre 
pessoas, de repente, passaram a ser de alto risco.

Em todo o mundo, as pessoas, então, passaram 
a se organizar para adaptar, dentro do possível, 
as atividades econômicas, sociais, culturais, 
educacionais, de saúde, etc. O teletrabalho e as 
reuniões por videoconferência ganharam escala. 
Celebrações e confraternizações passaram a ser 
realizadas online, peças de teatro e concertos 
musicais transmitidos pela internet, bem como 

atividades pedagógicas por meio de ensino à 
distância (EAD) e consultas médicas por meio de 
chamadas de vídeo.

É verdade também que a adesão aos protocolos de 
distanciamento social, ao menos no caso brasileiro, 
não foi unânime entre a população. Seja por não 
poder ficar em casa, já que boa parte das pessoas 
precisa sair diariamente para exercer seu trabalho 
e conseguir seu sustento, seja por descrédito 
em relação à letalidade do vírus. As instâncias de 
governo, por sua vez, não conseguiram produzir um 
ambiente político harmônico no qual houvesse uma 
diretriz única de ações das autoridades públicas. 
Os auxílios financeiros oferecidos pelo governo 
para a população foram (e ainda são) insuficientes 
para que ela possa enfrentar a crise econômica, 
que agravou diversos problemas sociais como, por 
exemplo, o desemprego, a insegurança alimentar e 
a evasão escolar. Em função do número de mortes, 
a expectativa dos brasileiros caiu em quase 2 anos.

O transporte público passou a ser considerado um 
dos lugares de maior transmissão da doença, pois 
é um ambiente fechado e com pouca ventilação, 
onde vírus respiratórios como o novo coronavírus 
encontram mais facilidade para passar de uma 
pessoa a outra. A taxa de usuários do transporte 
público caiu em todo o Brasil, reduzindo as receitas 
das empresas que operam o serviço, cuja única 
fonte de arrecadação é a tarifa, na maior parte dos 
casos. As poucas cidades do país que oferecem 
subsídios para o funcionamento do serviço tiveram 
que desembolsar altas quantias em um momento 
em que o orçamento público municipal se viu 
reduzido ante uma arrecadação menor resultante 
da crise econômica derivada da pandemia. Diversas 
empresas de ônibus quebraram no país. Como 
mostram os dados dessa pesquisa, bem como 
outras no tema, o volume de passageiros ao longo 
da pandemia reduziu drasticamente. Entidades, 
associações, empresas, governos e academias têm 
discutido mecanismos para manter o transporte 
público funcionando de forma adequada nas 
grandes cidades.

Neste contexto, se por um lado os transportes 
motorizados individuais ganham espaço por serem 
mais seguros em relação à contaminação, por 
outro, os transportes ativos são também uma 
maneira segura e saudável de locomoção nas 
cidades. Assim, dois cenários extremos poderiam 
ser considerados para a mobilidade urbana: 
um de retrocesso ao uso de transportes 

1 As recomendações podem ser encontradas em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/techni-
cal-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676>. Acesso em 28 mai. 2021.
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motorizados individuais com impacto negativo 
no meio ambiente e na saúde, e outro de avanço 
na agenda das políticas públicas urbanas de 
mobilidade ativa, com incentivo ao uso da bicicleta 
e da locomoção a pé, especialmente nos bairros 
onde há maior diversidade da vida urbana entre 
moradia, comércios e serviços. Neste caso, 
poderíamos apontar impactos positivos no meio 
ambiente e na saúde, mas também na economia 
local, como em comércios e mercados de bairro, 
que foi bastante afetada pelas medidas de 
isolamento social.

Essa pesquisa mostra a ampliação de 
deslocamentos ativos pela cidade, evidenciando 
também que parte das pessoas pretende, depois 
da pandemia, pedalar ou caminhar mais do que 
antes dela. Levando em consideração o que outros 
estudos já trazem, que boa parte das viagens nas 
grandes cidades têm até 5 km, a predisposição 
à adoção da mobilidade ativa pode ser entendida 
como uma boa notícia. Longe de desprezar a 
tragédia que a pandemia representa nas cidades 
brasileiras, esses números podem ser entendidos 
como uma oportunidade para a consolidação de 
mudanças positivas na vida urbana.

A fim de entender como esse potencial se 
mostra na população da cidade, a pesquisa aqui 
apresentada intensifica suas análises sobre os 
cidadãos dispostos a adotar a bicicleta como meio 
de transporte, bem como suas percepções sobre 
os sistemas de compartilhamento de bicicletas na 
cidade.

Tendo esse cenário em vista, essa pesquisa buscou 
compreender, a partir da percepção dos moradores 
de 5 capitais brasileiras, os padrões de mobilidade 
e as questões ligadas a eles no antes, durante 
e depois da pandemia. Desde já cabe a ressalva 
de que não se trata de uma pesquisa de origem 
e destino e nem sobre o impacto das mudanças 
na mobilidade urbana, mas sim da percepção 
dos habitantes, de suas opiniões, declarações e 
vontades acerca da mobilidade urbana no período 
pandêmico. Como foi um período de diversas 
mudanças e que ainda está em curso no momento 
da escrita deste relatório, foi importante entender 
o que mudou para os habitantes de cada cidade e 
o que eles esperam para o futuro, tanto em relação 
às intenções individuais quanto às perspectivas 
para as políticas públicas de mobilidade.

Entende-se a mobilidade urbana como uma 
questão social que engloba diversas outras, 
especialmente em momento de pandemia, quando 
a saúde deve ter uma atenção maior. Por isso, a 
pesquisa aborda também assuntos como trabalho, 

medidas de proteção ao contágio, contato social, 
frequência em locais públicos e modos ativos, 
especialmente a bicicleta e o bike sharing.

Este relatório está organizado da seguinte forma: 
na seção seguinte, apresentamos a metodologia 
utilizada para a realização da pesquisa, em seguida 
abordamos o contexto urbano e da pandemia na 
cidade de Recife, a seguir discutimos os resultados 
da pesquisa para os habitantes de Recife, com 
uma seção dedicada à mobilidade ativa, e por 
fim, apresentamos as conclusões do trabalho. 
Com isso, esperamos que o Cebrap, em parceria 
com o Itaú Unibanco, possa contribuir de forma 
substantiva nas discussões e elaborações sobre o 
transporte urbano após a pandemia.

2. Metodologia
Os dados apresentados neste estudo se baseiam 
em uma pesquisa de percepção. Assim, as 
respostas precisam ser entendidas como tal. 
Longe de querer estabelecer a incidência exata 
de uso deste ou daquele modo de transporte, 
esta pesquisa aponta para tendências do 
comportamento da população em relação à 
mobilidade urbana.

Para isso, foi elaborado, como um instrumento de 
coleta, um questionário com perguntas fechadas 
e abertas que buscou entender como as pessoas 
se locomoviam na cidade antes da crise sanitária, 
como elas passaram a se locomover com o 
advento da pandemia e qual é a expectativa delas, 
em relação aos seus deslocamentos, para depois 
da crise.

Vale lembrar que pesquisas amostrais, durante 
a pandemia, se tornaram um desafio bastante 
complexo. O risco, tanto de contágio como de 
transmissão por parte dos pesquisadores de 
campo atribuíram à atividade de coleta um caráter 
de risco praticamente inexistente até então em 
trabalhos dessa natureza. Por isso, esta pesquisa, 
assim como muitas outras no Brasil ao longo desse 
período, foi realizada por telefone. A coleta ocorreu 
entre os dias 8 de fevereiro e 10 de março de 
2021.

O desenho da pesquisa, então, conta com uma 
amostra para a cidade de Recife composta por 250 
entrevistados. A margem de erro das respostas é 
de 6,2% e o intervalo de confiança é de 95%. Os 
entrevistados foram controlados por sexo, idade e 
escolaridade, tendo como referência de elaboração 
dos estratos a PNADc 2020.



2 Dados disponíveis em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios 
 html?t=pib-por-municipio&c=2611606>. Acesso em 11 mar. 2021.
3 Dados disponíveis em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/panorama>. Acesso em 11 mar. 2021.
4 Os dados oficiais não são claros sobre a extensão de cada tipo de infraestrutura.
5 Dados da Pesquisa Origem e Destino da cidade de Recife, realizada em 2016. Disponível em: <http://planodemobilidade.recife.pe.gov.br/  
 node/61265>. Acesso em 11 mar. 2021.
6 Regiões com velocidade máxima de até 30 km/h
7 Disponível em: <https://blog.99empresas.com/indice-99-de-tempo-de-viagem-aponta-as-cidades-que-mais-sofrem-com-transito-em- 
 horarios-de-pico/>. Acesso em 11 mar. 2021.
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3. Contexto urbano e da 
pandemia em Recife até o 
momento da pesquisa
Recife é a nona maior cidade do Brasil, com mais 
de 1,6 milhões de habitantes. É a principal cidade 
da Região Metropolitana de Recife (RMREC) que, 
além da capital do estado de Pernambuco, conta 
com mais 13 cidades. Assim como a maior parte 
das capitais brasileiras, a economia recifense está 
voltada para o setor de serviços, que concentra 
71% do PIB municipal2. Sua renda per capita é de 
R$31.994,38 e seu IDH municipal é de 0,7723. 

Quando observamos as centralidades da cidade 
do Recife, Neto e Melo (2018) identificam, por 
meio de análise espacial, baseada na densidade 
de empregos, o seguinte contexto: há uma 
centralidade principal formada pelo Centro 
Tradicional do Recife e centros secundários 
localizados nos bairros: Afogados, Água Fria, 
Casa Amarela, Encruzilhada e Nova Descoberta.

A malha de transporte público de Recife é 
composta por um trem com 31,5 km de extensão, 
que conecta a capital a três municípios da 
região metropolitana (Jaboatão dos Guararapes, 
Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho), por 71 
km de metrô que também conecta Recife a outros 
municípios da RMREC, por um Bus Rapid Transit 
(BRT) com 51,4 km e por ônibus municipais e 
intermunicipais. A cidade conta ainda com uma 
rede de 148 km de infraestrutura permanente 
destinada à circulação de bicicletas com ciclovias, 
ciclofaixas e ciclorrotas4 e com ciclofaixas de lazer 
que funcionam aos domingos.

O modo principal mais utilizado pelos recifenses 
para ir ao trabalho é o ônibus, com 50,25% das 
viagens, seguido pelo carro (26,98%), pelo modo a 
pé (8,94%), pelo metrô (6,82%), pela moto (4,38%) 
e pela bicicleta (4,02%)5.

Recife é conhecida por ter um trânsito bastante 
violento. Desde 2019, a Autarquia de Trânsito 
e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vem 
implantando instrumentos de gestão com vistas a 
combater as mortes no trânsito, como redução de 
velocidade, implantação de Zonas 306, redesenho 
urbano e implantação de rotas cicláveis. São 
medidas que têm como objetivo promover um 
espaço de circulação mais seguro por meio de 
ações de acalmamento do tráfego e organização 
da circulação nas vias.

Suas vias também são bastante congestionadas. 
Conforme levantamento realizado pelo aplicativo 
de transporte urbano 99, a cidade apresenta o pior 
trânsito do país no horário de pico, uma vez que 
tais viagens demoram, em média, de 81% a 102% 
a mais de tempo do que as viagens em condição 
de tráfego livre7.

A pandemia da covid-19 afetou a mobilidade 
urbana na capital pernambucana. A cidade teve 
dois grandes picos de casos até o momento da 
pesquisa, entre maio e junho de 2020 e a partir 
do final do ano de 2020 e começo de 2021, como 
pode ser visto no Gráfico 1.

Gráfico 1 • Casos novos por dia em Recife

Fonte: Recife (2021)



8 Dado de 11 de março de 2021 Disponível em: <https://dado.recife.br/#indicadores>.
9 Cf.: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/03/transporte-publico-perde-40-dos-passageiros-durante-perio- 
 do-de-isolam.html>. Acesso em 11 mar. 2021.
10 A Rede de Pesquisa Solidária é composta por mais de 70 pesquisadores em vistas a aperfeiçoar a qualidade de políticas públicas do gover- 
 no federal, dos governos estaduais e municipais que atuam no combate à pandemia do coronavírus.
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Com isso, algumas medidas foram adotadas a 
partir de 3 de março de 2021. Naquele momento, 
determinou-se que os serviços não essenciais 
poderiam funcionar das 5h às 20h durante 
a semana, e aos finais de semana deveriam 
permanecer fechados. As praias foram fechadas 
nos finais de semana, com exceção de exercícios 
individuais, que poderiam ser praticados na areia. 
Em março de 2021, o índice de isolamento social 
era de 35%8, sendo que o transporte público 
perdeu cerca de 40% dos passageiros em relação 
ao período anterior à pandemia e, com isso, o 
sistema de ônibus circulava com 71% da frota9.

Em relação ao estado de Pernambuco, 6% do 
total da população teve algum sintoma da doença 
entre maio e novembro de 2020. Entre as pessoas 
que apresentaram sintomas, cerca de 80% 
optaram por não ir ao estabelecimento de saúde 
(IBGE, 2020), situação que pode ser explicada 
pela recomendação do Ministério da Saúde para 
ficar em casa por 14 dias em caso de sintoma, 
seguindo as orientações de isolamento domiciliar, 
e somente procurar um hospital na condição de 
falta de ar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Nesse 
contexto, cerca de 93% da população do estado 
não foi testada para saber se estava infectada pelo 
vírus (IBGE, 2020), o que confere com a realidade 
nacional, de modo que, segundo uma pesquisa 
realizada pela Rede de Pesquisa Solidária10, o Brasil 
não realiza testes em volume necessário, sendo 
o país que menos testa entre os 20 com maior 
taxa de óbitos pela doença, ocasionando uma 
subnotificação que torna mais difícil a elaboração 
de políticas de distanciamento social (REDE DE 
PESQUISA SOLIDÁRIA, 2020).

4. Mobilidade na pandemia 
entre os habitantes de 
Recife
Os recifenses de fato diminuíram as saídas à rua 
durante a pandemia. Os que saem 3 vezes ou mais 
caíram mais de 43 pontos percentuais (p.p.), sendo 
que 9% não saem e 57% saem esporadicamente 
ou até 3 vezes na semana. O dado coletado aqui 
é diferente dos índices de isolamento social, pois 
estes medem a movimentação dos smartphones 
dos habitantes a cada dia, indicando assim um 

índice para a cidade. Desta forma, não é possível 
saber com que frequência os cidadãos estão saindo 
de casa. Nesta pesquisa, é possível especificar os 
que declaram sair e quantas vezes por semana. 
Observamos também que as mulheres saem com 
menor frequência que os homens. 

Gráfico 2 • Quantas vezes por semana sai 
para realizar atividades na rua?

Antes da pandemia 
 
 
 
Durante a pandemia, no momento da pesquisa

Para entender a mobilidade durante a pandemia, 
saber a situação de trabalho dos entrevistados 
é fundamental, já que, normalmente, o trabalho 
é a principal motivação para os deslocamentos 
mais frequentes. Antes da pandemia, 73% dos 
entrevistados trabalhavam fora de casa, destes, 
39% continuam indo diariamente ao trabalho, 
21% vão ao local de trabalho algumas vezes por 
semana, 23% ficaram desempregados e apenas 
13% estão em regime de trabalho remoto (home 
office).

20% 78%

1%

Não saiu Saiu esporadicamente

Até 3 vezes na semana Mais de 3 vezes na semana

3% 54% 35%9%

Não saiu Saiu esporadicamente
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Mulher Homem

28%

60%

4%
9%

43%

46%

2%
9%



11 A PNAD COVID19 teve início em maio de 2020, com entrevistas realizadas por telefone em cerca de 48 mil domicílios por semana, 
 totalizando aproximadamente 193 mil domicílios por mês em todo o Brasil. A pesquisa, que se divide entre questões de saúde e questões 
 de trabalho, faz divulgações semanais de determinados indicadores, em nível Brasil, e divulgações mensais de um conjunto maior de 
 indicadores, por Unidades da Federação. Até o presente momento, foram divulgados dados até o mês de novembro de 2020.
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As outras situações, mencionadas por 4% deles, 
incluem aposentadorias e licenças. A proporção de 
trabalhadores em home office em relação a todas 
as pessoas ocupadas, que não estão aposentadas, 
desempregadas e nem afastadas, é de 17%.

É possível tecer algumas comparações com o 
estado de Pernambuco como um todo. A PNAD 
COVID1911, que também abordou o mundo do 
trabalho na pandemia, aponta que a taxa de 
desocupação no estado foi de 15% entre maio 
e novembro de 2020. São visíveis os efeitos 
da pandemia. Do total de pessoas na força de 
trabalho, o percentual dos desocupados ou não 
ocupados que não procuraram trabalho devido 
ao isolamento social ou pela falta de trabalho, 
mas que gostariam, foi de 33%. Em relação aos 
ocupados, por sua vez, 11% foram afastados 
em consequência da pandemia, sendo que 34% 
deles deixaram de receber remuneração. Entre 
os ocupados que não foram afastados dos seus 
trabalhos, somente 10% continuaram de forma 
remota. Neste cenário, um pouco mais da metade 
do total de domicílios recebeu auxílio emergencial 
(56%), política pública que visa o amparo 
financeiro destinado aos grupos em situação mais 
vulnerável em relação à pandemia, o que inclui os 
trabalhadores informais, que durante o período 
teve uma média de 1,36 milhões no estado (IBGE, 
2020).

Observamos que, na capital pernambucana, antes 
da pandemia era mais frequente entre os homens 
trabalhar fora de casa e que, na situação atual, a 
maior parte deles continua indo para o local de 
trabalho diariamente, enquanto a situação mais 
comum entre as mulheres que trabalhavam foi 
o desemprego, com 30% dos casos. Isso pode 
ser explicado por características mais estruturais 
do mercado de trabalho no Brasil, como ter mais 
homens em trabalhos braçais e as mulheres 
terem empregos mais vulneráveis ao desemprego 
durante a pandemia, como alguns cargos no 
setor de serviços (LAVINAS; CORDILHA; CRUZ, 
2014). Além disso, as tarefas ligadas à reprodução 
social, menos assistidas pelo Estado durante a 
pandemia, tendem a ficar sob a responsabilidade 
das mulheres, impactando na permanência delas 
no mercado de trabalho (FRASER, 2021).

Gráfico 3 • Condições de trabalho da 
população de Recife antes e durante 
a pandemia

Trabalhava fora de casa?

Durante pandemia, no momento da pesquisa

Apesar destas mudanças, o trabalho ainda é o 
motivo mais mencionado para sair de casa e 
apresentou uma queda relativamente pequena 
em relação a antes da pandemia. Outros motivos, 
como visitar parentes e amigos e ir a bares, 
restaurantes e outras atividades de lazer, tiveram 
uma queda maior de menções em relação a antes 
da pandemia, chegando a 37% no momento da 
pesquisa.
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Gráfico 4 • Motivos para sair de casa, 
de 1 a 7 vezes por semana

Entre os que saem de casa, 86% dizem utilizar 
máscara sempre, 54% sempre escolhem horários 
alternativos para sair e 37% sempre andam mais 
a pé para evitar o transporte público. A taxa dos 
que sempre usam máscara é menor do que a 
observada em outras cidades, e mesmo assim 
pode estar sobrerrepresentada, pois existe a 
possibilidade de muitos declarem usar a máscara 
mas não a utilizarem de fato ou até a utilizam de 
formas inadequadas, como no queixo ou tirando 
para falar ao telefone, fumar, etc.

Gráfico 5 • Cuidados associados à 
pandemia durante os deslocamentos

Algumas mudanças em relação a sair ou não 
de casa parece que vieram para ficar, pois uma 
parte relevante declarou que, depois que a crise 
passar, não vai sair de casa para visitar amigos e 
parentes ou para atividades de lazer com a mesma 
frequência de antes da pandemia. Isso reforça 
a relevância de compreender as mudanças na 
mobilidade a partir da pandemia.

Gráfico 6 • Você concorda com as 
seguintes afirmações?

Depois que a pandemia passar, eu vou sair de casa para 
visitar amigos e parentes com a mesma frequência de 
antes da pandemia. 
 
 
 
Depois que a pandemia passar, eu vou sair de casa para 
ir a bares, cinema, restaurantes ou outras atividades de 
lazer com a mesma frequência de antes da pandemia. 
 
 
 
 
 
 
A proporção dos que declaram usar o transporte 
público, mesmo que esporadicamente, caiu 20 
p.p. para o ônibus e quase 10 p.p. para metrô e 
trem. Manteve-se praticamente estável para a pé 
e automóveis particulares, como carro e moto. 
Como a coleta dos dados aqui inclui todo tipo de 
uso, a proporção de queda do transporte público 
tende a ser menor do que a contabilizada pela 
prefeitura, que utiliza dados de viagens e de tarifas. 
No entanto, ambas as medidas apontam para uma 
queda importante no uso dos coletivos. Os modais 
ativos mantiveram uma proporção próxima daquela 
declarada para antes da pandemia, tanto a pé 
quanto bicicleta tiveram pequenas variações para 
cima, mas que se mantêm dentro da margem de 
erro. Como as viagens diminuíram em frequência, 
a manutenção desses modos pode indicar que eles 
estão sendo mais considerados nas viagens da 
pandemia.

Gráfico 7 • Proporção da população que 
usou, mesmo que esporadicamente, os 
seguintes meios de transporte antes e 
durante a pandemia

Antes da pandemia Durante a pandemia, no momento 
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Chama a atenção a diferença de uso do ônibus 
entre as classes sociais. Como pode ser visto nos 
gráficos abaixo, todas as classes diminuíram o uso 
de ônibus, mas quanto maior a classificação social, 
mais baixa é a frequência de uso do ônibus. Isso 
indica a falta de alternativa entre os mais pobres 
para mudar o modo de transporte, mas também 
traz questões para a sustentabilidade econômica 
do sistema público de transporte, já que as pessoas 

de classes mais altas normalmente realizam mais 
viagens ao longo de um dia, o que pode gerar um 
impacto importante na arrecadação. Além disso, 
é de se questionar se essas pessoas voltarão 
ao sistema público depois da pandemia, de modo 
que, por vezes, elas podem ter encontrado outras 
formas de locomoção e permaneçam assim depois 
da crise.
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Gráfico 8 • Frequência de uso de ônibus antes e durante a pandemia no momento da 
pesquisa por classe

Antes da pandemia                 Durante pandemia, no momento da pesquisa

Gráfico 9 • Principal critério para a escolha dos meios de transporte antes, durante e 
depois da pandemia

O menor uso do transporte público pode estar 
associado ao critério que as pessoas utilizam 
para escolher qual modo usar na pandemia: 35% 
disseram adotar como principal critério evitar 
aglomerações por conta de doenças contagiosas 
durante a pandemia. Antes dela, o tempo de 

viagem era o principal critério. Para depois da 
pandemia, os cidadãos projetam considerar mais a 
segurança pública, em relação a assaltos. Isso pode 
se dar por um aumento da percepção da violência 
no isolamento social, quando as cidades ficam mais 
vazias.
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A baixa avaliação do transporte público é observada 
também na segurança em relação à contaminação 
que os entrevistados sentem ao usar cada modal. 
O transporte público aparece com as menores 
notas, enquanto o automóvel particular ou a moto 
aparecem com as maiores notas médias, seguidos 
do modo a pé ou bicicleta. Com nota intermediária 
aparecem os táxis ou transporte por aplicativo. 
É interessante notar também que as classes 
mais altas avaliam de melhor forma o automóvel, 
enquanto as mais baixas têm uma nota média 
menor para o modal.

Gráfico 10 • Nota média atribuída aos 
modais mediante a segurança em relação 
à contaminação pelo coronavírus que os 
cidadãos sentem ao utilizá-los

Contribui ainda para a má avaliação dos transportes 
públicos a percepção de que as medidas tomadas 
pela prefeitura no combate ao coronavírus são 
total ou parcialmente insuficientes para mais da 
metade da população. Cabe a ressalva de que nesta 
avaliação os entrevistados podem estar levando em 
conta também outras políticas públicas relacionadas 
à pandemia, como as de saúde, de isolamento 
social, etc.

Gráfico 11 • Você considera as medidas 
tomadas pela prefeitura de sua cidade 
no combate ao coronavírus:

Quando questionados sobre a troca do transporte 
público por conta da pandemia, a bicicleta teve o 
maior volume de menções pelos respondentes, 
seguida pelo automóvel e pelo táxi/app. 
Os três tiveram quase a mesma proporção de 
respondentes, indicando que são as principais 
opções (ao menos no imaginário) para os usuários 
do transporte público. Isso indica que a bicicleta 
pode sim se fortalecer como um modo de 
transporte importante na pandemia, desde que 
haja políticas públicas que incentivem sua utilização 
como transporte.

Gráfico 12 • A OMS tem recomendado a 
não utilização dos transportes públicos 
coletivos para evitar aglomerações. Com 
isso, você já pensou em adotar outros 
meios de transporte para se locomover?

Entre as sensações que os cidadãos declararam 
sentir em seus deslocamentos antes e durante 
a pandemia, houve maior menção a “raramente 
ou nunca” nas sensações positivas no momento 
atual e no medo de chegar atrasado, como pode 
ser observado no Gráfico 13. Chama a atenção que 
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mais de 60% dos entrevistados disseram sentir 
medo de assaltos antes e durante a pandemia. 
Segundo o Atlas da Violência 2020 (IPEA, 2020), 
Pernambuco não é um dos estados com maiores 
índices de violência do país, e entre 2019 e 2020 
esteve entre os estados com maior queda de 
homicídios. No entanto, o estado fez parte de 
um contexto grande de violência e aumento de 
homicídios que ocorreu no norte e no nordeste 
do país principalmente entre 2016 e 2017, mas 

que continua em alguns estados, o que pode 
ter influenciado em uma grande percepção de 
insegurança pela população. O aumento nesta 
sensação durante a pandemia, ainda que pequeno, 
pode estar relacionado ao contexto mais vazio 
da cidade, o que também aumenta a percepção 
de insegurança. Vale ressaltar que a sensação de 
insegurança durante a pandemia não apresentou 
diferenças estatisticamente relevantes entre 
homens e mulheres.
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Gráfico 13 • Pensando nos deslocamentos que você fazia antes da pandemia em seu 
dia a dia, com que frequência você sentia/sente:

Antes da pandemia                Durante a pandemia, no momento da pesquisa

Os dados mostram que realmente os recifenses 
estavam, no momento da pesquisa, frequentando 
menos os espaços públicos e abertos da cidade, 
como praias, ruas abertas e mesmo restaurantes 

e bares com mesas na rua, como pode ser visto 
no gráfico a seguir, o que reforça a sensação de 
insegurança em espaços públicos da cidade, como 
foi dito acima.

Gráfico 14 • Com que frequência costumava/costuma passear nos seguintes lugares:
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Nesta primeira parte dos dados da pesquisa, 
é possível perceber que a pandemia mudou 
bastante as formas de se deslocar entre os 
moradores de Recife e também os usos que fazem 
da cidade. Os transportes públicos levam a pior 
nas avaliações e tiveram quedas expressivas na 
frequência de uso. Em seu lugar, os entrevistados 
pensaram em adotar a bicicleta, o carro e o táxi/
app. 

Uma questão que aparece muito ligada aos 
deslocamentos é a segurança pública. 
Os recifenses sentem frequentemente medo ao 
se deslocar pela cidade e consideram a segurança 
pública o principal critério para escolher o modo de 
transporte depois da pandemia. 

Nesse cenário, é importante que as políticas 
públicas foquem tanto os modos ativos, pois 
o risco de haver um maior uso dos modos 
motorizados individuais depois da pandemia é 
grande quanto à segurança pública, para que 
os recifenses possam escolher suas formas de 
deslocamento com menos sensação de medo.

5. Perspectivas para a 
mobilidade ativa em 
Recife 
Em relação aos modos de transporte ativos, 
como a pé e bicicleta, é possível perceber que a 
população se mostra bastante aberta e favorável 
a medidas públicas que os incentivem. Mais de 
80% concordam que após a pandemia o poder 
público deve investir mais em um sistema de 
transporte que priorize deslocamentos de bicicleta 
ou a pé, como mostra o Gráfico 15. Mais de 70% 
são favoráveis ou muito favoráveis às ciclovias e 
ciclofaixas existentes hoje na cidade e 85% são 
favoráveis ou muito favoráveis à implantação de 
novas infraestruturas deste tipo. A expectativa era 
de que os cidadãos até se dissessem favoráveis 
às ciclovias, mas ao serem questionados se 
aprovariam a construção de novas, recuariam.  
No entanto, observamos o contrário - a aprovação 
cresce quando a pergunta é sobre a implantação de 
novas. Isso pode estar relacionado a um cenário no 
qual, embora haja aprovação das ciclovias atuais, 
elas podem ser consideradas insuficientes em 
extensão ou até mesmo com uma manutenção 
ruim.

Gráfico 15 • Você concorda com a 
seguinte afirmação?

Após a pandemia, o poder público deve investir mais em 
um sistema de transporte que priorize deslocamentos de 
bicicleta e a pé.

Gráfico 16 • Quão favorável você é em 
relação às ciclovias e ciclofaixas que 
existem na sua cidade hoje?

Gráfico 17 • E o quão favorável você é 
à implementação de novas ciclovias e 
ciclofaixas na sua cidade?

Em relação às expectativas de uso e às vontades 
dos entrevistados, os transportes ativos também 
aparecem em boa posição. A pé é o meio que 
aparece com maior intenção de aumento de uso 
depois da pandemia em relação a antes dela, 
seguido pela bicicleta e por automóvel ou moto. 
O transporte público é o que menos aparece com 
intenção de aumento de uso e o que mais aparece 
com intenção de ser menos utilizado depois da 
pandemia.
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Gráfico 18 • Depois que a pandemia 
passar e o isolamento não for mais 
necessário, você pretende usar mais, 
menos ou igual a antes da pandemia 
os seguintes meios de transporte:

O uso da bicicleta não teve aumento significativo 
durante a pandemia, mas é possível notar que os 
homens a utilizam com maior frequência, tanto 
antes quanto durante, do que as mulheres.

Gráfico 19 • Menções de uso da bicicleta 
antes e durante a pandemia

Antes da pandemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante a pandemia, no momento da pesquisa

As pessoas que utilizaram a bicicleta ou 
consideraram utilizá-la durante a pandemia somam 
46%, taxa relativamente alta. Nota-se, contudo, 
uma diferença considerável entre homens e 
mulheres, somando 59% para os homens e 36% 
para as mulheres. É interessante registrar que 
entre as classes sociais não houve diferença, 
mostrando que um dos grandes desafios para 
a adoção da bicicleta como meio de transporte 
ainda vem das implicações do gênero em nossa 
sociedade.

Gráfico 20 • No contexto da pandemia, 
você utilizou ou considerou utilizar a 
bicicleta como meio de transporte?

Na mesma toada da aceitação da bicicleta como 
meio de transporte, 62% da população deu nota 6 
ou mais para a própria vontade de usar a bicicleta. 
Deve-se destacar que a nota que teve maior 
porcentagem foi a nota 10, o que revela uma 
grande parcela da população com bastante vontade 
de usar a bicicleta.

Gráfico 21 • Mesmo que já seja ciclista, 
em uma escala de 0 a 10, onde 0 quer 
dizer nenhuma vontade e 10 quer dizer 
muita vontade, qual nota você atribui 
para a sua vontade de usar a bicicleta 
como meio de transporte após a 
pandemia?
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Dessa forma, parece haver um contexto muito 
favorável à ampliação do uso dos modos ativos 
na cidade de Recife. Para entender melhor o 
imaginário em torno da bicicleta e os desafios para 
a sua adoção, perguntamos aos que não utilizaram 
e nem consideraram utilizar quais motivos os 
fariam adotar a bicicleta como meio de transporte. 
A pergunta foi feita de forma aberta e fechada. 
Na versão aberta, o entrevistado responde de 
forma espontânea à questão, que é classificada 
posteriormente. Na versão fechada, o entrevistador 
oferece as respostas já prontas ao entrevistado.

Na versão aberta da pergunta, saúde foi o motivo 
mais mencionado, seguido por nenhum motivo 
(nada faria a pessoa adotar a bicicleta como meio 
de transporte) e economia de tempo. Na versão 
fechada, saúde também aparece como o principal 
motivo para adotar a bicicleta, seguida por nenhum 
motivo e por economia de dinheiro.

Gráfico 22 • Quais desses motivos fariam 
você adotar a bicicleta como meio de 
transporte em primeiro lugar?

Aberta

Fechada

Os dados mostram que a população de Recife 
tem vontade de usar modos ativos de transporte 
e apoia as políticas públicas que os incentivem. 
Chama a atenção que 35% dos entrevistados 
deram nota 10 para a própria vontade de usar a 
bicicleta. Além disso, é importante destacar que os 
homens são mais frequentes entre os que querem 
usar a bicicleta, o que indica que as questões de 
gênero são uma barreira importante para a adoção 
do modal.

5.1 Quem são os potenciais ciclistas?

Considerando a abertura das pessoas ao uso 
dos modos ativos e o apoio a políticas públicas 
que os incentivem, realizamos um exercício para 
identificar o perfil, opiniões e atitudes dos que 
têm mais vontade de usar a bicicleta. Fizemos 
isso separando os que deram nota 6 ou mais para 
a própria vontade de usar bicicleta como meio de 
transporte depois da pandemia (Grupo A) dos que 
deram 5 ou menos (Grupo B). 

No Grupo B, dos que têm menos vontade, 
identificamos maior predomínio de mulheres. 
No Grupo A, dos que têm mais vontade, não 
há diferenças significativas de gênero, e 61% 
do grupo tem até 45 anos. Também não foram 
observadas diferenças de raça e classe entre os 
dois grupos.
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Gráfico 23 • Sexo dos que têm mais ou 
menos vontade de usar bicicleta

Agora, olhando para as opiniões e hábitos do Grupo 
A, alguns pontos chamam a atenção.  Em primeiro 
lugar, este grupo estava mais frequentemente 
em bairros e ruas abertas da cidade, mostrando 
uma maior disposição de estar em contato com 
o espaço urbano mais de perto, o que é mais 
proporcionado pelos modos ativos.

Gráfico 24 • Antes da pandemia, você 
costumava passear, praticar atividades 
físicas ou visitar, sozinho, com familiares 
e/ou amigos em bairros ou ruas de 
regiões abertas da cidade, como, por 
exemplo, o centro da cidade ou em 
algum bairro que você goste?

Em segundo lugar, é possível observar que o 
Grupo A também tinha frequentemente mais 
medo de chegar atrasado. Isso pode indicar que 
a vontade de usar bicicleta pode estar associada 
a uma insatisfação em relação aos modos de 
deslocamentos que os entrevistados usavam 
durante a pesquisa, o que abre espaço para a 
vontade de mudança. Já entre as sensações 
positivas de relaxamento e satisfação, o 
Grupo A sente mais frequentemente em seus 
deslocamentos, o que pode estar associado ao 
maior uso da bicicleta e dos táxis e apps, mais 
frequentes neste grupo, como pode ser visto 
no Gráfico 26. O uso do carro ou moto é muito 
parecido nos dois grupos, o que indica que o Grupo 
A pode, por um lado, estar buscando alternativas 

ao carro e aos apps e, por outro, estar em conflito 
entre os dois tipos de modo, motorizados e 
bicicleta, o que reforça a importância da viabilização 
do uso da bicicleta, pois no cenário de queda do 
uso do transporte público, a bicicleta aparece 
como alternativa para evitar o aumento do uso 
dos modos motorizados, que carregam impactos 
sociais e ambientais muito ruins à vida urbana.

Gráfico 25 • Agora, pensando nos 
deslocamentos que você faz atualmente 
em seu dia a dia, com que frequência 
você sente:
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Relaxamento

Satisfação

Mulher Homem
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Gráfico 26 • Atualmente, quantos dias por 
semana você costuma usar:

Automóvel particular ou moto 
 
 
 
 
 
 

Táxi/App 
 
 
 
 
 
 
 
Bicicleta

Também é possível observar que 35% do Grupo 
A utiliza sempre ou quase sempre a bicicleta para 
evitar o transporte público, o que a coloca como 
alternativa importante ao modo coletivo.

Gráfico 27 • Com que frequência você 
está tomando essa medida para se 
proteger nos seus deslocamentos? Utiliza 
mais a bicicleta para evitar o transporte 
público:

Em relação aos modos que a pessoa pretende 
usar mais ou menos depois da pandemia, o Grupo 
A também pretende usar menos o ônibus, mais 
o táxi/app e a bicicleta do que os que têm menos 
vontade.

Gráfico 28 • Depois que a pandemia 
passar e o isolamento não for mais 
necessário você pretende usar mais, 
menos ou igual a antes da pandemia 
os seguintes meios de transporte:

Ônibus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táxi/App 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bicicleta

Ao pensar na troca dos transportes públicos, o 
Grupo A considerou mais essa possibilidade do 
que os que têm menos vontade, o que reforça 
a abertura à mudança deste grupo. Além disso, 
pensaram mais na bicicleta, no carro e no táxi/app, 

43% 23%Grupo
A

24%33%Grupo
B

32% 1%

34% 9%

53% 7%Grupo
A

5%37%Grupo
B

32% 8%

40% 18%

27% 21%Grupo
A

11%Grupo
B

49% 3%

87% 2%

Não usa Esporadicamente

Até 3 vezes por semana Mais de 3 vezes por semana

Grupo A Grupo B

Às vezesNunca ou quase nunca Sempre ou quase 
sempre

55%

0%

20%

40%

60%

100%

80%

87%

11%
4%

35%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

7%

37%

19%

56%

76%

Menos Igual Mais

Grupo A Grupo B

80%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19%

71%

56%

16%

Menos Igual Mais

Grupo A Grupo B

80%

14%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

23%

47%

14%

67%

Menos Igual Mais

Grupo A Grupo B

80%

10%

39%



Cadernos Mobilidade & Covid  •  Recife20

mostrando que é um grupo que fica inclinado entre 
esses dois modos - motorizado ou ativo. Para o 
sistema de mobilidade urbana, é interessante que o 
usuário deixe de usar transporte público apenas se 
trocar para os modos ativos, pois estes produzem 
menos impactos negativos à cidade. Quando passa 
para os modos motorizados, o usuário contribui 
para o aumento da poluição, trânsito e até para 
uma cidade com menos circulação e menos 
segurança pública.

Gráfico 29 • A OMS tem recomendado a 
não utilização dos transportes públicos 
coletivos para que se evite aglomerações. 
Com isso, você já pensou em adotar 
outros meios de transporte para se 
locomover?

O Grupo A também apoia mais políticas que 
priorizem os modos ativos, o que indica que, com 
políticas públicas voltadas a esses modos, o grupo 
que já tem vontade pode efetivá-la.

Gráfico 30 • Após a pandemia, o poder 
público deve investir mais em um 
sistema de transporte que priorize 
deslocamentos de bicicleta e a pé?

O Grupo A também conhece mais o Bike PE, tem 
mais vontade de utilizá-lo e o avalia melhor.

Gráfico 31 • Você conhece o Bike PE 
mesmo que só de ouvir falar?

Você usaria o Bike PE para se locomover pela cidade a 
fim de realizar as suas atividades?
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Gráfico 32 • Diga se você concorda, 
discorda ou não concorda e nem discorda 
das seguintes frases.

O Bike PE é uma boa opção de transporte na cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Bike PE é um sistema acessível para todos os 
habitantes.

Dessa forma, é possível perceber que parcela 
importante da população tem vontade de usar 
a bicicleta, circula mais por espaços públicos 
e quer sair do transporte público, o que é uma 
oportunidade para o investimento em modos ativos 
e para se pensar estrategicamente que o Bike PE 
tem potencial de ser a porta de entrada para novos 
ciclistas, por isso o abordaremos na próxima seção.

5.2 Sobre o Bike PE

Agora, voltando para a amostra inteira da cidade, ao 
serem questionados sobre se conhecem o Bike PE, 
70% responderam que sim, mas nunca usaram, 
enquanto 23% já usaram e 7% não conhecem. Isso 
mostra que o sistema é muito conhecido e pouco 
usado, principalmente considerando a frequência 
de uso. No entanto, em se tratando de um modo 
como a bicicleta, 23% de pessoas que já usaram 
é bastante relevante, ainda mais considerando o 
potencial de expansão na frequência de uso que 
isso pode significar.

Gráfico 33 • Você conhece o Bike Itaú 
mesmo que só de ouvir falar?

Entre os que responderam que não conhecem 
o Bike PE ou que não usam frequentemente, 
74% disseram que usariam o sistema para se 
locomover, 1% não sabe e 24% disseram que não 
usariam. Este número corrobora o grande potencial 
de usuários do sistema na cidade de Recife.

Gráfico 34 • Você usaria o Bike Itaú para 
se locomover pela cidade a fim de realizar 
suas atividades?

Ao serem solicitados para dar uma nota para a 
vontade de usar o sistema, 60% deram nota 6 
ou mais, o que também reforça os achados das 
questões anteriores. Há um grande conhecimento, 
aceitabilidade e vontade de usar o sistema, mas o 
uso é pequeno e pouco frequente.
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Gráfico 35 • Numa escala de 0 a 10, 
onde 0 é nenhuma vontade e 10 é muita 
vontade, quão disposto a usar o Bike Itaú 
você está?

O sistema também é visto como bom para a cidade 
e para o momento da pandemia. Em menor grau, 
é visto como um sistema acessível a todos os 
habitantes, como mostra o Gráfico 36.

Gráfico 36 • Diga se você concorda, 
discorda ou não concorda e nem discorda 
das seguintes frases.

O Bike Itaú é um sistema acessível para todos os 
habitantes 
 
 
 
O Bike Itaú é um serviço muito importante para o 
transporte na cidade durante a pandemia pois ajuda 
a evitar aglomerações 
 
 
 
O Bike Itaú é uma opção de transporte na cidade

Assim, é possível concluir que o sistema é muito 
bem visto e as pessoas têm bastante vontade de 
utilizá-lo, mas essa vontade é pouco efetivada. 
Por isso abordaremos mais de perto os potenciais 
usuários do Bike PE na próxima seção.

5.2.1 Quem são os potenciais 
usuários do Bike PE?

Para especificar quem são os usuários potenciais 
do Bike PE, realizamos um exercício de dividir a 
amostra entre os que deram nota 7 ou mais para 
a própria vontade de usar o sistema (Grupo a) e 
os que deram 6 ou menos (Grupo b). Em termos 
de perfil socioeconômico, não foram encontradas 
diferenças de classe e escolaridade entre os dois 
grupos, mas de gênero e raça, sim. No Grupo b, 
dos que têm menos vontade, há mais mulheres, 
mais brancos e menos pretos. No Grupo a, dos 
que têm mais vontade, a diferença de gênero 
diminui, praticamente igualando homens e 
mulheres, mas aumenta a proporção de pessoas 
que se declaram pretas e cai a das que se declaram 
brancas. Em relação à idade, apesar de não termos 
diferenças estatisticamente relevantes entre os 
dois grupos, é possível perceber uma pequena 
tendência para as faixas mais jovens no Grupo a.

Gráfico 37 • Perfil dos potenciais usuários 
do Bike PE
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Sobre os hábitos em relação à mobilidade, o Grupo 
a também utilizava ônibus com mais frequência 
antes da pandemia, como pode ser visto no gráfico 
a seguir. No momento da pesquisa não houve 
diferença no uso de ônibus entre os dois grupos.

Gráfico 38 • Uso de ônibus antes da 
pandemia

O uso da bicicleta mudou muito pouco dentro de 
cada grupo, mas já era e continuou mais frequente 
no Grupo a. Como as pessoas estão saindo 
menos de casa durante a pandemia, a manutenção 
da frequência do uso de bicicleta acaba sendo 
significativa.

Gráfico 39 • Uso de bicicleta antes da 
pandemia e durante a pandemia, 
no momento da pesquisa

No Grupo a também é mais comum usar a bicicleta 
como forma de se proteger contra a infecção no 
transporte público durante a pandemia.

Gráfico 40 • Com que frequência você 
está tomando essa medida para se 
proteger nos seus deslocamentos: utiliza 
mais a bicicleta para evitar o transporte 
público:

Algumas sensações negativas no deslocamento 
durante a pandemia também aparecem mais no 
Grupo a, o que pode estar relacionado à vontade 
de mudança no modo de transporte. São elas: 
desconforto e medo de chegar atrasado, como 
pode ser visto no gráfico a seguir:
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Gráfico 41 • Pensando nos deslocamentos 
que você faz atualmente em seu dia a dia, 
com que frequência você sente:

Para depois da pandemia, o Grupo a também 
pretende usar mais bicicleta e táxi/app do 
que antes da pandemia. Isso mostra que a 
disponibilidade para mudança pode acabar 
endossando o uso de transportes individuais 
motorizados ou transporte individual ativo, como 
é o caso da bicicleta. Esse grupo parece ter 
uma predisposição maior ao uso da economia 
compartilhada, categoria que agrega a bicicleta 
compartilhada e os apps de mobilidade.

Gráfico 42 • Depois que a pandemia 
passar e o isolamento não for mais 
necessário, você pretende usar mais, 
menos ou igual a antes da pandemia os 
seguintes meios de transporte:

O Grupo a também é aquele que coloca como 
principal razão para usar a bicicleta como meio 
de transporte a saúde, o que pode indicar que 
este grupo está mais aberto à mudança por se 
preocupar mais com a saúde a partir do momento 
da pandemia.

Gráfico 43 • Que razões que te levam ou 
levariam a usar a bicicleta como meio de 
transporte em primeiro lugar?

Em relação às políticas públicas, o Grupo a se 
mostra mais favorável ao poder público investir 
mais em um sistema de transporte que priorize 
a mobilidade ativa. Ambos os grupos apoiam as 
ciclovias e ciclofaixas existentes e a construção 
de novas, sem diferença entre eles.
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Gráfico 44 • Você concorda, discorda ou 
não concorda e nem discorda que, após 
a pandemia, o poder público deve investir 
mais em um sistema de transporte que 
priorize deslocamentos de bicicleta e a 
pé?

Esses achados indicam que realmente o Bike 
PE pode servir como instrumento para incentivo 
ao uso dos modos ativos de transporte depois 
da pandemia, pois os potenciais usuários estão 
receosos com o transporte público e pensam em 
trocá-lo por bicicleta ou táxi/app.

6. Considerações finais
A pandemia alterou consideravelmente os 
hábitos dos habitantes de Recife e sua relação 
com a cidade. No momento da pesquisa, as 
pessoas saíam menos de casa, trocaram modos 
de transporte e consideram outros critérios para 
escolher quando sair e como se deslocar. Algumas 
mudanças mais relevantes podem ser vistas na 
situação de trabalho, principal motivo para sair de 
casa. Para as mulheres que trabalhavam fora de 
casa antes da pandemia, a situação mais comum 
durante o estudo era a de desemprego, para os 
homens, era a de continuar indo diariamente ao 
local de trabalho, embora ir ao trabalho algumas 
vezes na semana também seja uma situação 
relevante para eles.

Algumas mudanças de hábitos, como a frequência 
de sair de casa para lazer e visitar amigos e 
parentes, parecem ter vindo para ficar, pois parte 
relevante dos entrevistados não pretende retomá-
las como antes da pandemia. Outra questão que 
mudou durante a pandemia e pode continuar para 
o pós-pandemia é o critério que os cidadãos usam 

para escolher seu modo de transporte, quando 
podem escolher. A segurança pública aparece 
como principal critério para depois da pandemia e 
o medo em relação a ela é uma sensação muito 
frequente nos deslocamentos dos recifenses. Isso 
pode estar relacionado também à menor circulação 
de pessoas nos espaços públicos das cidades 
durante a pandemia, o que aumenta a sensação de 
insegurança. 

Os transportes públicos também aparecem 
com pior avaliação, com redução de uso e com 
vontade de troca por parte de seus usuários. 
Ao pensar nessas trocas, a bicicleta é o modo 
mais mencionado, o que mostra uma grande 
oportunidade para o poder público investir em 
modos ativos de deslocamento, política que tem 
o apoio da grande maioria da população. Apesar 
disso, os que têm mais vontade de usar a bicicleta 
como meio de transporte também consideram usar 
o carro e o táxi ou app, o que reforça a importância 
das políticas de incentivo aos modos ativos, pois a 
saída do transporte público para modos individuais 
motorizados pode trazer impactos sociais e 
ambientais negativos relevantes para a cidade.

Chama a atenção ainda que as mulheres 
consideram menos o uso da bicicleta, o que reforça 
a importância de se considerar os desafios de 
gênero no planejamento urbano, já que no grupo 
dos que têm mais vontade de usar a bicicleta, 
elas aparecem de forma paritária em relação aos 
homens.

Estratégico na promoção do uso dos modos ativos 
é o Bike PE, que é bem avaliado e considerado 
pelos cidadãos, mas especialmente entre os que 
têm mais vontade de usar a bicicleta como modo 
de transporte depois da pandemia.

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo
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