




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.



CEBRAP

Presidência
Marcos Nobre

Diretoria Científica
Raphael Neves

Diretoria Administrativa
Graziela Castello

Equipe Cebrap 
Cadernos Mobilidade & Covid (Salvador)
Victor Callil (coordenação), Daniela Costanzo, 
Juliana Shiraishi e Dafny Almeida.

Agradecimentos Cebrap
Graziela Castello, Dorival Mata-Machado, 
Priscila Vieira, Monise Fernandes Picanço 
e Tomás Wissenbach.

Agradecimentos Itaú
Luciana Nicola, Luciana Barroso de Oliveira Campos, 
Daniela Oliveira da Costa Zen, Helen Faquinetti Costa, 
Guilherme Monacelli Cipullo e Marina Mendes Convertino

Revisão
Katia Cristina Fernandes

Projeto gráfico
Fernando Junqueira

Ilustrações
Ruana Negri

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 
 
Cadernos mobilidade & covid : Salvador / Victor Callil ... [et al.]. -- 
São Paulo : Centro Brasileiro de Análise e Planejamento Cebrap,
2021. -- (Cadernos mobilidade & Covid ; 1) 
 
 Outros autores: Daniela Costanzo, Juliana Shiraishi, Dafny Almeida
 Bibliografia
 ISBN 978-65-86362-11-4 
 
 1. Bicicletas 2. Cidades - Aspectos sociais 3. COVID-19 - Pandemia 
 4. Coronavírus (COVID 19) - Política governamental - Brasil  
 5. Distanciamento social 6. Mobilidade urbana 7. Políticas públicas
 8. Política urbana - Brasil 9. Salvador (BA)
 I. Callil, Victor. II. Costanzo, Daniela. III. Shiraishi, Juliana. 
 IV. Almeida, Dafny. V. Série. 
 
21-82802    CDD-363.125 
 
Índices para catálogo sistemático:
 1. Mobilidade urbana : Problemas sociais 363.125
 
 Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964



Índice

1. Introdução  6

2. Metodologia  7

3. Contexto urbano e da pandemia em Salvador até o momento 
 da pesquisa  8

4. Mobilidade na pandemia entre os habitantes de Salvador  10

5. Perspectivas para a mobilidade ativa em Salvador  15
  5.1 Quem são os potenciais ciclistas?  19
  5.2 Sobre o Bike Salvador  21
  5.2.1 Quem são os potenciais usuários do Bike Salvador?  22

6. Considerações finais  24

7. Referências bibliográficas  25



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.

Cadernos Mobilidade & Covid  •  Salvador6

1. Introdução
Este volume da publicação “Cadernos 
Mobilidade & Covid” traz dados e 
análises sobre a cidade de Salvador. Nas 
outras edições é possível ter acesso aos 
relatórios de Porto Alegre, Recife, Rio 
de Janeiro 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 academia 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 motorizados 
individuais com impacto negativo no meio 
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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 Salvador 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.



Cadernos Mobilidade & Covid  •  Salvador8

3. Contexto urbano e da 
pandemia em Salvador até 
o momento da pesquisa
Salvador é a quarta maior capital do Brasil. Em 
2020, tinha quase 2,9 milhões de habitantes. É a 
principal cidade entre as 13 que formam a Região 
Metropolitana de Salvador (RMS). Sua economia 
é essencialmente voltada à prestação de serviços, 
sendo este setor responsável por 72% do PIB – 
Municipal (IBGE, 2018). Isto significa dizer que o 
impacto da pandemia de COVID-19 na cidade foi 
bem alto, uma vez que o setor de serviços foi o 
mais afetado2. Salvador tem o PIB per capita de 
R$22.232,68 e o IDH municipal de 0,7593. 

A capital possui 3 centralidades mais importantes: 
o centro tradicional, tendo como ápice de suas 
atividades os séculos XVIII e XIX, mas importante 
até os dias de hoje. Atualmente, a região de 
Camaragibe (conhecida como centro Iguatemi) é a 
área da cidade que concentra um maior volume de 
atividades urbanas, bem como a oferta de opções 
de mobilidade aumentando sua acessibilidade. 
A terceira centralidade a se destacar se localiza 
no Retiro - Acesso Norte -, que tem recebido 
infraestruturas de transporte nos últimos anos 
e tem sido alvo de investimentos públicos e 
privados (FREITAS et.al., 2012). As duas primeiras, 
principais, se localizam no sul da capital baiana.

Sua infraestrutura de transporte é composta por 
linhas de ônibus municipais e intermunicipais, 
uma linha de trem com 13,5 km de extensão 
com apenas uma linha de subúrbio, servindo o 
deslocamento entre o centro da cidade e a região 
do bairro Paripe, um metrô de 33 km, composto 
por duas linhas que ligam a região central tanto a 
Pirajá quanto ao aeroporto da cidade. Além disso, 
o município conta com um sistema de barcas que 
cumpre algumas ligações tanto dentro da cidade 
quanto para municípios adjacentes. A infraestrutura 
cicloviária tem 199 km de ciclovias e a cidade conta 
também com ciclofaixas e ciclorrotas4. O sistema 
de bicicletas compartilhadas, Bike Salvador, tem 50 
estações espalhadas pelo centro e pelo litoral leste, 
de Ondina a Itapuã.

A última pesquisa de origem e destino realizada na 
cidade é de 2012, portanto, com dados bastante 
desatualizados para o presente. No entanto, o 
cenário dos deslocamentos da época para a RMS 
se caracterizava por ter a maior parte das viagens 
como modo principal a pé (35,3%), seguido pelo 
ônibus municipal e intermunicipal (34,9%) e pelo 
automóvel (19,1%), sendo que a bicicleta aparecia 
como modo principal em apenas 0,9% das 
viagens5.

Com formação urbana comum às cidades 
brasileiras, o automóvel exerce um protagonismo 
importante no contexto da cidade, o que, por sua 
vez, implica em um trânsito bastante violento. 
Com o objetivo de mitigar esse problema, a 
prefeitura adotou, em 2013, com o apoio da OPAS 
(Organização Pan-Americana de Saúde), o Plano 
Vida no Trânsito (PVT). Uma série de medidas de 
acalmamento de tráfego, associadas a melhorias 
nas condições para a circulação de pedestres e 
ciclistas, resultou em uma redução de vítimas fatais 
da ordem de 54% entre os anos de 2010 e 2017.

Em termos de vítimas de ocorrências de trânsito, 
segundo a Transalvador (autarquia municipal 
responsável pela gestão do trânsito na cidade), 
observou-se entre 2012 e 2016 uma redução 
considerável no número de acidentes, mantendo 
certa estabilidade a partir de então. Depois de 
registrar quase 9 mil ocorrências em 2014, em 
2019 esse número baixou para menos de 5 mil. 
Mais uma vez, essa queda de ocorrências também 
está associada à implantação do PVT.

Com a pandemia da covid-19, a mobilidade na 
cidade sofreu diversas alterações. Como pode 
ser visto no Gráfico 1, a cidade teve dois picos de 
novos casos: entre junho e julho de 2020 e a partir 
do meio de janeiro de 2021. Entre março e abril de 
2020, a prefeitura tomou diversas medidas para 
ampliar o isolamento social e algumas específicas 
para o transporte público. Os ônibus tiveram 
ajuste da oferta em 56% da capacidade da frota. 
Nos horários de pico (das 5h30 às 7h30 e das 
17h às 19h) foram às ruas 110 ônibus de reforço 
para evitar a lotação dos transportes. As medidas 
também contaram com a presença de fiscais nas 
estações para acompanhar os ônibus e auxiliar os 
passageiros no cumprimento da distância mínima 
de um metro em cada passageiro na fila de espera. 

2 Disponível em: < https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/2021/nota-informativa-nivel-do- 
 -setor-de-servicos-retoma-o-patamar-anterior-a-pandemia.pdf >
3 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>. Acesso em 12 mar. 2021.
4 Disponível em: <http://transalvador.salvador.ba.gov.br/conteudo/index.php/ciclovia/ListarCiclovias>. Acesso em 12 mar. 2021.
5 Disponível em: <http://planmob.salvador.ba.gov.br/images/consulte/legislacao/pesquisa-o.d.-da-rm-de-salvador-2012-sintese-dos-resulta-  
 dos.pdf>. Acesso em 12 mar. 2021.



A travessia marítima Ribeira-Plataforma também 
teve seu horário de funcionamento modificado, 
e foi reduzida a quantidade de passageiros por 
viagem para evitar aglomerações. Os barcos são 
higienizados a cada nova viagem. Na ocasião, 
também foi suspensa a cobrança de Zona Azul, 
permitindo que os veículos estacionarem em via 
pública gratuitamente, além do projeto Ruas de 
Lazer, para evitar aglomerações.

Gráfico 1 • Casos novos por dia em 
Salvador

A trajetória da pandemia em Salvador se enquadra 
naquela observada no estado baiano, de forma 
geral. Na Bahia, 7% do total da população teve 
algum sintoma da doença entre maio e novembro 
de 2020. No grupo de pessoas que apresentaram 
sintomas, cerca de 82% optaram por não ir ao 
estabelecimento de saúde (PNAD COVID19, 2020), 
o que pode ser explicado 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). Neste contexto, 
aproximadamente 90% da população do estado 
não foi testada para saber se estava infectada pelo 
vírus (PNAD COVID19, 2020), o que está de acordo 
com a realidade nacional. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Rede de Pesquisa Solidária6, o Brasil 
não realizou testes em volume necessário, sendo 
o país que menos testa entre os 20 com maior 
taxa de óbitos pela doença, ocasionando uma 
subnotificação, tornando mais difícil a elaboração 
de políticas de distanciamento social (REDE DE 
PESQUISA SOLIDÁRIA, 2020).

Até o início de novembro de 2020, a capital baiana 
estava na Fase 2 (fase amarela - ver figura 1) no 
sistema de bandeiras covid-19. O sistema leva em 
consideração a taxa de ocupação dos leitos de UTI 
para indicar a reabertura dos estabelecimentos. 
Na ocasião, com a baixa no número de infectados, 
houve um aumento para 60% do número total 
de passageiros de ônibus em comparação ao 
período anterior à pandemia, devido à retomada 
das atividades econômicas. A prefeitura e 
concessionária de ônibus decidiram aumentar 
novamente a frota, passando a 100% no horário 
de pico7.

Figura 1 • Fases do combate ao 
coronavírus em Salvador
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Fonte: Salvador, 2021.

6 A Rede de Pesquisa Solidária é composta por mais de 70 pesquisadores em vista de aperfeiçoar a qualidade de políticas públicas do 
 governo federal, dos governos estaduais e municipais que atuam no combate à pandemia do coronavírus.
7 Disponível em: <http://www.mobilidade.salvador.ba.gov.br/index.php/noticias/716-frota-de-onibus-nas-estacoes-passara-para-100-nos-hora- 
 rios-de-pico>. Acesso em 15 mar. 2021.

Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid 
será indicativo para reabertura.

FASE 2
Menor que 70%

(taxa de ocupação dos leitos)
• Academias de ginástica e similares

• Barbearias, salões de beleza e similares
• Centros culturais, museus e galerias de arte

• Lanchonetes, bares e restaurantes
• Etapa 2 das atividades Fase 1

FASE 3
Menor que 60%
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• Parques de diversões e parques temáticos
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Fonte: Salvador, 2021.
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Já em fevereiro de 2021, a cidade declarou 
bandeira vermelha a fim de conter a expansão 
do vírus, que cresceu consideravelmente nos 
últimos meses do ano de 2020 no estado 
baiano, resultando em um colapso no sistema de 
saúde pública. A prefeitura de Salvador declarou 
lockdown de seis dias e reforçou a necessidade 
de interromper o funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais e de transportes 
públicos. Somente estabelecimentos como 
farmácias e supermercados tiveram autorização 
para funcionar durante o final de semana.

Em março do mesmo ano foi anunciado no 
Diário Oficial de Salvador a necessidade de aplicar 
o toque de recolher entre 20h e 5h até o dia 1 
de abril. Também foi suspensa a circulação dos 
meios de transporte metropolitano das 20h30 às 
05h entre os dias 03 e 08 de março de 2021.Os 
estabelecimentos comerciais como restaurantes, 
bares e congêneres também foram atingidos e 
puderam funcionar somente na modalidade de 
entrega em domicílio.

4. Mobilidade na pandemia 
entre os habitantes de 
Salvador
Com as medidas de segurança para conter o vírus, 
a mobilidade em Salvador se alterou. Os que saíam 
de casa 3 vezes ou mais na semana tiveram uma 
queda de 49 pontos percentuais (p.p.). 
No momento da pesquisa, a maior parte dos 
soteropolitanos (51%) declarou sair de casa até 
3 vezes na semana e 16% não saíram ou saíram 
esporadicamente. 

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

Antes da pandemia

Durante a pandemia, no momento da pesquisa

Como o trabalho é um dos principais motivos 
para o deslocamento, entender a situação 
laboral dos habitantes de Salvador é importante 
para compreender a mobilidade no período 
de pandemia. Antes da pandemia, 80% 
trabalhavam fora de casa. Destes, 31% ficaram 
desempregados, o que é um índice muito alto e 
pode refletir a dependência da cidade do setor 
de serviços, eventualmente ligado ao turismo e 
também à grande participação do setor informal, 
que tem mais dificuldades de sustentar emprego 
com isolamento social. Apenas 12% continuaram 
trabalhando remotamente (home office), 19% vão 
ao local de trabalho algumas vezes na semana e 
28% continuam saindo diariamente para o trabalho. 

Outras situações, como licença ou aposentadoria, 
representam 9% dos que estavam trabalhando fora 
de casa antes da pandemia).

Gráfico 3 • Condições de trabalho da 
população de Salvador antes e durante 
a pandemia, no momento da pesquisa
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No contexto estadual, segundo a PNAD COVID198, 
pesquisa que abordou o mundo do trabalho por 
Unidade de Federação, a taxa de desocupação era 
de 14% em maio de 2020 e cresceu para 20% 
em novembro do mesmo ano, resultando em uma 
média de 17% no período. São visíveis os efeitos 
da pandemia, dado que, 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 38%. Já em relação aos 
ocupados, 10% foram afastados em consequência 
da pandemia, sendo que 34% destes deixaram de 
receber remuneração. Neste cenário, um pouco 
mais da metade do total de domicílios recebeu 
auxílio emergencial (57%), política pública que 
visa o amparo financeiro destinado aos grupos em 
situação mais vulnerável em relação à pandemia, 
o que inclui os trabalhadores informais, os quais 
durante o período contabilizaram uma média de 
2,36 milhões no estado (PNAD COVID19, 2020).

Na capital baiana, o desemprego é a situação mais 
mencionada entre as mulheres, enquanto a ida 
ao trabalho todos os dias é mais comum entre os 
homens. As mulheres trabalham em empregos 
mais vulneráveis à situação de pandemia, como 
em alguns cargos do setor de serviços (LAVINAS; 
CORDILHA; CRUZ, 2014) que fecharam postos por 
conta do isolamento social, como atendimento em 
comércios. Já os homens mais constantemente 
fazem trabalhos braçais que exigem a ida ao local 
de trabalho, o que os submete mais ao risco do 
contágio do que ao desemprego. Isso se reflete 
também no home office, mais comum entre 
as mulheres. É importante observar também 
que a proporção de mulheres que ficaram 
desempregadas é significativamente maior que a 
de homens (15 p.p.). Isso pode estar relacionado 
às tarefas ligadas à reprodução social, como as 
do cuidado com crianças e idosos e com a casa, 
menos assistidas pelo Estado durante a pandemia 
e que tendem a ficar sob a responsabilidade das 
mulheres, impactando na sua permanência no 
mercado de trabalho (FRASER, 2021).

Gráfico 4 • Condições de trabalho 
no momento da pesquisa dos que 
trabalhavam fora de casa antes da 
pandemia por sexo

O trabalho é o motivo mais mencionado entre os 
que disseram sair de casa durante a pandemia, 
mesmo que esporadicamente. Atividades como 
estudos, visitar parentes e amigos e ir a bares, 
restaurantes ou outras atividades de lazer tiveram 
quedas expressivas de menção em relação a antes 
da pandemia. A maior queda foi em atividades de 
lazer, que diminuiu em 55 p.p. de menções como 
motivos para sair de casa entre os moradores de 
Salvador.

Gráfico 5 • Motivos para sair de casa, 
mesmo que esporadicamente

8 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 indicado- 
 res, por Unidades da Federação. Até o presente momento, foram divulgados dados até o mês de novembro de 2020.
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As mudanças de hábitos na pandemia parecem 
ter motivado algumas mudanças maiores entre os 
entrevistados, já que parte considerável deles não 
pretende manter hábitos de saídas de casa como 
antes da pandemia, como pode ser visto no gráfico 
abaixo.

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.

Entre os que saem de casa, os cuidados 
associados à pandemia são mencionados por 
uma faixa relevante. Quase a totalidade declarou, 
no momento da pesquisa, usar máscara sempre, 
62% disseram que sempre escolhem horários 
alternativos e 36% andam mais a pé para evitar 
o transporte público. Apesar de poder haver 
sobrerrepresentação dos que sempre usam 
máscara, já que alguns podem declarar usar mas 
não usam de fato, ou usam de formas inadequadas, 
a alta proporção dos que declaram ter esse cuidado 
indica uma preocupação com a pandemia bastante 
considerável entre os habitantes de Salvador.

Gráfico 7 • Cuidados associados à 
pandemia durante os deslocamentos

Anda mais a pé para evitar transporte público

Escolhe horários alternativos para sair de casa e evitar 
aglomerações 
 
 
 
Utiliza máscara

Já sobre os modos de transporte utilizados mesmo 
que esporadicamente antes e depois da pandemia, 
os transportes públicos são os que mais sofreram 
queda nas menções. Vale destacar, no entanto, 
que esse número não reflete a queda no número 
de viagens, mas apenas na declaração de uso 
dos habitantes, que foram questionados sobre 
qualquer uso que fazem ou faziam. A pé e bicicleta 
não tiveram variações relevantes, e automóvel 
particular ou moto tiveram uma pequena queda. 
Considerando que as pessoas estão saindo menos, 
a manutenção da frequência de alguns modais é 
significativa.

Gráfico 8 • Proporção da população que 
usou, mesmo que esporadicamente, 
os seguintes meios de transporte antes 
e durante a pandemia

A redução na frequência do uso de ônibus foi maior 
entre as classes mais altas, que normalmente 
realizam mais viagens no dia a dia, o que pode 
ser uma questão para a gestão da mobilidade 
depois da pandemia, já que essas classes tendem 
a usar mais o carro, que gera impactos negativos 
na cidade e, ao saírem do sistema público, 
têm potencial de impactar negativamente na 
arrecadação.

62% 14% 24%

47% 23% 30%

Concordo Não concordo, nem discordo Discordo

Nunca Quase nunca Às vezes

Quase sempre Sempre

3% 18% 15% 36%28%

6% 9% 8% 62%14%

2% 97%

1%

Ônibus Automóvel 
particular 
ou moto

Metrô/ 
Trem

A pé
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Antes da pandemia Durante a pandemia, no momento 
da pesquisa

59%

77%
81%80%

56%
62%

53%

41%

13%13%

Bicicleta



Cadernos Mobilidade & Covid  •  Salvador 13

Gráfico 9 • Frequência de uso de ônibus antes e durante a pandemia, no momento da 
pesquisa, por classe

As mudanças no uso dos modos de transporte 
também estão relacionadas aos critérios 
utilizados para escolher cada um deles. Antes 
da pandemia, os entrevistados declararam que 
tempo de viagem e segurança em relação a 
assaltos eram os principais critérios para escolher 
o meio de transporte. Durante a pandemia, evitar 
aglomerações passou a ser o principal critério, 
seguido por segurança em relação a assaltos. 

As expectativas para depois da pandemia apontam 
que a segurança em relação a assaltos será o 
principal critério, mas evitar aglomerações ainda 
aparece com 12% nas projeções dos entrevistados. 
O estado da Bahia aparece em vários índices do 
Atlas da Violência 2020 (IPEA, 2020) como um dos 
estados mais violentos do Brasil. Isso pode explicar 
a prioridade que os cidadãos dão à segurança na 
hora de escolher um transporte, na medida em que 
podem escolher, o que nem sempre é possível.

Gráfico 10 • Principal critério para a escolha dos meios de transporte antes, durante e 
depois da pandemia
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Gráfico 11 • Nota média atribuída aos 
modais mediante a segurança em relação 
à contaminação pelo coronavírus que os 
cidadãos sentem ao utilizá-los

Apesar das baixas notas atribuídas ao transporte 
público, 64% dos habitantes avaliam como parcial 
ou totalmente suficientes as medidas de combate 
ao coronavírus tomadas pela prefeitura. 
É interessante notar que Salvador foi uma das 
poucas cidades a adotar medidas mais rígidas, 
como o lockdown, que são ações vistas como 
impopulares. Apesar disso, parece que a prefeitura 
manteve o apoio dos cidadãos em relação a essas 
medidas rígidas.

Gráfico 12 • Você considera as medidas 
tomadas pela prefeitura de sua cidade no 
combate ao coronavírus:

Os efeitos das medidas de enfrentamento ao 
coronavírus podem ser vistos também nos espaços 
públicos e abertos, como praias, bares com mesas 
na rua e bairros e ruas abertas da cidade que estão 
sendo muito menos frequentados pelos moradores 
de Salvador, como pode ser visto no gráfico a 
seguir.

Gráfico 13 • Você costuma/costumava 
passear, praticar atividades físicas ou 
visitar, sozinho, com familiares e/ou 
amigos, nos seguintes lugares:

Ao serem questionados sobre se pensaram em 
trocar o transporte público, a maioria pensou em 
trocar por modais motorizados individuais, sendo 
os modos ativos muito pouco mencionados.

Gráfico 14 • 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 entrevistados 
declararam sentir nos deslocamentos antes e 
depois da pandemia, a insegurança também chama 
a atenção, com 67% e 68% das menções de 
“sempre ou quase sempre”. Algumas sensações 
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positivas, como satisfação e prazer em transitar 
pela cidade, tiveram uma queda significativa na 
proporção dos que disseram sentir sempre ou 
quase sempre. Como já observamos nos critérios 
para escolha dos modais, é possível ver que o 
medo em relação à segurança pública é bastante 
associado à mobilidade em Salvador. No entanto, 
essa sensação poderia ter aumentado durante a 
pandemia, quando as ruas estão mais vazias, o que 

amplia a sensação de insegurança, mas isso não 
foi observado em Salvador. Olhando os números 
gerais, evidencia-se que a percepção da população 
é que transitar pela cidade antes da pandemia 
gerava sensações positivas com mais frequência. 
O que se vê durante a pandemia, no momento da 
pesquisa, é uma frequência maior de sensações 
negativas.

Gráfico 15 • 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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Satisfação

Relaxamento

Prazer em transitar pela cidade

Insegurança, como medo de ser assaltado

Medo de sofrer algum acidente

Desconforto

Medo de chegar atrasado

Estresse ou irritação

25%

42%

33%

16%

37%

46%

43%

43%

35%

35%

31%

17%

24%

27%

24%

32%

40%

23%

36%

67%

39%

27%

33%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Satisfação

Relaxamento

Prazer em transitar pela cidade

Insegurança, como medo de ser assaltado

Medo de sofrer algum acidente

Desconforto

Medo de chegar atrasado

Estresse ou irritação

38%

53%

47%

16%

38%

42%

47%

40%

34%

27%

29%

16%

21%

24%

20%

27%

28%

20%

24%

68%

42%

35%

33%

33%

Raramente ou nunca Às vezes Sempre ou quase sempre

A mobilidade entre os habitantes de Salvador foi 
bastante alterada com a pandemia de covid-19. 
Os soteropolitanos mudaram a frequência com 
que saem de casa, os motivos e os modos 
de transporte que utilizam. Boa parte dessas 
alterações foram devido ao trabalho, já que a 
situação mais comum entre os que trabalhavam 
fora de casa antes da pandemia foi o desemprego. 

Um dos pontos que mais chama a atenção na 
mobilidade em relação à pandemia em Salvador 
é a segurança pública. Os entrevistados sentem 
medo constantemente e esse é um dos principais 
critérios para escolher o transporte, especialmente 
para depois da pandemia.

Os entrevistados avaliam bem as medidas tomadas 
pela prefeitura no combate ao coronavírus, mas 
o transporte público segue bastante mal avaliado 
em relação ao contágio, o que é esperado, dado 
que é um dos lugares com mais risco de ser 
contaminado. Apesar disso, as alternativas a 
ele são majoritariamente o transporte individual 
motorizado. A bicicleta e a pé são pouco 
mencionadas. Tendo isso em vista, na próxima 
seção discutiremos esse tópico.

5. Perspectivas para a 
mobilidade ativa em 
Salvador 

Em relação às ações públicas voltadas ao 
transporte ativo, os entrevistados em Salvador se 
mostraram bastante entusiastas. A maior parte 
(68%) concorda que após a pandemia o poder 
público deve investir mais em um sistema de 
transporte que priorize deslocamentos a pé ou de 
bicicleta. 

Gráfico 16 • 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.

Concordo Não concordo nem discordo Discordo

68% 20% 12%
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A maioria é a favor das ciclovias e ciclofaixas 
existentes hoje (quase 70%, como pode ser visto 
no Gráfico 17) e essa aprovação aumenta (81%) 
quando a pergunta é sobre a implantação de novas 
infraestruturas deste tipo. A expectativa ao fazer 
essas perguntas era de que os entrevistados 
pudessem até se declarar favoráveis às ciclovias, 
mas quando questionados sobre a construção 
de novas, essa aprovação cairia, revelando a 
dificuldade na aprovação deste tipo de política 
pública. No entanto, observou-se o contrário, o 
que pode ser explicado pela avaliação das ciclovias 
já existentes, que podem ter problemas de 
manutenção ou de localização, por exemplo, ou até 
mesmo pela consolidação das políticas de incentivo 
ao transporte por bicicleta, que já têm um histórico 
em Salvador.

Gráfico 17 • Quão favorável você é em 
relação às ciclovias e ciclofaixas que 
existem na sua cidade hoje?

Gráfico 18 • E o quão favorável você é 
à implementação de novas ciclovias e 
ciclofaixas na sua cidade?

Apesar disso, nas intenções e vontades dos 
entrevistados, a bicicleta apareceu em segundo 
plano. Ao serem questionados sobre se pretendem 
usar mais ou menos depois da pandemia em 
relação ao que era antes da pandemia os modais 

de transporte, a pé aparece com maior intenção de 
aumento de uso, seguido por automóvel particular 
ou moto e por táxis e transporte por aplicativo. A 
bicicleta aparece em quarto lugar como aquele com 
intenção de usar mais do que antes. Os transportes 
públicos aparecem com as menores intenções 
de aumento de uso e o ônibus é o que mais tem 
intenção de redução de uso.

Esses dados podem sugerir um quadro no qual as 
pessoas se veem a favor de políticas cicloviárias 
mas, devido às dificuldades relacionadas à 
segurança viária na cidade, bem como à segurança 
pública (como visto anteriormente), elas não têm 
intenção de adotar a bicicleta com maior frequência 
depois da pandemia.

Gráfico 19 • 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:

A bicicleta também não apareceu como uma 
solução de transporte na pandemia para 
os soteropolitanos. 79% não usaram nem 
consideraram usar a bicicleta durante a pandemia. 
Para um modal com pouco uso como a bicicleta, 
no entanto, 9% terem usado é uma proporção 
expressiva. Isso pode estar associado a diversas 
questões, alguns exemplos poderiam ser relevo, 
segurança viária, velocidade das ruas, localização 
da malha cicloviária e segurança pública.
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Gráfico 20 • No contexto da pandemia, 
você utilizou ou considerou utilizar a 
bicicleta como meio de transporte?

Entre os que não usaram nem consideraram utilizar 
a bicicleta, a maioria, 62%, respondeu que não 
usaria, sendo que essa proporção é maior ainda 
entre as mulheres.

Gráfico 21 • Usaria a bicicleta para se 
locomover pela cidade a fim de realizar 
suas atividades?

Metade da população deu nota 6 ou mais para a 
própria vontade de usar a bicicleta como meio de 
transporte depois da pandemia, o que mostra um 
potencial de ampliação dos usuários do modal na 
cidade.

Gráfico 22 • 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?

Para entender melhor o imaginário em torno da 
bicicleta e os desafios para adotá-la entre os 
habitantes de Salvador, perguntamos aos que não 
usaram a bicicleta e nem consideraram utilizá-la 
durante a pandemia, até o momento da pesquisa, 
quais motivos os fariam adotá-la como meio de 
transporte. A pergunta foi feita em formato aberto - 
no qual o entrevistado responde espontaneamente 
e as respostas são categorizadas à posteriori - e em 
formato fechado - no qual o entrevistador oferece 
as respostas e o entrevistado escolhe uma delas. 
No formato aberto, saúde apareceu em primeiro 
lugar, seguida por nenhum motivo e por ter mais 
segurança pública ou viária. Na versão fechada, 
a saúde também foi o motivo mais mencionado 
para adotar a bicicleta, seguido por meio ambiente 
e nenhum motivo (nada faria a pessoa usar a 
bicicleta).
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Gráfico 23 • Quais motivos faria você adotar a bicicleta como meio de transporte em 
primeiro lugar?

Aberta                            Fechada

0% 5% 10% 15% 20% 25%

23%
Exercício físico/Saúde

Nada faria usar

Segurança viária ou pública
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Ter bicicleta
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11%
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1%
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15%

Por falta de opção: não ter outras alternativas de transporte

7%

Por saúde: é mais saudável, faria exercício
40%

O fato de o meio ambiente ter aparecido em 
5% das respostas abertas e, depois, ao ser 
apresentado como alternativa, em 17% das 
respostas, pode indicar que a narrativa ambiental 
tem relevância para aqueles que não pedalam e 
pode ser explorada como caminho para promover o 
uso da bicicleta entre eles.

De modo geral, os entrevistados se mostram 
bastante favoráveis às políticas que incentivam 

o uso da bicicleta, mas para poucos é uma 
alterativa. Considerando que a cidade tem um 
trânsito bastante violento e que sua infraestrutura 
cicloviária está concentrada principalmente na orla, 
local mais turístico, pode-se levantar a hipótese de 
que os soteropolitanos consideram que ainda deve 
haver mudanças significativas na infraestrutura 
urbana para se sentirem seguros para usar a 
bicicleta como meio de transporte.
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5.1 Quem são os potenciais ciclistas?

Considerando que nem toda a população está 
aberta à adoção da bicicleta como meio de 
transporte, realizamos um exercício para identificar 
melhor o perfil, hábitos e opiniões dos que estão 
mais propensos. Fizemos isso separando os que 
deram nota 6 ou mais para a própria vontade de 
usar a bicicleta como meio de transporte após 
a pandemia (Grupo A) dos que deram nota 5 ou 
menos (Grupo B). 

O perfil dos que têm mais vontade de usar a 
bicicleta como meio de transporte (Grupo A) tem 
menos idade e não apresenta diferenças de classe 
e raça em relação ao outro grupo. Já em relação ao 
gênero, o Grupo B tem mais mulheres, enquanto o 
Grupo A é paritário.

Gráfico 24 • Perfil dos grupos com menos 
e mais vontade de adotar a bicicleta 
como meio de transporte depois da 
pandemia

Em relação às sensações no deslocamento antes 
da pandemia e no momento da pesquisa, o Grupo 
A tem mais medo de chegar atrasado e de ser 
assaltado do que o Grupo B, tanto antes quanto 
durante a pandemia, embora o medo de chegar 
atrasado tenha diminuído um pouco neste grupo 
durante a pandemia, o que pode ser explicado pela 
redução nos congestionamentos. Dessa forma, o 
Grupo A também se mostra mais insatisfeito com 
os modos que usava antes e durante a pandemia, 
o que pode justificar a sua vontade de mudança.
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Gráfico 25 • Pensando nos deslocamentos 
que você fazia/faz em seu dia a dia, com 
que frequência você sentia/sente:

Medo de chegar atrasado

Insegurança, como medo de ser assaltado

Ao pensar em trocar de modo de transporte, 
a primeira menção do Grupo A é o automóvel 
particular, seguido de táxi/app e bicicleta. Já no 
Grupo B, em primeiro lugar aparece táxi/app, 
seguido de automóvel particular e dos que não 
usam transporte público, proporção maior do que 
no grupo dos que têm mais vontade. Isso mostra 
que, entre os que têm mais vontade de usar a 
bicicleta, a opção de mudança é justamente com 
os modos motorizados individuais, que trazem mais 
impactos ruins para as cidades.

Gráfico 26 • 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?

O Grupo A também conhece mais, já usou mais o 
Bike Salvador e usaria mais do que o Grupo B.

Gráfico 27 • Você conhece o Bike 
Salvador, mesmo que só de ouvir falar?
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Gráfico 28 • Você usaria o Bike Salvador 
para se locomover pela cidade a fim de 
realizar suas atividades?

Vale ressaltar que 70% do Grupo A também deu 
nota 7 ou mais para a própria vontade de usar o 
Bike Salvador.

Chama a atenção que os modos motorizados 
individuais e a bicicleta disputam o Grupo A, o que 
ressalta a importância dos investimentos públicos 
em modos ativos de locomoção, para tentar evitar 
que um modo tão prejudicial à cidade ganhe ainda 
mais usuários.

5.2 Sobre o Bike Salvador

Voltando à amostra geral, abordamos o Bike 
Salvador com todos os entrevistados, já que o 
sistema de bicicletas compartilhadas de Salvador 
pode funcionar, assim como outros, como uma 
porta de entrada aos modais ativos de transporte. 
Por isso, perguntamos aos entrevistados se 
conhecem e usam o Bike Salvador. A grande 
maioria conhece, mas nunca usou, 14% já usou 
e 5% não conhece. O sistema está localizado 
predominantemente no litoral, o que pode 
influenciar seu uso como passeio e até como 
turismo, explicando que 81% conheça, mas nunca 
usou.

Gráfico 29 • Você conhece o Bike Itaú 
mesmo que só de ouvir falar?

Há, entretanto, um grande potencial de ampliar o 
uso entre os que nunca usaram ou não usam com 
frequência, já que 66% desses declararam que 
usariam o sistema para se locomover na cidade.

Gráfico 30 • Você usaria o Bike Itaú para 
se locomover pela cidade a fim de realizar 
suas atividades?

Quase metade dos entrevistados atribuiu nota 
6 ou mais para a própria vontade de usar o Bike 
Salvador, o que reforça a demanda potencial do 
sistema.

Gráfico 31 • 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?

NãoSim Não sabe

1%

18%

51%

81%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

46%

Grupo A Grupo B

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5%

81%

14%

Não conheço Sim e já usei Sim, mas nunca usei

80%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2%

66%

32%

Não Não sabe Sim

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24%

2%

16%

2% 2%
5%

10%

4%

20%

1%

30%

13%



Cadernos Mobilidade & Covid  •  Salvador22

O Bike Salvador também é bem visto pelos 
soteropolitanos, que acreditam que ele é uma boa 
opção de transporte, inclusive na pandemia, e que 
é acessível a todos os habitantes, embora nesta 
questão a aprovação seja menor, como pode ser 
visto no gráfico a seguir.

Gráfico 32 • Diga se você concorda, 
discorda ou não concorda 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

Os soteropolitanos conhecem o Bike Salvador, 
o avaliam bem. Entretanto, é possível que as 
mesmas questões que os afastam da mobilidade 
por bicicleta (segurança viária, segurança pública, 
infraestrutura) façam com que quase ¼ da 
população dê nota zero para sua vontade de usar 
o sistema.

5.2.1 Quem são os potenciais 
usuários do Bike Salvador?

Para especificar melhor quem pode ser o usuário 
do Bike Salvador, separamos aqueles que deram 
nota 7 ou mais para a própria vontade de usar o 
sistema (Grupo a) dos que deram 6 ou menos 
(Grupo b). Não há diferenças significativas de 
gênero, raça e classe entre os dois grupos, mas 
o grupo dos que têm mais vontade (Grupo a) 
é ligeiramente mais jovem.

Gráfico 33 • Idade dos grupos com menos 
e mais vontade de usar o Bike Salvador

Em relação aos deslocamentos antes e 
durante a pandemia, o Grupo a apresenta mais 
frequentemente medo de chegar atrasado e 
insegurança do que o Grupo b. Isso foi encontrado 
entre os potenciais ciclistas em geral também, o 
que pode estar relacionado ao desejo de mudança 
via insatisfação com os modos usuais.

Gráfico 34 • Pensando nos deslocamentos 
que você fazia/faz em seu dia a dia, com 
que frequência você sentia/sente:
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Insegurança, como medo de ser assaltado

É interessante notar que o Grupo a também 
está saindo com menos frequência de casa para 
trabalhar, o que pode ter a ver com a vontade de 
usar modos diferentes, que não precisem ser 
adotados todos os dias.

Gráfico 35 • Atualmente (no momento da 
pesquisa), quantos dias por semana você 
costuma sair de casa para trabalhar?

O Grupo a, como era esperado, também avalia 
melhor o sistema.

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

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

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.
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Dada a proporção de potenciais usuários de 
bicicleta que também têm vontade de usar o Bike 
Salvador, o sistema aparece como estratégico para 
o momento de pandemia e para o planejamento 
do pós-pandemia. O fato de não haver diferenças 
consideráveis de classe, raça e gênero entre os 
dois grupos analisados aqui mostra que a vontade 
de usar o Bike Salvador  está bastante distribuída 
na sociedade, com uma pequena tendência em 
atrair os mais jovens, com menos de 60 anos. 
É interessante ressaltar que o grupo dos que têm 
mais vontade também sai com menos frequência 
de casa durante a semana para trabalhar, o que 
pode ser uma oportunidade para modos ativos, que 
muitas vezes são usados apenas algumas vezes na 
semana.

6. Considerações finais
Salvador foi bastante afetada pela pandemia, 
especialmente porque seu PIB é muito dependente 
do setor de serviços, o que mais sofreu com as 
medidas de proteção à disseminação do vírus. 
Além disso, a cidade apresenta um baixo PIB per 
capita, o que a deixa mais vulnerável a momentos 
de queda da atividade econômica. Neste contexto, 
a situação atual mais mencionada pelos que 
trabalhavam fora de casa antes da pandemia foi o 
desemprego. 

Essas mudanças afetam a mobilidade urbana, 
fortemente subsidiada pela atividade econômica. 
Durante a pandemia, as saídas de casa e o uso 
de modos como o ônibus reduziram bastante em 
frequência. Entre os mais pobres, com menos 
alternativas ao transporte público, essa redução 
foi menor. O transporte público foi o que recebeu 
menores notas em relação à proteção da infecção 
pelo novo coronavírus.

Algumas das mudanças nos deslocamentos 
podem ter vindo para ficar, pois uma proporção 
relevante dos entrevistados menciona que não 
voltará a realizar algumas atividades como antes da 
pandemia. Todas essas alterações no cotidiano dos 
habitantes de Salvador e o incremento da pandemia 
abrem oportunidade para a troca de modos de 
transporte habituais. O táxi ou app e o carro são os 
mais mencionados como substituição ao transporte 
público quando os entrevistados pensam em trocar 
por conta da pandemia. A bicicleta e a pé aparecem 
entre os menos mencionados. 

Apesar disso, a maior parte dos habitantes da 
capital da Bahia é a favor de mais investimentos 
em modos ativos, a pé e bicicleta e da construção 
de mais ciclovias e ciclofaixas, o que indica que 
os investimentos públicos podem direcionar as 
mudanças na mobilidade para um caminho mais 
saudável para os habitantes e a cidade. Isso 
deve ser feito levando em conta que os cidadãos 
sentiam e sentem muito medo em relação à 
segurança pública em seus deslocamentos, o que 
parece ser uma das principais questões para o 
planejamento do transporte na cidade. Além disso, 
destaca-se que dimensões como saúde e meio 
ambiente são importantes no imaginário daqueles 
que se disseram menos propensos a adotar a 
bicicleta como modo de transporte, de forma que 
promover o uso dos modos ativos por meio de 
narrativas que se fundamentam nesses temas 
pode ser um caminho interessante a seguir.
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