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Apresentação
Victor Callil e Daniela Costanzo

Os últimos anos têm nos mostrado a importância da mobilidade ativa para a vida 
das cidades. Caminhar e andar de bicicleta são ainda as duas formas mais rápidas e 
baratas para se deslocar pelos centros urbanos (LEITE; FERREIRA, 2014). A malha 
cicloviária vem crescendo em diversos locais1 e as administrações municipais têm 
se interessado em promover serviços de bicicleta compartilhada2. No agravamento 
da crise sanitária resultante da pandemia de covid-19, a bicicleta foi apontada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) como solução ideal para se deslocar 
com segurança e evitar o contágio. Em diversas capitais brasileiras, a população 
demonstrou estar mais disposta a utilizar a bicicleta após a pandemia (CALLIL et al., 
2021). Assim, há um grande potencial a se explorar na ampliação do uso da bicicleta 
por conta de seus impactos positivos produzidos nas áreas da saúde, economia e 
meio ambiente (FREIRE et al., 2018, 2019; CALLIL et al., 2022).
 Entretanto, existem ainda desafios de ordem estrutural para viabilizar o aumen-
to do ciclismo urbano que escapam às políticas cicloviárias: a expansão territorial 
horizontal que intensifica as distâncias a serem percorridas (KOWARICK, 2009); 
a falta de segurança viária, promovida por políticas de mobilidade urbana que privi-
legiam os motorizados individuais (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011); o apelo simbólico 
do automóvel como produtor de status e liberdade, como em anúncios e peças 
comerciais (NORBERTO, 2004; RIBEIRO, 2008); o uso eleitoral dos instrumentos 
de regulação da circulação no trânsito, como pode ser visto no atual governo fede-
ral que afrouxou, recentemente, uma série de normas de infrações, com destaque 
para a ampliação dos pontos que os motoristas podem ter na carteira antes de sua 
suspensão3.
 Mais recentemente, a bicicleta tem assumido um protagonismo importante ao 
ajudar a suprir uma lacuna na economia do país. O surgimento dos aplicativos de 
entregas, associado a um estoque de mão de obra jovem e pouco qualificada, fez 
crescer uma categoria que tem no ato de pedalar a centralidade de seu sustento: os 
cicloentregadores. Pessoas em sua maioria pretas e pardas (70%), tendo como es-

1 Diversas capitais podem ser citadas. Destacamos aqui: 
 São Paulo: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/28/capital-paulista-tem-aumento-de-66per 
 cent-nas-vendas-de-bicicletas-em-2020-diz-associacao.ghtml. Acesso em: 18/04/2022.
 Fortaleza: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/04/21/fortaleza-implanta-782-km-de-malha-ciclovia 
 ria-durante-pandemia.ghtml. Acesso em: 18/04/2022.
 Rio de Janeiro: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-09/cidade-do-rio-inicia-projeto-de-ex 
 pansao-de-ciclovias. Acesso em: 18/04/2022.
2 Curitiba: https://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/projeto-regula-servico-de-compartilhamento-de- 
 bicicletas-em-ruas-e-avenidas. Acesso em: 18/04/2022.
 Belo Horizonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-abre-consulta-sobre-bicicletas-compartilhadas-e 
 -equipamentos-de-mobilidade. Acesso em: 18/04/2022.
3 Detalhamento: https://www.portaldotransito.com.br/noticias/ctb-2021-portal-traz-resumo-das-alteracoes 
 -que-modificaram-o-transito-em-abril/. Acesso em: 18/04/2022.
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colaridade mais alta o ensino médio completo ou incompleto (78%), que pedalam 
em média 7 horas por dia, são o perfil predominante nessa atividade (FUNDACIÓN 
MAPFRE; LABMOB, 2022).
 Esse é um campo de tensão constante, no qual o entregador, muitas vezes, se 
vê sozinho diante de uma série de desafios tanto do cotidiano das entregas (como 
lugar para parar a bike, acesso aos edifícios, pouco volume de entregas) como do 
trânsito violento pelo qual trafega para efetuar seu trabalho (MINARELLI, 2020; 
ALTHEMAN, 2021). É importante pontuar que o crescimento dessa categoria não é 
algo aleatório. O país atravessa um momento de crise econômica sob a administra-
ção de um governo federal que é incapaz de produzir políticas sociais, educacionais 
e de trabalho, que permitam à juventude das classes mais baixas vislumbrar um 
futuro que não seja a reprodução atualizada do subemprego de seus pais. Essa é 
uma lacuna que a bicicleta não pode resolver.
 Assim, se por um lado a bicicleta é instrumento de combate à desigualdade 
por permitir o acesso à cidade de forma mais barata, contando com a atuação da 
sociedade civil organizada e alguns agentes do setor privado como, por exemplo, 
Aromeiazero, Ciclocidade, Bike Anjo, Ameciclo, Transporte Ativo, Tembici e Itaú 
Unibanco, por outro, ela é o lócus por onde a estrutura desigual da nossa sociedade 
toma forma em termos de gênero, raça, escolaridade e/ou classe social (CALLIL, 
2018).
 Dessa forma, a bicicleta se desenha como um elemento essencial para o en-
tendimento da vida das sociedades urbanas brasileiras. Isso pode ser observado na 
maneira como ela vem sendo apropriada pela população, sua conexão com a matriz 
de transporte das cidades, as questões relativas à segurança viária, as atividades 
econômicas que ela permite, bem como os serviços de mobilidade que ela propor-
ciona, como as bicicletas compartilhadas ou as cicloentregas.
 Tendo em vista essas questões relativas à bicicleta na mobilidade urbana brasi-
leira contemporânea, o Desafio Mobilidade Itaú-Cebrap, que chega em sua quinta 
edição, é um programa de formação no qual cinco projetos de pesquisa foram 
selecionados e, ao longo de seis meses, foram conduzidos por suas proponentes. 
Depois de receber treinamento e capacitações em métodos e técnicas de pesqui-
sa, cada participante foi acompanhada de perto por uma pesquisadora ou pesqui-
sador do Cebrap. Os resultados dos trabalhos se tornaram capítulos deste livro. 
O primeiro, de Danaê Fernandes (2022), traz uma análise dos sinistros de trânsito 
envolvendo ciclistas na cidade de Londrina-PR e uma simulação de intervenções 
viárias que poderiam reduzir ou evitar tais sinistros. Para realizar sua pesquisa, Fer-
nandes georreferenciou os sinistros com ciclistas na cidade e os classificou por tipo 
de ocorrência e grau de lesão sofrida com base nos dados registrados pelo Corpo 
de Bombeiros do Paraná. Em seguida, analisou os cruzamentos com ocorrências 
mais graves e propôs intervenções viárias nesses locais.
 Com as intervenções em mãos, a autora comparou, usando distintas metodo-
logias de estimação de custos, os gastos gerados pelas ocorrências e os gastos 
gerados por suas propostas de intervenção viária. Os resultados mostram que, com 
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o valor gasto nas ocorrências, seria possível executar, em média, 324 intervenções 
viárias como as propostas pela autora. Dessa forma, o artigo contribui para o tema 
da segurança viária no que diz respeito aos ciclistas.
 No segundo capítulo, escrito por Federica Giovanna Fochesato (2022), estão 
os resultados da pesquisa realizada pela autora sobre a experiência das mulheres 
que andam de bicicleta em São José dos Campos, cidade do interior do estado de 
São Paulo. Por meio do processamento dos dados da Pesquisa de Origem e Des-
tino (OD) da cidade e da realização de entrevistas em profundidade com mulheres 
ciclistas, Fochesato desenvolve sua análise em torno de alguns eixos: característi-
cas das viagens das mulheres, escolha da bicicleta como modo de deslocamento, 
maternidade e trabalho reprodutivo, desigualdades socioespaciais, barreiras físicas, 
adaptações à cidade e riscos e medos ao pedalar.
 Entre os achados, a autora destaca a barreira representada pela rodovia Dutra 
à ciclomobilidade feminina em São José dos Campos e os múltiplos marcadores 
sociais que estão presentes na experiência das diversas mulheres que pedalam na 
cidade. Já no que diz respeito especificamente às implicações das desigualdades 
de gênero, Fochesato observa como o trabalho reprodutivo e o fato de ter filhos ou 
não são relevantes nessa experiência das ciclistas joseenses. O trabalho avança, 
assim, na discussão sobre as implicações de gênero na mobilidade ativa.
 O terceiro capítulo, de Deiny Façanha Costa (2022), apresenta os resultados 
de sua pesquisa sobre o entorno das estações de metrô de São Paulo e sua fun-
ção de intermodalidade com a bicicleta. A autora selecionou duas estações com 
características distintas e que estão inseridas em espaços que são regulados por 
diferentes instrumentos de planejamento urbano – Faria Lima e Carrão – e utilizou 
metodologias de análise do espaço urbano para verificar como os entornos dessas 
estações favorecem ou prejudicam a intermodalidade com a bicicleta.
 Para isso, a autora analisou as seguintes variáveis: densidade populacional, den-
sidade de empregos, diversidade socioeconômica, diversidade de usos, desenho 
urbano, viário, acessibilidade, espaço de circulação e acesso aos lotes. Após densa 
análise, que envolveu observação em campo e processamento de dados georrefe-
renciados, a autora discute os resultados principalmente com base no conceito de 
desenvolvimento orientado ao transporte (DOT), que tem a intermodalidade como 
um de seus pilares. Seu estudo se insere nos esforços para entender e promover 
a intermodalidade dos transportes de alta capacidade com a bicicleta, fundamental 
para a mobilidade urbana mais sustentável e mais eficiente.
 No quarto capítulo, Yasmim Reck (2022) traz os resultados de sua pesquisa 
sobre um coletivo de entregas de bicicleta feito exclusivamente por mulheres e 
pessoas LGBTQIA+, o Señoritas Courier. Em seu estudo de caso, a autora busca 
entender como se dá a participação das mulheres no ramo das entregas feitas por 
bicicleta, composto majoritariamente por homens, e como o coletivo se organiza de 
forma alternativa aos aplicativos de entrega, mais comuns no setor.
 Reck realiza seu estudo de caso analisando o perfil das participantes do co-
letivo, a história do coletivo, suas formas de organização e seus princípios, suas 

Desafio Mobilidade 5     9



atuações e as respostas dadas pelas integrantes às entrevistas em profundidade 
feitas pela autora. Os resultados são analisados tendo em vista tanto as questões 
de gênero que envolvem a atividade de entregas por bicicleta quanto os modelos 
vigentes dessa atividade dominada pelos aplicativos. Dessa forma, o trabalho se 
insere na interface entre os temas de gênero e de entregas, importantes quando 
se fala em mobilidade por bicicleta.
 Renata Rabello (2022) discute, no último capítulo, as disputas em torno do es-
paço urbano por meio da análise dos casos de implementação de estações de 
bicicleta compartilhada. Analisando reclamações coletadas nos serviços de atendi-
mento ao cliente (SACs), no site Reclame Aqui, no poder público e nas associações 
de moradores, a autora subdivide as reivindicações em duas categorias: “A privati-
zação do espaço público” e “Entendimento de que a rua é dos carros”.
 A discussão levantada por Renata por meio dessa análise é feita do ponto de 
vista da mobilidade ativa e da priorização de pedestres e ciclistas no trânsito. Essa 
visão permite à autora identificar contradições nas reclamações quando confronta-
das com a realidade observada no espaço urbano e conectar essa realidade do dia a 
dia da cidade com o planejamento urbano voltado para os veículos individuais, que 
predominou em nossas cidades no último século. 
 Assim, o Desafio Mobilidade Itaú-Cebrap fecha mais uma edição trazendo as-
suntos de pesquisa relevantes e plurais sobre a bicicleta na mobilidade urbana e 
fortalecendo a agenda de estudos no tema. 
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Danaê Fernandes

1

Não é acidente: custos com sinistros 
de ciclistas e simulação de estratégias 
na cidade de Londrina - PR



1. Introdução
A insegurança no trânsito é considerada um dos maiores obstá-
culos para o desenvolvimento dos modos ativos de transporte, 
entre eles, a bicicleta (WAHLGREN; SCHANZ, 2011). Até pouco 
tempo atrás, as mortes e lesões ocasionadas durante o deslo-
camento de pessoas eram entendidas socialmente como fata-
lidades, uma casualidade imprevisível do destino. Esse enten-
dimento mudou, abrindo novas possibilidades de expansão do 
transporte por bicicleta.
 O ano de 2020 foi marcado pela Declaração de Estocolmo, 
formulada na 3ª Conferência Ministerial Global sobre Segurança 
no Trânsito, onde líderes de cerca de 140 países se comprome-
teram a reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 
2030.
 Em decorrência disso, o Brasil reformulou o Plano Nacional 
de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), a Lei 
Federal n. 13.614/2018, incluindo a Abordagem de Sistemas Se-
guros e a Visão Zero, que determinam que nenhuma morte ou 
lesão grave no trânsito é considerada aceitável, entendendo a 
preservação da vida como uma prioridade na política pública de 
mobilidade e transporte. 
 Um trânsito violento não diminui apenas a atratividade e a 
qualidade de vida no país, mas traz sérias implicações econômi-
cas, já que o custo anual estimado dos sinistros de trânsito para 
países como o Brasil é da ordem de 3% de seus respectivos Pro-
duto Interno Bruto (PIB) (WHO, 2021). Em sua revisão mais re-
cente, o Pnatrans estimou uma economia de aproximadamente 
R$ 290 bilhões ao evitar mortes em sinistros1 de transportes de 
cerca de 86 mil pessoas em um horizonte de dez anos (BRASIL, 
2021). 
 Ainda no ano de 2020, o seguro obrigatório de danos pesso-
ais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) 
pagou mais de 210 mil indenizações por invalidez permanente e 
33,5 mil mortes em decorrência de sinistros de transportes no 
Brasil (SEGURADORA LÍDER, 2021).  
 No compromisso de reduzir as taxas globais de fatalidades, 
faz-se necessário repensar as condições de tráfego de bicicletas, 

1 Embora o termo “acidente de trânsito” ainda exista, este trabalho reconhece a evitabilidade das ocorrências 
 e se utiliza de termos atuais (cf. NBR n. 10.697/2020).
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já que a letalidade do transporte por bicicleta vem registrando um acréscimo anual 
no país, enquanto outros modos de transporte registram queda nas taxas de fatali-
dades (DATASUS, 2022).
 Dessa forma, é indicado um esforço nacional para o incremento de segurança 
viária específica aos ciclistas, como a adequação da infraestrutura, o reforço da 
sinalização, e a reformulação de normativas e manuais para a priorização de bicicle-
tas. 
 O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsá-
vel por estudos técnicos para a resolução de problemas relacionados ao tráfego 
multimodal de pessoas e bens no Brasil, deixa claro que uma grande proporção 
das ocorrências envolvendo ciclistas em meio urbano acontece em cruzamentos 
(DNIT, 2010). As quatro situações mais comuns de sinistros de trânsito apontadas 
pelo órgão são: travessias urbanas, interseções, curvas, pontes e viadutos (DNER, 
1998).
 Ainda que sejam apontadas fragilidades quanto à segurança cicloviária em in-
terseções, a representatividade numérica de sinistros em cruzamentos de vias 
é dificilmente calculada, seja por imprecisão do local de registro das ocorrên-
cias ou por poucos estudos em território brasileiro. Em Nova Iorque, por exem-
plo, foi observado que 60% de todos os sinistros envolvendo ciclistas ocor-
reram a menos de 20 metros de um cruzamento (ASGARZDEH et al., 2017).  
 Nesse sentido, entende-se que existem lacunas na segurança dos ciclistas nas 
interseções viárias que, consequentemente, podem diminuir o potencial ciclável de 
uma localidade, bem como influenciar negativamente no orçamento público desses 
municípios (VANDENBULCKE; THOMAS; PANIS, 2014).
 Partindo do pressuposto de que a administração pública pode subestimar os 
custos monetários decorrentes dos sinistros, e com o intuito de participar do esfor-
ço coletivo para a diminuição de ocorrências de trânsito envolvendo ciclistas, este 
estudo propõe-se a apresentar exemplos de ações em interseções urbanas cujo 
potencial de incrementar a segurança viária pode ser visto como um investimento 
econômico para as cidades. 
 Para isso, foi realizada uma atualização de valores sobre o custo econômico-mo-
netário de um sinistro de trânsito, levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA; ANTP, 2003). Debruçou-se, então, na estimação dos custos com 
ocorrências de trânsito envolvendo ciclistas feridos na área urbana de Londrina-PR.
 Londrina é um município de 580 mil habitantes localizado no norte do Paraná. 
O Paraná detém o terceiro maior índice de motorização dentre todos os estados 
do país, de 71 veículos a cada 100 habitantes, perdendo apenas para Roraima (86) 
e Santa Catarina (77). Ademais, o município de Londrina possui a mesma taxa de 
motorização do estado, de 71 veículos a cada 100 habitantes (SENATRAN, 2021), 
tornando Londrina representativa em relação a seu estado.
 Valeu-se de dados quantitativos para determinar o custo de sinistros de trânsito 
envolvendo ciclistas no município, com ênfase no ano de 2020, devido à disponibi-
lidade de dados consolidados e também por ser o ano marcado pela retirada, sob 



protestos dos ciclistas, da ciclovia de um dos principais eixos de Londrina, a Aveni-
da Ayrton Senna (FOLHA DE LONDRINA, 2020a).
 O intuito deste trabalho é fortalecer a discussão de que o preço da violência no 
trânsito é possivelmente subestimado, seja por danos ao patrimônio público ou ao 
indivíduo envolvido no sinistro de trânsito, já que implica custos ocultos, como as 
sequelas das vítimas e perda de produção. 
 Na tentativa de delinear objetivamente as perdas e dispêndios relaciona-
dos aos sinistros de ciclistas em Londrina, o leitor é convidado a refletir sobre 
o custo das escolhas de transporte e sobre a forma de construção das nossas 
cidades, incitando novos estudos a fornecerem estimativas econômicas capa-
zes de atrair investimentos para tornar os ambientes urbanos mais seguros e 
inclusivos ao transporte por bicicleta, além de repensar as opções de dispositi-
vos moderadores de tráfego previstos nas leis e normativas vigentes no país. 
 Na próxima seção, o presente estudo se debruça sobre o custo econômico-fi-
nanceiro de uma ocorrência de trânsito envolvendo ciclistas, corrigindo os valores 
obtidos pelo Ipea e ANTP (2003) de acordo com o IPCA acumulado anual. 
 A seguir, na terceira seção, é realizada uma estimativa de custos na cidade de 
Londrina, com o emprego de ferramentas de geoprocessamento e espacialização 
do banco de dados dos sinistros registrados pelo Corpo de Bombeiros.  Demons-
tra-se a relevância das interseções como local de fragilidade no sistema ciclável, 
tanto em número de ocorrências como em gravidade das lesões. São estudadas as 
cinco interseções que registraram atendimento emergencial de ciclista com lesão 
grave e sinais vitais instáveis, com cálculo do triângulo de visão2 e proposta de in-
tervenções viárias de baixo custo.
 Por fim, a quarta seção apresenta conclusões sobre a importância de medidas 
de controle de velocidade em interseções urbanas, abrindo caminhos para novas 
pesquisas nos temas de segurança viária e ciclabilidade.

2. O custo de um sinistro de trânsito
Em 2020, o Brasil registrou em norma técnica a mudança de entendimento do 
termo acidente de trânsito, adotando a expressão sinistro de trânsito para qualificar 
incidentes no tráfego com a publicação da NBR n. 10.697 (ABNT, 2020).
 Embora o termo “acidente de trânsito” ainda exista, entende-se que, quando 
nos referimos a eventos lesivos no trânsito, como colisões e atropelamentos, a 
maioria poderia ser evitada (RIZZOTTO, 2010). 
 Diferentemente de algo inevitável e que não pode ser previsto, os fatores gera-
dores de sinistros no trânsito são amplamente conhecidos e classificados na NBR 
n. 10.697 como sendo: fatores externos; fatores humanos; fatores operacionais; 
fatores veiculares; fatores viários. 

2 O cálculo de triângulo de visão permite avaliar se o tempo de resposta do ciclista em uma interseção está 
 contido dentro dos limites seguros e será apresentado no decorrer do trabalho.
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 Os fatores externos se referem às condições climáticas, ambientais, da nature-
za, objetos ou animais. Os fatores humanos relacionam-se aos comportamentos do 
condutor, passageiro ou pedestre. Os fatores operacionais abordam o mau posicio-
namento ou amarração de cargas e/ou cargas incompatíveis com as especificações 
do veículo. Os fatores veiculares são relativos à falha no veículo, negligência na 
manutenção ou defeito de fabricação.
 Por fim, os fatores viários, que são abordados neste trabalho, versam sobre as 
características ou deficiências na via ou na sua sinalização, responsáveis pela ocor-
rência do sinistro (ABNT, 2020).
 O cálculo do custo de uma ocorrência de trânsito pode ser considerado um mé-
todo polêmico, já que não é possível calcular o que representa a perda de vidas, o 
choque, os danos psíquicos e o estresse traumático vividos por familiares e vítimas 
de sinistros de trânsito. No entanto, existem custos econômico-financeiros que 
têm impacto direto para o orçamento público e para a sociedade como um todo, 
além dos envolvidos na ocorrência. Tais custos podem ser estimados por meio de 
métodos de cálculo específicos, cuja função é conduzir políticas públicas de segu-
rança viária. 
 Um esforço conjunto do Ipea, Denatran e ANTP resultou, no ano de 2003, no 
cálculo do custo dos sinistros de trânsito em municípios brasileiros (IPEA; ANTP, 
2003). No ano do estudo, foi estimado o custo anual de R$ 5,3 bilhões para o con-
junto das aglomerações urbanas brasileiras, o que representaria cerca de 0,4% do 
PIB do país na época.
 No método de cálculo do Ipea e ANTP (2003)3, os custos totais dos sinistros 
resultam do somatório de custos diretos, indiretos e de um valor associado ao cus-
to da redução do número de vítimas de sinistros de trânsito, também envolvendo 
custos diretos e indiretos bem como custos humanos.
 Em média, o método de cálculo utilizado neste trabalho atribui cerca de 42,8% 
do custo à perda de produção, 30% sobre danos à propriedade (veículos, equipa-
mento urbano, propriedade de terceiros), 15,9% aos custos médico-hospitalares 
(resgate, tratamento médico e reabilitação), e 11,3% a outros custos (judiciais, con-
gestionamento, previdenciário, remoção de veículos, outros meios de transporte, 
atendimento policial, agente de trânsito, impacto familiar). O Gráfico 1 ilustra essa 
proporção.

3 Ct = Cd +Ci + d

 Em que: Cd = custos diretos; Ci = custos indiretos; d = custo humano
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Gráfico 1 • Componentes de custos no método Ipea/ANTP (2003)

 Considerando que os custos utilizados foram dimensionados para o ano de 
2001 e que o próprio elaborador do estudo aponta que tais custos com sinistros de 
trânsito devem ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), por se tratar do índice oficial da inflação do Brasil (IPEA, 2020), os valores 
foram atualizados de acordo com a variação percentual acumulada entre os anos de 
2001 e 2020 (IBGE, 2022), conforme Tabela 1. Comparando os custos de ocorrên-
cias sem vítimas, com feridos e com mortos, nota-se uma proporção de 1:5:44, ou 
seja, o custo calculado de uma ocorrência de trânsito urbana que envolve feridos é 
5 vezes superior ao custo de uma sem vítimas, e o custo de uma ocorrência com 
mortes é 44 vezes superior. Assim, utilizou-se a diferença de custos entre os tipos 
de ocorrência de trânsito como fator de ponderação, como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 • Custo médio dos sinistros de trânsito nas aglomerações 
urbanas brasileiras, por tipo, em 2001

Outros
custos
11,3%

Custos
médicos

15,9%

Danos à
propriedade

30%

Perda de
produção

42,8%

Fonte: elaboração da autora com base em Ipea e ANTP, 2003.
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Tipo de ocorrência

Custo por vítima (R$) em 2020*

Custo por ocorrência (R$) em 2020*

Fator de ponderação

Sem vítimas

-

10.007

1

Com feridos

43.666

53.566

5

Com mortos

336.584

443.254

44

*Calculado pelo Ipea e ANTP (2003) e corrigido pela autora utilizando o IPCA acumulado anual.



 Considerando que os fatores geradores de sinistros no trânsito são evitáveis e 
que nenhuma morte no trânsito deveria ser aceitável (BRASIL, 2021), nota-se que 
os custos da negligência se elevam conforme a gravidade do sinistro.

2.1 Sinistros de ciclistas em Londrina-PR
Londrina pode ser considerada uma cidade representativa no estado, considerando 
o índice de motorização idêntico ao estadual, de 71 veículos a cada 100 habitantes.
 Embora o índice de motorização não seja suficiente para explicar o número de 
ocorrências de sinistros de trânsito, Londrina também apresenta um PIB per capita 
semelhante ao do estado do Paraná. O PIB per capita do município para o ano de 
2010 foi de R$ 21.360 (IBGE, 2010), sendo que o estado do Paraná apresentou um 
PIB per capita de R$ 21.562 (IBGE, 2010). 
 A proximidade entre o PIB per capita do município estudado e o estadual au-
menta a relevância do estudo, já que existe uma associação entre PIB per capita e 
a mortalidade de trânsito comprovada por Pinheiro et al. (2021). 
 A relação entre o total de ocorrências recebidas pelo Corpo de Bombeiros no 
estado do Paraná e na cidade de Londrina foi de 82.876 e 6.141, respectivamente, 
somando os anos de 2020 e 2021 (Figura 1). Dentre as ocorrências, 7% de todos 
os sinistros de trânsito estaduais envolveram ciclistas. Em se tratando do município 
de Londrina, o registro de sinistros envolvendo ciclistas correspondeu a 5% do total 
de ocorrências atendidas.

Figura 1 • Ocorrências com vítimas registradas pelo Corpo de Bom-
beiros em Londrina e no Paraná

 Ainda que Londrina detenha um percentual de sinistros de trânsito envolvendo 
ciclistas abaixo da média estadual, esse dado pode não ser tão positivo. Cerca de 
9 mil viagens diárias são realizadas pelo modo bicicleta na cidade, de acordo com a 
Pesquisa Origem Destino (IPPUL, 2021), o que representa apenas 1,1% do total de 
viagens4. 
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4 Em relação ao total de viagens realizadas em Londrina, participação do modo bicicleta está abaixo da média 
 nacional para municípios do mesmo porte (ANTP, 2020).

Fonte: elaboração da autora com base em Bombeiros, 2022.

2020 e 2021

PARANÁ
82.876
Total de sinistros de trânsito atendidos pelos Bombeiros

LONDRINA
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7%
sinistros com

CICLISTAS



20     Desafio Mobilidade 5

 Assim, embora os ciclistas representem apenas 1,1% das viagens totais, cor-
respondem a 5% dos sinistros de trânsito, evidenciando injustiças e, por conse-
guinte, a relevância de estudar esse grupo.
 Londrina não é uma cidade especialmente favorável às políticas cicloviárias. 
Contrária à recomendação da Organização Mundial de Saúde, que encoraja a utiliza-
ção da bicicleta e ampliação do espaço cicloviário como medidas de enfrentamento 
ao Covid-19 (WHO, 2020), Londrina proibiu temporariamente a utilização de ciclo-
vias como medida de combate à pandemia por meio do Decreto n. 1.049/2020, sob 
pena de multa (LONDRINA, 2020a). 
 O município de Londrina conta com cerca de 49 quilômetros de infraestrutura 
ciclável executada, entre calçadas compartilhadas, ciclorrotas, ciclovias segregadas 
e ciclofaixas (IPPUL, 2021). Por meio de geoprocessamento, é possível estimar que 
a malha viária urbana do município é de aproximadamente 3.400 quilômetros em 
extensão linear, e que apenas 1,44% da rede viária urbana de Londrina é dotada 
de alguma infraestrutura específica para bicicletas. A critério comparativo, a média 
das capitais do Brasil é de 3,1% de malha cicloviária em relação à malha viária total, 
sendo que o Rio de Janeiro apresenta 6,59%; Curitiba, 4,52%; e São Paulo, 3,2% 
(G1, 2018).
 Considerando que o ciclista compartilha 98,56% da rede viária londrinense sem 
nenhuma infraestrutura ciclável executada, demanda-se atenção às características 
viárias comuns aos diferentes modos de transporte, pois são determinantes para a 
ciclabilidade do município.
 Analisando os dados do Corpo de Bombeiros, entre 01/01/2020 e 28/09/2021, 
foram registradas 430 ocorrências de trânsito envolvendo ciclistas em Londrina. 
Esse período de análise se refere aos dados consolidados mais recentes disponí-
veis para o estudo, e oferece uma visão ampla do ano de 2020, considerando o ano 
completo. 
 Dentre as 430 ocorrências, 43% foram referentes à colisão de veículos. Desse 
tipo de ocorrência, resultaram 100% dos óbitos no local e 62% das lesões graves 
com risco à vida. Cada um dos 430 registros de ocorrências foi mapeado5 de acordo 
com o número, logradouro e ponto de referência tabulado pelo socorrista.
 Os dados utilizados são registros do atendimento emergencial às ocorrências, 
em que foi identificado o grau de lesão da vítima no instante do atendimento, de 
acordo com o padrão do Corpo de Bombeiros do Paraná. Nessa classificação, o 
nível de lesão varia do Código 1 ao Código 4.
 O Código 1 é referente a ferimentos leves, ou seja, pessoas com escoriações 
e sinais vitais estáveis. O Código 2, sendo ferimentos considerados graves, mas 
sem risco à vida, envolvendo lesões expostas e sinais vitais estáveis. No Código 3, 
os ferimentos são graves com risco à vida, com lesões não aparentes e sinais vitais 
instáveis. Por sua vez, o Código 4 é referente ao óbito no local. 

5 Utilizando o software de geoprocessamento QGis versão 3.18.3. 



 O número de vítimas atendidas, de acordo com o tipo de ocorrência e grau de 
lesão, é disposto na Figura 2.

Figura 2 • Mapa de Londrina com vítimas atendidas pelos Bombei-
ros em ocorrências envolvendo ciclistas nos anos de 2020 e 2021

 Entretanto, é necessário registrar os limites desses registros, complementan-
do-os com uma análise dos dados do Sistema Único de Saúde, embora este último 
banco de dados não tenha registros consolidados tão recentes quanto o Corpo de 
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Fonte: elaboração da autora com base em Bombeiros, 2022.
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Bombeiros. Pelo Datasus, os registros disponíveis mais recentes datam de 2019, 
até o fechamento deste trabalho.
 Em análise aos dados de óbitos por causas externas referente ao grupo “CID10: 
ciclista traumatizado em um acidente de transporte em Londrina” durante o perí-
odo de 1996 a 2019, nota-se que 289 ciclistas perderam a vida em sinistros de 
trânsito na cidade, apontando a média de um óbito de ciclista por mês.
 Na análise de dados, a maior letalidade dos ciclistas na cidade revelou ser de 
colisões com automóveis do tipo pick up ou caminhonete, responsável por mais de 
41% do total de óbitos, seguido por quedas (18%), colisão com transporte pesado 
e ônibus (18%), colisão com motocicletas (10%) e 13% de outras colisões (DATA-
SUS, 2022).
 De acordo com o Datasus, é possível perceber uma taxa relevante de óbitos de 
ciclistas no hospital, extrapolando o limite de registro dos socorristas do Corpo de 
Bombeiros, conforme exposto no Gráfico 2.

Gráfico 2 • Óbitos Grupo CID10: ciclista traumatizado em acidente 
de transporte em Londrina-PR

 
 Considerando os registros disponibilizados pelo Datasus, referentes aos anos 
de 1996 a 2019, conclui-se que cerca de 70% dos óbitos ocorreram no hospital, ou 
seja, apenas 30% ocorreram em domicílios, vias públicas ou outros locais.
 Ainda que mais numerosos, os dados do Datasus não fornecem o local da ocor-
rência, o que é imprescindível para este estudo. Dessa forma, foram utilizados os 
registros do Corpo de Bombeiros, que descrevem o local da incidência do sinistro, 
porém só consideram como ocorrência fatal aquela cujo óbito ocorreu em via públi-
ca ou no momento do socorro prestado. Ainda assim, salienta-se que os registros 
de óbitos do Corpo de Bombeiros não compreendem falecimentos posteriores ao 
socorro prestado, como os ocorridos no hospital.
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Fonte: elaboração da autora com base em Datasus, 2022.
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2.2 Custo dos sinistros com ciclistas em Londrina-PR
Com o valor médio calculado por sinistro de trânsito, desejou-se estimar o gasto do 
município de Londrina com ocorrências envolvendo ciclistas. 
 As ocorrências geolocalizadas foram ponderadas segundo a proporcionalidade 
de custo com ocorrência estimada pelo Ipea e ANTP (2003), tendo por base de fator 
1 as ocorrências sem vítimas, o fator 5 os sinistros com vítimas e o fator 44 onde 
ocorreram óbitos. O resultado é apresentado na Figura 3.

Figura 3 • Mapa de calor dos custos de ocorrências com ciclistas
 

 Percebe-se que existem focos de ocorrências, afetados pela quantidade e pela 
gravidade de sinistros. Assim, pode-se ter uma ideia das áreas prioritárias para in-
tervenções, ainda que nenhuma lesão em ocorrência de trânsito deva ser conside-
rada natural ou inevitável. 
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Fonte: elaboração da autora com base em Bombeiros, 2022.
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1
5
44



 Para estimar o custo anual com as vítimas em ocorrências envolvendo ciclistas, 
considerou-se o ano de 2020, pela disponibilidade de dados consolidados de 1 ja-
neiro a 31 dezembro. Em 2020, foram 247 vítimas, sendo 3 mortos e 244 feridos, 
conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 • Custo médio com vítimas de ocorrências com ciclistas na 
cidade de Londrina no ano de 2020

 Conclui-se que o custo estimado com vítimas de ocorrências envolvendo ciclis-
tas feridos e mortos na cidade de Londrina, no ano com fechamento de dados mais 
recente (2020), foi superior a 11,6 milhões de reais. 
 No mesmo ano de 2020, Londrina inaugurou um viaduto para desafogar o fluxo 
de veículos na rotatória da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Leste Oeste. 
O custo da obra foi de 18,1 milhões de reais (LONDRINA, 2020b). Para ilustrar essa 
ordem de grandeza, e considerando que o custo de 1 metro linear de ciclovia na 
cidade foi de R$ 146,94 (LONDRINA, 2020b), essa verba poderia ter custeado a im-
plantação de ciclovias segregadas em 123 quarteirões da área central, por exemplo, 
o que equivaleria a toda a região central da cidade.
 Percebe-se assim que os custos urbanos com deslocamentos inseguros para 
ciclistas podem não ser tão claros, e que as demandas por infraestrutura ainda prio-
rizam os veículos individuais. Esse fato antagoniza os preceitos da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, a Lei Federal n. 12.587/2012, que determinou o foco do pla-
nejamento da infraestrutura urbana destinado aos deslocamentos não motorizados, 
além da dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas e destinação de receitas 
específicas.
 Quando ampliadas as estimativas remontando a promulgação da Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana, os custos com ocorrências ultrapassam os 21 milhões 
de reais, contabilizando apenas as vítimas fatais nos sete anos posteriores à pro-
mulgação da Lei, como mostra a Tabela 3.
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*Cálculo do Ipea e ANTP (2003)6, corrigido pela autora utilizando o IPCA acumulado anual.

Tipo de 
ocorrência

Com mortos
Com feridos

Custo por vítima 
(R$) em 2020*

336.584
43.666

Total

Número de 
vítimas

3
244

Custo 
estimado (R$)

1.009.753,00
10.654.618,84

11.664.371,84

6 Detalhes da composição de custo estão disponíveis em Ipea e ANTP (2003).
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Tabela 3 • Óbitos de ciclistas traumatizados em acidente de trans-
porte e custo das fatalidades, de 2012 a 2019*

 Analisando exclusivamente os dados de ciclistas que vieram a óbito após a 
promulgação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, pode-se afirmar que são 
gastos mais de 2,6 milhões de reais anualmente em Londrina, entre despesas di-
versas. Esse custo seria muito maior com a inclusão dos custos com vítimas não 
fatais.
 Ainda, percebe-se que, mesmo após a promulgação da Lei Federal 
n. 12.587/2012, mais de nove ciclistas perderam a vida por ano no trânsito de Lon-
drina, revelando que as diretrizes previstas em lei não alteraram o padrão de inse-
gurança na circulação de bicicletas.

Fonte: Datasus (2022) e Ipea e ANTP (2003), dados compilados pela autora e ajustados ao 
IPCA acumulado anual correspondente.

Ano

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Custo com fatalidades de 
ciclistas em Londrina

R$ 2.180.280,48

R$ 1.616.394,54

R$ 1.720.005,43

R$ 1.631.597,15

R$ 3.468.449,23

R$ 3.570.768,48

R$ 4.013.394,99

R$ 2.898.257,75

R$ 21.099.148,08 Total

Número de 
óbitos

10

7

7

6

12

12

13

9

*Até o fechamento do trabalho, não havia dados disponíveis para os anos de 2020 e 2021



3. Interseções e insegurança cicloviária
De posse dos dados de sinistros, foi criado um buffer7 de 20 metros em cada inter-
seção da rede viária, de modo a identificar as ocorrências registradas próximas às 
interseções. As ocorrências são apresentadas na Figura 4.

Figura 4 • Espacialização das ocorrências registradas pelos Bombei-
ros envolvendo ciclistas na cidade de Londrina

7 Neste caso, foi gerado um ponto em cada intersecção da malha viária de Londrina. Ao redor de cada ponto, 
 foi feito um círculo (buffer) com 20 m de raio.
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Fonte: elaboração da autora com base em Bombeiros, 2022.

Sinistros com ciclistas

Ocorrência a menos de 
20m da interseção

Ocorrência a mais de 
20m da interseção

H



 Das 430 ocorrências mapeadas entre os anos de 2020 e 2021, cerca de 34% 
aconteceram a menos de 20 metros de uma interseção. Respondendo a um terço 
dos sinistros, as interseções são consideradas pontos frágeis de segurança viária.
 Nos anos de 2020 e 2021 foram registrados 3 óbitos em via pública (lesão Códi-
go 4) de ciclistas em Londrina, e 13 sinistros com vítimas graves, nos quais ciclistas 
apresentavam sinais vitais instáveis quando socorridos (lesão Código 3). Dentre 
esses 13 sinistros de alta gravidade, 5 deles ocorreram a menos de 20 metros de 
uma interseção. A Figura 5 apresenta os sinistros estudados.

Figura 5 • Colisões envolvendo ciclistas com lesão grave em Londrina

 
Adotou-se como cenário de intervenção justamente as interseções que registraram 
lesões Código 3. Foram realizadas visitas locais a fim de identificar eventuais pro-
blemas concernentes à segurança viária, bem como propor soluções capazes de 
moderar o tráfego e, quiçá, reduzir sinistros. As visitas incluíram medições in loco 
das cinco interseções apresentadas na Figura 5, com largura das vias e calçadas. 
As imagens, obtidas por drone, foram dimensionadas em seu tamanho real no sof-
tware AutoCad, de forma a preservar a angulação das vias, conforme exemplificado 
com a interseção 1 na Figura 6.

Fonte: elaboração da autora com base em Bombeiros, 2022.
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Colisões em Londrina-PR

Ciclista com lesão grave em 2021
Ciclista com lesão grave em 2020

Ocorrência a menos de 20m 
de interseção

Interseções
Análise de
Triângulo 
de Visão

R. Verginio Marchezin
(AUTO x BICI  21:14) SIM

1

Av. Celso Garcia Cid
(MOTO X BICI  08:26)

NÃO2

R. José Mendes da Silva
(AUTO x BICI  18:26)3

SIM

R. Adelina F. de Menezes
(AUTO x BICI  17:11)5

SIM

R. José Santiago Queiroz
(AUTO x BICI  16:40)4 NÃO
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Figura 6 • Dimensionamento da interseção n° 1

 Esse procedimento de medições foi realizado para compreender as geometrias 
e os pontos de conflito de cada interseção, e também para realizar os cálculos de 
triângulo de visão das interseções 1, 3 e 5 discutidas nas seções seguintes. A análi-
se de triângulo de visão é apropriada para cruzamentos de vias não semaforizados.
 Nos casos da interseção 2, um cruzamento de via com semáforo, e da interse-
ção 4, que não possui cruzamento de via (Figura 5), foi aplicada análise de outros 
elementos da via.

3.1 Triângulo de visão nas interseções
Os cálculos de triângulo de visão possibilitam checar a velocidade de aproximação 
entre veículos motorizados e bicicletas, a fim de aferir as distâncias de parada, 
frenagem e tempo de travessia necessários para a passagem de um ciclista em 
segurança, conforme o exemplo da Figura 7.

Figura 7 • Triângulo de visão na interseção n° 1

Fonte: elaboração da autora.

Ponto de conflito

Fonte: elaboração da autora.

Ponto de decisão
do ciclista

Veículo em
aproximação

b

a
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 De forma simplificada, o triângulo de visão consiste nas distâncias mínimas 
antes de uma colisão, considerando dois objetos em movimento. Neste trabalho, 
foram utilizados os cálculos de triângulo de visão desenvolvidos pela American 
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2012), de 
acordo com o manual de projeto geométrico de travessias urbanas (DNIT, 2010), 
de modo a verificar as velocidades máximas a serem praticadas de acordo com a 
visibilidade de cada interseção.
 Quando aplicados os cálculos de triângulo de visão (AASHTO, 2012) às três 
interseções não semaforizadas do estudo, percebemos que as velocidades pratica-
das na via podem ser consideradas o elemento fundamental para a segurança na 
interseção. As velocidades simuladas nos cálculos foram de 30, 40 e 50 km/h, por 
se tratar de velocidades urbanas. Os resultados estão dispostos na Tabela 4.

Tabela 4 • Cálculo do triângulo de visão dos cruzamentos de vias não 
semaforizados, para 30, 40 e 50 km/h

 Considerando a velocidade do ciclista como 10 km/h, a velocidade de aproxima-
ção do veículo foi simulada de formas distintas, de acordo com a possibilidade do 
triângulo de visão. Como não se trata de cálculos projetuais, mas sim de interse-
ções existentes em espaço urbano consolidado, podemos conferir a possibilidade 
ou impossibilidade de alocação, medida em metros, de um triângulo de visão livre 
de obstruções.
 Ressalta-se que o cálculo do triângulo de visão é relevante para interseções 
com cruzamento de vias e ausência de semaforização, pois, nesse caso, existe um 
ponto crítico conhecido como “ponto de decisão”. Trata-se do importante momen-
to em que o ciclista decide seguir adiante na interseção ou parar a bicicleta, e que 
qualquer alteração brusca no trajeto após esse ponto pode levar à colisão. 
 A interseção n° 1 é referente ao cruzamento da Rua Vergínio Marchezini, com 
9,5 metros de largura, e da Rua Geraldo Gonçalves da Costa, com 6 metros de 
largura. As vias não apresentam sinalização de velocidade, mas trata-se de uma 
interseção de via local com via coletora, equivalente a 30 km/h e 40 km/h, de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: elaboração da autora com base em AASHTO (2012).

Interseção 1

30 km/h

22,6m

9,8m

18,6m

9,1m

19,8m

9,3m

40 km/h

30,2m

10,9m

24,8m

10,4m

26,4m

10,6m

50 km/h

37,7m

12,4m

31m

12m

33m

12,2m

Interseção 3

Interseção 5

a

b

a

b

a

b



Pode-se perceber que a velocidade praticada na via é definidora do triângulo de 
visão na interseção, e que não é possível enquadrar um triângulo adequado para 
velocidades acima de 30 km/h, devido ao alinhamento residencial. Essa conclusão 
é ilustrada na Figura 8.

Figura 8 • Triângulo de visão da interseção n° 1 para as velocidades 
viárias simuladas

 
 Na interseção n° 3, referente a Rua José Mendes da Silva e Rua Ruth Ferreira 
de Souza, ambas com 6,8 metros de largura e 3 metros de calçadas, foi possível 
identificar boa visibilidade no momento do cruzamento, especialmente quando não 
há veículos estacionados. Novamente, não há sinalização de velocidade máxima, 
mas tratando-se de interseção de duas vias locais, considera-se de 30 km/h (BRA-
SIL, 1997). 
 A angulação e o recuo dos muros nas esquinas permitem a visibilidade do ci-
clista, desde que a aproximação dos veículos seja de até 50 km/h de um lado e 40 
km/h do outro, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9 • Triângulo de visão da interseção n° 3 para as velocidades 
viárias simuladas
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Fonte: elaboração da autora.

Fonte: elaboração da autora.
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 Também para a interseção n° 5, não é notada a sinalização de velocidade, mas 
tratando-se de interseção de duas vias locais, considera-se de 30 km/h de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro. Esse cruzamento se refere à Rua Adelina F. 
de Menezes com a Rua dos Agrônomos, a primeira com 6,9 metros de largura e 
calçadas de 2,2 metros, e a segunda com 7,6 metros de largura e calçadas de 1,5 
metros.
 Nesse caso, é necessário garantir a velocidade máxima de circulação na via em 
30 km/h, caso contrário, o alinhamento predial impede a visualização de veículos 
em velocidades de aproximação superiores, conforme mostra a Figura 10.

Figura 10 • Triângulo de visão da interseção n° 3 para as velocidades 
viárias simuladas

3.2. Intervenções orientadas à segurança viária e seus custos
Com o cálculo de triângulo de visão e o reconhecimento das interseções, foram 
sugeridas intervenções viárias que prezam pela contenção das velocidades auto-
motivas para os limites previstos em lei. Assim, cada uma das cinco interseções 
onde ocorreram ferimentos graves em ciclistas recebeu uma proposta.
 Nota-se que nenhuma das propostas apresentadas a seguir exige mudança 
dos limites de velocidade já dispostos pela administração pública, tampouco são 
soluções complexas que demandem a requalificação de todo o espaço viário. Na 
realidade, buscaram-se intervenções que tenham respaldo legal e normativo, cuja 
execução está amparada pela capacidade técnica de qualquer município. 
 Dentre as 5 interseções que apresentaram sinistro de ciclista com lesão grave, 
4 envolveram vias locais. Esse fato é curioso, pois de acordo com o Código de Trân-
sito Brasileiro, a velocidade máxima de circulação em via local é de 30 km/h. Nessa 
velocidade, um atropelamento com lesão grave seria estatisticamente incomum 
(ROSÉN; SANDER, 2009), o que reforça a probabilidade de os veículos envolvidos 
estarem em velocidades superiores ao limite permitido.
 As propostas para cada interseção são detalhadas nas próximas seções.

Fonte: elaboração da autora.



32     Desafio Mobilidade 5

3.2.1 Interseção 1
Embora a Rua Virgínio Marchezini seja uma via coletora, não possui demarcação de 
faixas, e sua operação de uma faixa por sentido torna ambas as faixas demasiada-
mente largas e propícias a altas velocidades. A Rua Geraldo Gonçalves da Costa é 
uma via local, bem sinalizada (Figura 11).

Figura 11 • Interseção n° 1

 Para assegurar a velocidade de 30 km/h dessa interseção, pode-se dividir a lar-
gura de 9,5 metros em 3 pistas, pois o estreitamento de pistas induz à diminuição 
de velocidades. Também pode-se combinar outra medida acalmadora de tráfego, 
como uma minirrotatória, exemplificada na Figura 12.

Figura 12 • Medidas para limitar as velocidades na interseção n° 1

Fonte: elaboração da autora.

Fonte: elaboração da autora.

Rua Geraldo Gonçalves da Costa (6m)

Rua Virgínio Marchezini (9,5m)
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 A execução de uma minirrotatória em tachões e a adequação de sinalização 
viária, como exemplificado na Figura 12, custaria cerca de R$ 8.200,00, de acordo 
com a Tabela 5.

Tabela 5 • Custos estimados da proposta na interseção n° 1

3.2.2 Interseção 2
A interseção n° 2 é referente ao cruzamento da Rua Santa Terezinha com a Avenida 
Celso Garcia Cid, ambas vias arteriais, onde já existe semáforo, faixas de pedestres 
e sinalização horizontal e vertical (Figura 13). 

Figura 13 • Interseção n° 2

 Entretanto, é notado um fluxo veicular contínuo, garantido pelo tempo semafó-
rico que não prevê travessia de pedestres. Nesse sentido, a proposta considera a 
semaforização para pedestre e a instalação de radar de velocidade com detecção 
de avanço de semáforo, conforme ilustrado na Figura 14.

Fonte: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
de Londrina, 20228.

Implantação de 80 tachões

Sinalização horizontal

Sinalização vertical

R$

1.600,00

2.600,00

4.000,00

8.200,00Total

Itens

8 Dados cedidos à autora.

Fonte: elaboração da autora.
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Figura 14 • Dispositivos eletrônicos para a interseção n° 2

 Para a proposta da interseção 2, o custo de um radar é de R$ 3.395,19 para 
cada faixa fiscalizada, por mês. Considerando o custo de um ano de radar em 4 fai-
xas, somado à adição do semáforo para pedestre e à sinalização vertical, a proposta 
está estimada em cerca de R$ 174.474,60, conforme Tabela 6.

Tabela 6 • Custos estimados da proposta na interseção n° 2

Fonte: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
de Londrina, 20229.

Radar de velocidade 
e avanço de sinal

R$

9.505,48

174.474,60Total

Itens

2.000,00

162.969,12* 
(*para 4 faixas, 
por 12 meses)

Adição de semáforo para 
pedestre no controlador de 

tráfego já existente

Sinalização vertical

9 Dados cedidos à autora.

Fonte: elaboração da autora.

Rua Santa Terezinha

Av. Celso Garcia Cid

Semáforo
pedestre

Radar

Semáforo
pedestre



Desafio Mobilidade 5     35

3.2.3 Interseção 3
Ainda que o triângulo de visão não seja um problema crítico nesta interseção de 
duas vias locais, a grande abertura da curva da Rua José Mendes da Silva para a 
Rua Ruth Ferreira de Souza permite a manobra de veículos em alta velocidade. Para 
disciplinar os movimentos de giro à esquerda, é sugerida a execução de uma ilha 
direcional do tipo “gota”, conforme ilustrado na Figura 15.

Figura 15 • Medida para disciplinar movimentos na interseção n° 3

 A pintura horizontal de ilha zebrada de aproximadamente 25 m² foi estimada 
pela Companhia Municipal de Trânsito de Londrina em cerca de R$ 500,00.
 Embora o cálculo de triângulo de visão aponte para a possibilidade de trafegar 
a 40 km/h nessa interseção, o Código de Trânsito Brasileiro determina a velocidade 
máxima para vias locais em 30 km/h. Entretanto, observando as larguras e a área 
livre de cerca de 32 metros, há margem para a prática de velocidades muito além 
da permitida, o que exige uma abordagem sistêmica ao longo de toda a via.

3.2.4 Interseção 4
A interseção n° 4, apresentada na Figura 16, é referente à conexão da Rua Antônio 
Teodoro de Camargo (via coletora) com a Rua José Santiago Queiroz (via local), 
sendo um local em declive, lindeiro à área de preservação de manancial. Foi a úni-
ca interseção onde não foi possível obter imagens por drone devido à vegetação 
arbórea densa.

Fonte: elaboração da autora.

31.6 metros
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Figura 16 • Interseção n° 4

 Existe uma somatória de elementos dificultantes da segurança viária nessa in-
terseção. Trata-se de uma interseção desprovida de calçadas e com problemas de 
drenagem pluvial, passando a sensação de estreitamento na curva de 90°. É notada 
a perpendicularidade da Rua Antônio Teodoro de Camargo com o córrego, ou seja, 
o traçado da via ignora a declividade do terreno, fazendo com que as águas de 
chuva ganhem velocidade no escoamento e que os veículos tenham dificuldade na 
frenagem que antecede a curva.
 Muitas propostas poderiam ser direcionadas para essa interseção. Entretanto, 
visando a uma medida simples que amplie a segurança cicloviária da interseção, é 
sugerido um sonorizador viário na descida da Rua Antônio Teodoro de Camargo, na 
porção que antecede a entrada na interseção. Essa medida tem o intuito de alertar 
o motorista para a entrada e incentivá-lo a diminuir a velocidade, conforme ilustrado 
na Figura 17.

Figura 17 • Sonorizador viário anterior à interseção n° 4

Fonte: elaboração da autora.

Rua Antônio Teodoro de Camargo

Fonte: elaboração da autora.

Sonorizador

Rua José Santiago Queiroz



 O custo estimado para a demarcação viária em tinta termoplástica extrudada, 
com microesfera de vidro, com espessura de 8 mm, de acordo com a NBR n. 
13.132 na cor branca, é de cerca de R$ 17,64 por m² (ITABERABA, 2020). Soman-
do-se a 4 placas de sinalização vertical, a R$ 500,00 cada, o custo da proposta é 
estimado em cerca de R$ 2.635,04.
 De acordo com a Resolução n. 601/2016 do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície da 
pista, de modo que provoque trepidação e ruído na passagem de veículos, com o 
objetivo de alertar o condutor para uma situação atípica à frente. O Código de Trân-
sito Brasileiro proíbe, no art. 94, a implantação de sonorizadores viários, possibili-
tando sua implantação apenas a critérios excepcionais e com estudos específicos. 
Entretanto, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 5.519/2019, que 
facilita a utilização desse dispositivo.

3.2.5 Interseção 5
A interseção n° 5 está localizada em uma área de reurbanização de assentamento 
precário, onde podemos perceber assimetrias nos recuos, alinhamentos e até na 
própria calçada. Na visita a essa interseção de duas vias locais, foi notada uma lom-
bada construída por iniciativa popular (Figura 18), dando indícios de que a população 
gostaria de reduzir a velocidade de circulação de veículos.

Figura 18 • Lombada irregular na interseção n° 5

 O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para execução de lombadas irre-
gulares e proíbe todas as ondulações transversais, sendo sua instalação permitida 
apenas por exceção e seguindo estudos técnicos específicos de acordo com a Re-
solução n. 600/2016 do Contran. Esse é um ponto que suscita discussões, pois a 
maior norma de trânsito vigente em território brasileiro dispõe de poucas soluções 
para conter as velocidades automotivas, e percebemos iniciativas populares tentan-
do coibir o excesso de velocidade.
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Fonte: elaboração da autora.

Lombada construída 
pela população
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De qualquer forma, é perceptível a ausência de sinalização horizontal e vertical nos 
arredores da interseção n° 5, sugeridas como medida de melhoria para esse cruza-
mento, conforme Figura 19.

Figura 19 • Melhorias de sinalização para a interseção n° 5

 A pintura de 4 faixas de pedestre em vias de 7 metros de largura custaria cerca 
de R$ 224,00, adicionando 4 placas de sinalização vertical a R$ 500,00 cada, a pro-
posta estaria estimada em cerca de R$ 2.224,00. Salienta-se que essa interseção 
deve cumprir rigorosamente a velocidade máxima de 30 km/h, como determinado 
no Código de Trânsito Brasileiro para vias locais, pois foi verificado no triângulo de 
visão que não há segurança em velocidades superiores.

3.3 Síntese das propostas de intervenção
As cinco intervenções sugeridas para as interseções que ocasionaram sinistros en-
volvendo ciclistas com lesões graves foram estimadas num total de aproximada-
mente 180 mil reais e estão sintetizadas na Figura 20.

Fonte: elaboração da autora.
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Figura 20 • Apresentação das propostas de intervenção e seus res-
pectivos custos

 Nota-se que a execução das intervenções propostas demanda trabalhos da 
Companhia Municipal de Trânsito de Londrina, cuja hora de trabalho dos funcio-
nários não foi possível ser considerada para a estimativa de custos. Ainda, não se 
pretende afirmar que a execução das propostas apresentadas seria suficiente para 
impedir novos sinistros por completo, pois assumiu-se um cenário ideal e controla-
do que não é uma realidade prática.
 Não obstante, é possível relacionar o alto custo dos dispositivos eletrônicos de 
radar e semáforo de pedestre em comparação às medidas de melhorias físicas e 
de sinalização. Obviamente, as tentativas populares de coibir a circulação de veícu-
los em alta velocidade, como a lombada irregular apresentada na interseção n° 5, 
advêm de necessidades coletivas por segurança viária que não foram supridas pelo 
Poder Público e necessitam de baixo custo de implantação.

Fonte: elaboração da autora.

Minirrotatória e
redistribuição de pistas

30
km/h

Vias coletora 
e local R$ 8.200,00

Semáforo pedestre
e redar

40
km/h

Vias arteriais R$ 174.474,70

Ilha zebrada 30
km/h

Vias locais R$ 500,00

Sonorizador 30
km/h

Vias coletora 
e local R$ 2.635,00

Melhoria de sonorização 30
km/h

Vias locais R$ 2.224,00

1

2

3

4

5

R$ 179.833,64Total
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4. Conclusão 
A proposta desse estudo foi provocar a reflexão sobre os custos de sinistros de 
trânsito envolvendo ciclistas, de modo a atrair atenção para políticas públicas que 
favoreçam intervenções urbanas em prol da segurança viária.
 O presente trabalho aborda três assuntos interdependentes essenciais para a 
prática de planejamento de transportes visando à segurança de ciclistas: o econô-
mico, o geoespacial e o projetual. Iniciou-se com os levantamentos do custo eco-
nômico-financeiro com ocorrências de trânsito, partindo para a aplicação do cálculo 
por meio da geolocalização dos registros de ocorrências envolvendo ciclistas no 
município de Londrina, finalizando o estudo com propostas de intervenções nas 
interseções que apresentaram ocorrências com ferimentos graves com ciclistas.
 Considerando que são gastos cerca de 2,6 milhões de reais anualmente em 
Londrina com óbitos decorrentes de sinistros com ciclistas, e que, quando consi-
derados também os feridos, esse custo superou a marca de 11,6 milhões de reais 
apenas durante o ano de 2020, intervenções viárias em prol da segurança cicloviária 
podem ser consideradas uma forma de investimento público, visto que as propos-
tas apresentadas não somam 2% do custo dos sinistros de 2020.
 Contrariamente a esse fato, no mesmo ano de 2020 foi retirada uma icônica 
ciclovia na cidade, para dar lugar a uma terceira faixa de veículos. Em entrevista, 
o prefeito do município alegou que “[...] pelo capricho de poucos, não podemos 
deixar a maioria das pessoas com problema de trânsito” (FOLHA DE LONDRINA, 
2020b).
 Ainda que os cálculos do custo de sinistros e as propostas de intervenções 
envolvam diferentes fontes de verbas e não seja possível presumir que a execução 
de tais ações garantiria a segurança absoluta das interseções, é importante rela-
cionar que as estimativas de custos com sinistros de trânsito envolvendo ciclistas 
em Londrina mostram que os projetos de adaptação do espaço urbano capazes de 
promover maior segurança para o ciclista podem ser investimentos promissores 
para as cidades. 
 Se ilustrada a ordem de grandeza, os 11,6 milhões referentes ao custo de si-
nistros envolvendo ciclistas registrados no ano de 2020 seriam suficientes para 
executar 64 vezes o conjunto de propostas apresentadas, ou 324 propostas de 
intervenções em seu custo médio (Figura 21).
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Figura 21 • Proporção de custos de sinistros e das intervenções 
apresentadas
 

 Reitera-se que os maiores valores, entre todos que possam ser apresentados, 
são o de direito à vida e à integridade do indivíduo. As estimativas de custos, por sua 
vez, são úteis ao esclarecer o fator ilógico de não se atentar à segurança viária do 
ponto de vista econômico-financeiro, ainda que a discussão transpasse esse aspecto.
 As propostas de alterações de baixa complexidade nas interseções tiveram 
como foco os sinistros de ciclistas, mas percebe-se que a grande questão da se-
gurança viária em interseções é o excesso de velocidade. Manter as velocidades 
dentro dos limites legais já seria, por si só, o comportamento mais seguro.
 Diante da inobservância das velocidades máximas praticadas, são necessários 
dispositivos e intervenções que desacelerem os veículos. Trata-se de uma questão 
árdua, pois as normativas brasileiras de trânsito são reticentes quanto à implan-
tação de medidas acalmadoras de tráfego, deixando como alternativa primária a 
utilização de radares de velocidade. Como mostrado, o custo de um radar de velo-
cidade é desproporcional a qualquer outra medida de alteração física na interseção.
 Assim, este estudo abre questionamentos sobre o arcabouço legal para a im-
plantação de medidas moderadoras de tráfego no Brasil, tão necessárias não só 
para a segurança cicloviária, mas para todos os modos de transporte. Enquanto a 
legislação internacional proporciona vasta gama de opções de dispositivos viários 
que desencorajam fisicamente ou psicologicamente as velocidades praticadas na 
via, o Brasil, ao invés de ampliar as possibilidades, vem reduzindo-as.
 Da proibição de ondulações transversais e de sonorizadores como redutores 
de velocidade, salvo em casos especiais (Código de Trânsito), a proibição de cata-
dióptricos10 na transversal da via (Resolução do Contran n. 600/2012), às restrições 

10 Catadióptricos são conhecidos como “olhos-de-gato” e podem causar problemas quando utilizados sem 
 critérios. Porém, excluí-los por completo inviabiliza ações específicas em vias onde almeja-se uma baixa 
 velocidade de circulação, como vias que comportam diversos modos de transporte simultaneamente no 
 mesmo espaço, com prioridade à circulação dos modos ativos.

Fonte: elaboração da autora.

Custo dos sinistros de
ciclistas em Londrina em 2020 R$ 11.664.371,841

Custo total das 5
intervenções propostas R$ 179.833,6464

Custo médio de cada
intervenção proposta R$ 35.966,73324

Fator
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de implantação de faixas elevadas (Resolução do Contran n. 738/2018), percebe-se 
que, mesmo quando há interesse do município na utilização de um dispositivo mo-
derador de tráfego, a exigência por estudos especializados em engenharia de tráfe-
go e risco de penalidades por parte dos órgãos nacionais de trânsito desencorajam 
sua execução. 
 Não se discute aqui o uso indiscriminado dessas medidas, mas alega-se que 
sua proibição e/ou excessiva burocracia envolvida impedem que medidas diferen-
tes para a diminuição das velocidades automotivas possam ser conjugadas em 
locais estratégicos, de forma a tornar o trânsito mais seguro. Nota-se também 
que não há o mesmo rigor técnico que comprove a necessidade de alterações 
viárias de duplicação de pistas e de aumento de velocidades de vias, nem o mes-
mo rigor de exigências e fiscalização no caso de vias desprovidas de sinalização. 
 Assim, percebemos as lacunas de regulamentação para medidas de urbanismo 
tático, que, embora sejam praticadas em alguns municípios (cf. WRI, 2021), não 
são aceitas em Londrina, por não constarem em normativas federais nem esta-
duais. Dessa forma, nota-se a ausência de diretrizes nacionais que favoreçam os 
modos não motorizados de transporte, e que elenque medidas como a diminuição 
de raios de giro nas esquinas, estreitamento de vias e ilhas para pedestres como 
prioritárias nas cidades brasileiras. No trabalho, procurou-se orientar-se por propos-
tas possíveis de aplicação, ainda que pouco ousadas, mas que tivessem respaldo 
legal e normativo.
 Ressalta-se que medidas de controle de velocidade têm impacto positivo para 
a segurança dos diferentes modos de transporte, e que a redução dos feridos no 
trânsito urbano impacta diretamente em economia com gastos médico-hospitala-
res, perdas de produção, danos ao patrimônio, custos judiciais, entre outros. Para 
os ciclistas, a contenção da velocidade como critério de segurança foi explicitada 
pelos cálculos do triângulo de visão. 
 Com o cálculo do triângulo de visão, provoca-se uma reflexão da impossibilida-
de de ciclistas enxergarem a aproximação de veículos em altas velocidades a tem-
po de tomarem a decisão da travessia. Nesse sentido, coloca-se em xeque a análi-
se simplista da via preferencial, geralmente sendo o ponto crucial para julgamentos 
de ocorrências de trânsito em tribunal. Um ciclista ferido numa travessia pode não 
ser apenas um caso de desatenção de alguma das partes envolvidas, mas sim uma 
impossibilidade física de perceber a aproximação de veículos que trafegam acima 
dos limites de velocidade.
 Em síntese, o presente trabalho aponta que, para adentrar as expectativas nacio-
nais de redução de sinistros de trânsito com ciclistas, é necessário entender a segu-
rança viária como investimento, e que a vulnerabilidade do usuário em interseções 
está intimamente relacionada à prática de velocidades incompatíveis com a via.
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A experiência da ciclomobilidade 
feminina em São José dos 
Campos, SP



1. Introdução
   
   É com a mobilidade que os desiguais ganham a 
   cena social da palavra e da ação política para o 
   compartilhamento democrático da cidade como 
   espaço público. (BARBOSA, 2016, p. 53)

 Assiste-se, aos poucos, o debate em torno das questões de 
gênero ocupar diferentes (e necessárias) arenas, entre as quais 
está a da mobilidade urbana. Esta acaba se revelando mais um 
espaço no qual operam desigualdades entre homens e mulhe-
res como fruto de relações sociais e de poder hierarquizadas. O 
presente estudo se insere nesse campo, propondo uma reflexão 
sobre a experiência da ciclomobilidade feminina na cidade de 
São José dos Campos (São Paulo), buscando assim enriquecer 
nosso entendimento sobre o tema e contribuir para a construção 
de políticas públicas que reconheçam como as vivências urbanas 
masculinas se mantêm privilegiadas no espaço.
 São José dos Campos, que é sede da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), atravessa uma mu-
dança na forma de identificação na narrativa institucional sobre 
a cidade e no imaginário da população. De “cidade progresso” 
– título consagrado na década de 1970, quando se estabeleceu 
como polo tecnológico do país – passa a se firmar como “cida-
de inteligente1” em decorrência de investimentos em inovação 
e empreendedorismo feitos de forma sistemática ao longo dos 
anos. Seu atual slogan “bom mesmo é viver em São José”, se-
gue, portanto, propagando a ideia de que modernidade, qualida-
de de vida e sustentabilidade podem ser oferecidos a todos seus 
habitantes de forma padronizada, sem se atentar às diversas ma-
neiras de vivenciar o espaço urbano.
 Em termos de marcos legais, São José dos Campos possui 
um Plano Municipal de Mobilidade2 Urbana desde 2015, que é 
fruto da Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012). No en-
tanto, o documento não aponta, em nenhum momento, ques-
tões de gênero, reforçando o quanto todo planejamento, cidades 
afora, é conduzido, em geral, sem examiná-las como se fossem 
já um aspecto equânime (ITDP, 2018).

1 Disponível em: https://www.sjc.sp.gov.br/media/80102/economia-criativa.pdf
2 Disponível em: http://servicos2.sjc.sp.gov.br/media/528054/anexoi_planoestrate 
 gico.pdf.
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“As informações e 
análises contidas no 
presente artigo são de 
responsabilidade da 
própria autora e não 
refletem posições e 
opiniões institucionais 
ou de membros do 
Cebrap ou do Itaú 
Unibanco.”

Registro imensos agra-
decimentos a todas 
as pesquisadoras e 
pesquisadores do 
Cebrap, pois os apura-
dos olhares de Daniela 
Costanzo, Eduardo 
Rumenig, Maria 
Carolina Vasconcelos 
Oliveira e Victor Callil, 
junto à Monise Pican-
ço, minha orientadora, 
foram essenciais à 
(intensa) trajetória des-
ta pesquisa. Além do 
mais, me senti acolhida 
pela sensibilidade de 
toda a equipe. Agra-
deço também à minha 
professora Lidiane 
Maciel (época do mes-
trado), que tanto me 
incentivou a participar 
do Desafio Mobilidade 
Itaú-Cebrap 2021, e ao 
meu colega pesqui-
sador Daniel José de 
Andrade que, mais uma 
vez, se disponibilizou a 
“destrinchar” comigo 
dados da Pesquisa 
OD de São José dos 
Campos para que eu 
montasse a proposta 
de estudo. Por fim, não 
posso deixar de enal-
tecer todas as ciclistas 
entrevistadas: suas 
vozes são essencial 
parte estruturante 
deste trabalho por sua 
vez dedicado à Marina 
Harkot (em memória). 
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 Mas, ao se analisarem os dados da Pesquisa Origem e Destino (OD) de São 
José dos Campos, se veem números3 que explicitam desigualdades entre homens 
e mulheres quanto à circulação pela cidade em razão de seus papéis sociais femini-
no e masculino historicamente construídos. Para além da mobilidade mais reduzida 
do grupo feminino, elas caminham mais e têm bem maior presença no transporte 
coletivo. Já nas bicicletas, como se verá mais adiante, a representação masculina 
predomina, assim como ocorre nas motocicletas. Foi a partir da leitura de tais da-
dos – com destaque àquele da bicicleta – e de minhas próprias vivências em torno 
do respectivo modal que é o meu principal meio de transporte há 30 anos que a 
pesquisa teve seu ponto de partida. 
 Apoiada na ideia da mobilidade enquanto uma experiência no espaço urbano 
(CRESSWELL, 2006; JIRÓN, 2007; SHELLER; URRY, 2003;), quis ir além de ma-
pear os fluxos e as viagens de bicicleta realizadas por ciclistas mulheres. Afinal, 
isso ratificaria pensar a ciclomobilidade sob uma perspectiva funcionalista e tec-
nocrática. Ou seja, aquela que entende – e planeja – a mobilidade apenas como o 
deslocamento entre dois pontos diferentes realizado por sujeitos tomados como 
universais. Esta se trata de uma perspectiva distante da dimensão política e eman-
cipadora que o tema da mobilidade – enquanto uma experiência socioespacial – en-
volve e, urgentemente, requer (BARBOSA, 2016).
 Nesse sentido, junto ao processo inicial de analisar dados de São José dos 
Campos que revelam as desigualdades de gênero nos padrões de sua mobilidade 
urbana, me guiaram questionamentos que possibilitassem “[...]investigar as mo-
tivações, barreiras e porquês (ou “porquê não”) das mulheres e sua relação com 
a bicicleta [....]” por entender que isso “[...] pode dizer muito sobre como elas 
vivenciam – e são excluídas – da cidade” (HARKOT; LEMOS; SANTORO, 2017, 
p. 10). Eis a crucialidade: estarem excluídas não significa apenas fazer menor uso 
das oportunidades urbanas e, sim, forçadamente, estarem ausentes de processos 
decisórios que afetam diretamente suas vidas.
 Dessa forma, foram elencados dois objetivos específicos para o trabalho, sendo 
o primeiro: produzir um retrato do perfil das ciclistas joseenses, mostrando suas 
especificidades e características de seus deslocamentos. E o segundo: identificar 
as motivações e os desafios que envolvem o uso da bicicleta e a experiência da 
ciclomobilidade feminina.
 A pesquisa possui ainda duas hipóteses explicativas, sendo que a primeira foi 
impulsionada por literaturas brasileiras4 que relacionam mobilidade urbana e gêne-
ro. Assim, busco investigar se a maternidade influencia a ciclomobilidade. Afinal, 

3 Nos deslocamentos a pé, as mulheres representam 55%. No transporte público, conforme a categoria 
 “ônibus municipal”, representam 61,9% dos deslocamentos. Nas bicicletas, a representação masculina é 
 de 72% e, nas motocicletas, 86% (IPPLAN, 2014). 
4 Destaco, sobretudo, o trabalho de Lemos et al. (2017), “Mulheres, por que não pedalam? Por que há me- 
 nos mulheres do que homens usando bicicleta em São Paulo, Brasil?”, que ao se debruçarem sobre os 
 dados quantitativos da pesquisa OD do Metrô de São Paulo, com maior ênfase àqueles do modo bicicleta, 
 me inspiraram ao olhar cuidadoso sobre a OD de São José dos Campos, buscando, como fizeram as auto- 
 ras, evidências acerca das desigualdades de gênero.



ainda que consigamos observar no mercado de trabalho um “[...] caminho que 
tende a diminuir o desequilíbrio de gênero, no trabalho doméstico ainda é a mulher 
a grande responsável pela sua execução” (SVAB; STRAMBI, 2015, p. 15). Portanto, 
se o cuidado da casa e do núcleo familiar dentro dos papéis sociais que envolvem a 
construção do gênero continua sendo depositado na figura feminina, hipotetizo que 
isso impacta todas as esferas de atuação das mulheres, entre elas a experiência da 
mobilidade por bicicleta.  
 Já a segunda hipótese se ligava à segregação socioespacial constituída em São 
José dos Campos (FOCHESATO, 2021), em meio a qual a presença da Rodovia 
Presidente Dutra, que “divide” a cidade, polarizando ainda mais a ideia de centro e 
periferia, há de ser relevada quando se trata de analisar a mobilidade ativa.
 Para Villaça, a segregação socioespacial se configura como “[...] um processo 
necessário à dominação social, econômica e política por meio do espaço” (VILLA-
ÇA, 2001, p. 150), e o autor ainda ressalta que “nenhum aspecto do espaço urbano 
brasileiro poderá ser jamais explicado se não forem consideradas as especificida-
des da segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades 
grandes e médias” (VILLAÇA, 2012, p. 44)
 Logo, Villaça abre margem à compreensão da mobilidade urbana como mais 
um elemento que reflete – e por vezes, gera – as desigualdades socioespacias 
que tanto marcam o processo de urbanização no Brasil. Mas, como atenta Santoro 
(2007), se urbanistas e demais estudiosos sempre reforçam que nossas cidades 
são desiguais, “[...] talvez possamos afinar um pouco mais esse olhar e afirmar 
que, são diferentemente desiguais para homens e mulheres” (SANTORO, 2007, p. 
6). Indo além: disso decorrem experiências urbanas vividas de maneira distinta não 
somente entre homens e mulheres, mas sim entre as próprias mulheres, conside-
rando suas subjetividades e condições sociais que estão em permanente interação, 
a partir da mobilidade, com as estruturas do ambiente construído. Como lembra 
Cresswell (2006), a mobilidade não se trata de uma capacidade inerente ao corpo 
humano, mas o resultado de uma multiplicidade de interfaces entre as pessoas e o 
ambiente.
 E uma vez que se tem como premissa que analisar a mobilidade com base, uni-
camente, nos meios de transporte é insuficiente para compreender a experiência 
territorial (BARBOSA, 2016; JIRÓN, 2007), a interseccionalidade entre marcadores 
identitários como idade, raça, renda, ocupação, endereço do domicílio, entre ou-
tros, não pode escapar às investigações acerca das cidades e seu planejamento 
– incluindo aquelas relativas à ciclomobilidade.
 Ademais, como tudo implica movimento – sejam as cidades, sejam as pessoas 
–abordar a bicicleta é também compreender como a experiência da ciclomobilidade 
está sujeita a uma série de flutuações ao longo da(s) própria(s) vida(s) das mulhe-
res. Sendo assim, a mãe que pedala hoje pode ser aquela que, durante o período 
em que seus filhos eram pequenos, “não sabia mais o que era bicicleta”. Ou a que, 
desde a adolescência, nunca parou de pedalar, mas que, agora, embora leve diaria-
mente a filha na cadeirinha sobre a bicicleta, “não tem mais tempo para dar uma 
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pedalada a passeio”. Portanto, para além das desigualdades de gênero refletidas 
na divisão e uso do espaço, estão as diferenças entre as próprias mulheres – eis a 
central ênfase deste estudo.
 Feita esta introdução, as seções que seguem estão organizadas da seguinte 
forma: a próxima apresenta a metodologia, a terceira traz os resultados das análises 
quantitativas relativas às viagens de bicicleta femininas. E encerrando o artigo está 
a quarta e última seção com os resultados da investigação qualitativa, que busca 
articular distintas condições das mulheres ciclistas aos – também – distintos territó-
rios que integram o recorte da pesquisa.

2. Metodologia
O presente trabalho utiliza-se das abordagens quantitativa e qualitativa. A escolha 
por um desenho misto se deu por acreditar que a análise quantitativa, desenvolvida 
a partir de dados da Pesquisa OD de São José dos Campos, proveria um retrato do 
perfil das ciclistas joseenses, mostrando suas especificidades e características de 
seus deslocamentos, além de sugerir hipóteses para o trabalho qualitativo. Por sua 
vez, a pesquisa qualitativa seria capaz de captar subjetividades que envolvem o uso 
da bicicleta pelas mulheres, ou seja, suas experiências durante a ciclomobilidade.
 Entre os dados da OD, para proceder com a análise descritiva, foram seleciona-
das as unidades “pessoa” e “viagem”. Para ambas, os gêneros masculino e femi-
nino foram desagregados, pois os números absolutos escondem particularidades 
que interessam ao objeto de estudo – elemento este essencialmente apontado 
pela literatura que se volta a estudar as relações entre desigualdades de gênero e 
mobilidade urbana. A unidade de análise “pessoa” permitiu a caracterização socio-
econômica das ciclistas de São José dos Campos e, na unidade “viagem”, foram 
observados as origens, os motivos, os horários e a duração dos deslocamentos de 
bicicleta. 
 Cabe situar que a OD5 foi realizada entre abril e setembro de 2011. A pesquisa 
reúne uma amostra de 4.185 domicílios distribuídos nos perímetros urbano e rural, 
subdivididos em 55 áreas denominadas zonas de tráfego que, por sua vez, integram 
as 7 macrozonas do município, também chamadas de regiões (IPPLAN, 2014, p. 14). 
 Para captar as experiências que envolvem a ciclomobilidade feminina em São 
José dos Campos, optei por entrevistas em profundidade. As entrevistas permiti-
ram obter elementos que os dados quantitativos das pesquisas OD não são capa-
zes de identificar, principalmente quando se trata de investigar “[...] relações sociais 
tão complexas quanto as de gênero e como elas se manifestam no urbano a partir 
de práticas bastante individuais” (HARKOT, 2018, p. 156).

5 O questionário aplicado, considerando todos os moradores do domicílio, levantou todos os deslocamentos 
 dos residentes realizados no dia anterior à entrevista. O universo amostral relativo às pessoas teve como 
 base a própria distribuição populacional conforme os setores censitários do IBGE – trata-se de uma amostra 
 de aproximadamente 5% da população total. 
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 No caso, recorri à amostragem intencional (teórica) (DENZIN, 1989 apud FLICK, 
2009), desenvolvendo um desenho que privilegiou entrevistar mulheres que fos-
sem mães, não mães, solteiras e casadas – isso na medida em que maternidade, 
relação conjugal e trabalho reprodutivo foram hipotetizados como elementos que 
poderiam influir na experiência de uso da bicicleta. Ao todo, foram entrevistadas 9 
mulheres ciclistas, entre 23 e 52 anos, entendendo como “ciclistas” aquelas que 
usam a bicicleta como meio de transporte (e não como prática desportiva) para se 
deslocar na cidade ao menos duas vezes por semana em dias úteis e há, pelo me-
nos, dois meses. Já o recorte territorial limitou-se a ciclistas mulheres com domicílio 
nas regiões Centro ou Oeste e Sul ou Leste, com o objetivo de verificar como as 
desigualdades socioespaciais e a própria Rodovia Dutra, que atravessa São José 
dos Campos, podem influenciar na experiência feminina de mobilidade por bicicleta.
 O roteiro semiestruturado da entrevista é composto por 6 eixos, sendo estes: 
introdução e cotidiano (1); relação pessoal com a bicicleta (2); comportamento ao 
usar a bicicleta (3); os deslocamentos e seus propósitos (4); experiências a partir 
da bicicleta (5); mulheres e bicicleta (6). Seu encadeamento buscou entender não 
apenas como se dá o uso concreto da bicicleta e, sim, suscitar sentimentos e per-
cepções durante as viagens. O roteiro, ao levantar ainda características socioeco-
nômicas da entrevistada, sua rotina e a trajetória que a fez chegar onde vive (cidade 
e/ou bairro), também ajudou a captar sua relação com São José dos Campos.
 O trabalho de campo teve início no fim de outubro e se estendeu por todo o 
mês de novembro de 2021, reunindo observações em diferentes turnos e horários 
da semana para tentar acessar diversos públicos e contextos. Sempre de bicicleta, 
realizei as abordagens não somente em pontos de fluxo como escolas (destaque 
às infantis), feiras e mercados, como também ao longo de infraestruturas cicloviá-
rias – quando existentes – nas áreas do recorte da pesquisa. Nas regiões Leste e 
Sul, circulei também em partes mais periféricas buscando, dessa maneira, abordar 
ciclistas que vivem mais distantes do eixo da Rodovia Dutra.
 A seguir está a Figura 1, com a amostra efetivada, identificando o local (aproxi-
mado) do domicílio das 9 ciclistas entrevistadas.
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Figura 1 • Localização aproximada do domicílio das 9 ciclistas entre-
vistadas

3. Cenário da ciclomobilidade feminina em São 
José dos Campos
Quem são as mulheres que pedalam em São José dos Campos? Quais são suas 
especificidades? Quais as características de suas viagens de bicicleta? Estas são 
as perguntas que nesta seção busco responder. Considerando a vastidão de dados 
da Pesquisa OD, procurei, por meio da amostra, focar a compreensão nas pessoas 
que se deslocam de bicicleta, desagregando, sempre que possível, entre os gêne-
ros6 masculino e feminino e, quando pertinente para a compreensão das viagens, 
por região de origem. Antes de apresentar os principais resultados, estão alguns 
dados socioeconômicos de São José dos Campos.

6 Ao longo do texto, será sempre usada a palavra gênero embora a Pesquisa OD, assim como as demais do 
 país, adotem a ideia de sexo biológico. Portanto, a binaridade homem-mulher.

Fonte: elaboração de Daniel José de Andrade com base em dados selecionados pela autora.
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3.1 São José dos Campos: uma breve caracterização
A população de São José dos Campos é composta por 51% de mulheres, sendo a 
estimativa atual de pouco mais de 700 mil habitantes (IBGE, 2010; SEADE, 2021). 
Pela Figura 2, nota-se que as macrozonas Sul e Leste são as mais populosas: juntas 
concentram mais da metade da população do município (cerca de 63% dos habi-
tantes). Em seguida, vêm: Centro, Norte, Sudeste, Oeste e Extremo Norte7 (não re-
presentado no mapa). A distribuição espacial dos habitantes é um dado importante 
à pesquisa, pois permite identificar que quase 75% da população está concentrada 
em 3 macrozonas: Sul, Leste e Centro. Quanto à densidade demográfica, a Sul tem 
a maior, seguida do Centro e Leste. Já Norte e Oeste têm números bem próximos, 
sendo a da Sudeste, considerados os territórios em área urbana, a mais baixa. 
 Na mesma Figura 2, está a renda média domiciliar segundo as macrozonas. 
Trata-se de um dado relevante à pesquisa tendo em vista que “dentre as caracte-
rísticas das pessoas, a renda é a mais determinante do padrão de mobilidade que 
elas adotam para circular [...]” (VASCONCELLOS, 2016, p. 64). As regiões Oeste, 
sobretudo, e Centro, concentram os maiores níveis de rendimentos, enquanto as 
regiões Norte, Sudeste, Sul e Leste estão abaixo ou se aproximam da renda média 
domiciliar da cidade. Ainda sobre a renda, Vasconcellos sempre reforça que “na 
maioria das cidades brasileiras, as pessoas de renda mais baixa moram distante das 
áreas mais centrais [...]” (VASCONCELLOS, 2016, p. 63-64) em virtude do elevado 
custo da terra e da moradia nessas localizações. Assim, são forçadas a viver em 
endereços que “cabem” no seu orçamento.
 No que diz respeito ao mercado de trabalho, em São José dos Campos des-
tacam-se os empregos em comércio e serviços. Depois, estão indústria, adminis-
tração pública, educação, saúde e agricultura. A região Centro concentra o maior 
número de postos de trabalho, sendo principalmente das áreas de comércio, ser-
viços, administração pública e saúde; reunidos, o índice totaliza 1,23 empregos por 
habitante. Um número ainda maior que o dobro do índice geral da cidade, que é de 
0,47. A região Oeste também revela um alto índice (0,83), sendo que a maior parte 
de seus empregos pertencem ao setor de comércio e serviços (IPPLAN, 2014).
 A macrozona Sul, embora ofereça uma diversidade de empregos nas áreas 
de comércio, serviços e educação, tem uma relação emprego/habitante abaixo da 
média da cidade (0,30), possivelmente pelo elevado número de seus habitantes. Já 
a região Leste (índice de 0,34) possui o maior número de empregos do setor indus-
trial e, em seguida, está a Sudeste, que também oferece postos de trabalho deste 
setor, destacando-se também aqueles vinculados ao Departamento de Ciência e 
Tecnologia Aeroespacial (DCTA). Seu índice de 0,57, acima da média, deve-se à 
baixa concentração populacional. Já a macrozona Norte, com baixa expressividade 
econômica em São José dos Campos, tem o índice de empregos de 0,24. Portanto, 
metade daquele que é o geral da cidade (IPPLAN, 2014).

7 Nas análises dos dados, o Extremo Norte possui pouquíssima expressão de uso da bicicleta. Tal macrozona 
 está situada em área rural, o que lhe confere uma série de particularidades quanto à produção do espaço. 
 Por ambas as razões, a região não integrará as discussões e figuras apresentadas. 
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Figura 2 • População por macrozona e renda média

3.2 As ciclistas joseenses: perfil e deslocamentos
As ciclistas joseenses são jovens: 86% das mulheres que utilizaram a bicicleta em 
seus trajetos têm até 40 anos, e 38% delas, até 20 anos. Essa característica parece 
se relacionar aos motivos das viagens, dada a forte presença daquelas realizadas 
em decorrência do estudo.
 Quanto à escolaridade, as ciclistas são menos escolarizadas com relação às mu-
lheres de São José dos Campos. Entre as joseenses o ensino superior completo re-
presenta 17%, ao passo que entre as mulheres ciclistas é quase seis vezes menor.  
 Partindo para as condições da atividade, um dado que merece atenção é a clas-
sificação como estudante: a proporção entre as mulheres ciclistas é de 27%, sendo 
que para os homens representa bem menos, 16%.  
 No que tange ao setor de atividade, os dados mostram que as mulheres es-
tão alocadas naqueles que costumam ser de menor remuneração e exigir menor 
formação, o que dialoga diretamente com suas menores taxas de escolaridade. 
Depois do comércio, onde estão mais concentradas as ciclistas (32%), desperta 
atenção sua alta representatividade entre trabalhadoras domésticas: é na ordem 
de 19% (proporcionalmente, mais do que o dobro com relação às mulheres de São 
José dos Campos). 

Fonte: elaboração de Victor Callil com base em dados selecionados pela autora.
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 Leituras sobre a situação familiar bem como as configurações do domicílio re-
velam que naqueles das chefes de família ciclistas não há mulheres sozinhas. Além 
disso, chefiar domicílios com mais residentes é mais frequente entre as ciclistas 
chefes de família do que entre as joseenses como um todo: 51% das ciclistas che-
fiam domicílios com 4 a 6 pessoas, enquanto essa proporção é de 25% entre as 
joseenses. Isso reforçou a necessidade, durante a pesquisa qualitativa, de captar 
como a dimensão familiar interfere no uso da bicicleta pelas mulheres, pois se de 
um lado o modal apresenta-se desafiante para atender mulheres que acumulam 
múltiplas funções em torno do trabalho reprodutivo – este que também atende a 
necessidades de terceiros, como levar filhos à escola –, por outro, paradoxalmente, 
mostra-se como um potencial facilitador na realização de uma série de viagens en-
cadeadas de curta distância (HARKOT, 2018, p. 136).
 Por fim, pontua-se que os domicílios das ciclistas joseenses estão fortemente 
concentrados nas regiões Leste e Sul: juntas, as macrozonas correspondem a 77% 
de seus endereços. Aqui, cabe refletir sobre a questão da renda trazida anterior-
mente, pois além de populosas, as duas respectivas regiões apresentam rendimen-
tos familiares abaixo daquele que é a média do município, sugerindo, portanto, que 
a bicicleta esteja associada a uma possibilidade de deslocamento mais econômico.

Figura 3 • Perfil socioeconômico das ciclistas joseenses

Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).
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3.3 Principais características das viagens em bicicleta
Em São José dos Campos as viagens diárias em bicicleta totalizam 41.990, corres-
pondendo a 2,6% do total dos deslocamentos. No caso, 72% são realizadas por ci-
clistas homens e 28% por mulheres. Como se vê pela Tabela 1, são as macrozonas 
Sul e Leste aquelas de onde mais partem as viagens de bicicleta femininas, 53% e 
24%, respectivamente.

Tabela 1 • Origem das viagens de bicicleta femininas

 Os dados mostram que as viagens de bicicleta femininas, em geral, são en-
dógenas8. E ao observar as viagens endógenas considerando todos os meios de 
transporte, representam 57%, enquanto aquelas de bicicleta, 95%. Isso sugere 
que é com outros modais que as mulheres ultrapassam os limites das macrozonas 
– tal aspecto levou a pesquisa qualitativa a se atentar sobre que outros meios de 
transporte, além da bicicleta, são utilizados pelas ciclistas, principalmente quando 
se direcionam para outras regiões.
 Mas, dentro da grande expressão dos deslocamentos endógenos de bicicleta, 
uma região foge do padrão que revela o maior insulamento feminino: a Oeste. 
Como mostra a Tabela 2, na referida macrozona, 79% dos deslocamentos são en-
dógenos e 21% exógenos. Uma vez que a citada região integra o recorte, tal dado 
direcionou a pesquisa qualitativa a melhor compreender os motivos dos desloca-
mentos das ciclistas residentes na Oeste.
 Observa-se que apesar das regiões Sul e Leste apresentarem baixa expressão 
dos movimentos exógenos, e ainda que estejamos falando de uma proporção me-
nor que 10%, os ciclistas homens da região Leste saem da região quatro vezes 
mais que as mulheres. É somente na macrozona Sul que a diferença é menor entre 
o grupo masculino e feminino. Sobre isso, parte-se da hipótese que a Rodovia Du-
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8 Viagens endógenas são aquelas internas à macrozona. As exógenas, por sua vez, são as que se direcionam 
 para outras macrozonas. 

Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).
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tra se apresenta como uma barreira a todos os ciclistas (homens e mulheres) da 
Leste e da Sul para alcançar as regiões com mais infraestrutura da cidade (notada-
mente a Oeste e Centro). Porém, às mulheres tal barreira parece ser ainda maior, 
sobretudo àquelas da Leste.
 Sobre o total insulamento das ciclistas da Norte e Sudeste, possivelmente, 
este se deve a tais motivos: em ambas, o uso da bicicleta pelo grupo feminino, di-
ferentemente das demais macrozonas, está abaixo da média e, além do mais, são 
regiões que possuem partes de seus territórios em área rural, o que lhes confere 
particularidades quanto à mobilidade urbana, em geral. 

Tabela 2 • Origem das viagens de bicicleta femininas e masculinas

 

 Considerando o motivo das viagens, as atividades mais ligadas ao trabalho re-
produtivo têm mais expressão entre as mulheres do que entre os homens, o que 
vai ao encontro dos estudos recentes de autoras brasileiras sobre o uso da bicicleta 
pelas mulheres (HARKOT, 2018; LEMOS et al., 2017). Particularidades vieram à 
tona ao se compreender os motivos – desagregando por gênero – conforme as 
macrozonas.
 Contudo, devido à baixa representação, na amostra, das viagens de bicicleta 
realizadas pelas mulheres – estas são bem mais expressivas na Leste e Sul como 
visto na Tabela 1 – foi preciso adotar o seguinte9: as ciclistas da Leste e Sul, reuni-
das, formaram um grupo único. Aquelas das demais macrozonas (Centro, Oeste, 
Sudeste e Norte) formaram outro grupo que está nomeado como “outras regiões” 
na Tabela 3.
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9 Se as ciclistas não fossem agrupadas como proposto, se aumentaria a margem de erro e se diminuiria a 
 representatividade de forma muito expressiva. 
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Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).
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 Ao reunirmos os motivos “assuntos pessoais; outros; compras; transporte por 
passageiros” como “atividades secundárias10” – aquelas justamente mais ligadas 
ao universo feminino –, os dados mostram que entre as mulheres representam 
17% das viagens ao passo que entre os homens, 9%. Mas, entre as ciclistas do 
agrupamento Leste/Sul, como se vê pela Tabela 3, o dado cai para 13% ao passo 
que para as mulheres das demais regiões agrupadas sobe para 28%. O próprio 
motivo assuntos pessoais desperta atenção com representatividade nula na Leste/
Sul e de 12% para as demais macrozonas: isso sugere que as ciclistas da Leste/Sul 
não conseguem, de bicicleta, alcançar determinados afazeres que, talvez, em boa 
parte, nem existam nas suas macrozonas. Ou seja, para fazê-los, teriam que, além 
de percorrer distâncias maiores, “cruzar” a Dutra para chegar, por exemplo, até o 
Centro, que concentra uma miríade de serviços (que mais tipicamente se enqua-
dram na categoria assuntos pessoais ou mesmo outros). Um movimento contrário, 
portanto, das demais ciclistas que, uma vez postadas do outro lado da Dutra, têm 
acesso mais razoável às oportunidades mais concentradas no Centro, sobretudo. 
Logo, isso reforça as hipóteses sobre a rodovia enquanto uma barreira de acesso 
à mobilidade ativa que pode se mostrar ainda maior diante de determinadas – e 
distintas – condições das mulheres.

Tabela 3 • Motivo das viagens de bicicleta

10 Ademais, são atividades que tendem a ser feitas atendendo também a necessidades de terceiros. O mo- 
 tivo “transportar passageiro para estudos” já explicita tal situação. O cuidado familiar construído em torno 
 do gênero feminino passa pela atividade de levar os filhos à escola – isso será explorado mais adiante, na 
 seção 4, com as discussões dos dados qualitativos.   
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Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).



 As viagens femininas duram em média 20 minutos e as masculinas, 23 minu-
tos, revelando pouca variação entre os gêneros. No entanto, são os homens que 
realizam deslocamentos mais longos, sugerindo que seu alcance espacial é maior. 
Focando o grupo feminino percebe-se que as viagens acima dos 21 minutos ocor-
rem mais entre as ciclistas da Leste/Sul: a proporção é de quase 40% para estas 
enquanto para as ciclistas das demais macrozonas agrupadas é de menos de 25%. 
As regiões Leste e Sul – com destaque ainda maior à Leste – por serem extensos 
territórios bastante espraiados, mais facilmente implicarão distâncias maiores a se-
rem percorridas. 
 Quanto aos horários das viagens em bicicleta, conforme o Gráfico 1, que con-
tém as viagens com destino à residência, os dados mostram um padrão de deslo-
camento diferente entre os gêneros, mas não em todos os horários: por exemplo, 
das 17h às 20h, estão 51% das mulheres e 53% dos homens. No entanto, as mu-
lheres retornam mais cedo (considerando a manhã, até meio-dia), o que difere dos 
homens: 24% para as ciclistas contra a representação masculina de 16%. Outra 
diferença expressiva surge ao observar a faixa das 21h às 23h: entre os homens a 
representação é de 14% e, entre as mulheres, 5%, ou seja, três vezes menor. Essa 
diferença foi um elemento considerado na pesquisa qualitativa: procurar saber se as 
ciclistas pedalam à noite e como se sentem ao fazê-lo, isto é, como é a experiência.  

Gráfico 1 • Horários das viagens em bicicleta masculinas e femininas 
com destino à residência
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Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0h 4h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Mulheres Homens



Desafio Mobilidade 5     61

Uma leitura dos dados que merece ser destacada diz respeito à combinação do 
horário com o motivo, só do grupo feminino, numa tentativa de compreender as 
expressivas viagens das 20h conforme o Gráfico 2, tendo a casa como destino. Os 
dados, conforme a Tabela 4 associada ao respectivo gráfico, indicam que, enquanto 
na Leste/Sul metade saiu do trabalho (11%) e a outra metade saiu do motivo es-
tudo (5%) ou outros (5%), entre as ciclistas das demais regiões ninguém saiu do 
trabalho. Ou seja, elas saíram de variadas atividades, sendo que assuntos pessoais 
e outros têm forte expressão (juntos somam 27%), e, por fim, compras (10%). 
Logo, essas ciclistas parecem estar resolvendo afazeres para além do trabalho du-
rante – digamos – pouco antes do começo da noite. Isso também leva a pensar 
que, talvez, elas tenham mais facilmente ao alcance de si, relevando o acesso por 
bicicleta, uma série de serviços ligados aos motivos apresentados, em contraposi-
ção àquelas da Leste/Sul.

Gráfico 2 • Horário das viagens em bicicleta femininas por macrozo-
nas (destino casa)

Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0h 4h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

35%

40%

Leste/Sul Outras regiões



62     Desafio Mobilidade 5

Tabela 4 • Viagens femininas com destino casa às 20h

 No conjunto, ao observar as características das viagens considerando a for-
te expressão dos deslocamentos endógenos que marcam ainda mais as viagens 
femininas, os dados parecem apontar para duas direções: além dos diferentes 
movimentos entre os homens e as mulheres durante a ciclomobilidade, há ainda 
particularidades conforme as distintas regiões da cidade seccionada pela Rodovia 
Dutra, reforçando, assim, a necessidade do olhar singularizado para cada um dos 
territórios; os de “lá11” e os de “cá”. Nesse sentido, ainda que se observe o gênero 
distintamente, as mulheres não podem ser universalizadas: seus marcadores so-
ciais em diálogo com o território onde estão inseridas parecem ser determinantes 
em seus deslocamentos de bicicleta.

11 O de “lá” e o de “cá” aludem à ideia de dizer de “um lado” e “de outro” da Rodovia Dutra. As regiões Sul 
 e Sudeste postam-se por inteiro do mesmo lado e, junto, expressiva parte da Leste. Em oposição, ou seja, 
 “do outro lado” da Dutra, estão as regiões Centro, Oeste, Norte e Extremo Norte. 

Fonte: elaboração da autora com base em dados da Pesquisa OD (2011).
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4. Os caminhos e experiências da ciclomobilida-
de feminina
Nesta seção, o trabalho se envereda pelas subjetividades que envolvem as distin-
tas experiências de ciclomobilidade captadas pela pesquisa qualitativa. Enquanto 
na etapa anterior, relativa à investigação quantitativa, em alguns momentos, fo-
ram feitas comparações do uso da bicicleta por homens e mulheres, evidenciando 
distinções que muito se explicam pelas desigualdades de gênero reproduzidas na 
mobilidade urbana, aqui o foco está somente nas experiências das mulheres. 
 Nas palavras de Jirón (2007, p. 174), entende-se que “[...] há formas diferencia-
das de experimentar a cidade que surgem, entre outras, pelas diferenças de gêne-
ro, que se cruzam com diferenças de idade, raça, renda, ocupação, entre outras”. 
Logo, compreendendo – e defendendo – a mobilidade enquanto uma experiência 
no espaço urbano “carregada de significados” (CRESSWELL, 2006, p. 2), marcado-
res identitários – como ser, ou não ser casada, ter ou não ter filhos – forjam distintas 
vivências urbanas do gênero feminino.
 Destarte, apresenta-se o quadro com o perfil socioeconômico das 9 ciclistas12  
entrevistadas, sendo 5 delas das regiões Leste/Sul e as outras 4, do Centro/Oeste. 
Já as discussões que seguem, estão distribuídas da seguinte forma: inicialmente, 
será apresentado o que as ciclistas sentem de mais positivo na bicicleta. Em se-
guida, há a discussão em torno da maternidade de forma conjunta aos trabalhos 
reprodutivo e produtivo13. Feito isso, parte-se para a abordagem da desigualdade 
socioespacial que tanto marca a presente investigação – desigualdade esta poten-
cializada pela presença da Rodovia Dutra que explica os bem definidos limites de 
circulação em bicicleta pelas mulheres. Por fim, são abordados os medos e riscos 
que enxergam e procuram evitar enquanto pedalam – um cenário que muito con-
trasta com as tamanhas experiências positivas vividas por elas.

12 A fim de preservar as entrevistadas, foram criados nomes fictícios. 
13 Dentro das construções culturais em torno do gênero, o trabalho produtivo, aquele que gera valor econômi- 
 co, é associado ao masculino. Portanto, o contrário do trabalho reprodutivo associado às mulheres.
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Fonte: elaboração da autora.

Nome Justina Marina Elaine Viva Bela Aurora Liz Clara Silvia

Idade 52 52 34 24 23 47 43 39 36

Ocupação do/da
acompanhante

- - Motorista - Técnico em 
informática

- Técnico em 
informática Engenheiro -

Raça Negra Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca

Status civil Solteira Solteira Casada Solteira Casada Solteira Casada Casada Solteira

Filhos e idades 2 filhos: 21 
e 32 anos

1 filha: 
22 anos

1 filha (3 anos) 
e 2 filhos (11 
e 13 anos)

- - 2 filhas: 25 
e 17 anos 1 filho: 9 anos - -

Escolaridade Ensino médio 
completo

Ensino médio 
completo

Ensino supe- 
rior em anda-

mento:
último ano

Ensino supe- 
rior em 

andamento:
1º ano

Ensino supe- 
rior completo

Pós-gradua- 
ção (mestra- 

do)

Ensino supe- 
rior completo

Ensino supe- 
rior completo

Ensino supe- 
rior completo

Onde mora?
(região)

Sul Sul Sul Leste Leste Centro Centro Oeste Oeste

Configuração
do domicílio

3 pessoas
(Justina, o fi- 

lho de 21 anos 
e a mãe)

1 pessoa
(somente 
Marina)

5 pessoas
(Elaine, o 

marido e os 3 
filhos)

6 pessoas
(Viva, a mãe, 
o pai, 1 irmã, 
1 irmão e 1 
cunhada)

3 pessoas
(Bela, o ma- 
rido e a mãe 
do marido)

2 pessoas
(Aurora e a 
filha de 17 

anos)

3 pessoas
(Liz, o marido 

e o filho)

2 pessoas
(Clara e o 
marido)

1 pessoa
(somente 

Silvia)

Ocupação 
(atual)

Dona de casa Trabalhadora 
doméstica

Dona de casa 
e estagiária Artesã Artista e pro- 

dutora cultural

Escritora, produ-
tora cultural 
e audiovisual

Desenhista Médica Orientadora 
de público

Vínculo da 
ocupação

-
Com e sem 

vínculo 
empregatício 

- Autônoma Autônoma Autônoma Com vínculo 
empregatício

Com vínculo 
empregatício

Com vínculo 
empregatício

Figura 4 • Quadro com o perfil socioeconômico das 9 ciclistas, 2021
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4.1 Por que a bicicleta?

   “Toda mulher deveria ter uma bicicleta.” (Aurora, 47 anos, Centro)

   “Eu acho divertido andar de bicicleta!” (Clara, 39 anos, Oeste)

   “De bicicleta, além de me exercitar, consigo calcular os tempos e 
   sei que não vou me atrasar [...] ao contrário do ônibus.” (Marina, 52 
   anos, Sul) 

   “De bicicleta a gente encontra as pessoas na rua e pode-se logo 
   parar e conversar. Isso é mais uma gostosa liberdade que a bicicle- 
   ta traz.” (Silvia, 36 anos, Oeste)

Todas as interlocutoras têm um ponto significativo em comum: aprenderam a pe-
dalar ainda crianças – ou com membros da família ou com a “turma da rua” – e a 
bicicleta se fez presente também durante boa parte da adolescência. São temporali-
dades importantes, pois os tão mencionados sentimentos de liberdade, autonomia 
e, também, felicidade não são marcas apenas das pedaladas na atualidade. Reme-
tem ao passado de suas histórias e trajetórias criando, assim, importantes vínculos 
afetivos com a bicicleta. Dessa forma, o modal não se apresenta somente como 
um veículo que leva de um ponto A até B e, sim, como um meio repleto de signifi-
cados que dão mais sentido à adoção da bicicleta depois, na fase adulta.
 Como a maioria das interlocutoras vivenciou a bicicleta em cidades menores 
quando eram crianças ou adolescentes, a mudança para uma cidade maior como 
São José dos Campos implicou uma outra dinâmica de circulação tendo em vista a 
grande quantidade de veículos motorizados em trânsito. Não por acaso, a presença 
de ciclovias foi apontada, por todas, como algo que colabora não só com a segu-
rança enquanto pedalam, como também com a sensação de mais tranquilidade. 
Consideram muito mais difícil envolverem-se em colisões e quedas quando estão 
segregadas nos espaços de circulação. De qualquer forma, ainda que por vezes, 
pela ausência de ciclovias, recorram às calçadas para trafegar (o que é comum 
entre elas), a bicicleta continua se apresentando como um modal muito atrativo: 
o prazer que sentem ao pedalar na cidade se sobrepõe às adversidades do trânsito.
 As ciclistas que pedalam há mais tempo são aquelas que mais têm a bicicleta 
incorporada à rotina empregando seu uso de forma bastante diversificada, enalte-
cendo a praticidade do veículo. Vão com frequência às compras, vendo a bicicleta 
como algo que agiliza a rotina, ainda que, por vezes, tenham que carregar “coisas”. 
O fato colabora para explicar por que, entre algumas, a cesta foi eleita como um 
acessório essencial rumo ao mercado, à feira, à quitanda, à padaria e à peixaria. 
 A agilidade evocada pela bicicleta junto à possibilidade de, ao mesmo tempo, 
estar movimentando o corpo e relaxando a mente, encanta todas as mulheres. 
Acessam, pedalando, os destinos mais variados: trabalho, escola para levar a crian-
ça, parques, UBS, casa de amigos e encontro com a turma da corrida. Algumas, 
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em meio a tais sensações, ainda indicaram outros dois elementos bastante ricos: 
um deles é o sentimento – seja lá qual for o motivo da viagem – de que o trajeto 
é sempre uma espécie de passeio em meio ao qual algo inesperado pode ocorrer 
(mesmo que o percurso seja um já conhecido). 
 Outro elemento exaltado foi a ideia da ludicidade, que se mistura à alegria en-
quanto se pedala. Entre as ciclistas que têm carro, isso surgiu com mais força – 
algumas, ao relatar tais sentimentos, trouxeram experiências sobre como sentem 
o polo totalmente oposto quando usam o automóvel. Inclusive, não apenas no que 
diz respeito à circulação, mas, também quanto ao estacionar. Logo, a ideia da pra-
ticidade e fluidez da bicicleta também gira em torno disso: apesar da mencionada 
ausência de paraciclos em parte dos locais que frequentam, mesmo assim consi-
deram válido ir pedalando ainda que tenham de recorrer a algumas paradas impro-
visadas. Mas, segundo elas, quase sempre conseguem estacionar a bicicleta bem 
próximo da própria entrada dos estabelecimentos, o que é um enorme facilitador 
(de automóvel costuma ocorrer o contrário, implicando perda de tempo e aborreci-
mentos conforme alguns relatos). 
 Outro ponto forte da bicicleta, sobretudo em se tratando de trajetos mais lon-
gos, foi o ganho de tempo, além da possibilidade de realizar o exercício físico à 
medida que pedalam. E, junto a isso, a economia de recursos financeiros – algo 
que se destacou principalmente quando feito o recorte de renda e ausência do 
veículo motorizado privado. Ainda sobre o tempo, inúmeras vezes, considerando 
caminhos bem curtos, foram feitas comparações com a caminhada: a bicicleta se 
mostra mais vantajosa e as ciclistas não abrem mão, portanto, de ir com ela. Além 
do mais, sentem-se mais seguras – do ponto de vista da violência física ou mesmo 
patrimonial – quando estão de bicicleta. A pé, a vulnerabilidade, segundo elas, é 
bem maior.
 Parece também que a bicicleta encarna certo espírito de criatividade e supe-
ração à medida que as ciclistas passam a pedalar mais, conquistando maior auto-
nomia. Nesse sentido, retornando à ideia do levar “coisas” no veículo, ocorreram 
relatos entusiasmados como o caso do transporte do saco de ração (dos mais pe-
sados), apoiado entre o quadro da bicicleta e o guidão. Ou ainda do volumoso saco 
de gelo transportado com eficiência (nesse caso, enfatizando que não fazia sentido, 
por ser perto, esperar que alguém a levasse de carro). Também surgiu a experiência 
da própria bicicleta funcionando como barraca expositiva dos cosméticos naturais 
produzidos e colocados à venda. 
 Todos esses aspectos positivos em torno da bicicleta são vividos pelas ciclistas 
independentemente de serem solteiras, casadas, terem filhos e filhas ou não. Mas, 
relevando aquelas que são mães, um aspecto que chama a atenção é o quanto 
aproveitam da bicicleta, quando estão pedalando com as crianças, para já lhes en-
sinar caminhos, possibilidades de rotas e comportamentos que devem adotar em 
trânsito. Assim, passam adiante a sensação de autonomia da pedalada e ainda apre-
sentam espaços da cidade e falam sobre o convívio entre os diferentes modais. 
Além disso, como foi relatado, é possível introduzir a própria alfabetização infantil 
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uma vez que, ao ar livre, ao estabelecer trocas diretas com o espaço urbano à me-
dida que se pedala, os nomes das ruas podem ser apresentados a partir de uma 
lúdica interação com as placas, por exemplo.
 Isso revela o potencial da bicicleta também no campo da maternidade, muitas 
vezes encarado como um impeditivo à adoção do modal. A seguir é isso que a pes-
quisa explora: a experiência da ciclomobilidade quando se é mãe.

4.2 Maternidade e trabalho reprodutivo: possibilidades e limites da 
bicicleta

   “Tocar os afazeres domésticos, cuidar dos filhos... é um trabalho 
   sim. As pessoas falam que não, mas é. Então, na verdade, depois 
   que saí da fábrica, quando tive meu segundo filho, continuei traba- 
   lhando e muito. Em casa”. (Justina, 52 anos, Sul, mãe de dois 
   filhos hoje adultos)

O depoimento citado explicita um dos latentes temas dentro das assimetrias de gê-
nero: a invisibilidade e a desvalorização do trabalho reprodutivo14 que, historicamen-
te, é entendido como uma “tarefa” das mulheres. Com isso, cria-se a concepção 
de que a maternidade, os espaços doméstico e familiar são supostamente naturais 
a elas, sendo então esses seus “locais de atuação” (PISCITELLI, 2009). Essa cons-
trução social acaba por ter impactos em diferentes aspectos da vida das mulheres, 
implicando inclusive diferentes maneiras de mover-se pela cidade conforme os gê-
neros (HANSON, 2010; KUNIEDA; GAUTHIER, 2007; CRESSWELL; UTENG, 2008). 
Uma vez que o trabalho reprodutivo implica o desenvolvimento de um grande rol de 
tarefas bastante limitadas ao ambiente privado, ou seja, a casa, ao incluir ciclistas 
mães a pesquisa quis captar a dimensão da maternidade na experiência da ciclomo-
bilidade. Seria a maternidade um impeditivo para o uso da bicicleta?
 Nas abordagens iniciais das ciclistas com filhos foi bastante perceptível o fator 
tempo dialogando com as tarefas domésticas: estavam sempre bastante apres-
sadas. Mais ainda no caso das ciclistas que tinham também alguma ocupação (o 
trabalho produtivo, além do reprodutivo). Mas nas entrevistas foi possível constatar 
que não se trata, exatamente, da maternidade ser um impeditivo às ciclistas. Aliás, 
pelo contrário, a bicicleta pode se tornar uma possibilidade de transporte a depen-
der da oferta de serviços no local onde se vive. Contudo, é um uso que carrega al-
guns limites, entre os quais está a prática a lazer. Sobre isso, pondera-se que “uma 
das maneiras da mulher adquirir liberdade de movimento foi poder ter motivos que 
não domésticos para sair de casa [...]” (SVAB; STRAMBI, 2015, p. 13).
 

14 Entre as teóricas feministas alinhadas ao materialismo histórico, é vasta a discussão sobre o trabalho repro- 
 dutivo que, por sua vez, integra o conceito de reprodução social. Argumentam que embora o sistema 
 capitalista não possa funcionar sem a reprodução social, pois sem ela nem a vida e muito menos a força de 
 trabalho se movimentariam, renega seus custos e lhe confere pouco ou nenhum valor econômico (ARRU- 
 ZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019; FEDERICI, 2019). 
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 Harkot (2018) em seu estudo sobre o uso da bicicleta por mulheres na cidade 
de São Paulo, com base nos dados da pesquisa da Ciclocidade (2016), reforça que 
há necessidade de maiores investigações sobre o fenômeno da maternidade, pois 
“mais importante do que saber se ter filhos influencia no uso da bicicleta é buscar 
compreender em quais condições ter filhos seria um impeditivo” (HARKOT, 2018, 
p. 137), sobretudo em contextos latino-americanos marcados por tão desiguais 
acessos à cidade. Segundo a autora, a quantidade de filhos, bem como as suas ida-
des, parecem influenciar na opção pela bicicleta como meio de transporte. Assim, 
filhos já crescidos e, portanto, menos dependentes de cuidados e responsabilida-
des maternas podem favorecer a adoção do modal.
 Uma das interlocutoras que acena para questões nesse sentido é Justina, 52 
anos. Durante o relato da ciclista, fica evidente que seus dois filhos, hoje já adultos, 
não interferem no seu uso da bicicleta. Porém, ao trazer sua trajetória de vida, foi 
enfática ao dizer que, quando teve o primeiro filho, 20 anos atrás, na condição de 
mãe solteira, trabalhando o dia todo e sendo, além de tudo, “chefe de família” (na 
casa, eram ela, a mãe e uma irmã), sequer tinha tempo para pensar em bicicleta: 
“não pensava nem mesmo para ir até o parque, perto de casa, com meu filho, pois 
vivia cansada. Trabalhava demais, inclusive todos os sábados para ganhar a hora 
extra”. 
 Trata-se de um depoimento que, dadas as condições de Justina, leva a refle-
xões sobre o fator tempo junto a demais marcadores como renda e estado civil, 
uma vez que, como mãe solteira, acumular funções produtivas e reprodutivas (prin-
cipalmente quando os filhos são pequenos), pode ser ainda mais penoso a determi-
nadas mulheres. Se para Justina as tarefas de produção e reprodução a distancia-
ram da bicicleta, para Elaine vemos o oposto. Casada e mãe de uma menina de 3 
anos e meninos de 11 e 13 anos, ela pedala todos os dias (úteis) pequenos trajetos 
que duram, às vezes, até menos de 10 minutos. Usa também a bicicleta para ir ao 
estágio que realiza pela manhã. 
 Com avidez, Elaine defende que a bicicleta colabora muito para “agilizar” as 
atividades do seu cotidiano entre a casa, o cuidado com os filhos e os estudos para 
encerrar a faculdade. Afirmou que os seus principais destinos, como são “bem per-
tinho” de sua casa, facilitam o uso da bicicleta. Talvez a sua condição de casada e 
a ocupação de estagiária por meio período sejam também combinações favoráveis 
por mais que tenha três filhos que carecem, ainda, por completo de seus cuidados. 
Portanto, um cenário oposto ao de Justina, que, quando jovem, foi mãe solteira do 
primeiro filho e ocupada excessivamente com o trabalho produtivo (era preciso, 
inclusive, do apoio da mãe para que fossem exercidas as atividades reprodutivas). 
 Mas, apesar de Elaine pedalar todos os dias pequenos trajetos – levar os filhos 
à escola, ir à farmácia, à UBS, à padaria e ir ao estágio –, merece atenção o fato de 
se lamentar por não conseguir pedalar, por exemplo, por lazer.
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   “Tenho muita vontade de pedalar mais, mas hoje não consigo. 
   Também deixei a minha academia. Eu ia pedalando para lá. Quem 
   sabe depois que eu terminar a faculdade, volto. Mas, creio que 
   estarei trabalhando e de novo... o problema do tempo. Sinto muita 
   falta de ter tempo”. (Elaine, 34 anos)

 A circulação de Elaine gira em torno daquilo que Calió (1997) chama de “lar 
expandido”, espaços de circulação ligados aos tratos e economias domésticas que, 
por sua vez, distanciam as mulheres da plena apropriação da cidade. E ao comentar 
sobre o (futuro) trabalho que, inclusive, “espera que seja perto de sua casa para po-
der ir de bicicleta”, como se vê, Elaine já carrega no imaginário que esse lhe tomará 
tempo. 
 Isso reforça, portanto, a colocação trazida por Harkot (2018) sobre haver um 
olhar cuidadoso sobre as tantas variáveis que envolvem a maternidade e o uso da 
bicicleta, visto que os trabalhos reprodutivo e produtivo, em meio ao fator tempo, 
se entrelaçam durante a ciclomobilidade feminina. Entretanto, condições socioe-
conômicas e região de moradia é que parecem determinar a frequência, o motivo 
e a diversidade de uso da bicicleta. Diz-se assim por que as ciclistas com filhos, 
moradoras do Centro, não enfatizaram tanto o fator (falta de) tempo em seus de-
poimentos (sendo solteiras ou não). E isso mesmo na fase em que os filhos eram 
pequenos, sugerindo que suas melhores condições financeiras – bem como a me-
lhor qualidade socioterritorial – ajudam a “mediar” a administração do tempo em 
meio aos afazeres cotidianos. Inclusive, o uso da bicicleta enquanto prática de lazer 
– fora, então, do dito “lar expandido” – aparece mais entre elas, em oposição às 
mães até aqui citadas (Justina e Elaine, ambas da região Sul). 
 Liz, 43 anos, por exemplo, além de levar o filho de 9 anos à capoeira (cada um 
vai em sua bicicleta), sempre passeia com ele pelas ciclovias do Centro aos finais 
de semana. Uma prática, ademais, frequentemente percebida durante os trabalhos 
de campo realizados aos domingos, durante a pesquisa, nas regiões Centro/Oeste 
e, bem pouco visível, nas observações das regiões Leste/Sul, sobretudo em dire-
ção às partes mais periféricas de ambos os territórios. 
 Essa diferença também é evidente entre os achados quantitativos, que apon-
taram a inexistência do uso da bicicleta pelas mulheres do agrupamento Sul/Leste 
tendo como motivo atividades ligadas ao lazer. Tal contraste parece se relacionar 
à situação socieoeconômica, mas também à presença de infraestruturas, como a 
distribuição socioespacial das ciclovias, bem como dos próprios espaços de lazer, 
características do ambiente construído que colaboram para influenciar a experiên-
cia. São essas diferenças socioespaciais que exploraremos a seguir. 
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4.3 Desigualdade socioespacial: de bicicleta, perto e longe para 
quem?  
Nas narrativas das interlocutoras sobre seus destinos mais comuns, feitos de bici-
cleta, foram empregadas as palavras “perto” e “longe” continuamente, reforçando 
a já consolidada ideia da eficiência do modal para realizar trajetos curtos. De um 
lado, isso ajudou a compreender a forte expressão dos movimentos endógenos 
captados pelas análises quantitativas. Por outro, possibilitou também captar como 
experienciam as oportunidades e as barreiras da cidade por meio da bicicleta, e 
quais arranjos são feitos para ultrapassar as desigualdades socioespaciais.
 Enquanto algumas mulheres têm muitos equipamentos, serviços e até mesmo 
empregos no seu entorno, isto é, “perto” – inclusive as infraestruturas cicloviárias 
– para acessar diferentes lugares com rapidez e conforto, outras têm bem menos, 
o que implica terem de se deslocar para “longe” para conseguir acessá-los. Mas, 
como lembra Villaça, a produção do “perto”, do “longe”, do “fora de mão” (1986, 
p. 89) – distâncias traduzidas em tempo – já acontece durante a própria produção do 
espaço urbano. Isto é, ao produzir as cidades, se está também produzindo não so-
mente diferentes localizações com base nas infraestruturas, mas também variadas 
condições de deslocamento espacial: melhor para uns e pior para outros, proporcio-
nando assim distintas formas de apropriação da cidade a depender de onde se vive 
e o modo de transporte que se usa. Logo, as camadas de maior renda, segregadas 
em privilegiadas localizações, não se apropriam apenas dos melhores espaços, mas 
dos melhores tempos de deslocamento, da melhor acessibilidade a diferentes pon-
tos que facilitam a sua reprodução humana (VILLAÇA, 2001; 2012). Depoimentos 
como os que seguem traduzem parte dessa facilitada acessibilidade que integra a 
dialética produção desigual – porém, funcional – dos espaços apontada pelo autor:

   “Gosto muito de morar na região central. Me dá fácil acesso ao 
   comércio e vários serviços, tudo pertinho. E de bicicleta ainda fujo 
   do trânsito! Com as ciclovias que foram feitas por aqui ficou mais 
   fácil.” (Liz, Centro)

   “Tenho muita coisa perto de casa. Daria para ir a pé, mas prefiro ir 
   de bicicleta porque é muito mais rápido e mais agradável. E usar o 
   carro para essas viagens curtas, nem pensar. É estressante.” (Au- 
   rora, Centro)

   “Me sinto uma privilegiada, isso sim, ao poder contar com ciclovias 
   em quase todo o meu percurso até o trabalho, no Centro.” (Silvia, 
   Oeste) 

   “A infraestrutura cicloviária me motivou a ir de bicicleta para o tra- 
   balho todos os dias. Me sinto mais segura e, além do mais, é um 
   caminho muito bonito, cheio de árvores. Me sinto muito bem ao 
   longo dele.” (Clara, Oeste)
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 Liz e Aurora, além de comércio e múltiplos serviços, têm muito perto de si áreas 
verdes que gostam de frequentar: Parque da Cidade no caso de Liz e Vicentina Ara-
nha no caso de Aurora (tais locais também oferecem atividades culturais). Podem 
acessá-los, com facilidade, mesmo a pé. As ciclistas Clara e Silvia15, moradoras da 
região Oeste, e admiradoras do Parque da Cidade, embora vivam um pouco mais 
distante do referido espaço, já tiveram a oportunidade de ir pedalando até o local 
e declararam que a presença de infraestrutura cicloviária em quase todo o trajeto, 
desde seus bairros, é um facilitador que se alia à bela paisagem da orla do Banhado 
que caracteriza o Centro. Além do mais, todas essas quatro ciclistas têm seu carro. 
Ou seja, além da estratégica acessibilidade a partir do próprio espaço produzido em 
seu entorno, ainda contam com o veículo motorizado individual. Um privilégio que 
evoca as questões de classe diretamente relacionadas à mobilidade, revelando as 
distintas experiências dos corpos femininos de uma mesma cidade.
 A seguir, a fala de Marina traduz os tais estar “perto” ou “longe” que envolvem 
a bicicleta. Trabalhadora doméstica, é moradora da Sul, porém, em bairro bem pró-
ximo ao eixo da Rodovia Dutra, o que, segundo ela, ajuda a minimizar os impactos 
das distâncias que pedala rumo ao trabalho.

   “Sinto pena das amigas de serviço porque muitas moram nos can- 
   tões [bairros bem distantes] da Leste e, assim, perdem pelo me- 
   nos 1 hora para ir e mais de 1 hora para voltar do trabalho. Elas 
   não têm emprego ali perto de onde moram e então não conse- 
   guem ir de bicicleta como eu. Mas vivendo na Leste como é que 
   faz? O jeito é ônibus mesmo. Porque de bicicleta ainda tem a Du- 
   tra para atravessar e é muito perigoso [...] mas, quem é que pode 
   escolher o lugar onde vai morar? Nem todo mundo tem esse poder 
   de decisão”. (Marina, 52 anos)

4.3.1 Adaptando-se à cidade a partir das desigualdades
O cenário anterior trazido pelos depoimentos das ciclistas da Centro e Oeste é 
oposto a quase todas as ciclistas da Leste e Sul. Estas, além de não terem em suas 
localizações uma área de lazer nas dimensões do Parque da Cidade16, têm acesso 
limitado ao automóvel privado (ou porque não o dirigem, ou não o possuem ou 
porque o veículo é usado de forma compartilhada na família, tendo as figuras mas-
culinas privilégio em seu uso). Ademais, para elas, ir de bicicleta para o Parque da 
Cidade não só envolve uma razoável longa distância a ser percorrida, como implica 
ter de atravessar a Rodovia Dutra rumo à região Norte.

15 Silvia e Clara reproduzem o dado quantitativo revelado pela OD sobre as ciclistas da região Oeste serem 
 aquelas que mais realizam viagens de bicicleta exógenas. O trabalho de ambas, por exemplo, motivo prin- 
 cipal de seus deslocamentos, fica na região Centro, a cerca de 6 km de suas casas. 
16 Com 1 milhão de metros quadrados o parque se localiza em área limítrofe entre as regiões Centro e Norte 
 e costuma reunir uma variedade de eventos culturais e desportivos.
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 Dentre as cinco ciclistas moradoras da Leste e Sul, Viva já foi pedalando até o 
parque. Ela é moradora de bairro bem periférico da região Leste e, portanto, distan-
te do eixo da Dutra. Quando perguntado se gostaria de usar mais a bicicleta e por 
que não o faz, sua resposta, além de retratar como mobilidade urbana e desigualda-
de socioespacial se relacionam, ainda acena para (urgentes) questões de políticas 
públicas. Trata-se de um depoimento que se alinha à anterior colocação de Marina 
sobre as amigas da Leste que vivem longe de seus empregos, restando-lhes o 
ônibus como meio de transporte. Viva disse:

   “Se pelo menos, os ônibus pudessem carregar as bicicletas, já se- 
   ria um avanço, pois hoje o que me impede de usar mais a bicicleta, 
   estando na Leste e querendo ir para outras partes da cidade, são as 
   distâncias – longas – que tenho que percorrer e muitas vezes já 
   pela noite. Por isso, não tem jeito, acabo ou andando bastante de 
   ônibus (o que me faz gastar mais), ou, às vezes, dependendo do 
   ritmo das atividades e do trabalho, acabo até dormindo fora, na 
   casa de amigos, no Centro ou na Norte. Aí, me sinto uma ‘viajante’ 
   dentro da própria cidade, pois mesmo os ônibus, perto da meia 
   noite, já acabam. E muitas vezes eu nem queria dormir fora. Eu 
   queria é voltar para casa”.

 Para Viva, suas condições – jovem, solteira e sem filhos – a ajudam a desenvol-
ver todo o “diferenciado” arranjo que faz para que possa experienciar as múltiplas 
oportunidades urbanas, que não se limitam ao trabalho conforme revela seu relato. 
Mas, na verdade, ao dormir na casa de amigos, ela está se “adaptando à cidade”, 
um aspecto que contraria o princípio de que deveriam ser as cidades a se adapta-
rem às pessoas (JIRÓN, 2007, p. 193).
 Jirón (2007) defende que para pensar a mobilidade é preciso ter em mente não 
apenas as variadas práticas urbanas, mas também as diferentes formas de trabalho 
– com destaque aos informais – que vêm cada vez mais marcando a contempora-
neidade. Serviços informais, frequentes no país, e ainda mais entre as mulheres17, 
são também mais suscetíveis a serem desenvolvidos em qualquer horário do dia, 
isto é, fora dos padrões mais convencionais que bem marcam a hora de entrada e 
saída dos trabalhadores.
 Quando recordamos os números relativos aos movimentos expressivamente 
endógenos das ciclistas – e isso com grande ênfase na zona Leste – e cruzamos 
com arranjos de Viva, invisíveis nas estatísticas, se vê como a dimensão das infra-
estruturas, da localização da moradia e dos meios de transporte, junto à condição 
social de cada uma das mulheres, implicam diretamente a escolha e a intensidade 
de uso de um modal e consequente não só maior ou menor mobilidade, mas tam-
bém com mais ou menos qualidade.

17 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/11/4961404-informalidade-entre-as- 
 mulheres-e-muito-maior-do-que-entre-os-homens-diz-fgv.html
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 Não basta apenas nos movermos mais e por mais lugares. É necessário tam-
bém relevar a condição e o comportamento da viagem durante toda a experiência 
do trajeto, como enfatiza Jirón (2007). Nesse sentido, ao afirmar que “sair da região 
Leste, de bicicleta, não é tão simples assim”, Viva mostra que a questão vai além 
da distância, pois conforme seus relatos, é uma experiência de pedalada que inclui 
atravessar áreas de vazios urbanos18, pouco sombreamento, precárias infraestrutu-
ras cicloviárias e passarelas ou viadutos (afinal, precisa atravessar a Dutra) – todos 
elementos que comprometem a qualidade de sua ciclomobilidade. “Dá para ir, cla-
ro, principalmente porque eu gosto muito de pedalar. Mas, fazer, digamos, todos os 
dias e sem saber que horas vou poder voltar para casa, já é complicado”, frisou.
 Nesse contexto de mediar espaços e possibilidades para acessar a cidade que, 
como trazido por Jirón (2007), muito acontece de forma “invisível” nos territórios, 
Viva ainda empreende mais este arranjo: conta com uma espécie de “segunda 
casa” de uma grande amiga, em bairro da região Norte. Tem no local, uma de suas 
duas bicicletas. Funciona como seu meio de transporte rumo ao trabalho, que en-
volve principalmente atividades teatrais e culturais mais concentradas na respectiva 
macrozona (os ensaios) e no Centro (as apresentações). Segundo Viva, quando 
está em Santana, centralidade da região Norte, diferentemente da Leste, “tudo é 
mais fácil de se fazer de bicicleta”, pois segundo ela, dali para o Centro é perto. 
Explica: “Quando estou com muita coisa [trabalho] eu já me programo para ir para 
lá [Norte] passar uns dias. Vou de ônibus, mas lá já pego a bicicleta. Então, hoje, 
quando estou na Leste, acabo usando mais a bicicleta só dentro da Leste mesmo”. 
É apenas nesse momento, portanto, que ela “entra” em consonância com os da-
dos quantitativos da Pesquisa OD, cristalizando, assim, quão sintomática é a polari-
zação territorial que se desenha entre as ciclistas que estão “de um lado” da Dutra 
e, as que estão “do outro”. Como disse a ciclista Silvia (Oeste): “parecem duas 
cidades dentro da mesma cidade e a Dutra divide tudo ainda mais... eu mesma só 
passei a usar mais a bicicleta, no sentido de ir para mais lugares, depois que mudei 
da Zona Sul e vim para a Oeste”.

4.3.2 Dutra: barreira que une as ciclistas
No contexto da desigualdade socioespacial constituída em São José dos Campos 
que privilegia sempre mais investimentos no eixo Centro-Oeste (FOCHESATO, 
2021; SALVADOR, 2021), a Dutra que “corta” a cidade, aparece para as interlocu-
toras como uma espécie de fronteira, uma linha divisória. Por isso, a pesquisa veio 
fortalecendo a hipótese de que a rodovia se apresenta como uma grande barreira 
de circulação às mulheres ciclistas da Leste e da Sul, partindo do princípio de que 
gostariam de acessar o Centro pedalando. No entanto, as narrativas acenaram que 
a dificuldade não está apenas entre as mulheres da Leste/Sul: as ciclistas da Cen-

18 A região Leste, que ocupa 12% de São José dos Campos, tem a maior extensão quando consideradas 
 apenas as macrozonas urbanas. Traz extensas áreas de vazio urbano e é marcada por uso e ocupação mais 
 desordenados do solo.



74     Desafio Mobilidade 5

tro/Oeste também se sentem impedidas de transitar até o outro lado da Rodovia. 
Isso apareceu quando perguntado “há lugares para os quais você gostaria de ir de 
bicicleta, mas não vai?”. A resposta “Zona Sul”, por exemplo, foi certeira nas falas 
de Liz, Aurora e Silvia. 
 Assim, a fronteira que segrega as mulheres da Sul e Leste que, de bicicleta, 
têm acesso dificultado às infraestruturas da cidade, opera como barreira a todas, 
isto é, as de “lá” e as de “cá” independentemente de seus marcadores sociais. 
Sem importar se casadas (ou não), se com filhos (ou não), se os filhos são peque-
nos ou adultos, a Dutra, mesmo entre as interlocutoras19 que já a transpuseram, se 
revela como um obstáculo em torno do qual a palavra “medo” reverbera, anulando, 
portanto, todos os sentimentos de “praticidade”, “agilidade” e “fluidez” que en-
volvem a bicicleta tão fortemente mencionados pelas mulheres. 
 Hoje, entre todas as interlocutoras, é apenas Marina que a atravessa com fre-
quência. Como tem apurado conhecimento dos caminhos, traça rotas tentando 
sempre se esquivar da rodovia. Mas por vezes não há como evitar a circulação por 
pequenos trechos de suas marginais ou das grandes avenidas que se ligam a elas: 
“é muito perigoso, morro de medo, mas às vezes não tem como escapar”. Dentre 
todas as interlocutoras, é também a única que conhece a passarela feita pela prefei-
tura há pouco mais de um ano sobre umas das avenidas que integram o anel viário 
numa tentativa de conectar parte da Oeste à parte da Sul. Para ela, “ajudou, mas 
dependendo do lugar para onde a pessoa quer ir, não vai usar porque pode ser que 
fique mais longo o trajeto”.
 Sobre o enorme medo que a Dutra evoca, pelos relatos das ciclistas, trata-se 
daquele ligado aos sinistros de trânsito, ou seja, ao atropelamento violento, à perda 
da vida em virtude da dimensão da rodovia associada à alta velocidade dos veículos 
motorizados e seu fluxo contínuo. Inaugurada na década de 1950 e dentro de um 
estratégico contexto de interligação do território nacional a fim de unir as duas prin-
cipais capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro (SANTOS, 2006), a Dutra assume 
uma escala que não dialoga nem com o espaço nem com o tempo da mobilidade 
ativa. Esses sim em sintonia com a ideia da cidade enquanto um espaço público 
que deveria proporcionar inúmeras trocas entre as mais diferentes pessoas, pois os 
lugares concebidos, bem como a forma de circular entre eles, interferem na possi-
bilidade de maior aproximação ou afastamento entre os indivíduos (JACOBS, 2014).
 

19 Marina (Sul), bastante familiarizada com a Dutra, devido ao bairro onde vive, bem ao lado da rodovia, a de- 
 pender do destino, tem a opção de utilizar uma passarela que não a “joga” diretamente na rodovia ou em 
 suas marginais. Entre as demais ciclistas que já atravessaram a rodovia rumo ao Centro, Oeste ou Norte 
 estão: Viva (Leste) que, assim como Marina, depois de ultrapassada a passarela, escolhe caminhos – sem- 
 pre mais longos – que a tiram da Dutra. Liz (Centro) vivia a experiência de atravessar a rodovia quando, em 
 sua juventude, morava na Leste, mas em bairro bem próximo da dita estrada, diferentemente de Viva, que 
 é periférica. Não pedalava ao longo da Dutra como Viva. Uma vez atravessado o viaduto na altura da Petro- 
 bras, alcançava as regiões Centro ou Norte pela Vila Industrial. Mas é um trajeto que, segundo Liz, mesmo 
 há 20 anos, “nunca era feito pela noite”. Elaine (Sul) raras vezes pedalou rumo ao Centro. No caso, sempre 
 com o marido e fazendo a rota mais longa a fim de evitar pedalar na Dutra, suas marginais e avenidas do 
 anel viário.   
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 Dos anos 1950 em diante, a Rodovia Dutra veio alterando profundamente a di-
nâmica territorial de São José dos Campos e demandando o contínuo ordenamento 
do espaço nas décadas seguintes (SANTOS, 2006). Ao fim dos anos 1990, parte 
substantiva do anel viário da cidade foi concluída, conectando-se às marginais da 
rodovia e ligando diferentes platôs por meio de esparsos viadutos a fim de garantir 
a maior fluidez dos veículos motorizados, mas às custas da perda de segurança dos 
meios de transportes movidos à propulsão humana. “A cidade fragmentada e cada 
vez mais espraiada foi, portanto, não apenas segregando os grupos sociais, mas 
também [...] acentuando ainda mais suas diferenças a partir dos meios de transpor-
te utilizados” (FOCHESATO, 2021, p. 124).
 Isso explica por que o enfático medo dos veículos motorizados apontado pelas 
ciclistas foi revelado diante de vários outros locais de circulação da cidade, que 
é repleta de grandes avenidas tendo em vista o modelo predominantemente ro-
doviarista que a caracteriza, provocando uma verdadeira “apologia ao automóvel” 
(LARA, 2016, p. 140)20.
 Mas, em meio a grandes vias expressas, é a Dutra que aparece nas narrativas 
como a forma e o símbolo máximos do rodoviarismo que dividiu a cidade. Diante 
da respectiva estrada federal, todas as ciclistas de São José dos Campos, sem 
distinção de raça, classe ou qualquer outro marcador, parecem reconhecê-la como 
uma espécie de controlador do espaço que dita até onde podem ir (de bicicleta). 
Tamanha confluência se conecta ao que Villágran (2014) escreve sobre como pa-
triarcado e ordem urbana se relacionam, assumindo formas materiais específicas 
por meio da mobilidade e infraestruturas. Segundo a autora (2014, p. 210), a pro-
dução dos espaços sob a lógica patriarcal cria “[...] barreiras materiais e simbólicas 
que terminam afetando a vida das mulheres e definem uma estrutura espacial de 
oportunidades e riscos que repercutem no conjunto da cidade”.
 Não se pode perder de vista que a Dutra e suas conexões foram edificadas den-
tro de uma lógica produtiva a fim de atender às demandas cada vez mais velozes 
de fluxos de capital (dentro e fora da cidade). Por sua vez, essas lógicas giram em 
torno da figura masculina como predominante, configurando assim oposição ao tra-
balho reprodutivo. Da mesma forma, outras dicotomias paralelas são criadas, como 
os espaços públicos e os privados, a casa e o ambiente do trabalho – binariedades 
espacializadas no território, que reforçam os papéis que cabem aos homens e às 
mulheres, acentuando a separação e a articulação entre os indivíduos e os lugares, 
segundo Villágran (2014). Logo, a Rodovia Dutra não tende a ser lida pelos homens 
como uma barreira se está atrelada ao universo masculino, à esfera produtiva; bem 
como a maior circulação e ocupação da cidade dentro de uma perspectiva que são 

20 Em São José dos Campos, o uso do automóvel, considerando todos os demais modais (caminhada, bici- 
 cleta, transporte de passageiros, motocicleta, caminhão e outros) representa 44% das viagens diárias se- 
 gundo dados da OD: um percentual de 12% acima da média quando comparado a cidades de mesmo porte 
 (IPPLAN, 2014, p. 26).
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eles que mais transitam em automóveis21. Pelo contrário, a rodovia – incluindo o 
anel viário que dá acessos a ela – se legitima como expressão patriarcal que dita rit-
mos acelerados e hegemônicos de circulação dos quais as mulheres são excluídas.
 Dessa maneira, a Dutra indica potencializar – ao olhar para a bicicleta – o maior 
confinamento territorial das mulheres já que o modal, entre elas, é amplamente 
utilizado para raios espaciais menores, aqueles mais vinculados à domesticidade, 
como já falado. E há que se relevar que serviços mais básicos – o mercado, a 
quitanda, a farmácia –, em maior ou menor grau, costumam existir no entorno. 
Logo, ao gênero feminino, ultrapassar a barreira Dutra envolve um “risco” com um 
significado contra-hegemônico em duas direções: primeiramente, da mulher que, 
talvez, expanda seu raio espacial para além daquelas que são suas atividades roti-
neiras ligadas ao trabalho reprodutivo, indo assim, mais longe no que diz respeito à 
apropriação das oportunidades da cidade. E como segunda direção está o fato de 
que ao fazê-lo de bicicleta “quebra” as lógicas rodoviaristas que sacramentam a 
supremacia do automóvel sobre todos os demais meios de transporte.
 Se levássemos em consideração o planejamento urbano de vertente funcio-
nalista e generalista, mais passarelas devidamente articuladas ao anel viário, às 
marginais e aos demais acessos para além da rodovia deveriam ser suficientes para 
melhor conectar os territórios Leste e Sul ao Centro (e vice-versa) em deslocamen-
tos a pé ou de bicicleta. Mas isso não apenas mantém a cultura rodoviarista que 
torna tão inóspitos os espaços à bicicleta, como resolve de forma relativa as difi-
culdades de deslocamento das ciclistas. Isso porque, além do medo do acelerado 
trânsito, foram apontados receios diante de outras violências como a patrimonial e 
a de gênero. Inclusive, parte das interlocutoras atribui a isso a menor presença de 
mulheres pedalando com relação aos homens.
 Diante desses outros tipos de violência, com destaque à física, até que ponto a 
barreira Dutra, mesmo que “eliminada” por meio de mais estratégicas passarelas, 
será livremente atravessada por elas sem comprometer a qualidade da ciclomobili-
dade feminina? Como enfatiza Viva (Leste): “atravessar passarelas, mesmo de dia, 
é esquisito”. Frase complementar ao descrito é a de Aurora: “as pessoas, entendo, 
costumam temer mais a noite, mas mesmo de dia, qualquer coisa pode aconte-
cer... até mesmo porque, de dia, costuma-se estar menos atenta”. São colocações 
para as quais a pesquisa não poderia fechar os olhos, pois dizem muito acerca de 
mecanismos de defesa que as mulheres carregam consigo ao circularem pelos 
espaços da cidade.

21 Segundo a OD, na cidade, o uso do automóvel pelo motivo trabalho, entre os homens, tem representação 
 de quase 44% ao passo que para as mulheres, quase 30%. As mulheres utilizam o automóvel mais do que 
 os homens para os motivos compras, saúde, lazer, outros e transportar passageiros para estudo. Neste 
 último, a representação é de quase o dobro (10,6% para as mulheres e 6,1% aos homens) (IPPLAN, 2014, 
 p. 112). 
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4.4 Riscos e medos: expressões patriarcais que ditam estratégias ao 
pedalar
Bela (Leste), antes de abrir o portão de casa, por volta das 4h da manhã, e pedalar 
em direção à padaria, onde trabalhava, a cerca de 1,5 km de sua casa, “olhava aten-
tamente a praça antes de cruzá-la”. Ainda enfatizou: “Se fosse para ir a pé, não iria 
de jeito nenhum. A bicicleta, nesse sentido, para mim, foi uma grande solução”. 
Aurora (Centro) conta que quando está pedalando, assim que percebe que “vão 
mexer” com ela, já muda de lado na rua. Viva (Leste), estando de bicicleta ou não, 
carrega “uma faquinha [...] para se sentir mais protegida”. Ainda complementou 
dizendo: “quando a sociedade for mais tranquila, aí, tudo bem... a gente vai poder 
deixar de usar essas coisas na tentativa de se proteger. É estranho isso. Eu sei. 
Mas vamos fazer o quê?”.
 Esses são apenas alguns exemplos do que as ciclistas fazem para que pos-
sam preservar, além de suas intimidades, suas próprias vidas, segundo Valentine 
(1989). Circulam. Mas como se vê, não tão espontaneamente ainda que digam fra-
ses como “pedalando, consigo esvaziar a cabeça [...] ficar mais relaxada” (Silvia) ou 
“a bicicleta nos ajuda a sermos donos de nossos caminhos [...] decidir qual direção 
tomar” (Liz).
 Segundo Siqueira (2015), os dados trazidos pelo Sistema de Indicadores de 
Percepção Social (Sips) referentes à segurança pública no Brasil indicam que o 
medo não só está mais presente na vida da mulher, como também se distingue 
dos medos levantados pelos homens. “[...] O medo delas está relacionado à sua 
integridade física, o assalto à mão armada e o assassinato. Os homens sentem 
mais medo dos crimes relacionados ao patrimônio, o arrombamento de residência” 
(SIQUEIRA, 2015, p. 24). Como expôs Bela: “o nosso [das mulheres] medo não é 
somente de um assalto, mas sim de uma violência física”. E sempre mais acentua-
do pela noite, pois segundo Viva, “não adianta: está introjetado na gente essa coisa 
do medo, à noite, a partir de certa hora. Mas é um medo que não está na gente. Ele 
vem de fora, não é nosso”. 
 Essas colocações se traduzem especificamente em violência de gênero que 
acabam impondo “não trajetos”, “não horários” e mais uma série de “nãos” am-
plamente vividos pelo universo feminino e que apontam a disputa de poder sobre 
os corpos das mulheres. Como diz Justina, “a mulher acaba ficando mais limitada 
a tudo [...] enquanto os homens acham que podem tudo”. Pertinente a essa lógica 
está a colocação de Liz ao dizer que a bicicleta é “apenas mais um espaço” em que 
o assédio, por exemplo, que tanto importuna as mulheres, se manifesta: “acontece 
quando a gente está sem bicicleta, com bicicleta, no ônibus, no metrô... só dentro 
de um carro, blindado, talvez não aconteça!”. Mas, ainda assim, para a maior parte 
das interlocutoras, a bicicleta indica não só possibilitar maior mobilidade diante de 
situações de assédio (em forma de cantadas, assovios e expressões verbais gros-
seiras), bem como passar “mais despercebidas” pela velocidade da pedalada, ao 
contrário do estar a pé. Enquanto pedestres a vulnerabilidade é bem maior, confor-
me apontado por elas. 
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 Todo esse cenário não significa, por exemplo, que as mulheres não temam 
pelos seus bens patrimoniais ou os homens por seus corpos. Exemplo disso é o 
receio de ter a bicicleta roubada, algo que também se manifestou entre elas. Inclu-
sive, para evitá-lo, a estratégia da maioria é usar bicicletas bem simples que “não 
chamam a atenção” ou “chamam menos a atenção”. Em se tratando do veículo, 
é uma defesa que está mais ao alcance do que quando se trata de proteger seus 
próprios corpos. Portanto, o recorte de gênero é determinante na especificação e 
hierarquização dos medos e, ao se preocuparem, os homens, mais com o roubo de 
seus bens do que com a invasão de suas intimidades, fica evidente o quanto gozam 
de bem mais liberdade ao circularem pela cidade, como enfatiza Siqueira (2015). A 
escolha de rotas mais movimentadas, horários que evitem a noite, buscar ter junto 
uma companhia nas viagens e a preocupação com vestimentas, por exemplo, não 
costuma ser algo que molda os comportamentos masculinos durante a circulação. 
 Siqueira, assim como Valentine (1989), Calió (1997) e Villágran (2014) entendem 
o argumento do medo como um limite, uma restrição ao acesso do espaço público 
pelas mulheres e uma vez vinculado à violência de gênero é “mais uma expressão 
do patriarcado” (SIQUEIRA, 2015, p. 110). De acordo com a autora, o medo é pro-
duto da relação de dominação dos homens sobre as mulheres ainda hoje – enfatiza 
–, existente em várias sociedades. Algo expressado por Justina da seguinte forma: 
“Eles [os homens] acham o quê? Que são donos do mundo? Da história? Da verda-
de? E eu vejo que isso não é de hoje [...] então, ao verem uma mulher de bicicleta, 
na rua, muitos acham que ela não deveria estar ali e por isso se sentem no direito 
de abusar da situação”.
 O tom masculino ao dizer “o não deveria estar ali” referindo-se à rua, um espa-
ço público, dialoga com o dualismo do público-privado e do lugar que é permitido à 
mulher na cidade reforçando o quanto o ambiente da casa – o doméstico – é que 
deve ser lido por elas como seu – seguro e devido – lugar. Logo, dentro da ideolo-
gia patriarcal, fora de suas casas, é preciso dominar as mulheres. Como escreve 
Villágran (2014, p. 207), “podemos considerar que o medo da agressão sexual nos 
espaços urbanos é resultado de um dos elementos que o patriarcado utiliza para 
controlar a presença das mulheres no espaço público”. Elas acabam desenvolven-
do um uso mais “inibido” dos espaços, como adjetiva Siqueira (2015, p. 28).
 Sendo assim, não se trata apenas do desenho e da disposição da cidade que 
“simbolizam o poder e a autoridade masculina que acaba por legitimar a ocupação 
de determinados espaços” (VILLÁGRAN, 2014, p. 201). E sim de acentuar a exclu-
são urbana das mulheres também por outros mecanismos simbólicos como o do 
medo que tanto contrasta, por exemplo, com a seguinte colocação: “a bicicleta me 
dá autonomia, pois se eu tivesse de ir de carro, por exemplo, teria de esperar meu 
marido” (Elaine).
 A despeito das formas espaciais da cidade, chama a atenção quando Silvia (Oes-
te) menciona uma grande área vazia, de mata, ao lado de um extenso condomínio 
fechado e de um clube privado. Em seu trajeto, ambos precisam ser percorridos 
para ir e voltar do seu trabalho (vai de dia e retorna pela noite, quase 22h, cerca de 
2 ou 3 vezes por semana): 
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   “O trecho em que eu mais deveria me sentir segura – pois tem a 
   ciclovia nele por inteiro –, é onde mais me sinto insegura, onde te- 
   nho medo toda vez que passo à noite. Ali, como a ciclovia é total- 
   mente segregada, não há possibilidade de invasão pelos carros. 
   Esse risco é muito baixo. Mas é um trecho muito vazio, com bem 
   menos pessoas circulando pela noite”.

 Segundo a ciclista, trata-se de um local muito propenso “ao ataque de seu cor-
po” – expressão usada por ela. Venceu a barreira do não pedalar à noite, mas não 
significa que vai sem medo toda vez que passa no local de bicicleta. O depoimento 
evidencia como o uso e a ocupação do solo se relacionam à violência de gênero, 
uma vez que determinadas tipologias dos espaços públicos – aqueles mais deser-
tos, desocupados ou abertos – facilitam sua ocorrência (Valentine, 1989). Logo, os 
mesmos vazios urbanos que atendem a lógicas especulativas da terra ou os condo-
mínios fechados que minam a vivacidade das ruas enquanto espaços públicos de 
convivência podem favorecer a expropriação do corpo feminino. Algo que dialoga 
diretamente com o exposto é a colocação de Viva (Leste) quando diz que ao passar 
de bicicleta por ruas mais movimentadas – “de gente e não de carros” –, além de 
ser agradável por gostar de observar a “diversidade de pessoas nas ruas”, também 
a faz se sentir “mais protegida”. 
 O relato de Silvia somado ao de Viva abre margem às reflexões acerca da pro-
dução de ciclovias declaradas como solução quase única para que mais pessoas 
adotem a bicicleta (HARKOT, 2018; LEMOS et al., 2017). É evidente que a oferta de 
mais infraestruturas capazes de segregar os(as) ciclistas colabora para promover a 
ciclomobilidade, dada a violência no trânsito que tanto marca as cidades brasileiras 
(algo, de fato, bastante trazido nas narrativas). Mas, ao considerar o recorte de 
gênero no planejamento, assumindo as desigualdades entre homens e mulheres 
no viver urbano “[...] como estruturadoras e dinamizadoras das cidades [...]” (GON-
ZAGA, 2004, p. 124), outros elementos também serão levados em conta para além 
do desenho espacial que deve avaliar (bem) onde e como implantar a infraestutura 
cicloviária (considerar o tipo de uso das ruas, o sistema de iluminação e as opera-
ções da segurança pública são alguns dos exemplos).
 Afinal, como se viu, os corpos masculinos desfrutam de uma circulação menos 
carregada de estratégias para a sua defesa e, portanto, mais liberta. Um contexto 
que reforça, segundo Calió (1997), sobre ser necessário haver a preocupação não 
apenas com as desigualdades socioespaciais fruto das diferenças sociais, mas tam-
bém com as relações de poder entre os gêneros. E em meio a ambos, os próprios 
recortes de classe combinados aos seus locais de moradia ajudarão a compreender 
por que algumas mulheres, por exemplo, sequer têm a opção de não pedalar à 
noite enquanto outras, nesse período, conseguem fazer uso de algum outro modal 
que ofereça mais segurança. Nessa linha, está o depoimento de Marina (Sul): “eu 
já fui assaltada, à noite, na passarela [sobre a Dutra] que fica ao lado de casa. Mas, 
vou fazer o quê? Deixar de ir pedalando? Não tem como. A bicicleta é o meu meio 
de transporte de todo dia [...] e é comum eu voltar já pela noite dos meus serviços”.
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5. Considerações finais  
A presente pesquisa buscou desenvolver, primeiramente, um retrato das ciclistas 
de São José dos Campos e de seus deslocamentos e, num segundo momento, 
identificar as motivações e os desafios envolvidos no uso da bicicleta e a experi-
ência da ciclomobilidade feminina. O desenvolvimento do retrato das ciclistas con-
tribuiu, inclusive, para o fortalecimento da hipótese em torno da Rodovia Dutra: a 
estrada se apresentando enquanto uma barreira à mobilidade ativa, podendo se 
mostrar ainda maior a algumas mulheres. O segundo objetivo, mais complexo e 
apresentado com base em quatro dimensões – potencialidades da bicicleta, ma-
ternidade, desigualdades socioespaciais e desafios da ciclomobilidade em meio 
à cidade de lógicas patriarcais –, abre caminho para outras futuras (e necessárias) 
investigações, principalmente considerando o ineditismo deste trabalho. 
 Ao discorrer sobre a experiência da ciclomobilidade das mulheres, a hipótese 
socioespacial pôde ser confirmada: no que tange à mobilidade ativa feminina, a Du-
tra potencializa a segregação socioespacial constituída na cidade. Mas trata-se de 
um achado que, mesmo assim, abre novas perguntas como aquela problematizada 
sobre (possíveis) futuras obras cicloviárias a fim de melhor conectar os territórios 
Sul e Leste ao Centro e vice-versa. Afinal, para além das infraestruturas urbanas 
capazes de propor acessíveis interligações de caminhos – algo que inclusive pode 
ser encarado a curto e médio prazo –, há a questão das desigualdades de gênero, 
que se desdobram em violência contra a mulher e não podem deixar de integrar as 
discussões. 
 Ainda que impliquem mudanças a longo prazo, incorporar a temática de gênero 
e fazer seu debate junto à sociedade é indispensável quando se trata de construir 
espaços de vida mais equânimes pelos quais, incontestavelmente, a mobilidade 
urbana passa. Ou seja, focar unicamente na requalificação dos espaços não é o 
suficiente para que mais mulheres – e de todas as regiões da cidade – circulem 
livremente de bicicleta em todas as suas direções.
 Cabe ressaltar que a pesquisa quantitativa aliada à pesquisa qualitativa reve-
lou-se como um rico método de análise para os planejamentos de mobilidade ao 
evidenciar camadas de desigualdade entre as próprias mulheres pelo uso da bici-
cleta. Logo, este trabalho lança luz não apenas sobre a necessidade do recorte de 
gênero, mas a partir deste, considerar que há distintas mulheres ciclistas habitan-
do e transitando em – também – distintos territórios para que possam acessar as 
oportunidades da cidade. Oportunidades estas que devem ser entendidas, por toda 
sociedade, como algo capaz de ultrapassar as atividades dos trabalhos reprodutivo 
e produtivo.
 Uma das constatações da pesquisa que dialoga diretamente com o exposto, 
validando o quanto a condição socioeconômica das mulheres interseccionada ao 
local onde vivem é bastante determinante ao uso da bicicleta, é a maternidade. 
Mesmo entre as mães com filhos pequenos que necessitam de seus cuidados, o 
modal se mostrou como um potente aliado das tarefas do dia a dia (o que inclui le-



vá-los à escola, entre outras atividades). Mas, para isso, ter perto os endereços dos 
destinos, bem como poder contar, no núcleo familiar, com alguém para sociabilizar 
as tarefas do cuidado é algo que parece colaborar com o uso da bicicleta. Portanto, 
a maternidade em si, não é o impeditivo primeiro. Porém, quando se trata do uso 
da bicicleta a lazer, as distintas condições socioeconômicas e territoriais das mulhe-
res, de novo, muito importam: são as que vivem em locais com mais infraestrutura 
(incluindo espaços de lazer e ciclovias) e que têm melhores condições financeiras 
as que usam mais a bicicleta para atividades de seu interesse, e não apenas vincu-
ladas aos trabalhos reprodutivo ou produtivo. Isto é, frequentar parques, atividades 
culturais, visitar amigos, participar de cursos, fazer alguma atividade física, entre 
outros.
 Que a bicicleta seja muito mais utilizada para atender às demandas que envol-
vem o trabalho reprodutivo ou que funcione como o modal rumo ao trabalho – e 
isso mesmo entre as que não têm filhos – não resta dúvida. Isso é uma realidade 
de São José dos Campos análoga, em geral, a outras cidades. No entanto, os dados 
explicitaram que as ciclistas das regiões Leste e Sul, que mais utilizam a bicicleta, 
são também as que menos saem de seus territórios pedalando. A bicicleta parece 
atender a uma miríade mais diversa de (agradáveis) destinos às ciclistas do eixo 
Oeste-Centro, que têm ao seu alcance mais e melhores serviços e infraestruturas 
cicloviárias, que lhes facilitam a adoção do modal. Às ciclistas da Sul, sobretudo as 
periféricas, e, principalmente da Leste, além da realidade ser inversa – levando-as, 
portanto, a pedaladas mais confinadas – cada vez que resolvem se deslocar rumo 
ao Centro, Norte ou Oeste – estarão bastante vulneráveis ao realizar a transposição 
da rodovia Dutra. Vulneráveis perante o trânsito e a maior dificuldade de realizar 
trajetos menos inseguros e vulneráveis por, simplesmente, serem mulheres. Logo, 
uma experiência que antes mesmo do direito à cidade, está o direito à vida. 
 Há ainda muito a ser investigado considerando as especificidades dos dois mais 
populosos territórios (Sul e Leste) segregados pela Rodovia Dutra com relação ao 
Centro. Aponta-se que a trajetória percorrida pela pesquisa não possibilitou obter 
uma resposta sobre em que grau, em se tratando do uso da bicicleta, as próprias 
desigualdades de gênero acentuam o respectivo maior confinamento. Para isso, 
talvez, fosse estratégico, dentro de um enfoque etnográfico, acompanhar as “su-
jeitas” que fazem, frequentemente, o movimento de travessia da rodovia, indo de 
um lado ao outro da cidade – o que classifiquei como um movimento duplamente 
contra-hegemônico – para melhor compreender seus contextos de vida e motiva-
ções. Mas, de qualquer maneira, é inconteste que o “desenho” do território e da 
produção desigual de seu espaço colaboram para apartar as ciclistas da Leste e 
da Sul da possibilidade de poder usufruir mais amplamente, por meio da bicicleta, 
de tudo que a cidade oferece. Há que se lembrar, por exemplo – como muito bem 
destacado por uma das ciclistas entrevistadas –, que a cidade precisa repensar o 
próprio funcionamento de seu transporte público quanto à possibilidade de carregar 
as bicicletas (relevando, principalmente, quão espraiado é o território por sua vez 
seccionado pela Dutra).
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 Uma cidade que propaga a imagem de “inteligente”, além de rever o (real) 
papel da bicicleta dentro das políticas de mobilidade e considerar os recortes de 
gênero e raça, não poderia ignorar suas tamanhas distinções socioespaciais que 
acabam por afetar e oprimir ainda mais determinadas mulheres. E como revela esta 
pesquisa, elas próprias – em vez de números – são capazes de acenar caminhos 
para a construção de uma cidade mais equitativa e assentada num olhar mais hu-
manizado e menos tecnocrático sobre a mobilidade urbana.  
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Deiny Façanha Costa

3

O entorno das estações de 
transporte por trilhos em 
São Paulo



1. Introdução
São Paulo compartilha com outras grandes cidades do mundo pro-
blemas de moradia, mobilidade e qualidade de vida. Uma parcela 
desses problemas decorre da expansão e do metabolismo urba-
no pautado no transporte motorizado individual. Cidades cons-
truídas para automóveis comumente aumentam as distâncias a 
serem percorridas diariamente, além de engendrar externalida-
des negativas para a população residente; entre elas: (i) emissão 
e maior exposição a poluentes atmosféricos e, por conseguin-
te, problemas cardiorrespiratórios; (ii) alterações micro e macro 
climáticas, induzindo, por exemplo, à elevação da temperatura 
local (ilhas de calor), bem como intensificação de precipitações 
severas associadas a desastres ambientais, como alagamentos 
e deslizamentos de encostas; (iii) dependência do transporte mo-
torizado individual, relacionado ao sedentarismo e a doenças me-
tabólicas (diabetes, hipertensão e obesidade) (RUMENIG, 2019). 
 Como forma de reverter esse padrão de desenvolvimento 
espraiado e dependente do automóvel, o conceito de desenvol-
vimento orientado ao transporte (DOT) surge com o objetivo de 
produzir cidades compactas com deslocamentos por transporte 
coletivo e ativo, de forma que os modos ativos contemplem a 
micromobilidade (pequenas distâncias), e que estejam coaduna-
dos ao transporte coletivo, o que possibilitaria deslocamentos 
longos, beneficiando-se assim da intermodalidade.
 Nesse sentido, o transporte coletivo eficiente – acessível e 
de boa qualidade em toda cidade – e a presença de infraestru-
tura para pedestres e ciclistas – como calçadas e infraestrutura 
cicloviária – são essenciais para que a intermodalidade ocorra na 
escala da cidade. Em uma escala de bairro, o entorno das esta-
ções e terminais de transporte coletivo moldados para priorizar 
os deslocamentos por modos ativos permite – e estimula – que 
a conexão entre os modais ocorra.
 Por isso, este capítulo apresenta uma análise do entorno de 
estações de transporte coletivo de alta capacidade no município 
de São Paulo para a intermodalidade da bicicleta com o transpor-
te coletivo. O objetivo é compreender como o espaço urbano 
desses entornos das estações favorece ou prejudica a intermo-
dalidade com a bicicleta. A escolha das estações para análise 
considerou os diferentes contextos urbanos e a desigualdade 
social existente no município. Por isso, alguns pontos determi-
nantes para escolha foram a localização da estação na mancha 
urbana, a forma de implantação da linha e as regulações urbanís-
ticas incidentes. 
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 A metodologia de análise do espaço urbano alinhou o conceito de DOT – criado 
para construção de cidades compactas associadas ao transporte coletivo em con-
traposição ao espraiamento urbano – com o método de análise da acessibilidade 
da bicicleta ao sistema de transporte coletivo de Hasz (2020). Com base nessas 
referências, os itens de análise foram a densidade populacional e de empregos, a 
diversidade socioeconômica e de usos, e o desenho urbano com os subitens de 
viário, acessibilidade, espaço de circulação e acesso aos lotes.
 A estrutura do texto está separada em mais quatro partes, além desta intro-
dução com a caracterização da pesquisa e estrutura do capítulo. A segunda parte 
discorre sobre a metodologia empregada e a base teórica que fundamenta a pes-
quisa, e em seguida será contextualizado o planejamento urbano de São Paulo com 
foco na mobilidade por bicicleta. A quarta seção apontará os resultados e, por fim, a 
última seção apresenta a conclusão com as principais contribuições deste estudo.

2. Metodologia
A pesquisa foi feita a partir da análise do entorno de duas estações de metrô to-
mando como base teórica o conceito de planejamento orientado ao transporte e o 
método de análise da acessibilidade da bicicleta ao sistema de transporte coletivo 
de Hasz (2020), utilizando os métodos quantitativos e qualitativos. 
 A primeira etapa da pesquisa foi a leitura da legislação urbana de São Paulo 
incidente nos entornos de estações de transporte por trilhos para analisar e elencar 
pontos relacionados à mobilidade com ênfase nos modos ativos. As leituras de 
planos urbanos, como o Plano Diretor Estratégico 2014, Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo 2016, Plano Municipal de Mobilidade 2015, Plano de Ação 
Climática 2021 e Agenda 2030 contribuíram para a compreensão das diretrizes e 
instrumentos urbanísticos relacionados à mobilidade e das metas para mobilidade 
por bicicleta. Em um segundo momento, foi analisado o entorno de duas estações 
de transporte por trilhos para compreensão do contexto urbano nos acessos por 
modos ativos, com ênfase na bicicleta, às estações de transporte coletivo. Um dos 
pré-requisitos na escolha das estações era sua inserção dentro de uma das áreas 
indutoras de desenvolvimento urbano definidas pelo Plano Diretor (Eixo de Estrutu-
ração da Transformação Urbana – EETU, Operação Urbana Consorciada – OUC ou 
Área de Intervenção Urbana), para entender o comportamento dessas regulações 
nos entornos das estações de transporte coletivo. O raio de análise definido foi a 
dimensão mínima de abrangência dos EETUs – quadras inteiras inseridas no raio 
de 400 a 600 metros –, de forma que os 300 m da análise contemplam o espaço 
urbano imediato do entorno da estação e as ruas adjacentes.
 As estações escolhidas para análise tinham por premissa básica possuir um 
bicicletário com porte e fluxo acima da média do município, para isso foi conside-
rado o levantamento do estado da arte dos bicicletários realizado pela Ciclocidade 
et al. (2020b). As outras características consideradas foram a inserção da estação 
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na mancha urbana considerando o contexto socioeconômico do entorno com os 
dados de renda familiar e de empregos formais, as características do sistema de 
transporte – entre subterrâneo ou de superfície, sua localização na mancha urbana 
e o acesso ao bicicletário –, e, por fim, a regulação vigente que determina o padrão 
construtivo permitido e os objetivos de melhorias.
 A primeira estação definida foi Carrão, na Linha 3-Vermelha, localizada na Zona 
Leste do município, onde há alta densidade populacional e baixa oferta de empre-
gos formais, e está inserida dentro do EETU. A Linha 3-Vermelha foi consolidada 
sobre a já existente linha férrea, e a estação Carrão – inaugurada em 1986 – foi 
um prolongamento, se mantendo uma linha de superfície. A segunda estação é a 
Faria Lima, na Linha-4 Amarela, localizada no setor sudoeste do município, onde se 
concentram os empregos formais e moradia das classes mais altas, e está inserida 
na OUC Faria Lima, em vigor desde 2004. A Linha 4-Amarela possui trilhos subter-
râneos e a estação foi inaugurada em 2010.
 As categorias usadas para análise podem ser conferidas no Quadro 1 e se fun-
damentam na literatura do conceito de DOTs e de acessibilidade de Hasz (2020). O 
primeiro tem por base os 3Ds (densidade, diversidade e desenho) na escala local, 
de forma a analisar a densidade populacional e de empregos, a diversidade socio-
econômica e de usos, e o desenho urbano a partir do desincentivo ao automóvel e 
incentivo aos modos ativos.

Quadro 1 • Resumo metodológico
Categoria Uso/dimensão Medição Fonte

Densidade 
populacional

Densidade 
de empregos

Diversidade 
socioeco-

nômica

Diversidade 
de usos

Apresenta as diferenças de 
concentração e dispersão na 
mancha urbana para identifi-
car regiões densas ou pouco 

ocupadas

Apresenta a preponderância 
da renda familiar nos setores 
censitários para identificar a 
concentração ou diversidade 

socioeconômica

Dimensiona os usos dos lotes

Classificação por densidade popula- 
cional em habitantes por hectare

Mapa de calor apontando a concen-
tração de empregos formais

Classificação pela quantidade de 
salário-mínimo por família

Classificação de uso em: habitacional, 
uso misto, comércio/serviços, institucio-
nal, construções em andamento e esta-

cionamento

Censo 2010

RAIS 2019

Censo 2010

Dados sobre lotes do 
Geosampa e obser-

vação de campo

Desenho 
urbano

A metodologia de Hasz (2020) foi usada para análise da acessibilidade por bicicleta às es-
tações, porém pelo objeto da pesquisa ser a relação de planejamento urbano e mobilidade, 

alguns itens de análise não foram utilizados e outros mudaram de nomenclatura para melhor 
análise e exposição dos resultados. Questões de menor escala, como presença de bueiros, 
estado da pavimentação, desnível do acostamento/sarjeta não foram consideradas, assim 
como a caracterização do usuário de bicicleta e entrevistas com eles. A esfera de desen-
ho urbano foi subdividida em quatro itens: viário, acessibilidade, espaços de circulação e 

acessos aos lotes
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Categoria Uso/dimensão Medição Fonte

Viário

Apresenta as características 
do viário que influenciam na 
mobilidade por bicicleta ao 
incentivar ou desincentivar 

o modal

As características analisadas são: a 
classificação viária, a presença e com-
patibilidade da infraestrutura cicloviária 
com a via, a dimensão das quadras, a 

presença de estacionamento no viário e 
a largura das calçadas. A relação entre 

classificação e tipologia viária com a 
presença de infraestrutura cicloviária 
tomará como base Nacto (2018); e a 

largura das calçadas seguirá a métrica 
da Agenda 2030

Dados de classificação 
viária, infraestrutura 
cicloviária, largura 

das calçadas e Zona 
Azul do Geosampa e 

observação de campo 
para estacionamento 

gratuito

Acessibilidade

Espaço de 
circulação

Acessos 
aos lotes

Apresenta a acessibilidade 
do bairro para o bicicletário e 
deste à entrada da estação

Dimensiona a qualidade dos 
espaços de circulação e de 
permanência para os modos 

ativos

Dimensiona os limites en-
tre o espaço privado e o 

público que beneficiam ou 
prejudicam a circulação dos 

modos ativos

As medições usadas serão a declivi-
dade e a presença de barreiras físicas

São considerados presença e local-
ização da arborização, iluminação públi-
ca e espaços públicos de permanência, 

como praças e terminais

Categorização das fachadas em ativa, 
mista e inativa, de acordo com Gehl 
(2015) e a presença de acesso de 

veículos

Dados de declividade 
do Geosampa, de bici-

cletários da Cicloci-
dade et al. (2020b) e 

observação de campo

Dados de arborização 
e iluminação do Geo-
sampa e observação 

de campo

Observação de campo

 As observações consideraram dados disponibilizados pela Prefeitura de São 
Paulo pelo portal Geosampa e análise de campo para confirmação dos dados, 
acréscimo dos inexistentes e percepção do ambiente como usuária/pesquisadora. 
O monitoramento e a disponibilização de dados são essenciais para acompanha-
mento do desenvolvimento do espaço urbano, e São Paulo fornece os dados do 
município por meio do Geosampa. Todos os dados foram acessados pela platafor-
ma, com exceção do perfil socioeconômico do Censo 2010, a localização dos em-
pregos formais da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e as informações 
sobre bicicletários no levantamento da Ciclocidade et al. (2020b). Algumas camadas 
(shapefiles) do Geosampa estão desatualizadas, como a camada de lotes com úl-
tima atualização anterior a 2010 (e anterior à implantação da estação de metrô) e a 
camada de calçadas que em alguns trechos confere com a realidade. A ausência de 
dados ricos sobre o ambiente construído acaba sendo uma barreira para estudos 
na escala do bairro (CERVERO; KOCKELMAN, 1997) e, nesta pesquisa, a visita de 
campo supriu essa defasagem.
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3. A mobilidade ativa por bicicleta em São Paulo
São Paulo já viveu diferentes estágios de regulação, gestão e implantação de in-
fraestrutura de mobilidade ativa por bicicleta. Nos anos 1990, essa agenda esteve 
articulada à implantação de ciclovias em parques, alinhada ao uso da bicicleta para o 
lazer. Depois, os deslocamentos por bicicleta passaram a ser planejados como mo-
bilidade cotidiana, quando sua concepção e gestão migrou da Secretaria do Verde 
e do Meio Ambiente (SVMA) para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e 
as primeiras infraestruturas cicloviárias foram construídas e começaram a desasso-
ciar-se do lazer. 
 Na década de 2010, a cidade viveu a implantação de uma considerável malha 
viária para bicicleta, acompanhada de expansão dos bicicletários em estações e 
terminais de transporte coletivo e chegada das bicicletas compartilhadas, dentro de 
uma agenda de política pública mais ativa, institucionalizada e com gestão participa-
tiva. Os planos urbanos e de mobilidade vieram na mesma toada, dando visibilidade 
para os modos ativos e o transporte coletivo (MALATESTA, 2012; LEMOS, 2021). 
As conquistas ocorridas nesse período são fruto de uma agenda progressista que 
incorporou e se alinhou às demandas de uma parcela da sociedade civil organizada 
que vislumbrava a mobilidade ativa urbana como imprescindível para uma cidade 
sustentável e com melhor qualidade de vida.
 Fruto desse último período, o Plano Diretor Estratégico1 (PDE 2014) traz pro-
postas para o uso do solo alinhadas a uma mobilidade mais inclusiva, igualitária e 
sustentável com propostas de incentivo aos modos ativos e ao transporte coleti-
vo e também desincentivo ao transporte individual. Uma dessas medidas é a im-
plantação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (EETU) ao longo de 
corredores de ônibus e ao redor de estações de transporte por trilhos. Os EETUs 
podem ser associados ao conceito de desenvolvimento orientado ao transporte 
(DOT) – transit-oriented development (TOD), em inglês –, e tem como objetivo criar 
comunidades de uso misto no entorno das estruturas de transporte coletivo para 
utilizá-los em conjunto com os modos ativos e diminuir a dependência do moto-
rizado individual. O conceito surgiu na década de 1990 como contraponto ao de-
senvolvimento urbano espraiado e centrado no automóvel, refletido principalmente 
nos subúrbios nos Estados Unidos. Sua base teórica é orientada pelos chamados 
3Ds de densidade populacional e de empregos, diversidade socioeconômica e de 
usos, e desenho urbano para desincentivo ao automóvel e incentivo aos modos 
coletivos e ativos (CERVERO, 1993). Densidade e diversidade são relacionadas aos 
lotes (espaço privado) determinados por zoneamento e instrumentos urbanísticos 
permissivos, proibitivos ou de incentivo econômico para proporcionar maior aden-
samento e diversidade de usos. O desenho urbano está relacionado ao espaço do 
viário público englobando calçadas e ruas para priorização da melhor fruição de 
modos ativos e transporte coletivo.

1 Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014.
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 Alinhados a esse conceito, os EETUs preveem (i) maiores densidades cons-
trutivas por meio do Coeficiente de Aproveitamento (CA)2 igual a 4; (ii) maiores 
densidades demográficas com diversidade socioeconômica por meio da Cota Parte 
Máxima3; (iii) o desincentivo para vagas de garagem; (iv) estímulo à mobilidade ativa 
por meio de direitos de construir não onerosos para edifícios com fruição pública e 
fachada ativa; e (vi) nos eixos localizados no extremo das linhas de transporte por 
trilhos, o incentivo à implantação de edifícios-garagem.
 As áreas com infraestrutura de transporte articuladas às dinâmicas da Região 
Metropolitana, como a orla ferroviária e fluvial – Rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí 
–, ao longo do Córrego Água Espraiada (ou Avenida Jornalista Roberto Marinho) e 
no Arco Jacu Pêssego são definidas como Macroárea de Estruturação Metropoli-
tana (MEM) com objetivo de diversificar o uso e ocupação do solo para equilibrar a 
oferta de moradia e empregos. Na MEM vigoram regulações urbanísticas como as 
Operações Urbanas Consorciadas – fruto do PDE 2002 – ou Áreas de Intervenção 
Urbana regulamentadas por lei específica. A MEM e os EETUs são áreas com ob-
jetivo de mudanças estruturais no município para a descentralização dos polos de 
empregos e promoção do adensamento próximo à infraestrutura de transporte, por 
isso compartilham potenciais construtivos mais altos e incentivos para mobilidade 
ativa associada ao transporte coletivo. A OUC Faria Lima está inserida na área da 
MEM e tem por objetivo o estímulo aos usos residenciais e comerciais, maiores 
densidades construtivas com CA de 4 e incentivo à fruição pública. Mas diferente-
mente dos EETUs, não tem o incentivo à diversidade socioeconômica, nem desin-
centivo à vaga de garagem.
 Um desdobramento do PDE 2014 e da PNMU (Política Nacional de Mobilidade 
Urbana)4 é o Plano de Mobilidade de São Paulo5 (PlanMob 2015) que corrobora e 
destrincha as premissas de mobilidade do plano diretor com metas específicas para 
a bicicleta, como aumento da participação modal para 3,2% até 2028, por meio de 
medidas como ampliação da malha cicloviária, do sistema de bicicletas comparti-
lhadas, implantação de bicicletários em todas as estações e terminais de transporte 
coletivo para que o sistema cicloviário integre regiões e outros municípios da RMSP 
e seja parte do sistema de transporte público. Desdobramento do PlanMob 2015, 
o Plano Cicloviário 2020, elaborado a partir de oficinas com a participação da socie-
dade civil, especifica e se aprofunda no planejamento para mobilidade por bicicleta 
com metas de expansão das infraestruturas cicloviárias.

2 O CA é o índice urbanístico representado pela divisão da metragem quadrada máxima passível de ser cons- 
 truída pela área do terreno. O cálculo do CA é definido pelo plano diretor municipal ou lei de uso e ocupação 
 do solo. No caso dos EETUs em São Paulo, é permitida a construção de quatro vezes a área do terreno. 
 O CA é fruto do conceito de Solo Criado que considera que todo metro quadrado construído além da metra- 
 gem existente em um terreno é um espaço produzido.
3 Cota Parte Máxima é a relação entre a quantidade de unidades habitacionais e a área do terreno, sendo seu 
 valor nos eixos mais baixo para construção de mais unidades e incentivo ao adensamento demográfico.
4 Lei Federal n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Determinou que municípios com mais de 20 mil habitantes 
 elaborem um plano de mobilidade.
5 Decreto n. 56.834, 24 de fevereiro de 2016.
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 Mais recentemente, o Plano Ação Climática 20216 traz o protagonismo da bici-
cleta como um modo de transporte sustentável e atualiza a meta de aumento da 
participação da bicicleta para 4% até 2030 e 8% até 2050. O último plano de ação 
com o qual a Prefeitura de São Paulo se comprometeu é a Agenda 2030, que traz 
indicadores de monitoramento que permitem o acompanhamento das diretrizes e 
metas dos planos anteriores. Para a mobilidade, a Agenda 2030 traz objetivos rela-
cionados a segurança viária e integridade física dos usuários de cada modo de trans-
porte, a proporção de vias com velocidade acima de 50 km/h, o aumento da malha 
cicloviária, a proporção de bicicletários em estações e terminais de média e alta 
capacidade, e a proporção de distritos com sistema de bicicletas compartilhadas.
 Em 2021, a cidade possuía 695 km de vias para bicicleta – que ainda é insuficien-
te, pouco articulada entre si e com os modos coletivos – com um terço das estações 
e terminais com bicicletários e um sistema de bicicletas compartilhadas concentra-
do em uma pequena porção do município. Sobreposta às questões de desenho da 
malha e de oferta de infraestrutura, a intermodalidade com o transporte coletivo é 
afetada pelos restritos horários de operação dos bicicletários e de permissão para 
transporte da bicicleta nos vagões das linhas. O horário de funcionamento do siste-
ma por trilhos é das 4h40 às 00h, sendo que a permissão para levar a bicicleta no 
vagão é concedida em dias úteis das 10h às 16h e das 21h até o fechamento do 
sistema, e aos finais de semana e feriados durante todo período de funcionamento. 
Quanto aos horários de funcionamento dos bicicletários, varia entre as operadoras 
do sistema. Os bicicletários da CPTM funcionam das 4h às 00h, o que é compatível 
com o horário das estações; os da Linha 3-Vermelha (Metrô) funcionam das 7h às 
20h; na Linha 4-Amarela (Via Quatro) varia pela localização da estação, sendo nas es-
tações dentro do centro expandido das 4h40 às 00h e fora do centro expandido das 
6h às 22h; e por fim, na Linha 5-Lilás (Via Mobilidade) é das 6h às 22h; de maneira 
que os bicicletários operados pela CPTM e da Linha 4-Amarela são os únicos com 
horário compatível com os das estações.

6 Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050. Originado a partir da COP21 e Acordo de 
 Paris com objetivos de mitigação e adaptação do espaço urbano para um desenvolvimento sustentável 
 alinhado aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. 
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4. Resultados
Partindo desse contexto de São Paulo com a atual oferta de infraestrutura ciclovi-
ária e os objetivos futuros ancorados nos planos urbanos e de mobilidade, serão 
analisados a seguir os espaços urbanos no entorno das estações Carrão e Faria 
Lima para intermodalidade.
 Pontos que influenciam na primeira e/ou última perna de bicicleta ao transporte 
coletivo são (i) a acessibilidade entre a origem e/ou destino à estação – determinado 
pela localização de habitações e empregos –; (ii) o percurso desse trecho da viagem 
relacionado às facilidades de uso da bicicleta; e (iii) a conexão com o transporte 
coletivo.

4.1. Densidade e diversidade
Os deslocamentos são determinados pela localização das origens e destinos das 
viagens, ou seja, a posição de habitações, empregos, educação e lazer determina-
dos pelo uso e ocupação do solo. A distância e o tempo desses deslocamentos 
estão relacionados à acessibilidade a oportunidades, sendo diferente para cada 
classe social. Em São Paulo, a oferta de empregos se concentra na região central 
e sudoeste, enquanto a população de renda mais baixa habita regiões mais afasta-
das, o que reflete em viagens mais longas para esse grupo social. O PDE 2014 traz 
objetivos compatíveis com o conceito de DOT de adensamento com diversidade 
socioeconômica próximo às infraestruturas de transporte como forma de aproximar 
moradia e emprego especialmente para a população de renda mais baixa. 
 Para a intermodalidade com a bicicleta, o uso e a ocupação dos solos – aqui 
dimensionados pela densidade e diversidade – influenciam na localização da ori-
gem e/ou destino em escala regional e na qualidade da vida no espaço urbano em 
escala de bairro. Espaços urbanos densos e com diversidade socioeconômica e de 
usos refletem em uma vida urbana mais rica com fluxos de pessoas nos espaços 
públicos por motivos e horários diversos, repercutindo em mais segurança para os 
deslocamentos por modos ativos. O ambiente construído e social junto a políticas 
(policies) impactam o aumento do uso da bicicleta para o transporte (FLORINDO 
et al., 2019).
 O Mapa 1 apresenta a densidade populacional e a mancha de empregos for-
mais em relação à presença de infraestrutura de transporte por trilhos no município, 
que não atende toda mancha urbana e é concentrada na região central.
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Mapa 1 • Mapa de densidade populacional e de empregos em São Paulo

 
 São Paulo possui uma baixa concentração demográfica no entorno de estações 
de transporte por trilhos, especialmente observada ao longo das linhas 3-Vermelha, 
extremidade da 5-Lilás, 9-Esmeralda e 11-Coral que compartilham a presença da 
linha férrea de superfície e seu uso exclusivo no início do século XIX para transporte 
de cargas. Na Linha 3-Vermelha, outro fator de desadensamento é a mudança do 
padrão construtivo após a implantação do metrô com maior verticalização e redução 
da densidade demográfica, repercutindo na expulsão da população de menor poder 
aquisitivo para territórios com infraestrutura menos consolidada (ROLNIK; FRÚGO-
LI, 2001).
 

Densidade habitacional Densidade de empregos

Fonte: elaboração da autora.
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 A estação Carrão fez parte desse processo de desadensamento com baixa 
densidade demográfica ao longo da linha férrea, como mostrado no Mapa 2 de 
densidades habitacionais e de empregos. No Carrão, há um equilíbrio entre as duas 
densidades, com concentração maior a oeste da estação, mais próximo ao centro 
do município. As quadras com alta densidade possuem maior presença de prédios 
e uma possível explicação para essa concentração nesse trecho é a melhor aces-
sibilidade por automóvel, já que há um acesso de ambos os lados da Radial Leste 
por meio da Rua Apucarana. A maior parte dos prédios dessa região já está consoli-
dada e os novos empreendimentos que estão surgindo, em fase de construção ou 
inauguração, seguem as diretrizes do PDE 2014. A Cota Parte dos EETUs permite 
maior adensamento ao possibilitar a construção de mais unidades com metragem 
menor para acomodar organizações familiares diversas e evitar empreendimentos 
com poucas unidades e grande metragem quadrada.

Mapa 2 • Mapa de densidade populacional e de empregos7 no Carrão

7 A mancha de calor de empregos é relativa à escala do mapa, por isso a concentração observada no entorno 
 das estações é referente à região, não ao município como um todo.

Fonte: elaboração da autora.
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 A implantação da estação Faria Lima também foi em espaço urbano consoli-
dado, assim como na Linha 3-Vermelha, acompanhado de desapropriações para 
implantação do Largo da Batata e aberturas viárias que serão tratadas mais adian-
te. A região da estação Faria Lima – setor sudoeste do município – possui uma 
concentração de empregos formais e baixa densidade habitacional. As áreas com 
densidade habitacional até 8 hab/ha são caracterizadas por moradias residenciais 
térreas ocupadas pela população de renda mais alta, como o Jardim Europa e Alto 
de Pinheiros. Outro motivo para a baixa densidade habitacional é a concentração da 
oferta de empregos nessa região, especialmente no entorno da estação e ao longo 
da Avenida Faria Lima até a região do Itaim Bibi (onde há maior concentração de 
empregos – Mapa 3). O padrão de moradia da população de renda mais alta conso-
me mais espaço, da mesma forma que comércios e serviços ocupam espaços an-
tes destinados à moradia. O objetivo de equilíbrio entre adensamento habitacional 
e de empregos da OUC Faria Lima não está sendo alcançado, já que não há uma 
homogeneidade na distribuição de empregos e moradias, e também há muitas 
quadras com vazios habitacionais.

Mapa 3 • Mapa de densidade populacional e de empregos8 na Faria 
Lima

8 A mancha de calor de empregos é relativa à escala do mapa, por isso a concentração observada no entorno 
 das estações é referente à região, não ao município como um todo.

Fonte: elaboração da autora.
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 Em relação à diversidade socioeconômica, o Mapa 4 aponta a concentração 
de moradia de alta renda com baixa diversidade socioeconômica na região da Faria 
Lima, comentada anteriormente. Essa região possui concentração de domicílios 
com renda maior que 20 salários-mínimos e ao longo da linha de metrô há predomi-
nância de 5 a 10 salários-mínimos. No Carrão, a predominância na região é de ren-
das até 5 salários-mínimos, mas, ao contrário da Faria Lima, há maior diversidade 
socioeconômica com diferentes classes sociais habitando o entorno da estação.

Mapa 4 • Mapa de diversidade socioeconômica

 Como forma de reverter ou reduzir essa segregação socioespacial, o PDE 2014 
instituiu a Cota de Solidariedade9 com objetivo de incentivar a diversidade social 
no mesmo lote em empreendimentos de grande porte. Porém, a possibilidade 
de construção de Habitação de Interesse Social em outra região ou o pagamento 
do valor referente ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) enfraquecem 
o instrumento e perpetuam a segregação. Pesquisas sobre o desenvolvimento 
imobiliário nos EETUs apontam que o adensamento populacional e a diversidade 

9 Estabelece que todos os empreendimentos imobiliários com mais de 20 mil m² de área construída devem 
 destinar 10% de sua área para Habitação de Interesse Social.
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socioeconômica e de usos não têm ocorrido como esperado (RUFINO et al., 2021; 
SANTOS; GIANOTTI, 2021). A OUC Faria Lima não possui instrumento específico 
para incentivo da diversidade social e com o encarecimento do preço da moradia 
pela implantação de infraestruturas, ocorre a expulsão da população de baixa renda.
 Quanto à diversidade de uso do solo, no Mapa 5 estão localizados os lotes 
categorizados pelos seus usos – institucional, misto, residencial, comércio e 
serviços – e também lotes em processo de demolição e reconstrução – aban-
donados, em construção, estacionamentos e demolidos para obras viárias. 
 
Mapa 5 • Mapa de diversidade de uso do solo

 O padrão do uso e tipologia das construções permite fazer uma setorização 
onde as vias coletoras e arteriais são as divisas. No Carrão, ao norte da Avenida-
Radial Leste (setor A), há predominância de tipologias térreas de habitações e uso 
misto, enquanto ao sul da Avenida Radial Leste, o lote com equipamentos institu-
cionais – como corpo de bombeiros, Parque Municipal Tatuapé, EMEI e CEU – é 
outra barreira de separação contendo de um lado (setor B) edifícios residenciais e 
de uso misto, e de outro lado (setor C), um espaço urbano ocupado por residências 
térreas ou sobrados com alguns comércios e serviços (Figura 1). O setor B tem mais 
edifícios e maior densidade – tanto populacional, quanto de empregos –, muito rela-
cionado à facilidade de acesso por automóvel da Avenida Radial Leste para o bairro.

Fonte: elaboração da autora.
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 Em Pinheiros, essa setorização ocorre por classificação viária, onde as vias arte-
riais e coletoras – Avenida Faria Lima, Rua Sumidouro, Rua Paes Leme, Rua Teodo-
ro Sampaio e Rua Cardeal Arcoverde – têm predominância de comércio e serviços, 
enquanto nas ruas locais, o uso residencial é predominante com variação de tipolo-
gias térreas e sobrados como na Rua Dr. João Elias Saad e Rua Atuau. Esse entorno 
possui uma configuração mais heterogênea de tipologias.

Figura 1 • Entorno da estação Carrão e Faria Lima

 Ambos os entornos possuem grande modificação dos lotes com remembra-
mentos para construção de grandes empreendimentos, transformando as tipolo-
gias antes de edificações de baixa altura com uso misto para empreendimentos de 
grande porte com uso único (residencial ou serviços). A substituição de tipologias 
traz consigo um maior adensamento construtivo, mas não necessariamente popu-
lacional, como comentado anteriormente. Essas tipologias em substituição são por 
vezes pensões ocupadas pela população de baixa renda que são expulsas refletin-
do na redução da diversidade socioeconômica, como na Rua Teodoro Sampaio (Fi-
gura 2). A dinâmica no Carrão tem uma modificação mais recente que a Faria Lima, 
com alterações a partir da implantação dos EETUs e caracterizada pela substituição 
de lotes de estacionamento no setor A, como visualizado na Rua Dr. Angelo Vita, 
ou por tipologias baixas no setor C.

Figura 2 • Rua Cardeal Arcoverde e Rua Dr. Angelo Vita

 

Fonte: Google Earth (2022).

Fonte: Google Street View (2022).
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 Na região da Faria Lima, a presença de ruas com predominância de bares e 
restaurantes proporciona mais vida urbana e segurança pública próximo a essas 
ruas, mas em outras com predominância de comércio e serviços diurnos e pouco 
uso habitacional, o local durante a noite é ermo. No Carrão, os comércios e serviços 
são voltados mais para o período diurno com a maioria dos comércios alimentícios 
encerrando às 20h/21h. Por isso, a área à noite tem uma circulação de pessoas 
menor, sendo o setor C com mais densidade e uso misto o mais dinâmico.
 Especialmente no setor A e C, os empreendimentos recém-entregues ou em 
construção vem seguindo as diretrizes do PDE 2014 com uso misto, fruição pública 
e fachada ativa no térreo que possibilita usos de comércio e serviços junto ao habi-
tacional e fluxos em diferentes períodos. Na região da Faria Lima, ainda estão em 
construção os empreendimentos com as diretrizes desse plano, por enquanto os 
empreendimentos entregues se mantêm com uso único e cercados.
 As edificações abandonadas e lotes de estacionamento identificados no mapa 
são áreas privadas próximas a infraestruturas e áreas consolidadas cujo uso do solo 
é subutilizado, cujo aproveitamento é inferior ao mínimo definido em legislação vi-
gente. Essas áreas em escala municipal contribuem com o espraiamento urbano e 
com a escala do bairro, têm impacto negativo sobre a segurança pública por produ-
zirem fachadas sem fluxo de pessoas e muros cegos no caso de estacionamentos.
 Os imóveis abandonados foram encontrados principalmente no setor A do Car-
rão. Como forma de evitar o abandono de edificações e dar uso social ao espaço, o 
PDE 2014 implantou o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) Progressivo que 
é o aumento progressivo do valor desse imposto a cada ano por até 5 anos conse-
cutivos para solos urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados.
 Os lotes de estacionamento são comuns em ambos os entornos e parece que 
faz parte do ciclo de vida de um lote se tornar estacionamento antes da construção 
de um empreendimento de grande porte. Em Pinheiros, é comum encontrar gran-
des empreendimentos com grandes áreas de estacionamento no térreo ou lotes de 
estacionamento. No Carrão, é encontrado no setor A ao lado do Terminal de ônibus 
e C que abrange metade de uma quadra (Figura 3).

Figura 3 • Rua Viela e Rua Dr. Coryntho Baldoino Costa (Carrão)

Fonte: Google Street View e Deiny Costa (2022).
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 As características do lote influenciam na dinâmica de uso e de fluxo no viário, 
de forma que o adensamento e a diversificação socioeconômica e de usos dina-
mizam o espaço urbano permitindo e incentivando viagens por modos ativos em 
diferentes períodos (diurnos e noturnos) e por motivos diversos. 
 Na visita de campo, foi observado que durante a noite as regiões com uso 
misto e densidade habitacional tinham mais fluxos de pessoas acessando os lotes 
e circulando pelo espaço público. No Carrão, essa dinâmica foi observada no setor 
C – uma área que tem melhor acessibilidade por motorizado individual pela Avenida 
Radial Leste – e na região da Faria Lima, no entorno da Rua Guaicuí, que é uma 
rua de bares e restaurantes próxima a rua com predominância de residências e 
uso misto. Também foi observado que o baixo fluxo de pessoas era no setor A do 
Carrão – marcado pelo baixo adensamento – e na Rua Butantã no entorno da Faria 
Lima, onde há baixa densidade populacional e predominância de usos comercial e 
serviço. Há uma relação mútua entre uso da bicicleta e uso do solo, já que o aces-
so a comércio e serviços é facilitado com a bicicleta (FREITAS; LEMOS, 2016) e a 
ausência de espaços urbanos de uso misto dissuade o uso da bicicleta (BRAUN 
et al., 2016).

4.2. Desenho urbano
Nesta seção será explorado o último D do conceito de DOT – desenho urbano –, 
que envolve diversas medidas, dentre algumas está a facilidade de acesso para 
pedestres e ciclistas – como conectividade da malha cicloviária e disponibilidade 
de estacionamento –, largura e geometria da rua, restrição de estacionamento para 
automóvel (CERVERO, 1993). Este item será examinado com base em quatro subi-
tens: viário, acessibilidade, espaço de circulação e acessos aos lotes.
 Na literatura de DOT, a presença de desenho urbano de qualidade é central 
para incentivar e aumentar o uso de modos ativos e transporte coletivo, por isso 
esta pesquisa toma o desenho urbano como uma de suas frentes de análise, com 
a hipótese de que essa questão central não foi suficientemente desenvolvida em 
São Paulo. 

4.2.1. Viário
A categoria viário contempla a rua, infraestrutura cicloviária e calçada, e sua relação 
mútua. As características avaliadas na rua são largura da via, quantidade de faixas 
de rolamento, velocidade e presença de estacionamento para veículos motorizados 
em via pública. Tomamos como base a classificação viária (coletora, arterial ou local) 
para identificá-las, cabendo a ressalva de que tal categorização é feita a partir da 
visão de apenas um usuário – para melhor acessibilidade e mobilidade do motoriza-
do individual –, e se basear nela no desenho das vias pode implicar no negligencia-
mento da mobilidade dos outros usuários (NACTO, 2018). Também foi considerado 
o tamanho das quadras usando dados do Geosampa (2021), já que a presença de 
quadras de menor dimensão próximas aos acessos às estações aumenta a acessi-
bilidade por modos ativos ao transporte coletivo.
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 A presença de infraestrutura cicloviária e sua compatibilidade com as carac-
terísticas viárias foram analisadas com base na literatura de Nacto (2018), já que 
vias desenhadas para altas velocidades necessitam de infraestrutura cicloviária que 
forneçam segurança ao ciclista e vias locais com baixa velocidade são mais segu-
ras e atrativas aos modos ativos. Por fim, a calçada foi incluída na análise, já que é 
uma infraestrutura usada quando a malha cicloviária ou a via não atendem às linhas 
de desejo (LIND; HONEY-ROSÈS; CORBERA, 2020) dos usuários de bicicleta. Foi 
adotada como métrica a largura de 1,90 m de acordo com a Agenda 2030. 
 Essa análise será dividida em dois mapas para melhor explanação do assunto, 
com o Mapa 6 apresentando a relação entre classificação viária, a presença de in-
fraestrutura cicloviária e a dimensão das quadras do entorno. 

Mapa 6 • Mapa do viário

 A implantação das duas estações segue o mesmo padrão: localizadas próximas 
a vias arteriais com um acesso de cada lado da via. As vias arteriais são barreiras 
de transposição para a mobilidade ativa pela quantidade de faixas de rolamento – a 
Avenida Radial Leste com 10 e a Avenida Faria Lima com 8 faixas –, velocidade 
permitida de 50 km/h com geometria permissiva para altas velocidades e longa dis-
tância de travessia. A velocidade é fator importante na segurança viária por ter uma 

Fonte: elaboração própria (2022).
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relação proporcional com o risco de fatalidade em caso de colisão, já que a chance 
de sobrevivência reduz exponencialmente em colisões com velocidades maiores 
que 40 km/h. Pelo Código de Trânsito Brasileiro10, a velocidade máxima em vias 
arteriais é de 60 km/h, mas em São Paulo todas as vias arteriais da cidade foram 
reduzidas para 50 km/h com exceção das Marginais Pinheiros e Tietê.
 “A combinação de tráfego de alta velocidade e volume, longas travessias e 
grandes distâncias entre faixas de pedestres tornam esses corredores fatais para 
usuários vulneráveis” (NACTO, 2018, p. 10). A Avenida Faria Lima possui o canteiro 
central que auxilia na travessia e também as distâncias entre as travessias (faixas 
de pedestres) são mais curtas ao longo do Largo da Batata, facilitando a transpo-
sição da via pelos modos ativos. A Avenida Radial Leste também possui canteiro 
central para descanso, mas a distância entre as travessias é longa, o que prejudica 
o acesso à ciclovia e a torna mais isolada da vida urbana, como será comentado 
adiante no item “4.2.2. Acessibilidade”.
 As vias coletoras também estão presentes nos dois entornos, mas as caracte-
rísticas variam muito. Na Faria Lima, são vias de três faixas com grande volume de 
veículos, sem vagas de estacionamento na rua e as travessias são permitidas por 
faixa de pedestre. Enquanto no Carrão, as coletoras são vias de mão dupla com 
uma faixa de rolamento por sentido, baixo fluxo veicular e estacionamento na rua 
em ambos os sentidos (Figura 4). Com exceção da Rua Apucarana, que é mão úni-
ca e recebe fluxo dos dois sentidos da Avenida Radial Leste, essas ruas coletoras 
são parecidas com ruas locais. As ruas locais, internas do bairro nos dois entornos, 
possuem predominantemente uma faixa de rolamento por sentido com fluxo de 
motorizados menos intenso e velocidade até 30 km/h que possibilita o fluxo de 
ciclistas nessas vias. Somente a permissão de estacionamento em ambos os lados 
da via pode dificultar o deslocamento e será tratada mais adiante.

Figura 4 • Ruas coletoras Platina no Carrão e Fernão Dias na Faria 
Lima

 É recomendado pelo Guia de Desenho Urbano da Nacto (2018) que a malha 
cicloviária em vias com velocidade superior a 40 km/h, como arteriais e coletoras, 

10 Lei n. 9.503 de 23 de setembro de 1997.

Fonte: Deiny Costa (2022).
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possua separação vertical, sendo assim sugeridas ciclovias. Nos dois entornos, as 
infraestruturas em vias arteriais são ciclovias com separação física, enquanto nas 
coletoras são ciclofaixas (com sinalização horizontal).
 No Carrão, as duas infraestruturas presentes são a ciclovia da Avenida Radial 
Leste e ciclofaixa da Rua Melo Peixoto, sendo ambas implantadas em vias arteriais 
próximas ao muro cego de divisa com a linha férrea. A ciclovia da Radial Leste é 
compartilhada com o pedestre com a presença de ponto de ônibus próximo ao 
acesso à estação, enquanto a ciclofaixa da Melo Peixoto é na via com separação 
por tachão refletivo. Ambas possuem poucos pontos de acesso ou fuga – em caso 
de riscos à segurança pública – pela barreira física do muro de um lado, pelo con-
tínuo fluxo de carro em altas velocidades de outro e pela longa distância entre as 
travessias de pedestres. A ciclovia da Radial Leste tem alto índice de assaltos por 
conta dessas características de implantação, sendo o trecho mais inseguro entre as 
estações Carrão e Vila Matilde11 (Figura 5).

Figura 5 • Ciclovia Radial Leste e ciclofaixa Melo Peixoto (Carrão)

 No entorno da estação Faria Lima, a ciclovia no canteiro central da Avenida Faria 
Lima é protegida do fluxo de motorizados e arborizada, sendo agradável circular por 
ela. Em determinados trechos, com maior presença de árvores e pontos de pouca 
visualização especialmente à noite, a ciclovia tem os mesmos problemas de segu-
rança pública que o Carrão12. A outra infraestrutura presente, a ciclofaixa da Rua dos 
Pinheiros, é localizada em via coletora com segregação de espaço por tachão refle-
tivo, mas, ao contrário da ciclofaixa na Melo Peixoto no Carrão, sua lateral possui 
lotes com usos diversos e fluxo de pessoas na calçada. A continuidade dessa ciclo-
faixa pela Rua Artur de Azevedo não segue o desenho do fluxo e obriga o usuário a 
seguir sem infraestrutura ou cruzar a via junto à faixa de pedestre (Figura 6).

11 Reportagem sobre assaltos na ciclovia. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noti 
 cia/2019/11/02/ciclovia-na-radial-leste-vira-ponto-de-assaltos-e-ciclistas-colocam-faixa-de-alerta-no-local.ght 
 ml. Acesso em: 28 mar. 2022.
12 Reportagem sobre ciclovias com mais roubos. Disponível em: https://vadebike.org/2019/04/pontos-roubo- 
 de-bicicleta-ciclovia-sao-paulo/. Acesso em: 28 mar. 2022.

Fonte: Google Street View e Deiny Costa (2022).
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Figura 6 • Ciclovia Faria Lima e ciclofaixa Rua dos Pinheiros

 A implantação da malha cicloviária em São Paulo por vezes é alocada em regiões 
que impactem o menos possível o fluxo do motorizado individual, sendo comum 
as ciclovias em canteiros centrais com acessos insuficientes, ciclofaixas estreitas 
junto à guia e em calçadas compartilhadas com o pedestre. Os deslocamentos 
dos pedestres também não são priorizados no planejamento de transportes e uma 
travessia em faixa de pedestres pode ser demorada e oferecer riscos à integridade 
física, especialmente em vias largas e de alta velocidade sem elementos para redu-
ção da velocidade.
 A junção das infraestruturas cicloviárias da Região da Faria Lima (ciclovia Faria 
Lima e ciclofaixa Rua dos Pinheiros) é bem desenhada e sinalizada, mas trata-se de 
um cruzamento movimentado para motorizados e modos ativos – com semáforo 
de quatro estágios para organizar os diferentes movimentos de todas as ruas que 
desembocam ali. Cruzamentos são locais de atenção para a segurança viária por 
possuírem maior quantidade de ocorrências (FREITAS, 2021). A ciclofaixa da Rua 
dos Pinheiros conecta o bairro de Pinheiros à estação, mas a região oeste – entre 
a ciclovia Faria Lima e a Marginal Pinheiros – não possui conectividade. O acesso 
à estação nessa área precisa passar por uma das ruas coletoras existentes (Rua 
Butantã, Rua Paes Leme e Rua Sumidouro), mas nenhuma delas possui malha 
cicloviária. 
 No Carrão, não há malha cicloviária no bairro e o acesso à ciclovia Radial Leste 
é junto à faixa de pedestre na Rua Apucarana, que se encerra na calçada sem op-
ção de continuidade para o usuário da bicicleta. As ruas coletoras nesse entorno 
possuem fluxo menor – com exceção da Rua Apucarana – e é possível circular de 
bicicleta, mas o indicado para vias largas é a existência de ciclovia ou ciclofaixa de 
forma a prover segurança e conforto ao ciclista (NACTO, 2018). 
 A análise da conexão da malha cicloviária e com o bairro mostrou que faltam 
infraestruturas conectando todo o entorno à estação e mesmo quando há infraes-
trutura, ela por vezes não segue a linha de desejo do usuário de bicicleta. Apesar 
de existir o planejamento, ocorre a implantação de infraestrutura onde é possível – 
sendo evitados em locais onde o custo político é maior e a reconfiguração do viário 
influencie na fluidez do automóvel (LEMOS, 2021). Então, é comum o fim abrupto 

Fonte: Google Street View (2022).
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de uma ciclovia ou ciclofaixa, a desconexão entre estruturas próximas, cruzamen-
tos que priorizam o automóvel colocando em risco a vida do usuário de bicicleta e a 
falta de sinalização em ciclorrotas e vias compartilhadas. Esse padrão se repete no 
entorno das estações, influenciando na percepção de segurança.
 Na literatura de DOT, a presença de quadras menos extensas próximo a esta-
ções de transporte melhora a acessibilidade pelos modos ativos ao proporcionar 
maior possibilidade de percursos e caminhos. Para implantação da estação Faria 
Lima, houve mudanças no viário com a construção do Largo da Batata, desconti-
nuidade da Rua Cardeal Arcoverde e criação da Rua Chopin Tavares de Lima. Es-
sas mudanças melhoraram a mobilidade dos modos ativos ao reduzir o tamanho 
de uma quadra e criar o Largo da Batata, que possibilita fluxos diagonais e locais 
de descanso. Por outro lado, o desenho viário foi pensado priorizando o fluxo dos 
motorizados, já que mantém o padrão de geometria, largura e velocidade. O instru-
mento urbanístico vigente na área – OUC Faria Lima – possibilita a implantação de 
caminhos no meio de quadra sem fechamentos ou barreiras físicas que contribui 
para que os percursos por modos ativos sejam mais curtos, embora nenhum em-
preendimento até o momento tenha implantado uma passagem.
 No Carrão, a quadra com diversos usos institucionais sem caminhos que co-
nectam os dois lados se torna uma barreira física que dificulta a mobilidade entre 
os dois lados e cria espaços urbanos segregados, como analisado no item sobre 
diversidade de uso do solo. Outra barreira física com o mesmo padrão é a união das 
estruturas de transporte da Avenida Radial Leste, trilho do Metrô e da CPTM, onde 
a conexão entre os dois lados para os modos ativos é a passarela do metrô. 
 Ainda dentro do assunto viário, a largura das calçadas e a presença de estacio-
namentos na via são pontos que influenciam no conforto e na segurança dos deslo-
camentos por bicicleta. O Mapa 7 apresenta as vias que possuem estacionamento 
gratuito ou Zona Azul (estacionamento rotativo pago) e a categorização da largura 
das calçadas com base na largura ideal de 1,90 m indicada na Agenda 2030.



Mapa 7 • Mapa do viário das calçadas e estacionamento13

 Em vias sem malha cicloviária e com grande fluxo de veículos em alta velocida-
de, as calçadas são alternativas para um deslocamento mais seguro por bicicleta. 
Como dito anteriormente, algumas vias coletoras não possuem malha e dificultam 
o acesso do bairro à estação, por isso o uso da calçada por vezes é necessário para 
viabilizar a viagem. O conflito com o pedestre acontece por falta de opção segura 
para o deslocamento, especialmente em uma região que deveria ter prioridade para 
modos ativos.
 Na região da Faria Lima, as calçadas nas vias coletoras não são largas o suficien-
te para comportar o fluxo de pedestres e ciclistas, por isso muitos utilizam a calçada 
do lado do Largo da Batata para circular. No Carrão, as ruas internas do bairro têm 
um fluxo de veículos motorizados menos intenso que o da região da Faria Lima, o 
que possibilita a circulação por bicicleta nas vias. Ao longo da Avenida Radial Leste, 
há circulação de ciclistas na calçada do lado do bairro para acessar as ruas internas 
com facilidade e à noite para evitar a insegurança pública de circular na ciclovia. 
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13 A base de calçadas no Carrão possui divergências com a realidade, sendo alguns lotes com estacionamen- 
 tos privados.

Fonte: elaboração da autora.
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A calçada na avenida não é larga o suficiente para circulação confortável de pedes-
tres e ciclistas.
 A presença de estacionamento na via traz externalidades negativas aos ciclistas 
pelo risco de choque na abertura das portas e à cidade como um todo por refletir 
na geração de congestionamento pela busca de vagas e incentivo a esse modal. 
Outras externalidades que se sobrepõem são as tarifas subdimensionadas, no caso 
de estacionamentos pagos, ou a ausência de cobrança pelo poder público, no caso 
dos gratuitos, que por vezes são cobranças individuais não revertidas em melhorias 
locais.
 Em ambos os entornos a disponibilidade de estacionamento é alta, sendo majo-
ritariamente vagas gratuitas no Carrão, enquanto na Faria Lima é maior a presença 
de Zona Azul (estacionamento pago). Na Rua Dr. Coryntho Baldoino Costa no Car-
rão, as vagas são ofertadas dos dois lados, sendo que um trecho da quadra possui 
vagas a 45º, que possibilita maior oferta (Figura 7). Na região da Faria Lima, os esta-
cionamentos em vias coletoras são oferecidos do lado esquerdo da via e no outro 
há ciclofaixa, como na Rua dos Pinheiros, ou faixa de ônibus, como na Rua Teodoro 
Sampaio e Rua Paes Leme. 

Figura 7 • Estacionamento gratuito em via pública na Rua Dr. Coryn-
tho Baldoíno Costa (Carrão) e Rua Teodoro Sampaio (Pinheiros)

 Em São Paulo, por conta da rede de transporte por trilhos não cobrir toda a 
cidade, o ônibus é o principal modo de transporte coletivo usado – a Pesquisa OD 
201714 apontou que 21,7% das viagens são por ônibus, enquanto 12,6% são por 
transporte por trilhos. Dessa forma, os terminais nos acessos à estação Carrão e 
pontos de ônibus associados à estação Faria Lima são essenciais para conectar a 
próxima perna da viagem para onde não há oferta do sistema por trilhos e, até certa 
distância, esses percursos podem ser feitos por bicicleta.
 

14 Pesquisa Origem e Destino é uma pesquisa de mobilidade para compreender como são os deslocamentos 
 na Região Metropolitana de São Paulo. Ela é decenal e realizada pela Companhia do Metropolitano (Metrô) 
 desde 1967.

Fonte: Deiny Costa (2022).
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 O viário é uma dimensão que influencia diretamente o uso da bicicleta ao pro-
porcionar ou dissuadir seu deslocamento. Na análise do entorno das duas estações, 
foi observado que não é oferecido conforto e segurança ao usuário de bicicleta 
nas três dimensões do planejamento. Primeiro na configuração das principais vias 
de acesso às estações com desenho, largura e velocidade que privilegiam esses 
modos em detrimento dos modos ativos. Além do desenho, a oferta de estacio-
namento para automóvel no viário é indicativo de mais facilidade para esse modal. 
Essa dimensão é reflexo do planejamento urbano desde a década de 1950 voltado 
à fluidez e ao escoamento do motorizado individual, associada ainda à implantação 
das estações do sistema de transporte por trilhos em avenidas e corredores de 
transporte consolidadas.
 A segunda dimensão é, dada essas características do viário, a ausência de ma-
lha cicloviária compatível com a tipologia da via de forma que ofereça percursos 
seguros e confortáveis para os deslocamentos por bicicleta. E a última dimensão 
é que quando a malha está presente, sua localização e conexão com outras estru-
turas não criam uma rede atendendo às linhas de desejo, sendo algumas infraes-
truturas evitadas por oferecer insegurança e riscos aos usuários. A densidade e 
conectividade da rede cicloviária influenciam na intenção de pedalar em centros 
urbanos (BRAUN et al., 2016).

4.2.2. Acessibilidade
Nesse item trataremos da acessibilidade do bairro à estação por meio da bicicleta, 
sendo consideradas as características topográficas da área e as facilidades ofereci-
das para intermodalidade entre os dois modais.
 A declividade é uma característica geográfica que dificulta os deslocamentos de 
bicicleta – apesar de por vezes a bicicleta ser o único modo de transporte disponível 
financeiramente ou a única fonte de renda e questões topográficas deixam de ser 
um empecilho para seu uso. O Mapa 8 mostra a porcentagem de declividade da 
região e a presença do sistema de transporte por trilhos. Como observado, as duas 
estações estão localizadas nas várzeas dos Rios Pinheiros (estação Faria Lima) e 
dos Rios Tietê e Aricanduva (estação Carrão), por isso apresentam baixa declivida-
de, de forma que o terreno não é um impeditivo para escolha da bicicleta.
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Mapa 8 • Mapa de declividade

 Apesar de a topografia ser favorável ao uso da bicicleta, a presença de barreiras 
físicas criadas pelas infraestruturas de transportes dificulta a livre circulação dos 
modos ativos em ambos os entornos.
 No Carrão, o conjunto da Avenida Radial Leste, trilhos do metrô e CPTM e Rua 
Melo Peixoto criam uma barreira física que separa em dois o entorno com a trans-
posição feita por passarela com acesso por escada rolante ou rampa nos acessos 
dos bairros, e por escada metálica no acesso da ciclovia Radial Leste. Passarelas 
não são percursos amenos para os modos ativos, já que mais energia é despendi-
da em deslocamento com mudança de nível, e comumente são implantadas para 
manter o privilégio de fluxo dos modos motorizados. O acesso pela ciclovia Radial 
Leste é mais comprometido por ser por escada descoberta – sem proteção contra 
o sol e a chuva – e com trechos sem canaleta para transporte da bicicleta (Figura 8). 
A ausência de infraestrutura adequada dificulta esse percurso.
 Por outro lado, na região da Faria Lima, as barreiras são causadas pelas vias 
arteriais e coletoras, mas não há diferença de nível a ser vencida. A presença de fai-
xas de pedestre a curtas distâncias entre si contribui para a transposição que seria 
mais segura para os modos ativos com elementos para redução da velocidade dos 
motorizados.

Mapa de declividade

Fonte: elaboração da autora.
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Figura 8 • Acesso ciclovia Radial Leste e acesso norte à estação 
Carrão

 O acesso à estação por bicicleta pode ocorrer de três formas: com a própria 
bicicleta, é possível estacionar em um bicicletário ou levar consigo no vagão em 
horários específicos; e caso o usuário não possua bicicleta, o sistema de bicicleta 
compartilhada supre essa demanda. Em relação aos bicicletários, para que ele aten-
da a uma estação ou terminal, a distância entre eles deve ser de, no máximo, 200 
m – equivalente a 2 quadras ou 2,5 minutos de caminhada a 5 km/h (Agenda 2030; 
CICLOCIDADE et al., 2020b). A literatura de DOT aponta que a falta de bicicletário 
e de conectividade da infraestrutura desincentivam o aumento do uso da bicicleta 
(BRAUN et al., 2016).
 O bicicletário do Carrão está em funcionamento desde 2008 – 22 anos após a 
implantação da estação – sob administração da Companhia do Metrô com capaci-
dade para 135 bicicletas e horário de funcionamento das 7h às 20h. O da estação 
Faria Lima foi implantado em 2014 – 4 anos após a inauguração da estação – pela 
TemBici sobre o Largo da Batata com capacidade para 100 bicicletas, com horário 
de funcionamento 24h/dia. Ambos estão a menos de 200 m de um dos acessos 
das estações – no lado sul no Carrão e lado oeste na Faria Lima.
 O fluxo do bicicletário do Largo da Batata é mais intenso com lotação cons-
tante desde 2015 e quase 30 mil entradas em 2019, enquanto o bicicletário do 
Carrão, desde que começou o controle de acesso em 2013, alcançou seu ápice de 
50% de lotação e fluxo de 17.906 entradas em 2019 (CICLOCIDADE et al., 2020b). 
O fato de o horário de funcionamento do bicicletário do Carrão ser incompatível 
com o da estação pode ser um dos motivos para o pouco uso do bicicletário, já que 
não abrange o pico de viagens da manhã (das 5h às 8h) de acordo com a Pesquisa 
OD 2017. 
 No sistema de transporte por trilhos de São Paulo, os horários em dias úteis 
para transportar as bicicletas no vagão são restritos, sendo das 10h às 16h e das 
21h até o fechamento do sistema, o que limita a possibilidade desse modo em via-

Fonte: Deiny Costa (2022).
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gens diárias por motivo de trabalho. A restrição do horário é explicada pela lotação 
do sistema de transporte coletivo nos horários de pico.
 Além da presença de bicicletários e da possibilidade de levar consigo a bicicleta 
no vagão, a oferta de bicicletas compartilhadas é outra facilidade importante que 
fomenta as viagens ativas, embora restritas à estação Faria Lima. No Carrão, não 
há oferta de bicicletas compartilhadas na região, mas quando havia, em 2016, no 
sistema Bike Sampa, o fluxo era relevante na região, conectando o metrô a outras 
estações de bicicleta compartilhada no bairro (CALLIL; COSTANZO, 2017).
 Na região da Faria Lima, há oferta e uso da bicicleta compartilhada para deslo-
camento e para trabalho dos cicloentregadores. De um lado do Largo da Batata tem 
o bicicletário e de outro, as estações de bicicleta compartilhada e ponto de retirada 
das bicicletas de entregadores que se complementam na oferta desses veículos 
ativos. Ambas as estruturas funcionam a partir de um Termo de Cooperação firma-
do entre o Itaú e a subprefeitura de Pinheiros, já que o Largo da Batata é um espaço 
público (CICLOCIDADE et al., 2020b).
 A região da Faria Lima possui concentração de empregos formais, também 
relacionado com maior presença de comércio e serviço, por isso é o destino das 
viagens a trabalho caracterizadas por um alto volume de acesso no horário de pico 
da manhã e fluxo de partida no pico do fim do dia. A oferta de facilidades para a bi-
cicleta associadas ao transporte coletivo, como bicicletário e o sistema de bicicletas 
compartilhadas, tornou possível e atraente a última perna da viagem por bicicleta. O 
uso maior na região da Faria Lima está relacionado à população flutuante e à atrati-
vidade da bicicleta para evitar as ruas congestionadas (CALLIL; COSTANZO, 2017).
 O equilíbrio entre densidade populacional e de empregos é um indutor das 
viagens por bicicleta e no Carrão ocorrem viagens de bicicleta mesmo com alguns 
entraves, como o horário do bicicletário incompatível com a estação, a ausência 
do sistema de bicicletas compartilhadas e a segregação do entorno pelas barreiras 
físicas do sistema de transportes.
 Existe uma relação proporcional entre a presença de facilidade para uso da 
bicicleta e o maior uso da bicicleta – observado pelo fluxo de usuários na região e 
uso do bicicletário. A oferta do sistema de bicicletas compartilhadas, o horário do 
bicicletário compatível com o horário da estação e a menor presença de barreiras 
físicas na região da Faria Lima contribuem para o maior uso desse modal. Mesmo 
com esses entraves, há o uso de bicicleta no Carrão, que indica que o uso seria 
maior com facilidades ofertadas.

4.2.3. Espaço de circulação
Os espaços de circulação estão relacionados à qualidade do espaço público re-
ferente ao sombreamento, iluminação e presença de espaços de permanência. 
A análise visa a entender se são espaços seguros e agradáveis para deslocamentos 
diurnos e noturnos.
 No Mapa 9, estão localizados as árvores e os pontos de iluminação de acordo 
com os dados disponíveis no Geosampa. A presença de arborização tem um papel 
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importante nos deslocamentos diurnos ao proporcionar sombreamento e amenizar 
o calor nos deslocamentos por modos ativos, mas para o efeito desejado, a copa 
das árvores deve ser mais alta que a iluminação pública para não criar espaços 
escuros sem visibilidade. A iluminação influi nos deslocamentos noturnos ao pro-
porcionar visibilidade para os modos ativos de forma a tornar visíveis obstáculos na 
via e possíveis riscos relacionados à segurança pública, sendo que a relação entre 
altura e espaçamento entre os pontos cria ou evita locais escuros. 

Mapa 9 • Mapa de espaços de circulação15

 Em ambos os entornos, a iluminação geral é voltada ao fluxo motorizado com 
pontos de iluminação altos e espaçados, com exceção do Largo da Batata e da ci-
clovia Radial Leste, onde os pontos são mais baixos e menos espaçados, por isso 
condizentes com os modos ativos. A arborização não é distribuída igualmente em 
todas as ruas, então algumas são mais arborizadas que outras. Nas ruas arteriais e 
coletoras, há mais escassez de árvores nas calçadas, sendo mais frequentemente 
encontradas nos canteiros centrais, como nas Avenidas Radial Leste e Faria Lima.

15 No Largo da Batata, os dados são anteriores à implantação da praça, por isso a presença de árvores e ilumi- 
 nação é maior e espalhada na praça.

Fonte: elaboração da autora.
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 Nesta última, a arborização junto à ciclovia Faria Lima contribui para o percur-
so mais ameno do usuário de bicicleta, mas durante a noite alguns pontos dessa 
arborização reduzem a visibilidade e trazem insegurança. A pouca arborização na 
ciclovia da Radial Leste aliada ao fluxo veicular no asfalto e à presença do muro 
tornam o deslocamento por essa ciclovia mais quente e desconfortável. Mesmo 
com a iluminação adequada para os deslocamentos por bicicleta, essa ciclovia tem 
problemas de segurança pública relacionados ao seu desenho, como já comentado 
sobre a implantação da malha cicloviária no item “4.21.Viário”.
 Alguns lotes contribuem com a iluminação e arborização do espaço público, e 
consequentemente com o fluxo e a sensação de segurança. No Carrão, os prédios 
do setor C possuem holofotes na calçada para iluminar a frente do prédio e as árvo-
res do condomínio na Rua Monte Serrat sombreiam o viário (Figura 9). No setor C, 
com presença de lotes abandonados, alguns trechos são escuros e o baixo fluxo de 
pessoas torna o local mais inseguro. Existe uma relação mútua entre fluxo dentro 
dos lotes e presença de iluminação, por ser necessária a presença de pessoas cir-
culando e olhos observando o movimento da rua para que os espaços sejam mais 
seguros.

Figura 9 • Rua Salvador de Lima (setor A) e Rua Platina (setor C)

 Como reflexo do uso do solo, os entornos dos terminais urbanos são diferentes 
nos dois lados da estação Carrão. No lado norte, os locais planejados para implanta-
ção de pequenas lojas não foram ocupados ainda e os comércios existentes são de 
carrinhos de alimentos na rua. Esse espaço desocupado não possui sombreamen-
to, nem mobiliário urbano, tornando-se um espaço de passagem rápida. Durante 
a noite, dentro do terminal é bem iluminado, mas do lado de fora a iluminação 
dos postes não é suficiente e o fluxo de pessoas e carros é baixo. No lado sul, o 
comércio dentro do terminal e das ruas do entorno geram permanência e fluxo de 
pessoas, apesar de não haver bancos para estadias mais longas (Figura 10).

Fonte: Deiny Costa.
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Figura 10 • Carrão: terminal norte e terminal sul

 O Largo da Batata possui arborização e mobiliário urbano em alguns pontos 
que incentivam a permanência de pessoas. Na hora do almoço, se forma fila para 
retirada das bicicletas – sendo o início do pico de entregas do dia – e as sombras 
são ocupadas por pessoas no horário de descanso. Parte da iluminação tem altura 
mais baixa nessa praça, ficando abaixo das copas das árvores, o que proporciona 
mais segurança nos deslocamentos noturnos. Mas a quantidade de iluminação não 
é suficiente para clarear toda a praça, já que alguns pontos estão acima das copas 
das árvores. Essa praça também é um ponto de retirada das bicicletas dos ciclo-
entregadores e tem fluxo desses profissionais do fim da manhã até o fim da noite 
(Figura 11).

Figura 11 • Largo da Batata: durante o dia e à noite

 O observado no entorno das estações é que a arborização e iluminação viárias 
públicas por si só não atendem às demandas dos deslocamentos ativos – espe-
cialmente o modo a pé que possui velocidade de deslocamento mais reduzida – e 
os trechos viários mais agradáveis e seguros têm a contribuição da iluminação dos 
lotes. A iluminação viária é padronizada para atender aos veículos motorizados e 

Fonte: Deiny Costa.

Fonte: Deiny Costa.
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nos trechos onde os lotes estão sem uso ou subutilizados – seja abandonado, em 
construção ou estacionamento – não há iluminação vinda do lote, por isso são mais 
escuros e inseguros, enquanto a arborização tem distribuição desigual entre as vias 
com falta de árvores nas calçadas das vias arteriais e coletoras. Os espaços de esta-
dia – Largo da Batata e terminais – com maior fluxo de pessoas são mais iluminados 
e convidativos, enquanto o terminal norte no Carrão, possivelmente pelo menor 
fluxo de pessoas, não possui facilidades de estadia para o público.

4.2.4. Acessos aos lotes
Neste item são analisados os limites entre o espaço privado e o espaço público con-
siderando as características das fachadas e os acessos aos lotes que beneficiam ou 
prejudicam a circulação dos modos ativos. Foram categorizadas as fachadas com 
base na metodologia de Ghel (2015), considerando a quantidade de portas – acesso 
de pedestres – a cada 100 m, sendo inativa (0-2 portas), mista (6-10 portas) e ativa 
(15-20 portas). Também estão localizados os acessos de veículos aos lotes, poden-
do ser garagens ou estacionamento na frente do lote. O acesso de veículos implica 
riscos de colisão entre motorizados e os modos ativos, especialmente em prédios 
que têm maior fluxo de acessos. A permeabilidade visual e a física nas fachadas 
implicam uma relação mais próxima entre privado e público, e consequentemente 
maior segurança para quem circula pela rua. 
 O instrumento de fachada ativa no PDE 2014 tem por objetivo integrar o térreo 
dos lotes ao espaço público e dinamizar a relação entre lote e calçada para maior 
fluidez entre os espaços, atração de pessoas e aumento da percepção de seguran-
ça. Ele vigora sobre testadas maiores de 20 m com área de térreo destinada a usos 
não residenciais – nR1 (compatível à vizinhança residencial) e usos não residenciais 
toleráveis – nR2 (tolerável à vizinhança residencial). É um instrumento criado para 
evitar que prédios residenciais e de serviços sejam cercados ou murados, bloquean-
do a permeabilidade visual e física que reflete em espaços públicos mais inseguros.
 Na observação do entorno, verificou-se que são poucos os prédios com facha-
da ativa, provavelmente porque os últimos lançamentos imobiliários foram proto-
colados atendendo à legislação anterior. No Carrão, os novos empreendimentos 
seguem a legislação do último plano diretor e contemplam fachada ativa. Alguns 
prédios ao longo da Avenida Faria Lima anteriores ao PDE 2014 possuem comércio 
e serviço no térreo e já possuíam fachada ativas antes da aplicação da legislação.
 No Mapa 10, estão categorizadas as frentes dos lotes por trecho de quadra 
e os acessos de veículos, sendo observado que os lotes de grandes dimensões 
possuem fachadas inativas e são mais isolados da dinâmica da rua. Esses lotes são 
ocupados por prédios – alguns em fase de construção com tapumes –, por estacio-
namentos ou por uso institucional.
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Mapa 10 • Mapa de fachadas e acesso de veículos16

 

 No Carrão, ao longo da Rua Coryntho Baldoino Costa há estacionamentos dos 
dois lados, um prédio sem nenhum acesso ao viário, uma escola estadual com um 
acesso secundário e uma delegacia, sendo os poucos acessos existentes voltados 
ao veículo. Isso se repete no entorno da quadra institucional entre os setores B e 
C, e no entorno do condomínio no setor C, que ocupa pouco mais que metade da 
quadra, onde toda a divisa da Rua Platina é em muro cego. Na região da Faria Lima, 
o mesmo ocorre com a escola estadual na Rua Sumidouro, no recém-inaugurado 
empreendimento no Largo da Batata tem as duas divisas com a praça cercadas e 
na passagem de pedestres nas Ruas Sebastião Gil e Orlando Vessoni (Figura 12).

16 Alguns lotes não representam a realidade por ser um dado de 2010.

Fonte: elaboração da autora.
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Figura 12 • Condomínio com fachada cega na Rua Platina e prédio 
com divisa para o Largo da Batata

 Os trechos de quadras com mais fachadas ativas são aqueles com lotes me-
nores e com usos que variam entre comércio e serviços, apenas residenciais ou 
ruas com presença de uso misto. Na região da Faria Lima, existem mais ruas com 
quadras ativas dos dois lados, como a Rua Teodoro Sampaio, que é uma rua de 
comércio e serviços no térreo, sendo que essa rua também não possui acesso de 
veículos nos lotes. No Carrão, os trechos de fachada ativa são encontrados nos 
novos empreendimentos no setor C e em alguns trechos de ruas de uso misto no 
setor A e B. 
 Usos relacionados ao automóvel também influenciam nas fachadas e acessos 
de veículos. Os lotes de estacionamento, com postos de gasolina e os prédios com 
áreas térreas de estacionamento criam fachadas cegas e maior fluxo veicular nos 
acessos a esses lotes (como identificados no mapa).
 Postos de gasolina costumam ser pontos de maior ocorrência de colisões com 
modos ativos por serem grandes áreas de entrada e saída de veículos. Em ambos 
os entornos foram encontrados postos com grandes rebaixos de acessos, mas no 
Carrão é mais problemático, primeiro por conta da frequência de postos ao longo 
da Avenida Radial Leste – são 2 postos a menos de 600 metros da estação – e se-
gundo porque os rebaixos são longos e se conectam às rampas de acesso e faixas 
de pedestres trazendo riscos de atropelamento aos modos ativos (Figura 13).

Figura 13 • Postos na Avenida Radial Leste e Avenida Faria Lima

Fonte: Deiny Costa. 

Fonte: Google Street View (2021).
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 A presença de estacionamento dentro do lote é reflexo de cidades planejadas 
para fruição do automóvel e a presença desses acessos causa conflitos entre os 
modos ativos em acesso aos lotes. Há muitos acessos no entorno das estações, 
especialmente em lotes de menor porte e com usos de comércio e serviço. Alguns 
desses acessos são estacionamentos na frente do lote, no mapa estão indicados 
com o recuo da fachada em lotes com uso para comércio ou serviços, que indica 
um fluxo constante nessas vagas, e estão presentes na região da Faria Lima, na 
Avenida Faria Lima e na Rua Padre Carvalho.
 A presença de lotes abandonados não foi considerada nesse trecho da análise 
por ser uma questão de inutilização da edificação, mas como visto em espaços de 
circulação, contribuem para tornar o espaço inseguro. Na Rua Salvador de Lima no 
Carrão, a junção de inatividade nas fachadas de um lado com o abandono de edifi-
cações do outro tornam o local mais inseguro para circular.
 As áreas térreas são a transição entre as edificações (espaço privado) e a cidade 
(espaço público), onde fachadas funcionais com permeabilidade física e visual são 
mais atrativas e tornam o espaço mais seguro. O entorno das estações possui uma 
mistura entre trechos ativos, mistos e inativos. A produção imobiliária dos últimos 
anos tem construído empreendimentos isolados do espaço público por muros e 
grades, sendo que o mesmo ocorre na implantação de usos institucionais. Para 
reverter esse processo, a diretriz de fachada ativa do PDE 2014 define que os 
térreos sejam funcionais e permeáveis, o que contribui para maior segurança nos 
deslocamentos dos modos ativos. A presença de acessos de veículos no entorno é 
reflexo do planejamento urbano voltado ao automóvel e interfere no fluxo dos mo-
dos ativos, além de criar cruzamentos que são pontos de maior insegurança viária. 
A Rua Teodoro Sampaio é uma rua interessante ao não ter acesso de veículos e 
possuir as fachadas dos dois lados da quadra ativas.
 Para sintetizar os resultados, O Quadro 2 compila as observações feitas nesse 
percurso.
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Quadro 2 • Resumo

Densidade e 
diversidade

Carrão possui um equilíbrio entre densidade populacional e de empregos, enquanto a Faria 
Lima possui maior densidade de empregos e menor densidade populacional. Durante a noite 
as regiões com uso misto e densidade habitacional tinham mais fluxos de pessoas acessan-

do os lotes e circulando pelo espaço público. No Carrão, essa dinâmica foi observada no 
setor C – uma área que tem melhor acessibilidade por motorizado individual pela Avenida 

Radial Leste – e na região da Faria Lima, no entorno da Rua Guaicuí que é uma rua de bares 
e restaurantes próxima à rua com predominância de residências e uso misto. Também foi 
observado que o baixo fluxo de pessoas era no setor A do Carrão – marcado pelo baixo 

adensamento – e na Rua Butantã no entorno da Faria Lima, onde há baixa densidade popula-
cional e predominância de usos comercial e serviço

Viário

Viário não oferece conforto e segurança ao usuário de bicicleta em três dimensões do 
planejamento: (i) na configuração das principais vias de acesso às estações com desenho, 

largura e velocidade que privilegia o automóvel aos modos ativos, além do desenho, a oferta 
de estacionamento para automóvel no viário é um incentivo a esse modal; (ii) a ausência de 
malha cicloviária compatível com a tipologia da via de forma que ofereça percursos seguros 
e confortáveis para os deslocamentos por bicicleta; e (iii) quando a malha está presente, sua 

localização e conexão com outras estruturas não criam uma rede atendendo às linhas de 
desejo, sendo algumas infraestruturas existentes evitadas por oferecer insegurança e riscos 

aos usuários

Desenho urbano

Acessibili-
dade

Existe uma relação proporcional entre a presença de facilidade para uso da bicicleta e o 
maior uso da bicicleta -- observado pelo fluxo de usuários na região e uso do bicicletário. 
A oferta do sistema de bicicletas compartilhadas, o horário do bicicletário compatível com 
o horário da estação e a menor presença de barreiras físicas na região da Faria Lima con-

tribuem para o maior uso desse modal. A presença de barreiras que restringem a circulação, 
a ausência do sistema de bicicletas compartilhadas e o horário limitado de funcionamento 

do bicicletário impactam o uso da bicicleta no Carrão, que indica que o uso seria maior com 
facilidades ofertadas

Espaço de 
circulação

A arborização e iluminação viárias públicas por si só não atendem às demandas dos des-
locamentos ativos e os trechos viários mais agradáveis e seguros têm a contribuição dos 
lotes. A iluminação viária é padronizada para atender aos veículos motorizados e nos tre-

chos onde os lotes estão sem uso ou subutilizados são mais escuros e inseguros, enquanto 
a arborização tem distribuição desigual entre as vias com falta de árvores nas calçadas das 
vias arteriais e coletoras. Os espaços de estadia – Largo da Batata e terminais – com maior 
fluxo de pessoas são mais iluminados e convidativos, enquanto o terminal norte no Carrão, 

possivelmente pelo menor fluxo de pessoas, não possui facilidades de estadia para o público

Acessos 
aos lotes

O entorno das estações possui uma mistura entre trechos ativos, mistos e inativos, fruto da 
produção imobiliária dos últimos anos e do tipo de implantação de usos institucionais. Para 
reverter esse processo, a diretriz de fachada ativa do PDE 2014 define que os térreos sejam 
funcionais e permeáveis, o que contribui para maior segurança nos deslocamentos dos mo-
dos ativos. A presença de acessos de veículos no entorno é reflexo do planejamento urbano 
voltado ao automóvel e interfere no fluxo dos modos ativos, além de criar cruzamentos que 
são pontos de maior insegurança viária. A Rua Teodoro Sampaio é uma rua interessante ao 

não ter acesso de veículos e possuir as fachadas dos dois lados da quadra ativas
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5. Considerações finais
Este capítulo trouxe uma análise do papel do ambiente construído sobre a escolha 
da bicicleta para intermodalidade com o transporte coletivo com base na análise do 
entorno de duas estações de transporte por trilhos: Carrão da Linha 3-Vermelha e 
Faria Lima da Linha 4-Amarela do metrô. A base teórico-metodológica do conceito 
de DOT e de acessibilidade por bicicleta de Hazs (2020) permitiram que os princi-
pais pontos determinantes para escolha desse modal fossem analisados. Como o 
recorte da pesquisa era o ambiente construído, outras variáveis para a escolha mo-
dal não foram aprofundadas, como as percepções do usuário e a segurança pública.
 O município de São Paulo, desde a década de 1950, tem seu planejamento 
urbano voltado a privilegiar a fluidez e o escoamento de tráfego do automóvel em 
detrimento do transporte coletivo e modos ativos, como reflexo a malha por trilhos 
não cobre todo o território e o ônibus é o transporte coletivo mais usado. Essa 
condição reflete na implantação das estações do sistema por trilhos associadas aos 
principais eixos viários, que são vias arteriais e pouco convidativas para os modos 
ativos. De um lado, o deslocamento de bicicleta por longas distâncias é facilitado 
nessas vias arteriais que cruzam a cidade com menos interferências. Por outro, o 
desenho, largura e velocidade dessas mesmas vias aumentam os riscos à integri-
dade física do usuário em caso de ocorrência e dificultam os acessos da bicicleta e 
do modo a pé às estações.
 Os planos de São Paulo se relacionam ao trazer a priorização do transporte 
coletivo e dos modos ativos considerando a junção de ambos para uma mobilidade 
mais acessível, igualitária e menos poluente, sendo a intermodalidade com a bici-
cleta uma das diretrizes bem estabelecidas no PlanMob 2015, no Plano Cicloviário 
2020 e Agenda 2030. 
 A aplicação do conceito de DOT na realidade de São Paulo mostra que, para 
além dos problemas já explicitados na literatura – a falta de desenho urbano e coor-
denação intersetorial como problemas recorrentes na aplicação do conceito (IBRA-
EVA et al., 2020) –, tem questões estruturais, como a segregação socioespacial, a 
precariedade do transporte coletivo e a priorização do automóvel no espaço urba-
no. Essas questões estão há tempos sendo abordadas (ROLNIK; FRÚGOLI, 2001; 
VASCONCELLOS, 2001; VILAÇA, 2001; entre outros) e os planos têm incorporado 
essas dimensões aos poucos.
 Dentre os 3 Ds do conceito, o desenho urbano não ser suficientemente desen-
volvido em São Paulo era uma hipótese desta pesquisa, que foi confirmada pela 
inexistência de melhorias para os modos ativos no espaço público. A exceção é o 
Largo da Batata, fruto da implantação da estação de metrô Faria Lima em 2010, com 
uma tipologia de construção própria da Linha 4-Amarela e anterior ao PDE 2014. 
 Na análise foi observado que existem problemas estruturais advindos do plane-
jamento focado no automóvel a serem perpassados. As questões principais e com 
maior impacto sobre a escolha da bicicleta são a presença de vias arteriais com de-
senho, largura e velocidade incompatíveis com o fluxo dos modos ativos e a pouca 
priorização e articulação na implantação de infraestrutura cicloviária.
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 Além do desenho da malha não conectar a rede entre si e com a estação, ques-
tões relacionadas à política pública, como a restrição nos horários de entrada de 
bicicleta no vagão, o horário de funcionamento dos bicicletários incompatível com 
a estação e a baixa abrangência do sistema de bicicletas compartilhadas também 
implicam o desestímulo à escolha da bicicleta. O baixo fluxo do bicicletário do Car-
rão pode ser a junção de poucas políticas públicas para bicicleta com as barreiras do 
ambiente construído – a junção das infraestruturas de transporte e lotes de grandes 
dimensões.
 A restrição de uso e desincentivo ao automóvel é o fator principal para que 
ocorra a migração modal para o transporte coletivo (VASCONCELLOS, 2017) e para 
a criação de cidades compactas e menos dependentes do carro (CERVERO; KO-
CKELMAN, 1997). Mas as facilidades para esse modal no espaço público – com 
desenho do viário e a oferta de estacionamento (gratuito e Zona Azul) – e no espaço 
privado – com lotes de estacionamentos ou em térreos de edificações e a presença 
de postos de gasolina – vão em desencontro com os objetivos do conceito de DOT 
e dos planos de São Paulo.
 O adensamento e a diversificação socioeconômica e de usos são os 2 Ds do 
conceito de DOT voltados para os lotes que propiciam as viagens e a vida urbana. 
O entorno das estações são regiões pouco adensadas que refletem em certas ruas 
com pouco movimento, especialmente durante a noite nas ruas pouco densas no 
Carrão e nas ruas de comércio e serviços da região da Faria Lima. Esta última tem o 
agravante da disparidade entre densidade populacional e de empregos com maior 
concentração de rendas mais altas que reflete em viagens pendulares a trabalho 
entre os horários de pico da manhã e da noite. O PDE 2014 tem o objetivo de 
reduzir esses deslocamentos pendulares equilibrando a densidade populacional e 
de empregos nos EETUs e MEM, mas na OUC Faria Lima há manutenção da se-
gregação socioeconômica e concentração de empregos. O Carrão, localizado fora 
da região de maior concentração de empregos do município, possui um equilíbrio 
entre as duas densidades e diversificação socioeconômica.
 Quanto às regulações urbanísticas incidentes, por ser fruto do PDE 2014 com 
algumas diretrizes mais alinhadas ao conceito de DOT e direcionadas à produção de 
uma cidade mais compacta e relacionada ao transporte coletivo, as diretrizes para 
o lote – de adensamento, diversificação e melhor relação entre público e privado 
no térreo – dos EETUs contribuem para fomentar o uso da bicicleta. Mas algumas 
brechas dentro dos instrumentos, como na Cota de Solidariedade, e sua ausência 
na OUC Faria Lima perpetuam a segregação socioespacial. 
 Leituras do bairro e do entorno das estações dão um panorama das dinâmicas 
de usos e fluxos existentes para entender as peculiaridades de cada espaço, sen-
do essas leituras locais pensadas concomitantes às questões regionais. A efetiva 
melhora da mobilidade na cidade passa pela superação do automóvel com taxação 
compatível às suas externalidades negativas, devolução dos espaços às pessoas e 
priorização do transporte público associados aos modos ativos, considerando a bici-
cleta como parte integrante desse sistema em todas as escalas de planejamento.
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Mulheres e cicloentregas: um 
estudo de caso sobre o coletivo 
Señoritas Courier



1. Introdução
Este artigo pretende entender como se dá a participação de mu-
lheres no ramo das entregas feitas por bicicleta com base em 
um estudo de caso sobre o Señoritas Courier, um coletivo ex-
clusivo de mulheres e pessoas LGBTQIA+ que realiza entregas 
na cidade de São Paulo, e nele observar como elas se organi-
zam, como enxergam e enfrentam os desafios encontrados na 
atuação. Como se vê nas ruas e nas amostras de pesquisas já 
realizadas em torno do ramo da ciclologística1 e micrologística, 
a representatividade de mulheres desempenhando a função de 
entregadoras é ainda mais baixa do que a presença de mulheres 
utilizando a bicicleta como meio de transporte. Motivado por es-
sas questões, este artigo busca compreender a atuação do cole-
tivo por meio de seus princípios e posicionamentos com relação 
às práticas vigentes no mercado de entrega por bicicleta, bem 
como de suas estratégias e modos de funcionamento para se 
manter operando de forma alternativa. Mais do que apresentar 
o caso como modelo ou solução, interessa-nos dar destaque a 
essas estratégias praticadas, de maneira a compreender poten-
cialidades e desafios implícitos no modo de atuação do grupo.
 Ciclologística é o termo que caracteriza a “utilização da bi-
cicleta como meio de transporte para a prestação de serviços, 
entrega de mercadorias e desenvolvimento de atividades profis-
sionais em horário de trabalho” (LABMOB, 2018, p. 95). A prati-
cidade, baixos custos e emissões de poluentes têm colocado a 
bicicleta como uma eficiente alternativa para a etapa final de fre-
tes, conhecida como última milha. Diversos fatores colocaram 
a ciclologística no debate econômico, entre eles se destacam o 
advento das plataformas de micrologística (e suas questões so-
ciais e de precarização do trabalho) e a pandemia do coronavírus, 
que em virtude do fechamento do comércio físico teve nos ser-
viços de entregas uma solução para manutenção de atividades 
econômicas das cidades. Entidades engajadas com a promoção 
do uso da bicicleta no Brasil dedicaram-se a produzir estudos 
que traçam o perfil e o modelo de negócio de diferentes organi-

1 Minarelli (2020) sugere entre os serviços de entregas feitas por bicicleta a distinção entre (i) ciclologística: 
 empresas que têm compromisso com o baixo impacto ambiental representado pela centralidade do uso da 
 bicicleta; (ii) micrologística: empresas de tecnologia orientadas pelo compromisso com os menores tempos 
 de entrega e custos para o consumidor local, com entregas feitas por qualquer modal. As terminologias 
 ciclologística, micrologística e suas descrições apresentadas pelo autor serão as utilizadas neste artigo para 
 se referir aos diferentes modelos de negócios.
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zações de mercado e suas relações com quem pedala para fazer as entregas, assim 
como os benefícios que cada uma traz para a logística e para o ambiente urbano.
 A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) é responsável por 
uma série de pesquisas em torno da ciclologística no Brasil. Entre elas está a Pes-
quisa de Perfil dos Entregadores Ciclistas de Aplicativo, feita em 2019, que resume 
como é um entregador ciclista de aplicativo típico: jovem, negro, com ensino médio 
completo, que trabalha 9 horas todos os dias da semana para o aplicativo, pelo 
qual tem um ganho mensal de R$ 992,00 (ALIANÇA BIKE, 2019). Esse perfil muda 
quando os entrevistados participam de outros modelos de empresas de logística 
feita por bicicleta, como no caso de empresas de ciclologística e de vendedores 
ambulantes que utilizam triciclos, reforçando a complexidade que as ofertas do se-
tor vêm adquirindo nos últimos anos. Apesar de estabelecerem importantes dados 
sobre os ciclistas entregadores e o mercado da logística feita por bicicleta, os estu-
dos apresentam uma lacuna quanto à participação de mulheres, algo que reflete a 
realidade observada nas ruas. Mulheres representam, nas pesquisas realizadas nas 
capitais São Paulo e Rio de Janeiro, números entre 0,7% e 3,6% das pessoas que 
fazem entregas dentro das amostras estudadas nos diferentes modelos de atuação 
presentes no mercado (ALIANÇA BIKE; LABMOB, 2018; ALIANÇA BIKE, 2019; 
ALIANÇA BIKE; LABMOB, 2020; LABMOB, 2022). O fato de observar nas ruas a 
baixa participação de mulheres fazendo cicloentregas, identificar esse padrão nos 
resultados de pesquisas do ramo e ao mesmo tempo ter notícia da existência de 
coletivos de entregas exclusivos para mulheres alimenta a realização deste artigo.
 A investigação empírica de um “fenômeno contemporâneo (o ‘caso’) em pro-
fundidade em seu contexto no mundo real” (YIN, 2015, p. 17) é o escopo apresen-
tado que compõe a definição de um estudo de caso, complementado pelo fato de 
que o “fenômeno e o contexto não são claramente distinguíveis nas situações do 
mundo real” (YIN, 2015, p. 17). Optar por um estudo de caso de um coletivo de ci-
cloentregas exclusivo de mulheres foi uma escolha por buscar entender como elas 
se organizam, operam e de certa forma resistem imersas em um contexto desfa-
vorável à sua existência. E assim, se possível, identificar se o modelo estabelecido 
por elas tem algo a contribuir para outros modelos ou até mesmo para o desenvol-
vimento de políticas públicas que incidam na valorização dos serviços urbanos de 
entregas feitas por bicicletas e, consequentemente, na força de trabalho que as 
operam.
 Na etapa preliminar da realização deste estudo foi feita uma busca de coletivos 
de mulheres entregadoras, tanto pelos canais abertos da internet em sites de bus-
cas e redes sociais como por pedidos de indicações em canais fechados ou conta-
tos pessoais com grupos do ramo da ciclomobilidade. O coletivo Señoritas Courier, 
exclusivo para mulheres e pessoas LGBTQIA+, obteve grande destaque, e (em 
parte por estar situado na cidade onde importantes pesquisas do ramo foram rea-
lizadas) resultou em escolha de caso para este estudo. A coleta empírica de infor-
mações se deu por meio de quatro entrevistas semiestruturadas de profundidade, 
realizadas e gravadas remotamente pela plataforma Microsoft Teams, em horários 
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disponibilizados pelas entregadoras. As entrevistas tiveram duração entre 1h25 e 
2h28. A divisão dos conteúdos está proposta em quatro itens. O segundo após 
esta introdução traça o perfil das entregadoras entrevistadas e um breve histórico 
do coletivo. Já o terceiro item apresenta princípios e posicionamentos do coletivo 
diante da participação de mulheres no ramo das cicloentregas, da valorização do 
“trabalho decente” (categoria nativa trazida pelo coletivo) e das práticas de atuação 
mais vigentes no mercado. O quarto item aprofunda a análise sobre as estratégias 
adotadas pelo Señoritas no que diz respeito ao modo de funcionamento, políticas 
de remuneração, espaços de decisão e perspectivas de futuro para a atuação do 
coletivo.

2. Señoritas Courier – um estudo de caso
O Señoritas Courier se define como um “coletivo de mulheres e LGBTQIA+ que faz 
entregas de bicicleta e demais serviços de ciclologística” (SEÑORITAS COURIER, 
2021). O coletivo opera na cidade de São Paulo e tem por objetivo “a valorização do 
trabalho e da pessoa que realiza a cicloentrega [...] com valores justos, promovendo 
o trabalho decente e o uso da bicicleta nas cidades como solução economicamente 
viável” (SEÑORITAS COURIER, 2021). 
 Nessa própria autoapresentação, anunciam-se questões, reiteradas pelas en-
trevistas realizadas, sobre a participação de mulheres e pessoas LGBTQIA+ no 
serviço de cicloentrega, bem como sobre a promoção de “trabalho decente” e a 
viabilidade econômica da atuação vinculada à bicicleta no meio urbano, que serão 
discutidas posteriormente neste artigo. A próxima seção traz uma apresentação 
das integrantes do coletivo e das entrevistadas.

2.1. Perfil dos integrantes do Señoritas Courier
As informações básicas das integrantes do Señoritas Courier estão sistematizadas 
no Quadro 1, a seguir. As pessoas em destaque (cor vermelha) são as que não fo-
ram entrevistadas nesta pesquisa.
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* O nome das integrantes foi alterado para proteger suas identidades, à exceção de Aline, idealizadora e 
 fundadora do Señoritas, que é uma pessoa que figura frequentemente em mídias especializadas e debates 
 públicos sobre o tema.
** Não foi perguntado sobre a orientação sexual, mas como a entrevistada fez a declaração espontaneamente, 
  foi incluído no seu perfil.
Fonte: Elaboração da autora com base nas entrevistas realizadas.

Señoritas
Courier

Aline, 45, 
mulher cis

Bianca, 33, 
mulher cis

Laura, 25, 
mulher cis 
lésbica**

Nina, 24, 
mulher cis

Joana, 53, 
mulher cis

Maria, 30, 
mulher cis

Jaime, 25, 
homem 

trans

Mestre em Poéticas Visuais. 
Trabalhou em empresa 

de ciclologística.

Graduada em Artes Visuais. 
Trabalhou em empresa de 

ciclologística.

Formação

Graduada em Produção 
Fonográfica. Trabalhou para 
plataforma de micrologística.

Graduada em Gestão de 
Turismo. Estuda Palhaçaria.

Graduada em Assistência 
Social. Não trabalhava com 
entregas antes do coletivo.

Graduada em Cinema.
Trabalhou para plataforma 

de micrologística.

Graduando em Ciências e 
Tecnologia do Mar/cursando 

Programação (TI).
Trabalhou para plataforma 

de micrologística.

Centro, sozinha.

Zona Leste, com 
mãe, pai e irmão.

Moradia

Zona Sul, com a 
mãe e o padrasto.

Zona Noroeste, 
com mãe e avó.

Centro-Sul, ela 
e o filho (único).

Zona Oeste, em 
quarto individual 

de república.

Zona Oeste,
em quarto individual 

de república.

2018

2020

Entrada 
no coletivo

2020

2018

2020

2020

2020

Financeiro; Operacional; 
Entregadora

Operacional; 
Entregadora

Funções no coletivo

Entregadora

Entregadora; Vai iniciar 
função operacional

Entregadora; Boa na 
captação de clientes

Entregadora; Fotógrafa 
do coletivo

Entregador

Quadro 1 • Perfil das pessoas integrantes do Señoritas Courier*

 Algo que chama a atenção, de saída, é o número reduzido de integrantes do 
coletivo. O impacto dos comentários e resultados de buscas, como notícias e parti-
cipação em eventos, sobre a atuação do Señoritas Courier na fase preliminar desta 
pesquisa, gerou a sensação de que o coletivo era composto por um grande número 
de pessoas. Em entrevista, foi relatado que o coletivo, durante o auge da pandemia, 
chegou a ser composto por mais de 20 entregadoras, e no momento deste estudo 
está formado por 7 pessoas. O fato de ser um coletivo pequeno, com poucas pes-
soas, já sinaliza que não se trata de um modelo com pretensão de concorrer com 
as grandes empresas de ciclologística que operam na cidade.
 Em relação ao perfil das integrantes, três características se destacam para além 
do recorte intencional do coletivo ser exclusivo para mulheres e pessoas LGBT-
QIA+. Em relação ao nível de instrução, todas possuem terceiro grau completo, 
se diferenciando do retrato brasileiro de que apenas 17,4% de pessoas com 25 
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anos ou mais concluíram o ensino superior (IBGE EDUCA, 2019), assim como do 
perfil de entregadores de aplicativo que têm grau de escolaridade de ensino mé-
dio (ALIANÇA BIKE, 2019). Outro fato é sobre a área de formação da maioria, ser 
voltada à cultura, vertente que as integrantes procuram promover junto à atuação 
do coletivo, como será apresentado na sequência deste artigo. E, por fim, com a 
exceção de uma integrante, se destaca a característica das pessoas do coletivo não 
terem filhos e não serem responsáveis pelo cuidado ou chefia de família, sendo 
que três entrevistadas moram com familiares dos quais dependem financeiramen-
te, ao menos em algum grau.
 Outra similaridade identificada no perfil das entrevistadas é que todas elas já 
utilizavam a bicicleta como meio de transporte e atividade de lazer antes de co-
meçarem a prestar serviços de cicloentregas. As entrevistadas vinculam o uso da 
bicicleta a uma solução de mobilidade, tanto para questões financeiras (por ser 
uma alternativa mais econômica que o transporte coletivo), como pela autonomia 
e sensação de segurança que relatam terem adquirido após a aquisição de uma bi-
cicleta. Como o exemplo de Nina, que passou a utilizar a bicicleta para não precisar 
pegar quatro ônibus para voltar para a casa depois do trabalho. Para Nina, a espera 
pelo ônibus era um dos principais problemas: “ficava completamente em choque 
de esperar no ponto de ônibus, de madrugada, sozinha, às vezes o motorista do 
ônibus não parava” (Nina em entrevista concedida à autora). A familiaridade com o 
uso da bicicleta no cotidiano, somada à necessidade financeira, foi o encontro de 
condições que motivou as entrevistadas a ingressarem no mundo das entregas 
feitas por bicicleta, como afirma Laura ter sido “a união do útil ao agradável” (Laura 
em entrevista concedida à autora).

2.2. Breve histórico Señoritas Courier
A ideia de criar um coletivo exclusivo para mulheres e pessoas LGBTQIA+ surgiu 
quando Aline, idealizadora do Señoritas Courier, trabalhava em uma empresa de 
ciclologística, na cidade de São Paulo. O ambiente de trabalho, segundo a ciclista 
“era um ambiente muito misógino [...] às vezes, muito tóxico” (Aline, em entrevista 
concedida à autora). A insatisfação entre as mulheres com o conteúdo trocado no 
grupo2 da empresa gerou a vontade de criarem um grupo só delas “e aí a gente viu 
que tinha ali umas 3, 5 meninas do grupo dessa empresa, mais umas 5 da outra 
empresa que colocamos junto” (Aline em entrevista concedida à autora). As mulhe-
res ciclistas, em um grupo de comunicação próprio, tiveram um espaço de acolhi-
mento e apoio. A troca de experiências vividas pelas cicloentregadoras proporcio-
nou a identificação de questões relacionadas ao ambiente de trabalho de diferentes 
empresas que desestimulam mulheres a permanecerem na função. Situações des-

2 Neste artigo veremos diferentes tipos de uso e atribuição aos grupos de WhatsApp, ora como canal de co- 
 municação informal, ora como espaço de apoio e trocas de informações sobre trabalho em geral, assim 
 como em alguns momentos como ferramenta específica de trabalho, para atendimento do cliente e acom- 
 panhamento da operação de entregas. 
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favoráveis às mulheres aconteciam também em casos de atuação autônoma, como 
a vivida também por Aline, quando uma cliente deixou de comunicar a demanda 
de uma entrega, por se tratar de um local “distante”, há 30 km do local de retirada 
do produto. Ao saber do acontecido, a ciclista desabafou abertamente nas redes 
sociais, indignada com a noção de que mulheres não dariam conta de fazer certas 
entregas. A postagem repercutiu e outras ciclistas se colocaram disponíveis e inte-
ressadas em realizar serviços de entregas, então Aline: “na mesma hora já criei o 
grupo e dei o nome: Señoritas Courier. Foi assim” (Aline em entrevista concedida à 
autora). Com o grupo criado, as ciclistas passaram a se organizar para atender aos 
pedidos de entregas captados e organizados por Aline. 
 Junto ao crescimento do olhar ambientalmente sustentável e da evidência da 
eficácia urbana da logística de última milha promovida pelo ramo de ciclologística, 
cresceu também o grupo de WhatsApp e as trocas sobre os abusos e insatisfações 
das mulheres entregadoras. Naquele momento, Aline sentiu a necessidade de re-
pensar o modelo de funcionamento e estruturar a ideia do Señoritas Courier. Para 
isso, inscreveu o coletivo em processos de mentoria de negócios ligados à bicicleta 
e ciclomobilidade e participou de processo seletivo de um reality show de investi-
dores. A movimentação em torno da atuação resultou na divulgação do coletivo em 
canais de amplitude nacional de informação. A ideia de um coletivo de ciclologística 
operado por mulheres e pessoas LGBTQIA+ soava bastante promissora. Porém, 
segundo a idealizadora, na trajetória do coletivo foram diversas as ofertas de en-
quadramento a um padrão que reforça desigualdades. Com destaque a questão de 
gênero, quando um investidor chegou a questionar um serviço oferecido só por 
mulheres e condicionar o aporte financeiro à inclusão de homens cis no quadro de 
ciclistas. A resistência em manter um coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIA+, 
segundo a idealizadora, é fruto de um desejo de inclusão e oportunidade para pes-
soas minorizadas ou excluídas dos outros modelos.
 Para as entrevistadas, o fato de o coletivo ser formado por mulheres foi a moti-
vação inicial para superarem as experiências negativas vivenciadas em outros am-
bientes de trabalho onde a maioria era composta por homens e continuarem com a 
atividade de cicloentregas. E para além da relação com a logística feita por bicicleta, 
integrar-se ao coletivo interfere na relação das ciclistas com a bicicleta e também 
na noção de trabalho. É unânime identificar nas respostas sobre o que o coletivo 
significava para as entrevistadas frases como a de Nina, que diz que “o Señoritas 
não é só um rolê de entrega, a gente se acolhe muito em várias outras ideias” (Nina 
em entrevista concedida à autora). O sentimento de acolhimento e pertencimen-
to extrapola a relação de trabalho, conforme Nina: “o Señoritas é minha família”. 
O formato de construção coletiva e os anseios para além das entregas transforma-
ram pouco a pouco a ideia que as próprias integrantes tinham de si mesmas e do 
seu papel no coletivo. Para aquelas que entraram no coletivo com a perspectiva de 
só fazer entregas, hoje se vêem diferente, com mais responsabilidades e partici-
pantes ativas na formulação de projetos de impacto social.
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 A noção de que a atuação vai além dos serviços de entrega suscita um enten-
dimento comum da existência de um processo de formação pessoal, em que o 
coletivo não só faz parte de um sonho, mas é também a trajetória de transformação 
para alcance dos anseios despertados coletivamente e individualmente. O encon-
tro da própria voz por meio da atuação coletiva é um dos exemplos subjetivos do 
impacto do Señoritas na vida das integrantes. Como relata Bianca, o coletivo a faz 
sentir que tem voz e que consegue se expressar, dizer o que pensa e se encantar 
em ver algo acontecer por ela ter dado sua opinião. Ao refletirem sobre a atuação 
do coletivo para além das entregas, as integrantes demonstram com entusiasmo 
em suas falas o potencial de transformação que identificam em suas iniciativas 
para uma experiência de cidade, em busca de torná-las mais ativas e acessíveis, 
nas palavras de Nina: “Para além da bike [...] é acreditar numa cidade mais aces-
sível, mais sustentável, mais ativa. Acreditar na bicicleta como uma possibilidade 
de mudança” (Nina em entrevista concedida à autora). O desejo de transformação 
traça o histórico do coletivo e define seus princípios e posicionamentos frente aos 
modelos de atuação disponíveis no mercado, como será apresentado no item a 
seguir.

3. Princípios e posicionamentos: presença de 
mulheres, “trabalho decente”, alternativa aos 
modelos de funcionamento do mercado
Cientes das vulnerabilidades e dos riscos que a atividade expõe às ciclistas e bus-
cando se diferenciar da lógica que impera no cenário da ciclologística e da micro-
logística, o coletivo estabelece diretrizes entendidas como condições mínimas do 
que elas entendem como um “trabalho decente”. Essa ideia é uma das próprias 
razões de ser do Señoritas. Além da baixa participação de mulheres e pessoas 
LGBTQIA+, o coletivo questiona os modelos vigentes de serviços, também pelo 
viés das condições humanas de trabalho, e, em sua organização: procura o en-
frentamento da lógica de produtividade e precarização dos serviços de entregas; o 
questionamento à noção de entregas rápidas e gratuitas promovidas por sistemas 
delivery; a busca por clientes que compactuam com os princípios da atuação pro-
posta pelo Señoritas.
 Nas entrevistas, exploramos essa ideia de “trabalho decente” que opera no co-
letivo (e, em alguma medida, o organiza) e pudemos perceber algumas dimensões 
mais práticas que compõem essa representação: a participação de mulheres; o tipo 
da dedicação; a política de divisão dos recursos; a possibilidade de planejamento 
de rotas; o tratamento do prazo das entregas; e a participação nos espaços de 
decisão. A seguir discorremos sobre as dimensões praticadas pelo coletivo a partir 
da diretriz de “trabalho decente” e de uma busca por constituir-se como modelo 
alternativo em relação às plataformas de micrologística e empresas de ciclologís-
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tica. Vale mencionar que utilizamos a classificação sugerida por Minarelli (2020), 
que define como “plataformas de micrologística” empresas que têm como foco 
menores preços e tempo de entrega – independente do modal –, e como “ciclolo-
gística” aquelas que têm como característica central o uso da bicicleta e a redução 
dos gases e partículas poluentes como alternativa para logística urbana de última 
milha.

3.1. Mulheres que pedalam
Para falar de mulheres que pedalam vamos percorrer antes levantamentos que 
buscam entender por que mulheres não pedalam. Uma pesquisa realizada pela 
Ciclocidade (2016, apud HARKOT, 2018, p. 151) mostrou que 40% das pessoas en-
trevistadas que não pedalam na cidade de São Paulo têm como motivo os riscos da 
atividade (21% não pedalam pelo risco de acidentes e 19% por riscos relacionados 
ao trânsito). No entanto, a percepção de insuficiência na infraestrutura não é um 
fator que interfere no uso da bicicleta exclusivo de mulheres, o ponto também foi 
colocado por 49% dos homens entrevistados que afirmam que passariam a peda-
lar mais com uma maior oferta de infraestrutura cicloviária (CICLOCIDADE, 2016 
apud HARKOT, 2018, p. 127). Fatores que inibem mulheres a pedalar, segundo 
Lindenberg et al. (2017), podem ainda estar ligados ao fato de elas não saberem 
pedalar, e também, como observado empiricamente pelas pesquisadoras, sobre o 
uso da bicicleta para ir ao trabalho ser desestimulado por questões de vestimenta 
e transpiração; assim como por questões culturais e morais, referentes à presença 
de corpos femininos nos espaços públicos. 
 O estudo da socióloga Marina Harkot (2018) apresenta quatro perfis que ca-
racterizam a relação de mulheres com o uso da bicicleta, são elas: i) destemidas: 
aquelas que utilizam a bicicleta independente da infraestrutura cicloviária, e com-
partilham vias de trânsito intenso e de alta velocidade; ii) cautelosas: aquelas que 
utilizam a bicicleta independente da infraestrutura cicloviária, mas optam por não 
circular em vias de trânsito intenso; iii) muito cautelosas: aquelas que somente 
utilizam a bicicleta em vias com infraestrutura cicloviária ou com trânsito em ní-
veis muito baixos; iv) sem opção: aquelas que pedalam por não ter outra opção de 
deslocamentos. Sobre o perfil das integrantes do Señoritas Courier, cabe ressaltar 
que as integrantes entrevistadas já utilizavam a bicicleta como meio de transporte 
e/ou prática esportiva antes de passar a utilizá-la como ferramenta de trabalho. 
Como relatado nas entrevistas pelas entregadoras é possível caracterizá-las como 
ciclistas destemidas e cautelosas. Esta pesquisa não teve contato com nenhuma 
mulher que não pedalava ou não sabia pedalar antes de começar a fazer o serviço 
de entregas. Inclusive essa também é uma questão para o coletivo no processo de 
entrada de integrantes. Existe uma preocupação com a familiaridade e a capacidade 
da pessoa de pedalar em meio aos carros, agravada pela pressão de carregar uma 
encomenda. Sendo assim, o processo é feito de forma gradativa, iniciando com 
trajetos mais curtos e com entregas avulsas.
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 Ainda que saber andar e rotineiramente utilizar a bicicleta seja uma primeira 
barreira que inibe mulheres de desempenharem os serviços de entrega, nas entre-
vistas foram levantadas muito mais questões sobre o ambiente de trabalho e sobre 
os modelos de negócio vigentes do que aquelas relacionadas a questões viárias e 
à relação das mulheres com a própria bicicleta. Segundo Harkot (2018), sistemas 
e espaços planejados para a circulação de homens não consideram a condição so-
cial da mulher, reforçam a sensação de insegurança e assim perpetuam um ciclo 
vicioso de exclusão das mulheres. No caso dos ambientes e sistemas de serviços 
de cicloentregas, até o momento em que as entrevistadas trabalhavam para outras 
empresas não foi comentado sobre nenhum esforço por parte das empresas para 
enfrentar o que Harkot traz como “ciclo vicioso de exclusão das mulheres”. Bianca 
comenta sobre os espaços comuns, como o momento de “mexer na bike”, quando 
colegas de trabalho dedicavam um tempo entre as entregas para fazer pequenos 
reparos e trocar ideias entre si sobre a mecânica da bike, ela relata que o posiciona-
mento dos colegas homens diante dela, uma mulher, vinha com uma prerrogativa 
de que ela “não sabe mexer”. Sensação que culminou no desestímulo dela, naque-
le ambiente, de se envolver mais com a sua ferramenta de trabalho, “eu meio que 
não me interessava em aprender muitas coisas ali, naquele meio, porque eu me 
sentia muito inferior” (Bianca em entrevista concedida à autora).
 A proposta de um coletivo como uma alternativa inclusiva para mulheres em 
relação aos outros modelos de trabalho foi reforçada pelo crescimento do debate 
sobre a precarização do serviço de entregas promovido pela série de “Breque dos 
aplicativos”3. Durante as manifestações, Laura, que na época fazia entregas por 
aplicativos, soube da existência do Señoritas Courier por meio de uma lista que 
recebeu pelas redes sociais de “Coletivos de Entregas Alternativos”, ela acredi-
tou “que por ser um coletivo de mulheres eu seria bem recebida, entendida, e 
que aquilo seria muito mais humanizado do que trabalhar por aplicativo” (Laura 
em entrevista concedida à autora). Foi possível identificar que o Señoritas Courier 
oportuniza transformações na perspectiva das integrantes sobre sua atuação como 
cicloentregadoras, não só pelo arranjo estabelecido por elas, mas também pelas 
condições de estarem em coletivo, juntas, em um ramo de atuação dominado por 
homens.
 Vivian Garelli (2020), ao estudar mulheres que trabalham como vendedoras 
ambulantes utilizando triciclos nas ruas do Rio de Janeiro, apresenta a presença 
recorrente do senso de solidariedade entre as mulheres, e observa que “nenhuma 
mulher nunca esteve sozinha trabalhando sem alguma outra mulher próxima ou 
parente” (GARELLI, 2020. p. 48). A cooperação entre mulheres tem um vínculo 
reforçado quando elas dividem as mesmas funções. Já no caso pesquisado por 
Minarelli (2020), Marlene, a única mulher entrevistada quando questionada se co-

3 O “Breque dos APPS” foi uma série de protestos de entregadores–  motociclistas e ciclistas –, que traba- 
 lham para plataformas digitais de delivery iniciadas em julho de 2020. O tom das manifestações eram de re- 
 clamação e denúncia de um modelo de exploração e desamparo aos quais os manifestantes eram subme- 
 tidos (DIPLOMATIQUE, 2020).
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nhecia outras entregadoras, disse conhecer uma outra mulher na empresa, mas 
que atuava em uma função completamente diferente da dela. Percebe-se que esse 
distanciamento não inspira uma cooperação entre elas por serem mulheres, de-
monstrado pelo fato de Marlene considerar que a outra mulher não poderia fazer 
nada para ajudar: ela “nem conseguiria me arrumar um emprego” (MINARELLI, 
2020, p. 151.), dando a entender que a diferença de posições das mulheres, em 
um ambiente que promove uma cultura desigual, não propicia a colaboração direta, 
cotidiana, nem a de transformação de uma situação, quando uma que identifica a 
outra numa função dominada por homen poderia incentivar a outra – arrumando-lhe 
um emprego – a desempenhar uma função mais próxima a dela.
 O papel da participação e da cooperação entre mulheres mostra-se como um 
caminho para a superação de situações e questões adversas impostas pelos am-
bientes, como as barreiras culturais e noções de uma “predisposição de gênero” 
para práticas de esforço físico e do interesse por mecânica da bicicleta. Como rela-
tado por Bianca, que após a entrada no coletivo, a ciclista comenta que tem auto-
nomia total do mecanismo da sua bicicleta, “tô sempre desmontando ela, eu lavo, 
tenho as peças, se der um ruim eu já arrumo, na rua mesmo” e reforça que o “in-
teresse em me envolver mais veio com o trabalho. Tanto de aprender mais sobre a 
mecânica da bike (...) quanto com as coisas que envolvem  mobilidade”. Trocas e 
processos de transformação de si, como esse relatado por Bianca, foram possíveis 
em uma relação de igualdade e acolhimento. Mulheres que desempenham as mes-
mas funções, colaborando entre si para o desenvolvimento uma das outras - o que 
não foi visto no caso apresentado por Minarelli (2020).
 Sendo assim, a participação de mulheres aqui não está relacionada apenas a 
uma presença quantitativa de mulheres nas empresas, mas sim da presença de-
las em toda a cadeia, desde o operacional às posições estratégicas de tomada de 
decisão. A representatividade é importante não só pela força do exemplo entre 
iguais, para superar questões cotidianas e culturais, mas também em relações hie-
rárquicas atentas às desigualdades e a ciclos que reforcem a exclusão de mulheres. 
Sobre isso, Bianca conta que “nos outros lugares em que eu já trabalhei, onde as 
mulheres não tinham voz, sempre tinha um homem num cargo de liderança” (Bian-
ca em entrevista concedida à autora). Esse relato pode ser a denúncia de motivos 
que reforcem a existência de modelos de negócios que perpetuem culturas que de-
sestimulam a participação de mulheres em funções dominadas por homens. Desse 
modo, a definição do Señoritas, em se estabelecer como exclusivo para mulheres 
e pessoas LGBTQIA+, na intenção de ser o espaço das pessoas excluídas e mino-
rizadas nos outros modelos, se coloca como um primeiro movimento em direção à 
valorização do “trabalho decente”.

3.2. “Trabalho decente” versus imediatismo e intensas jornadas
O coletivo Señoritas estabeleceu, como parte do esperado por elas como “traba-
lho decente”, limites para a jornada de trabalho, como a dedicação máxima de 6h 
para tempo em que as entregadoras permanecem na rua para fazer as entregas, e 
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concentram essa atividade em 2 ou 3 dias para cada ciclista. Parte das motivações 
para essa política é o enfrentamento das experiências de instabilidade da atuação, 
ignoradas sobretudo pelas plataformas de micrologística, relacionadas ao fato de os 
entregadores que vivem em bairros periféricos precisarem se deslocar para chegar 
numa área em que receba pedidos sem nenhuma garantia de como será a sua 
jornada de trabalho. Sobre a situação, Laura comenta: “eu ando 10 km [...] chego 
lá e não tenho certeza se vou fazer entrega, não sei quanto vou ganhar, não sei pra 
onde o aplicativo vai me mandar”. A plataforma ainda pune trabalhadores, diminuin-
do os chamados, caso fiquem um tempo sem fazer entregas, como reforça Laura: 
“se você trabalha 1, 2, 3 dias e fica uma semana sem aparecer [no aplicativo], sua 
pontuação cai. E quando você volta é difícil cair [pedidos de entrega]” (Laura em en-
trevista concedida à autora). A intenção identificada no coletivo é a de garantir que 
as entregadoras possam planejar sua semana de trabalho – daí a opção de priorizar 
entregas agendadas previamente e de não atender a serviços como os de delivery 
de comida, por exemplo, como abordaremos adiante. Isso permite também às en-
tregadoras intercalar com as atividades de entregas com atividades administrativas 
do coletivo, tempo de dedicação para a elaboração de projetos culturais e para a 
formação pessoal, dentro ou fora do contexto da cicloentrega. 
 Enquanto não fazem entregas as integrantes do Señoritas empenham seu tem-
po no desenvolvimento do coletivo ou em atividades próprias; diferente do tipo de 
dedicação de ciclistas entregadores de aplicativos. No modelo de atuação das plata-
formas de micrologística, ciclistas também trabalham conforme a demanda, porém 
sem nenhuma dimensão da jornada de trabalho, apresentando uma incompatibili-
dade entre o tempo que se mantêm disponíveis para a plataforma e o retorno da 
dedicação. O formato caracteriza um novo modelo de controle e gerenciamento de 
trabalho, sustentado pela pesquisa da socióloga Ludmila Abílio, como uberização4. 
Para Abílio (2020) a uberização é compreendida como “um novo tipo de gerencia-
mento, controle e organização de trabalho” e, dessa forma, um processo em que 
o trabalhador “se vê despojado de direitos, garantias e proteções associados ao 
trabalho e arca com riscos e custos da sua atividade” (ABÍLIO, 2020, p. 578). Em 
recente publicação, a pesquisadora trata das condições de trabalho dos entrega-
dores durante a pandemia, momento em que crescem a centralidade da atividade 
na distribuição de bens no meio urbano e a visibilidade para as condições precárias 
da uberização. A autora relaciona o perfil dos entregadores ciclistas de aplicativos, 
levantado pela Aliança Bike (2019), composto por jovens, pretos, periféricos com a 
precarização, pois, segundo a pesquisadora, o uso da bicicleta para fazer entregas 
desempenha a mesma atividade de um motoboy, demandando menores investi-
mentos de aquisição e manutenção, porém expõe os trabalhadores a um maior 

4 Sobre o termo uberização, Abílio comenta que “A uberização não se inicia com a empresa Uber, tampouco 
 se restringe às plataformas digitais ou ao trabalho digital. Entretanto, o fenômeno mundial ocasionado pela 
 atuação dessa empresa confere visibilidade aos elementos centrais da uberização” (ABÍLIO, 2020).
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risco e depende de maior esforço físico (ABÍLIO, 2020). A autora entende que a 
precarização do trabalho de ciclistas entregadores pode ser vinculada ao processo 
de uberização, pois promove o:

    Rebaixamento do valor da força de trabalho, extensão do 
    tempo de trabalho, intensificação, transferência de riscos 
    e custos para o trabalhador, além de uma perda/desloca- 
    mento de sua identidade profissional. (ABÍLIO, 2020, p. 
    581)

 A socióloga conclui, ao comparar entregadores ciclistas de aplicativo com aque-
les vinculados a empresas de ciclologística, que “quanto mais socialmente despro-
tegida e mais mal remunerada, mais juvenil e negra é a ocupação de entregador” 
(ABÍLIO, 2020, p. 581). Para além da diferença social que os modelos de serviço 
de entregas revelam do perfil dos trabalhadores, Abílio aponta para diferenças no 
tempo de trabalho e remuneração; e também a precariedade do “trabalhador just-
-in-time5” – transposição feita pelo sociólogo Francisco de Oliveira (2000), ao discu-
tir sobre as novas abordagens de trabalho e categorias de trabalhadores, às quais 
Oliveira se refere como uma “massa crescente de trabalhadores que devem estar 
à disposição 24 horas por dia [...] os trabalhadores do celular ligado” (OLIVEIRA, 
2000, p. 16). Sobre a relação dos ciclistas entregadores de aplicativos com as no-
ções de precarização e exploração da força de trabalho, Altheman (2021) traz a pers-
pectiva de que o trabalho na plataforma pode representar uma única alternativa ao 
desemprego – considerando que o fato de não ter processo seletivo e uma garantia 
de emprego rápido, características essas apontada pelos entregadores de aplicativo 
como a principal vantagem de trabalhar para as plataformas (ALIANÇA BIKE, 2019). 
Altheman acredita que as empresas têm noção dessa condição e se apropriam dela 
– e do conceito de “empreendedorismo de si” de Michel Foucault, como alude o 
autor – e a vendem para os jovens como uma possibilidade de mudança da situa-
ção desfavorável, sem que necessariamente resulte de fato em vantagens para o 
entregador, como afirma em:

    Essa condição extrema de vulnerabilidade também pode 
    fornecer elementos para uma adesão ao modelo de em- 
    preendedorismo difundido pelas plataformas, que prom 
    te oferecer uma saída dessa situação – ainda que essa pro- 
    messa, via de regra, não se traduza plenamente em vanta- 
    gens reais para os trabalhadores. (ALTHEMAN, 2021, p. 
    115)

5 Just-in-time se refere a “um modelo de gestão desenvolvido para cortar custos e otimizar o processo pro- 
 dutivo” (ENDEAVOR, 2015).
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 As integrantes do Señoritas Courier acreditam que para além dos benefícios 
que a logística feita por bicicletas promove para a cidade, deveria também dar con-
dições decentes de trabalho para quem pedala. Promover mudanças e combater 
as condições precárias de trabalho aos quais estão expostos os jovens, negros, de 
periferia que conformam a maioria dentro do ramo é um dos objetivos do coletivo, 
nas palavras de Aline: “a gente precisa combater esse assolamento de condições 
ruins de trabalho, de condições precárias de trabalho, principalmente pelos mais 
novos que estão querendo entrar no mercado de trabalho” (Aline em entrevista 
concedida à autora). A intensidade que o discurso de enfrentamento a modelos 
vistos como exploratórios da força de trabalho aparece nas entrevistas com inte-
grantes do coletivo, reforça uma ideia de que o Señoritas não atua com serviços 
de entregas na mesma perspectiva que uma empresa, visando ao lucro, mas se vê 
como uma espécie de laboratório em busca de alternativas que valorizem o trabalho 
de quem pedala. Ainda que gire num mesmo princípio de autogestão, elas endos-
sam um formato que promova a autonomia da força de trabalho, como trazido por 
Bianca” “eu quero muito que eles [os jovens das periferias] entrem nesse sistema 
de se autogerir, de um jeito que não precisem depender de aplicativo, de patrão” 
(Bianca em entrevista concedida à autora); condição de autonomia que ela identifica 
vir também atrelada ao uso da bicicleta.
 No coletivo Señoritas não é imposto um tempo para ser feita a entrega, como 
popularizado pelos conceitos de entrega rápida, disseminados por outras empre-
sas. Para Laura, foi uma mudança sensível logo de início, que, diferente de trabalhar 
com aplicativos, no coletivo a entregadora organiza seu tempo de trabalho, segun-
do ela: “se eu quiser parar uma hora para almoçar, ou parar 15 minutos entre cada 
entrega [...] eu faço meu tempo” (Laura em entrevista concedida à autora). No en-
tanto, o fato de o coletivo não exigir uma performance e não trabalhar num modelo 
“imediato” de entregas não implica o seu oposto, que as entregas sejam demora-
das ou que abra precedente para uma noção de que é um coletivo de mulheres e 
que mulheres pedalam devagar. Ao contrário, denota, sim, um posicionamento po-
lítico alternativo ao praticado pelo mais típico do mercado de entregas, que é o do 
imediatismo, sustentado pela precarização do trabalho, pelo descumprimento de 
normas de trânsito ou pela exposição da vida dos ciclistas ao risco. O coletivo bus-
ca, portanto, em seu modelo de atuação, implantar uma política inversa à praticada 
por plataformas de micrologística e a noção de “entrega rápida”, que incita ciclistas 
a arriscarem suas vidas para cumprir prazos de entrega impostos pelo aplicativo.
 No estudo sobre micrologística, Minarelli (2020) traz o princípio de entregas 
rápidas de empresas que querem garantir prazos máximos entre 20 e 30 minutos, 
vinculado a um “processo de matching”, ou seja, um processo de combinação de 
atores, inicialmente entre consumidor final e o vendedor, e em segundo momento 
incluindo os entregadores, e então:
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    ...o algoritmo avalia qual dos entregadores disponíveis seria 
    o ótimo: a partir da sua localização, distância e tempo esti- 
    mado de chegada ao restaurante e ao local da entrega, 
    suas credenciais no sistema e sua posição no ranking de 
    avaliação, aquele que teria as melhores condições de fa- 
    zê-lo do modo mais rápido e barato – não aquele que seria 
    mais bem pago pela entrega. (MINARELLI, 2020, p. 132)

 O estabelecimento e o desenho de sistemas comprometidos com curtos pra-
zos de entregas consistem em um dos principais diferenciais do modelo de atuação 
do coletivo Señoritas Courier, com o popularizado pelo mercado da micrologística. 
Laura considera: “a melhor coisa que existe é você não ter tempo para fazer. [...] 
no aplicativo você precisa fazer tudo correndo, você tem 5 minutos para retirar e 
10 minutos para entregar” (Laura em entrevista concedida à autora). Ela também 
complementa ao fato, que caso o pedido seja cancelado pelo cliente do aplicativo 
com a justificativa de demora, a empresa pode penalizar a entregadora com multa. 
O movimento contrário ao imediatismo das plataformas não implica o contrário, 
conforme afirma Nina: “Quando a gente fala sobre pressa não é que a gente faz 
entrega devagar, é que a gente não vai arriscar a nossa vida [...] tem a ver com não 
cruzar o sinal vermelho” (Nina em entrevista concedida à autora). Seguindo o prin-
cípio de preservar a vida e a integridade das ciclistas, o coletivo opta por não fazer 
delivery. A entrega de refeições é um tipo de serviço que demanda mais urgência, 
pois se trata da necessidade de consumir um alimento de consumo imediato e de 
preferência que não precise ser aquecido ou resfriado. São em entregas de refei-
ções que ciclistas acabam se colocando em maior risco, “as pessoas cruzam o sinal 
vermelho quando elas estão entregando almoço” (Nina em entrevista concedida à 
autora). Evitar o atendimento delivery, em seu exponencial6 crescimento no merca-
do, marca o posicionamento do coletivo em fugir de uma lógica de produtividade e 
de rentabilidade a qualquer custo.
 A escolha de para quem o coletivo vai trabalhar, orientada pelo desejo de ga-
rantia das condições de uma jornada “decente” de trabalho estabelecida pelas in-
tegrantes, de certa forma aproxima o coletivo de clientes que também tenham 
políticas afirmativas – aquelas focadas em corrigir desigualdades. Como é o caso da 
principal cliente do Señoritas, uma empresa formada 95% por pessoas pretas, que 
tem como missão o resgate das origens afrodescendentes e o retorno ao cabelo 
natural. A dona da empresa, por saber que Aline é uma mulher preta e por fomentar 
o afroempreendedorismo, deu preferência para que as entregas locais fossem fei-
tas pelo Senõritas Courier. Além dos cosméticos, o coletivo faz entregas frequen-
tes para negócios que trabalham com livros, brindes e fotografias, demonstrando a 

6 No ano de 2021, plataforma delivery cresce 418% em relação ao ano anterior. Disponível em: https://veja 
 abril.com.br/coluna/radar/plataforma-de-delivery-tem-crescimento-de-418-em-relacao-a-2020/
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existência de mercados para uma logística slow7e que assumem responsabilidades 
sociais e ambientais não só na forma como lidam com seus próprios negócios, mas 
em respeito a toda a cadeia do consumo. E assim, de certa forma, a atuação de 
iniciativas como as do Señoritas e de empresas de ciclologística que não vendem 
o prazo como diferencial (Minarelli, 2020) pode movimentar uma contracultura pe-
rante um ciclo de promoção de entrega e a necessidade de um consumo imediato, 
entendendo que a forma como o produto é entregue também faz parte de escolhas 
mais conscientes e que surtem impactos sociais para além dos ambientais.
 E com a afirmação de Nina, de que “A gente está sempre fugindo da lógica 
dos aplicativos, da lógica da exploração. A gente deixa claro para os clientes, para 
todo mundo, que nosso foco não é a pressa. A pressa causa acidentes” (Nina em 
entrevista concedida à autora). Esse eixo de prazos de entregas se conecta com 
o eixo de planejamento das rotas e segurança viária como parte da valorização do 
“trabalho decente”. Como relatado por Nina, não estabelecer prazos imediatos de 
entrega permite às integrantes planejarem e alterarem a rota conforme seus inte-
resses e principalmente para priorizar a segurança no deslocamento. Como trazido 
pelo relato de Nina, que se para fazer uma entrega “eu tenho que atravessar uma 
ponte que não tem ciclovia, e mais pra frente tem uma ponte que tem ciclovia, e 
só vou demorar 7 minutos a mais; tudo bem eu ir pela que tem ciclovia, são só 
7 minutos” (Nina em entrevista concedida à autora). A flexibilidade do sistema 
organizativo, voltada para a garantia de condições de “trabalho decente”, atenta 
às necessidades das trabalhadoras, orienta a decisão do coletivo por almejar uma 
distribuição mais eficiente das entregas. A ciclista assume entregas alinhadas com 
outros deslocamentos e destinos como no caso de Laura, que diz procurar “fazer 
uma rota que já me deixe no caminho para eu seguir para casa” (Laura em entre-
vista concedida à autora). A distribuição eficiente não só na questão das rotas, mas 
também dos dias de entrega, concentrando a demanda de cada entregadora e sua 
respectiva zona de atendimento em 2 ou 3 dias da semana. O controle da quilome-
tragem pedalada diariamente pelas entregadoras também é uma preocupação do 
coletivo, e se restringe ao máximo de 40 km em deslocamentos de entregas.
 Segundo a pesquisa com empresa de ciclologística feita por Minarelli (2020), 
a média diária de quilômetros pedalada pelos ciclistas para fazerem entregas é 
em torno de 80 km a 100 km, e a roteirização das entregas é feita por um sistema 
digital. Já em relação aos entregadores de plataformas de micrologística, entrevis-
tados por Altheman (2021), a estimativa relatada sobre a quilometragem pedalada 
diariamente em entregas variou entre 40 km e 180 km. Segundo a Aliança Bike 
(2019), os aplicativos não indicam a média diária de quilometragem pedalada pelos 
entregadores, tornando a resposta espontânea e imprecisa, no estudo quantitativo 
feito por eles a média de quilômetros pedalados em entregas relatada pelos ciclo-
entregadores foi de 40 km diários. E na mesma pesquisa, a falta de segurança viária 

7 Analogia ao Slow Movement (movimento sem pressa), que luta contra a aceleração do tempo como forma 
 de resistência ao senso de rapidez, fluidez e da obrigação por produtividade (BATISTA et al., 2013).
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foi a questão mais apontada entre os problemas encontrados pelos entrevistados 
(ALIANÇA BIKE, 2019). Já a pesquisa que aborda a Segurança Viária e Ciclologís-
tica, realizada pelo Labmob (2022), ao entrevistar representantes de empresas de 
três diferentes cidades brasileiras, relaciona a escolha de rotas com infraestrutura 
cicloviária com uma maior segurança viária dos cicloentregadores. Porém o levanta-
mento quantitativo, feito pela mesma pesquisa, junto a entregadores de aplicativos, 
conclui que apesar do pressuposto da segurança viária, na prática os trabalhadores 
toleram muitos riscos deixando a premissa em segundo plano “diante de necessi-
dades econômicas e busca por eficiência e produtividade a fim de cumprir metas 
diárias vinculadas aos rendimentos financeiros do trabalho” (LABMOB, 2022, p. 
36). A diferença de abordagem dos diferentes modelos com a praticada pelo Seño-
ritas aponta para um caminho de minimizar os efeitos negativos que a pressa e o 
imediatismo comumente praticados geram na segurança de quem pedala.

4. Modos de funcionamento e estratégias de 
atuação
4.1. Fluxos de operação do serviço de entregas
Neste item será abordada a estruturação da operação do serviço de entregas do 
Señoritas, da forma como foi configurada a partir da pandemia de Covid-19. Este 
é um marco porque a pandemia deixou muitas das integrantes do coletivo sem 
trabalho, de modo que as entregas de bicicleta, cuja demanda também aumentou 
muito nesse período, passaram a ser uma opção disponível. A partir do momento, 
portanto, o grupo precisou estruturar uma operação que desse conta de atender à 
nova dinâmica. A Figura 1 mostra as variáveis que estão em jogo na organização do 
fluxo de operação do serviço, apontadas pelas entrevistadas.

Figura 1 • Variáveis previsíveis na rotina do serviço de entregas

Fonte: Elaboração da autora.
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 A gestão dessas variáveis, modulada por meio de decisões coletivas, estabe-
leceu a dinâmica de operação atual do coletivo. Sintetizado pela autora na Figu- 
ra 2, com base nos relatos das entrevistas percebemos que esse fluxo envolve 
5 momentos: 

 1) Verificação da entrada de novos pedidos; 
 2) Validação da possibilidade de atender ao pedido;
 3) Confirmação do pedido com o cliente;
 4) Acompanhamento da coleta e entrega do pedido;
 5) Gestão de pagamentos e divisão de remunerações.

 Cabe mencionar também um Momento Zero, que seria referente aos meios 
de captação de novos clientes. Os canais formais de divulgação do serviço são as 
redes sociais e o perfil na plataforma de busca Google, no entanto, desde o início 
da operação, as aparições na mídia e o contato boca a boca também trazem resulta-
dos na captação de clientes. A captação do cliente é confirmada a partir da entrega 
de um pedido, entendida no fluxograma da Figura 2, como o Momento 1, quando 
clientes recorrentes e fixos do coletivo na maioria das vezes entram em contato via 
mensagem de texto pela conta comercial do aplicativo WhatsApp. E clientes novos, 
com pedidos avulsos de entregas, costumam chegar no e-mail do coletivo por meio 
do preenchimento de um formulário virtual disponível nas redes sociais.

Figura 2 • Gestão do serviço de entregas Señoritas Courier

Fonte: Elaboração da autora.

Formulário 
virtual para 

novos pedidos

Verificação 
entradas de 

pedidos Confirmação do 
pedido com cliente 

via WhatsApp

E-mail

Gestão de pagamentos 
e divisão de 

remunerações

Acompanhamento, coleta 
e entrega do pedido

Mensagem de
WhatsApp

Definição ciclista

Filtro

Votação em
assembleia

Negado Aprovado

Levantamento
Tipo de carga

Local de retirada
Local de entrega
Prazo de entrega

Pedido fora 
do padrão

Pedido “padrão”

1

Validação possibilidade 
de atender ao pedido

2
3

4
5



Desafio Mobilidade 5     147

 O Momento 1, de verificação dos pedidos, é gerenciado atualmente por Aline 
e Bianca, que fazem um rápido filtro da demanda, para validar a possibilidade de 
atendimento ou não do pedido. Pedidos que estão dentro um padrão já atendido 
pelo coletivo seguem para o Momento 2, de validação de tipo de carga (tamanho, 
peso, perecibilidade), rota (local de retirada, local de entrega), para então ocorrer a 
definição de qual biker8 fará a entrega. Para confirmar o serviço, Momento 3, é cria-
do um grupo de WhatsApp entre a gestora, a cliente e a pessoa que fará a entrega, 
estabelecendo um canal temporário de acompanhamento do pedido. Clientes mais 
antigos costumam entrar em contato já compartilhando um documento do Google 
Drive, com uma planilha contendo os endereços das entregas múltiplas. A distribui-
ção dos pedidos entre as entregadoras prioriza o princípio de proximidade territorial, 
setorizando a cidade por zonas referentes ao local onde moram as ciclistas. No caso 
de pedidos que não estejam dentro de um padrão já atendido pelo coletivo, esses 
são submetidos a discussão e votação em reuniões semanais.
 O Momento 4, de acompanhamento da coleta e entrega do pedido, consiste no 
suporte do coletivo à ciclista em jornada, e pelo protocolo de registro de entrega, 
no qual a entregadora faz o registro fotográfico da entrega e do nome da pessoa 
que a recebeu. O sistema de registrar por imagem a entrega concluída faz parte 
das políticas de proteção e minimização de problemas com clientes. Entre elas, 
também foi mencionada a norma do coletivo de as entregadoras não entrarem nos 
condomínios para fazer as entregas, para minimizar riscos de assédio e eventuais 
práticas de violência de gênero.
 A gestão de pagamentos e divisão de remunerações (Momento 5) são feitas 
por meio de uma planilha compartilhada, que segundo as entrevistadas é composta 
por: valores faturados diariamente, valores que cada entregadora irá receber na 
semana, assim como a quilometragem que cada uma fez. O critério de distribuição 
dos pedidos de entrega e a fórmula de cálculo para determinar o valor de remune-
ração da entregadora foram construídos organicamente pelo coletivo, passando por 
diversos modelos. Hoje a remuneração total dos serviços é dividida para as entre-
gadoras seguindo o critério de quilômetros pedalados entre os pontos de retirada e 
entrega.
 A política de remuneração foi estabelecida com a criação do coletivo. Mesmo 
com as mudanças e os arranjos feitos na organização do coletivo diante do aumento 
da demanda ocorrida no início da pandemia, a proporção – 70% dos valores pagos 
pelos clientes ficam para as pessoas que fizeram as entregas e 30% ficam para o 
coletivo – não foi alterada. Entretanto, a parte destinada ao coletivo para remunerar 
as funções operacionais e administrativa não cobre integralmente o tempo dedica-
do às funções de coordenação e gestão (envolvido principalmente nos Momentos 
1, 2, 3 e 5 já detalhados aqui). Ainda que o coletivo concorde com a importância 
da questão, até o momento das entrevistas não foi definida uma solução para a 

8 Mesmo que “biker” seja um termo americanizado, o coletivo prefere utilizá-lo por ser um termo de gênero 
 neutro. 
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lacuna. As entrevistadas apontam para a falta de definição de um critério para a 
remuneração para as funções administrativas e operacionais, além de um estudo 
mais preciso sobre se esse custo caberá dentro dos 30% da remuneração que fica 
para o coletivo.
 As questões da sustentabilidade econômica e da remuneração de funções ad-
ministrativas estão entre os principais desafios vividos pelo coletivo, como abor-
daremos adiante. Outra questão que chama a atenção num primeiro momento, 
quando se começa a observar o fluxo de operações do Señoritas, diz respeito ao 
volume possível de entregas a serem feitas nesse modelo de funcionamento, o 
que posiciona o Señoritas num nicho bastante específico do mercado. Vale adian-
tar, nesse sentido, que o coletivo não concorre – e nem tem intenção de concorrer 
– com as grandes plataformas de micrologística, que apostam numa ideia de efici-
ência, marcada pela rapidez e pelo baixo custo ao cliente, que só é possível de ser 
alcançada por meio de uma operação mais massiva e, sobretudo, da precarização 
das condições de trabalho vivenciadas pelos entregadores (ver ALTHEMAN, 2021; 
ABÍLIO, 2020; MINARELLI, 2020). Ao contrário, o Señoritas visa a se posicionar 
como uma espécie de alternativa mais justa e menos precarizada desse tipo de 
serviço. A problematização e discussão dessas questões serão trazidas na seção, a 
seguir, que trata da atuação do coletivo Señoritas Courier, a valorização do “trabalho 
decente” em relação aos modelos vigentes no mercado de serviços de entregas 
feitas por bicicleta.

4.2. Políticas de ganhos e divisão de recursos
O Señoritas segue em um movimento que evidencia a entrega feita por bicicleta 
(sem entrar no mérito de todos os benefícios para o meio ambiente urbano) como 
um serviço como qualquer outro e que precisa ser pago para ser feito. Essa consta-
tação, apesar de parecer óbvia, é uma posição de resistência diante do crescimento 
de empresas que fomentam promoções reais e subjetivas da noção de que o frete 
é “grátis” – normalmente sustentadas pelas más condições de trabalho a que en-
tregadores são expostos. Os impactos dessa cultura de desvalorização do serviço 
de entrega interfere não só na concorrência direta entre serviços de entrega, como 
indiretamente em pequenos produtores. Nina trouxe o relato de um cliente, dono 
de um pequeno negócio, que pensava em cobrir com seu lucro o valor das entregas 
e “desonerar” seus clientes de pagarem pelo serviço de entrega, como uma estra-
tégia de competição de mercado. A entregadora vê como nocivo o fomento da cul-
tura do “frete grátis”, afinal, para ela, o serviço de entrega supre uma necessidade 
de pessoas que não tem tempo ou que, por comodidade, não querem se deslocar 
para adquirir um produto, considerando assim o serviço como algo de luxo. E por 
isso acredita que é fundamental a resistência em cobrar e manter transparente os 
custos do serviço de frete. O crescimento da noção de que o frete é gratuito e, a 
partir dele, empresas priorizarem preços baixos em relação à contratação de servi-
ços que promovam condições dignas de trabalho interferem no coletivo, que vive 
atualmente uma baixa de demanda.
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 A política de divisão de recursos do coletivo é uma das características nortea-
doras da ideia de “trabalho decente”, identificada nas entrevistas, como citado no 
item 2.3 deste artigo, que foi estabelecida logo no início das atividades e permane-
ceu a mesma, sem alterações que acompanhassem as mudanças e consolidação 
de fluxos e operações do serviço. Independente do volume de entrada de pedidos, 
e de cálculos de precificação, a prática se mantém sólida em respeitar a proporção 
70/30 – 70% para a entregadora e 30% para o coletivo. A questão da transparência 
da remuneração é uma das características centrais do modelo de atuação do cole-
tivo Señoritas Courier. Clientes e integrantes têm pleno conhecimento dos valores 
cobrados e repassados para a ciclista que fez a entrega. Conforme comenta Aline, 
o coletivo “tem a transparência como um norte [...] Todas elas também veem o 
que cada uma ganhou, todas elas veem o que ficou para a operação” (Aline em 
entrevista concedida à autora). No entanto, vale mencionar que essa política de dis-
tribuição aponta para uma contradição diante da intenção de promover o “trabalho 
decente”, pois a soma dos 30% do valor das entregas não tem acumulado o sufi-
ciente para remunerar a função financeira, nem mesmo a operacional (de gestão 
das rotas e do trabalho), que são em grande maioria realizadas voluntariamente por 
Aline. No balanço mensal, as horas dedicadas nessa função não estão sendo pagas. 
Sobre a questão, Aline comenta:

    “A parte financeira é um problema que a gente tem, muito  
    sério [...] chega uma hora que [...] a gente está aqui con- 
    tando moeda. E a gente sabe que as empresas vivem para 
    o lucro [...] disso veio a questão de que a gente não quer 
    se formalizar enquanto empresa, exatamente porque a 
    gente não está buscando o lucro, a gente está buscando 
    a melhoria de vida dessas pessoas que fazem as entregas”. 
    (Aline em entrevista concedida à autora)

 Além de o coletivo não gerar os recursos necessários para remunerar as funções 
administrativas e de operação, nem para a garantia de todos os critérios entendidos 
pelas integrantes como parte do “trabalho decente”, é importante pontuar também 
algo que aparece nas entrevistas e que se relaciona tanto a essa representação de 
trabalho decente quanto ao próprio modelo de atuação praticado pelo Señoritas: o 
fato de que o valor que as entregadoras recebem, nesse regime de trabalho, mais 
digno e menos pautado por uma concepção perversa de produtividade, não está 
sendo suficiente para cobrir todos os custos de vida de boa parte das entregadoras. 
Ou seja, assim como a sobrevivência do coletivo exige um investimento não remu-
nerado daquelas que realizam as atividades de gestão, do lado das entregadoras, a 
atuação no Señoritas também é algo que exige que elas tenham outras fontes de 
renda (tanto outros trabalhos, como auxílio de familiares, por exemplo, para mora-
dia). Isso fica explícito em relatos como o de Bianca, que afirma que “se morasse 
sozinha não ia conseguir sobreviver do Señoritas” (Bianca em entrevista concedida 
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à autora). E de Aline, a única integrante entrevistada que mora sozinha e dedica a 
maior parte do tempo para uma função não remunerada no coletivo, e sobrevive de 
recursos próprios, economias acumuladas em outras experiências de trabalho.
 Ao tratar da forma de remuneração no ramo da micrologística, Altheman (2021) 
traz o conceito de “salário por peça” desenvolvido por Marx na obra O Capital, como 
um paralelo ao praticado por maioria (salve a parcela celetista de algumas empresas 
de ciclologistica) dos serviços de cicloentregas que remuneram o entregador com 
base nas entregas realizadas e não na jornada (tempo dedicado) de trabalho. Para 
Altheman, essa prática “tende a fomentar a intensificação e a prolongação do tra-
balho e, ao mesmo tempo, a competição entre os players do jogo – nesse caso, os 
entregadores – uma vez que o ganho está diretamente relacionado ao desempenho 
individual” (ALTHEMAN, 2021, p. 83). No caso do Señoritas, a competição não é 
uma questão, ao longo da trajetória as integrantes fizeram ajustes nos modos de 
distribuição de entregas, para evitar um fluxo intenso ou competitivo entre as inte-
grantes, vista hoje como uma forma bastante justa entre as entrevistadas. Ainda 
que o coletivo tente se afastar de modelos precarizados de trabalho, e que os frutos 
desse esforço sejam notáveis na identidade e práticas do coletivo, existem fato-
res simbólicos que aproximam os extremos. Um primeiro ponto é a remuneração 
por entrega, numa espécie de “trabalhador just-in-time” (OLIVEIRA, 2000, p. 16; 
ABÍLIO, 2020), em que esse é “remunerado estritamente pelo tempo em que efe-
tivamente produz, [...] sendo utilizado e gerenciado de acordo com a demanda” e 
“ainda que o trabalhador esteja à disposição da empresa, parte de sua jornada não 
é reconhecida como tempo de trabalho” (ABÍLIO, 2020, p. 582). Outro ponto seria 
em relação aos ganhos simbólicos, embora sejam totalmente diferentes: de um 
lado a sensação de pertencimento e valorização por participar de um movimento 
de transformações sociais, por outro a noção de “não ter patrão” e de ser empre-
endedor, submetido ao mérito do próprio esforço; coincidem na forma como dão 
sentido à atuação profissional, ainda que não cubram todos os custos de produção 
e reprodução do trabalho, uma contradição dentro do que o coletivo traduz como 
“trabalho decente”.
 A perspectiva avaliada pelo coletivo, perante a lacuna vivenciada, é a de se 
tornarem uma cooperativa – como será mencionado no item 4.4 –, assumindo uma 
dinâmica de revezamento entre as integrantes para desempenhar as atividades não 
remuneradas. No entanto, mesmo no modelo de cooperativa, a não remuneração 
de horas trabalhadas dentro da cadeia do serviço de entregas reverbera dinâmicas 
de sistemas precarizados de trabalho. A lacuna presente na remuneração do tem-
po de trabalho de todas as integrantes do coletivo, assim como a perspectiva de 
um processo de formalização como cooperativa, abrem uma oportunidade para o 
Señoritas de formulação e desenvolvimento de um novo sistema de divisão dos 
recursos, que fortaleçam o princípio de “trabalho decente” e ainda abracem outras 
trocas e ganhos que não os financeiros, uma vez que toda a trajetória revela que a 
atuação do coletivo não se trata apenas dos serviços de entregas.
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4.3. Participação em espaços de decisão 
As reuniões semanais e a horizontalidade na participação dos processos de decisão 
conferem ao coletivo uma relação de trabalho muito distinta dos outros modelos de 
atuação de cicloentregas. Ainda que em empresas de ciclologística entregadores 
tenham contato direto – físico e nominal – com gestores das empresas (MINA-
RELLI, 2020), as trocas respeitam uma hierarquia vertical de dinâmica de trabalho. 
Já nas plataformas de micrologística não há nenhum vínculo, ao contrário, os con-
tatos entre trabalhadores e empresa costumam ser feitos por meio de atendentes 
anônimos e questões como rendimento, pontualidade e regularidade são operados 
por algoritmos (MINARELLI, 2020). A dinâmica adotada pelo Señoritas busca garan-
tir a consistência da atuação em direção aos princípios prezados pelas integrantes 
para validar os procedimentos e fluxos de trabalho.
 No Señoritas Courier, todos os processos de tomada de decisão e definição de 
estratégias são participativos e horizontais, por meio de reuniões semanais para 
debater pautas levantadas durante a semana pelas integrantes. “Todo assunto é 
trazido e debatido [...] Todo mundo tá sabendo o que está acontecendo” (Laura 
em entrevista concedida à autora). O debate frequente e horizontal é o formato 
assimilado pelo coletivo para pautar problemas, formular alternativas e tomadas de 
decisão, como relata a integrante mais antiga, Nina, que “a gente foi se adaptando, 
construindo coletivamente o que é hoje”. Com o tempo, o ritmo de reuniões foi 
moldando a atuação do coletivo e o quadro de pessoas que se mantiveram nele, 
não que tenha se estabelecido mais um critério perfil típico9 de integrante, mas 
a definição de uma frequência mínima interfere na consolidação do coletivo, que 
segundo Laura: “As pessoas começaram a entender que estão em um lugar que 
não são só entregadoras” (Laura em entrevista concedida à autora). A participação 
nas reuniões semanais não só assume um caráter imperativo na prática do coletivo 
como também condiciona prioridade nas entregas, como coloca Aline: “Se você 
começar a faltar em todas as reuniões, sem justificativa, você perderá a prioridade 
nas entregas” (Aline em entrevista concedida à autora). De modo que “assim que 
a reunião semanal virou uma pauta importante, algumas pessoas também começa-
ram a sair [do coletivo]” (Laura em entrevista concedida à autora). A frequência nas 
reuniões caracterizava um alinhamento com a razão de ser e os rumos do coletivo.
 Isso reforça a ideia de que a lógica de funcionamento do Señoritas se asseme-
lha a experiências de associativismo ou cooperativismo mais do que a um modelo 
de empresa no sentido estritamente econômico. Se, de um lado, a participação 
obrigatória nessas reuniões poderia ser questionada como horas de trabalho não 
remuneradas – horas que alguns perfis de trabalhadoras provavelmente não pode-
riam despender, por exemplo, aquelas que cuidam de terceiros (como crianças ou 
idosos) nos momentos em que não estão desenvolvendo trabalho remunerado –, 
de outro lado, todas as decisões são debatidas e votadas nesses encontros sema-

9 Para além da exclusividade para mulheres e pessoas LGBTQIA+.
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nais, inclusive relacionadas ao próprio formato desses encontros, o que faz com 
que essas reuniões operem na lógica de assembleias. A prática já consolidada pe-
las integrantes do coletivo é a base para a manutenção da construção e valorização 
do valor de “trabalho decente”, mesmo que em novos arranjos de atuação, seja 
com entregas, projetos culturais ou outras atividades que o coletivo venha a assu-
mir no seu desenvolvimento.

4.4. Perspectivas de continuidade e desejos de futuro (diversificação 
da atuação, projetos culturais e cooperativismo)
O Señoritas Courier atualmente opera como uma organização sem formalização 
jurídica. A informalidade tem sido motivo de algumas perdas de oportunidades de 
trabalho, já que afasta alguns clientes que teriam o perfil e interesse em contratar o 
Señoritas como prestadoras fixas de serviços. A perspectiva de se estabelecerem 
juridicamente como cooperativa esteve presente nas falas de todas as entrevistas. 
Ainda que o conceito de cooperativismo, segundo Nina, seja “um termo que às 
vezes é deturpado pelo capitalismo, as pessoas chamam várias coisas de coope-
rativa e a coisa nem é cooperativa” (Nina em entrevista concedida à autora), para 
o coletivo, o formato em cooperativa é propício para a organização da força de tra-
balho. Mesmo que seja uma unanimidade o desejo pelo caminho de se tornar uma 
cooperativa, a mudança jurídica não garante o sustento financeiro. Para tornar-se 
uma cooperativa, o coletivo precisará envolver mais pessoas, e também garantir 
a remuneração dessas pessoas, o que depende do aumento de clientes e da ca-
pacidade de ampliar a operação mantendo-se os princípios de “trabalho decente” 
propostos pelo coletivo.
 O debate em construção gira em torno da busca por um modelo que comporte 
os princípios do coletivo, assim como a amplitude da sua atuação que para além do 
serviço de entregas atua ora como um negócio social, ora como um projeto social. 
Entre os desejos de transformações das integrantes do coletivo está a crença em 
promover melhores relações de trabalho e a construção de novas perspectivas 
de cidades. Motivações que levam o coletivo a ampliar suas frentes de atuação, 
incluindo a participação em editais de fomento de ações culturais, sociais e de tu-
rismo, junto ao projeto “Selim Cultural”, iniciativa anterior de Aline. Sendo assim, é 
importante ressaltar que em ideias e práticas o coletivo se vê atuando muito além 
do serviço de entregas. Como exemplo, as entrevistadas comentaram sobre dois 
projetos realizados recentemente, inscritos em editais, pelos quais elas receberam 
recursos financeiros para desenvolver:

  • Programa de formação do Selim Cultural: projeto que se propõe a capacitar 
   ciclistas entregadoras como agentes culturais, capazes de criar rotas e guiar 
   passeios ciclísticos que passam não só por localidades turísticas, históricas, 
   mas também por aquelas que tenham conexão com o olhar da cidade pela 
   perspectiva de quem faz entregas.
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  • Mapeamento de estabelecimentos Ciclo Amigáveis: por meio das vivên- 
   cias, relatos de dificuldades e maus-tratos sofridos nos locais de retirada 
   de entregas, o projeto propõe uma lista de critérios de recepção de ciclistas 
   entregadores, a realização de entrevista com os espaços e a produção de 
   um mapa indicando os locais Ciclo Amigáveis.

 É bastante frequente na fala das integrantes do coletivo a vontade de se coloca-
rem como uma alternativa para jovens periféricos não apenas na atuação junto àss 
cicloentregas, mas também como processo de formação e autonomia, por meio 
da cultura e do uso da bicicleta. O formato de cooperativa, estudado pelo coletivo, 
abraça a dedicação de horas das pessoas envolvidas para além da atividade-fim 
das cicloentregas. Além de estar em aberto um arranjo que solucione a lacuna de 
divisão de recursos para remurar de forma adequada as atividades administrativas 
e gerenciais, o grupo vislumbra a capacitação e aplicação de seus princípios de “tra-
balho decente” aplicados à linguagem digital, no desenvolvimento de programas 
que promovam melhorias na qualidade de vida de pessoas hoje precarizadas pelos 
sistemas existentes. Sobre a questão Aline acredita:

    “sendo [a coletividade do cooperativismo] a única forma do 
    trabalhador sair da precarização [...] [as pessoas] só vão 
    conseguir realmente se libertar da precarização quando a 
    gente começar a falar em inclusão digital”. (Aline em entre- 
    vista concedida à autora)

Em direção à inclusão digital, o Señoritas Courier participa de estudos universitários 
e da sociedade civil sobre cooperativismo de plataforma, em busca de algoritmos 
que respeitem os princípios do “trabalho decente”, sendo essa mais uma perspec-
tiva de futuro apresentada pelo coletivo, junto às atuações nas frentes culturais e 
turísticas.
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5. Considerações finais
A atuação do Señoritas Courrier é o resultado do encontro de vozes minorizadas 
nos modelos conhecidos de serviços de entrega feitos por bicicleta. Foi como res-
posta a fatores que afastam cicloentregadoras desses modelos que, por meio de 
uma dinâmica participativa e horizontal de tomadas de decisão, o coletivo articulou 
uma política de atuação bastante específica diante do mercado. No seu modo de 
ser, o serviço encontra um nicho de clientes que valorizam as boas práticas e ar-
ranjos que visam a garantir condições dignas de trabalho às pessoas que fazem 
entregas. O Señoritas, em sua política de atuação, combate ideias disseminadas 
por sistemas exploratórios que vendem as entregas no meio urbano como rápidas 
e gratuitas, em sentido contrário, e que de fato respeita e fortalece a autonomia 
das trabalhadoras, possibilitando que elas planejem suas jornadas de trabalho. O 
modelo valoriza e dá sentido ao tempo de espera entre entregas. É quando elas não 
fazem entregas que se reúnem, debatem a atuação, dão forma a ideias e aos seus 
ideais, e procuram formas de ser uma alternativa para jovens periféricos que hoje 
representam um grande exército de trabalhadores precarizados.
 Para além da representatividade de gênero e do foco do coletivo em se manter 
exclusivo para mulheres e pessoas LGBTQIA+, foi muito recorrente e determinan-
te para os rumos desta análise a concepção do princípio de “trabalho decente” 
como orientação da atuação e estruturação de fluxos e procedimentos do Señoritas 
Courier. Ao priorizar a integridade humana, diante dos riscos da profissão, o grupo, 
por meio de reuniões deliberativas, desenhou um modelo de atuação que acolhe 
as mulheres entregadoras, tendo como principais destaques: a inversão da lógica 
de prazos imediatos; a possibilidade de planejamento de rotinas e rotas; a transpa-
rência na divisão dos recursos financeiros; e a horizontalidade na participação nos 
espaços de decisão.
 Um ponto que ainda parece bastante sensível e desafiador para o coletivo é o 
fato de boa parte do trabalho e das horas dedicadas (tanto para gestão das viagens 
quanto para participação em instâncias coletivas de decisão) não serem pagos no 
atual modelo de divisão de ganhos praticado no grupo. A rigor, isso poderia soar 
contraditório até para a diretriz de trabalho decente, tendo em vista que a remune-
ração justa é um dos componentes centrais dessa ideia. Ainda que existam ganhos 
simbólicos (vínculos, apoio, pertencimento), esse modelo provavelmente exclui 
mulheres mais vulneráveis (por exemplo, chefes de família) que não podem pres-
cindir de que todas as suas horas de trabalho sejam remuneradas. Se o engajamen-
to e a participação nas atividades coletivas (para além das entregas) são condições 
para permanência no grupo e para recebimento de viagens, como apontado nas en-
trevistas, esse fator deveria ser considerado. A perspectiva avaliada pelo coletivo, 
diante da lacuna vivenciada, é a de se tornarem uma cooperativa, assumirem uma 
dinâmica de revezamento entre as integrantes para desempenharem as atividades 
não remuneradas.
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 No entanto, mesmo no modelo de cooperativa, a não remuneração de horas 
trabalhadas dentro da cadeia do serviço de entregas reverbera dinâmicas de sis-
temas precarizados de trabalho. Ainda que existam ganhos simbólicos, como a 
sensação de pertencimento e de participação em um movimento de transformação 
social, eles, em uma interpretação livre de viés, não se diferenciam em níveis sub-
jetivos dos ganhos simbólicos promovidos pela sensação de “não ter patrão” dos 
trabalhadores de plataformas de micrologística. 
 O encontro da contradição não é necessariamente uma fragilidade do mode-
lo de atuação do coletivo, ele pode ser visto como matéria-prima para mais uma 
quebra de paradigmas promovida pelo Señoritas. Para além dos recursos frutos 
das entregas, o coletivo, na sua constituição jurídica, pode formalizar formas de 
ganhos para as produções culturais e simbólicas, no fortalecimento das frentes que 
o identificam como um projeto (ou negócio) social de enfrentamento às dinâmicas 
de precarização do trabalho de jovens periféricos. 
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5

A disputa do espaço urbano



1. Introdução
O objetivo do presente artigo consiste na discussão acerca da 
disputa do espaço público presente no contexto urbano. Os car-
ros ocupam grande parte do espaço das cidades e contribuem 
com o deslocamento de menos da metade da população. Nessa 
conjuntura foram abordados na discussão conceitual dois temas 
principais: a privatização do espaço público e o entendimento de 
que a rua é dos carros. A análise foi realizada da perspectiva da 
mobilidade ativa e, de maneira mais específica, da presença de 
bicicletas compartilhadas.
 A metodologia fundamenta-se no debate teórico conectado 
às categorias apresentadas, com base na análise de experiên-
cias internacionais e nacionais relacionadas à disputa do espaço 
público na implantação dos sistemas de bicicletas compartilha-
das. Demonstra-se, assim, a opinião pública por meio de alguns 
exemplos, com aprofundamento no conteúdo das reclamações 
direcionadas à empresa Tembici, responsável pela operação e 
planejamento de diversos sistemas brasileiros.
 As contestações analisadas compreendem os anos de 2018 
a 2021, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Salvador e Recife, onde há, nesse período, sistemas de bicicle-
tas compartilhadas operadas pela empresa Tembici. A fonte das 
queixas provém do contato recebido pelo Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (SAC) da empresa responsável pelos sistemas, 
pelo SAC do patrocinador, pelo site brasileiro de reclamações 
Reclame Aqui, pelo contato do poder público ou de associações 
de moradores.
 As reivindicações foram coletadas, sistematizadas, analisa-
das e subdivididas em categorias, elaboradas pela própria autora, 
dentro do universo dos dois temas principais apresentados, a 
saber: “A privatização do espaço público” e “Entendimento de 
que a rua é dos carros”. Assim, este trabalho permitiu relacionar 
a experiência empírica à discussão teórica retratada.
 Desde 2016, sou responsável pela área de Planejamento Ur-
bano da Tembici, composta por grande equipe de urbanistas, que 
elabora o planejamento dos sistemas de bicicletas compartilha-
das da empresa. Esse cargo me permitiu acumular a experiência 
de todo processo de implantação dos sistemas e, além disso, ter 
acesso às reclamações recebidas ao longo desses anos.
 Em 2019, desenvolvi a dissertação de mestrado intitulada: 
Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas: a disputa do es-
paço urbano, e o presente artigo tem a finalidade de avançar na 
discussão, como desdobramento do tema trabalhado, tão atual 
e importante para o debate do espaço público.
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2. Disputa do espaço urbano
Um dos grandes desafios das cidades do século XXI define-se pela dependência 
do carro. Os malefícios são conhecidos: poluição do ar, mudança climática, estres-
se causado pelos congestionamentos, ocupação do espaço público. Esse cenário 
pode ser atribuído ao planejamento urbano das décadas passadas com a priorização 
dos automóveis. Os carros conquistaram grande parte do espaço da cidade, o que 
moldou o hábito e o costume da população quanto ao uso desse veículo em todas 
as atividades cotidianas possíveis. Conforme indicado na Figura 1, dois terços dos 
deslocamentos brasileiros são realizados em transporte público, a pé e de bicicleta, 
e ocupam 20% do espaço viário (MOBILIZE BRASIL, 2020). Portanto, identifica-se 
que o restante desse espaço é utilizado por carros e motos, e transportam somente 
um terço da população.

Figura 1 • Infográfico “Como conviver e planejar para a mobilidade 
a pé e por bicicleta”

 Essa condição prejudicou a vida urbana e a convivência das pessoas no espa-
ço público, afinal, é difícil proporcionar um convívio saudável quando a maioria se 
encontra dentro dos seus carros e esses ocupam a maior parte da rua. É grande o 
reconhecimento de que não é a solução continuar nesse caminho, afinal, já se com-
provou que aumentar a largura das vias não resolve o problema, pois isso incentiva 
ainda mais o seu uso, de modo a crescer ainda mais a quantidade de motoristas. As 
obras de aumento e alargamento de vias ocasionam mais trânsito, mais poluição e 
contribuem para a obesidade da população. Configuram-se como um caminho erra-
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Fonte: Mobilize Brasil (2020).

Mobilidade ativa
No Brasil, cerca de 36% das viagens 

cotidianas nas cidades são realizadas 
a pé e 4% de bicicleta

36%
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do para o planejamento urbano. As ações em cidades e países inteligentes vão em 
direção oposta, de estreitamento e limitação de ruas com o objetivo de promoção 
do transporte coletivo e da mobilidade ativa o máximo possível (GEHL apud TANS-
CHEIT, 2016).
 É de fato desafiador repensar o papel e a presença dos carros nas ruas da cida-
de. Infelizmente as pessoas estão muito acostumadas a ver vias de diversas pistas 
congestionadas, carros estacionados em todas as ruas, as vezes ainda em cima de 
calçadas e ciclofaixas. Esse cenário é comum, e não choca ninguém. Foram muitos 
anos de planejamento e publicidade para garantir esse status. Apresento aqui uma 
das categorias teóricas que serão representadas de maneira empírica na seção 
“Entendimento de que a rua é para os carros”.
 A inversão da pirâmide de prioridade do trânsito (Figura 2) – ao colocar os pe-
destres, a mobilidade ativa, o transporte público antes dos automóveis – causa 
espanto, surpreende e tira as pessoas da inércia do comum, e as incomoda em 
seu âmago, porque percebem que não sabem o que fazer, onde estacionar e por 
onde circular com seu automóvel, em caso de restrições. Clarisse Linke, diretora 
executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) Brasil, 
disse em entrevista:

    O caos na mobilidade urbana nas cidades brasileiras é fru- 
    to da combinação entre políticas de uso do solo mal-suce- 
    didas, circulação priorizada para o transporte individual e 
    oferta de transporte público de baixa qualidade. Isso tudo 
    agravado pela gradativa desvalorização do espaço para os 
    pedestres e ciclistas, tratados como invisíveis. (CAU/RS, 
    2017)

Figura 2 • Pirâmide inversa de prioridade no trânsito

Fonte: CAU/RS, 2017.

Pedestres

Ciclistas

Transporte público

Transporte de carga

Carros e motos



 Conforme estudado em trabalho anterior (RABELLO, 2019), as mobilidades ati-
vas permitem aproximação das pessoas com as particularidades do espaço urbano, 
o que provoca a demanda por espaços de convivência de qualidade. Pedestres e ci-
clistas reivindicam por locais de passagem, como calçadas expandidas, calçadões, 
ciclovias e ciclofaixas, quanto ambientes de permanência, a exemplo das vagas 
vivas (parklets) e programas de ruas abertas.
 A Faixa Verde (Foto 1), extensão da calçada destinada ao fluxo de pedestres, foi 
um projeto piloto realizado no bairro da Liberdade em 2015, em São Paulo, e está 
alinhada à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que considera a inclusão 
do pedestre como prioridade no trânsito. Esse tipo de iniciativa, assim com a Área 
40 implantada inicialmente na região central da cidade, que delimita a velocidade 
máxima da via em 40 km/h, contribui com a mudança da percepção do pedestre no 
trânsito da cidade (PEREIRA, 2015). Diversas associações da Sociedade Civil se or-
ganizam pelos direitos dos pedestres nas cidades, como Cidade a Pé, Como Anda, 
Cidade Ativa e Corrida Amiga, em São Paulo, Caminha Rio e MobiRio – Associação 
Carioca pela Mobilidade Ativa, no Rio de Janeiro, entre outros.

Foto 1 • Faixa Verde no Bairro da Liberdade, em São Paulo

 Outro exemplo foi a conquista, em São Paulo, da Paulista Aberta pela sociedade 
civil, que contou com a mobilização de associações, ONGs e cidadãos paulistanos. 
Houve a movimentação desses grupos pela abertura da Avenida Paulista para pe-
destres aos domingos e feriados desde 2014. Em 2016, foi publicado o decreto 
do então prefeito Fernando Haddad com a criação oficial da Paulista Aberta e do 
Programa Ruas Abertas, como a reivindicação dos espaços públicos de volta às 
pessoas. “Hoje fica claro que não só conquistamos mais um espaço de lazer e con-
vivência para São Paulo, mas fizemos dela uma cidade muito mais humana, aberta, 
plural, compartilhada e gostosa de se viver” (PAULISTA ABERTA, 2016).
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Fonte: Divulgação CET-SP.
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 A gestão de Fernando Haddad em São Paulo implantou, além de políticas de 
promoção do uso do espaço público pela população em momentos de lazer, instru-
mentos de incentivo ao uso do transporte público. Um deles foram os corredores 
exclusivos de ônibus, cuja ação foi alvo de muita indignação:

    Ao se aproximar da marca de 300 quilômetros de faixas 
    exclusivas para ônibus, a prefeitura espreme 3 milhões de 
    automóveis em vias saturadas e a cidade registra novos 
    recordes de congestionamento. Só aumentar a velocidade 
    dos coletivos não é razão suficiente para convencer o pau- 
    listano deixar o carro na garagem. (MASSON; VERA, 2013)

 A imagem do corredor exclusivo de ônibus vazio em contraposição com o con-
gestionamento das demais faixas causa insatisfação em parte da opinião pública, 
principalmente dos motoristas (Figura 3). Essa é uma das medidas com o objetivo 
de melhorar a qualidade do transporte público, ao direcionar prioridade ao espaço 
do ônibus, em contraponto com o espaço dos automóveis.

Figura 3 • Capa da Revista Época São Paulo de 2013

 Na contramão desse movimento de reivindicação do espaço para as pessoas, 
a disputa do espaço urbano é identificada na resistência da população em compar-
tilhar o espaço do automóvel, como nesse exemplo dos corredores exclusivos do 
ônibus. Afinal, o planejamento das cidades ao longo do tempo foi realizado com 
a prioridade aos veículos individuais, o que incentivou sua adoção na sociedade. 

Fonte: MASSON; VERA, 2013.



Desafio Mobilidade 5     163

Segundo Requena (2015), os manuais de órgãos de trânsito, como a Companhia 
de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), direcionam o tempo no sistema 
de circulação viária e a divisão do espaço com foco no automóvel, atestado pela 
programação dos tempos semafóricos, a largura das faixas nas vias e a altura da 
sinalização vertical recomendadas.
 As políticas públicas atuais, apesar de apresentarem discursos voltados para o 
desenvolvimento da mobilidade ativa e do transporte coletivo, ainda priorizam os 
automóveis na prática: “a reversão dessa hegemonia é lenta, pois envolve um lon-
go processo de transformação social, política e nos hábitos da população” (ROSA; 
SCHROEDER, 2014, p. 10).
 Explicita-se a segunda categoria teórica: a privatização do espaço público 
decorrente da resistência do compartilhamento do espaço urbano. Esse sentimen-
to de consideração do público como privado acontece tanto nas vias em frente às 
residências e comércios, pela indignação da substituição de vagas de seus carros 
por ciclofaixas ou estações de bicicletas compartilhadas, por exemplo, quanto pela 
ocupação das calçadas, ruas e bairro como um todo, por pessoas consideradas 
desprezadas e alheias ao convívio cotidiano daquele local.
 No processo da construção dos 400 km de ciclovias e ciclofaixas da gestão do 
prefeito Fernando Haddad, entre 2013 e 2016, houve muita insatisfação por parte 
de motoristas e donos de imóveis adjacentes à nova infraestrutura. O caso especí-
fico da ciclofaixa da Praça Vilaboim, em Higienópolis, gerou demasiada reclamação 
por parte dos donos de restaurante, com o argumento de que a faixa para ciclistas 
prejudicava o acesso de clientes aos seus estabelecimentos, pois é proibido parar 
e estacionar sobre esse espaço (SILVA, 2015).
 Esse tipo de reclamação também acontece com a criação de corredores ex-
clusivos de ônibus, ao retirar vagas de estacionamento de lojistas. Na Av. Dr. Ru-
dge Ramos, em São Bernardo do Campo, em 2014, houve protesto por parte dos 
lojistas que não se diziam contra a faixa de exclusiva de ônibus, porém, estavam 
indignados pois não poderiam perder o espaço ocupado anteriormente pelos carros 
de seus clientes (Foto 2). É um exemplo da apropriação do espaço público como 
privado, em detrimento da melhoria da circulação de milhares de passageiros que 
utilizam o transporte público.
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Foto 2 • Protesto contra a implantação de corredor exclusivo de 
ônibus, em São Bernardo do Campo, 2014.

2.1. Contexto Covid-19
A pandemia do coronavírus intensificou a busca por espaços abertos públicos de 
qualidade, assim como a opção pela mobilidade ativa, seja a caminhada ou a peda-
lada, pela necessidade do distanciamento social. Muitas cidades se adaptaram pro-
porcionando ambientes propícios para a mobilidade ativa, com a criação de novas 
ciclofaixas e abertura de ruas para a realização de exercícios físicos, por exemplo. 
Segundo Janette Sadik-Khan (PERRY, 2020), Secretária de Transportes de Nova 
York de 2007 a 2013 na gestão do prefeito Michael Bloomberg, a pandemia desafia 
a todos, porém também oferece oportunidade única para mudar e reparar os danos 
de um século de ruas focadas em carros. Além disso, indica que as cidades que 
aproveitarem o momento para redistribuir o espaço das ruas de modo a facilitar a 
caminhada, o uso da bicicleta e do transporte público não somente se recuperarão, 
mas prosperarão após a pandemia.
 A cidade de Milão, para prevenir o uso excessivo de carros em função da pan-
demia que ocasionaria piora da poluição do ar, incentivou o uso da bicicleta com 
a construção de ciclovias criadas em espaços antes ocupados por automóveis e, 
além disso, reduziu a velocidade máxima permitida nas vias. Em caminho seme-
lhante, Bogotá, na Colômbia, fechou 117 km de pistas para os carros. Essa ação era 
anteriormente realizada somente aos domingos e, na pandemia, passou a vigorar 
em todos os dias da semana, de modo a incentivar a caminhada e a pedalada du-
rante o período da quarentena. A prefeita Claudia López também adicionou 80 km 
de ciclofaixas à malha existente de 550 km. Em Paris, a prefeita Anne Hidalgo, co-
nhecida pelas ações pró-bicicleta do Plano Vélo, que pretende tornar todas as ruas 

Fonte: Alencar, 2014.
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compartilhadas com os ciclistas até 2024 e remover 72% das vagas de estaciona-
mento das ruas da cidade, estabeleceu a criação de ciclovias temporárias seguindo 
a linha do metrô para os que hesitassem utilizar o transporte público (PERRY, 2020).
 O Gráfico 1 revela as respostas à pandemia de Covid-19 desenvolvidas pelo 
mundo em função da tipologia: espaço na rua para caminhar e pedalar e outras 
ações de suporte, espaço na rua para comércio e outras atividades de apoio, aces-
so ao uso da bicicleta, influência no planejamento e restrições à mobilidade a pé e 
por bicicleta. Segundo estudo realizado pelos autores Combs e Pardo (2021), uma 
das primeiras ações mais populares após o início da pandemia foi relacionada a 
outras atividades de apoio ao comércio, pela criação de espaços para retirada de 
entregas em restaurantes e lojas. 
 De fato, a questão das entregas teve rápido crescimento nesse período, como 
foi possível verificar nas cidades brasileiras, de modo a auxiliar que muitas pessoas 
pudessem permanecer em casa em total distanciamento social. Segundo pesquisa 
elaborada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CALLIL et al., 2021), 
no exemplo de São Paulo, a pandemia contribuiu para reduzir de 86% para 40% a 
proporção de pessoas que saem mais de três vezes por semana de casa, e durante 
a quarentena 50% das pessoas passaram a sair até três vezes por semana e 10% 
não saem ou somente de maneira esporádica, número muito maior do que o obser-
vado no período anterior.
 Em abril de 2020, segundo o Gráfico 1, verificou-se o surgimento de ações vol-
tadas ao espaço nas ruas para pedestres e ciclistas, como a criação de ruas compar-
tilhadas, ciclofaixas temporárias, expansão de calçadas para reduzir a concentração 
de pedestres, além do esforço para reduzir a velocidade das vias com o objetivo de 
diminuir o risco de sinistros de trânsito e apoiar o compartilhamento mais seguro 
do espaço viário entre os diferentes modais. 
 Alguns exemplos dessas iniciativas são encontrados no guia Streets for Pande-
mic: Response & Recovery da National Association of City Transportation Officials 
(Nacto) e Global Designing Cities Initiative (GDCI) de 2020, como o uso de cones e 
sinalizações temporárias para ampliar calçadas e criar ciclofaixas em Brookline, nos 
Estados Unidos (Foto 3), a diminuição da velocidade máxima das vias de Bogotá 
(Foto 4) e ruas compartilhadas com limite máximo de 10 km/h para automóveis em 
Dunedin, na Nova Zelândia (Foto 5).
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Foto 3 • Intervenção temporária com a criação de ciclofaixas e exten-
são de calçada como resposta à Covid-19, em Brookline nos Estados 
Unidos

 Outra questão muito adotada nas cidades, e identificada no Brasil, foram as 
restrições a alguns espaços públicos para evitar aglomerações, como vimos o fecha-
mento de parques, de eventos de Ruas Abertas, no caso de São Paulo.
 O principal destaque do Gráfico 1 é a maioria das ações voltada à priorização 
da mobilidade ativa, impulsionada pela necessidade de aprimoramento da condição 
desse meio de transporte por ser seguro no contexto do distanciamento social e da 
saúde individual. Isso possibilitou a muitas cidades agirem na contramão do paradig-
ma estabelecido pela proeminência do automóvel, com base na experimentação de 
políticas e ações que propunham alteração no espaço viário e urbano como um todo.

Foto 4 • Diminuição da velocidade 
das vias em Bogotá, na Colômbia

Foto 5 • Rua compartilhada em 
Dunedin, na Nova Zelândia

Fonte: Nacto e GDCI, 2020.

Fonte: Nacto e GDCI, 2020. Fonte: Nacto e GDCI, 2020.
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Gráfico 1 • Ações acumuladas desde o início da pandemia em março 
de 2020 por tipologia

 Essas ações e experimentações urbanas revelam a disputa pelo espaço público 
urbano, e a busca por sua reconquista para a mobilidade ativa e para as pessoas em 
geral, com melhoria da qualidade de vida da população, pois quanto mais pessoas 
vivenciam a cidade com a caminhada e pedalada, maior a segurança e atratividade 
desses locais. Segundo Jane Jacobs (2011), a segurança na via se baseia nos olha-
res das pessoas que convivem no espaço, e pelo contatos nas calçadas se forma 
uma confiança na rua com o tempo: “aparentemente despretensiosos, desproposi-
tados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da 
qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade” (JACOBS, 2011, p. 78).

Fonte: Combs e Pardo, 2021.
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3. Bicicleta na cidade
Importância da bicicleta como mobilidade ativa na reconquista pelo espaço ocupado 
unicamente pelos carros demonstra a viabilidade do compartilhamento do espaço, 
humaniza a cidade ao configurar deslocamento numa velocidade mais baixa, compa-
tível com os pedestres, é sustentável, contribui para a não emissão de gases poluen-
tes, menor ruído, permite equidade por ser um meio de transporte de baixo custo.
 A bicicleta como modal de transporte não resolve de maneira isolada a mobili-
dade urbana, mas é importante como complemento aos deslocamentos diários por 
ampliar o alcance dos sistemas de maior capacidade existentes, como o metrô, os 
trens e os ônibus. Para isso é importante ser considerada como meio de transporte 
efetivo, além de sustentável, e não vista somente como possibilidade de lazer.
 O Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas (SPBC) promove e incentiva o 
deslocamento ativo, como parte do sistema de infraestrutura cicloviária das cida-
des. Tem papel fundamental na contribuição da integração modal da bicicleta com 
os demais meios de transporte da cidade, por facilitar o acesso, possibilitar peque-
nos trechos de deslocamento ativo sem a preocupação de estacionar a bicicleta ou 
carregá-la por todo trajeto. 
 De acordo com o Guia Global de Desenho de Ruas, os SPBC podem ser con-
siderados como opção de transporte para pessoas de diferentes faixas de renda, 
contribuem para o alcance dos sistemas de transporte coletivo, permitem viagens 
de trecho único e eliminam barreiras ao uso rotineiro da bicicleta, como a necessi-
dade de compra, manutenção, preocupação com roubos e espaço seguro para seu 
armazenamento, promovendo assim o ciclismo nas cidades (NACTO, 2018, p. 104).
 Schroeder (2014) afirma que muitos usuários dos sistemas de compartilhamen-
to de bicicletas são iniciantes no ciclismo urbano, com pouca ou nenhuma expe-
riência, porém, relata que essa condição não deve ser considerada como um pro-
blema. Informa que a presença de mais ciclistas nas ruas geralmente proporciona 
condições mais seguras, pois quanto maior o número de ciclistas, maior é a cons-
cientização dos motoristas, mais alertas eles estarão quanto à presença daqueles e 
a necessidade de compartilhamento do espaço (SCHROEDER, 2014, p. 171).
 Sobre conceitos do planejamento dos SPBC, o principal é a criação de uma rede 
densa de estações, com distâncias de aproximadamente 400 metros entre cada 
uma, pois, dessa forma, o ciclista irá caminhar no máximo 200 metros até seu desti-
no, o que é importante para garantir conveniência ao usuário. O curto espaçamento 
entre estações contribui para a confiança no sistema, pois no caso de o ciclista 
encontrar a estação vazia quando quer retirar uma bicicleta ou cheia quando deseja 
devolvê-la, sempre haverá opções próximas disponíveis. Além disso, é importante 
definir a área de cobertura do sistema na região de maior população flutuante das 
cidades, com grande densidade de empregos, comércios e serviços, polos cultu-
rais e de lazer, assim como zonas de alta densidade populacional1.

1 Informações coletadas com base na experiência adquirida pela minha atuação como gerente de planeja- 
 mento urbano na Tembici desde 2016.
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Figura 4 • Esquema básico de planejamento de sistemas de bici-
cletas compartilhadas, de modo a encontrar a localização da maior 
demanda na cidade

 A motivação representa o objetivo dos deslocamentos, seja para trabalho, estu-
do, lazer, e denota a necessidade de um estímulo para a realização dessa viagem, 
por isso é importante identificar regiões com grande quantidade de pontos de in-
teresse, emprego, serviços, unidades de ensino, parques ou orlas para lazer, entre 
outros. O conforto revela a importância da segurança para o percurso da bicicleta, 
principalmente porque grande parte dos usuários dos sistemas de bicicletas com-
partilhadas são ciclistas urbanos inexperientes, portanto, é essencial a proximidade 
com a infraestrutura cicloviária, a acessibilidade aos pedestres nas estações, a pre-
sença de ruas de baixa velocidade, entre outros. E, finalmente, a integração modal, 
que permite maior alcance de forma a favorecer o uso das bicicletas compartilhadas 
àqueles que moram longe da área de cobertura do sistema, assim, é imprescindível 
garantir estações visíveis nos acessos do transporte de massa da cidade (Figura 4).
 Segundo Schroeder (2014), um dos benefícios no uso do SPBC é a geração 
de espaço de transição que propicia a renovação, por atrair usuários ao local, que 
colabora para a chegada de mais serviços, como restaurantes, lojas, e promove 
assim qualidade do espaço urbano na região. Essa questão gera um paradoxo, pois 
comerciantes costumam acreditar que a estação de bicicletas ou as ciclofaixas, por 
exemplo, prejudicam seu comércio por retirar vagas de carros que poderiam ser de 
seus clientes. 
 A experiência do comércio local após a construção de ciclovias em Nova Iorque 
é revelada em estudo do Departamento de Transportes da cidade, onde detectaram 
que ciclovias e boas calçadas aumentaram em 49% o volume de negócios, em 
oposição ao imaginário da opinião pública (NYCDOT, 2012, p. 4).

Fonte: Equipe de Planejamento Urbano da Tembici, 2020.
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 Há diversos exemplos da resistência inicial de parte das pessoas frente ao novo 
elemento na paisagem urbana que substitui o espaço anteriormente ocupado pelos 
automóveis. Eles serão apresentados no artigo pela perspectiva da opinião pública 
de parte da sociedade civil diante da instalação das estações de bicicletas compar-
tilhadas nas ruas de diversas cidades brasileiras.

4. Opinião pública
Nesta seção será apresentada a opinião pública perante as estações de bicicletas 
compartilhadas, tanto de exemplos internacionais, com foco na implantação do sis-
tema de Nova Iorque, retratado no livro Street fight, de Jannete Sadik-Khan e Seth 
Solomonow (2016), quanto de situações nacionais, como na instalação do primeiro 
sistema de bicicletas compartilhadas do Brasil, no Rio de Janeiro.
  Além disso, em virtude da minha atuação profissional na empresa Tembici, foi 
possível analisar e sistematizar as reclamações recebidas, entre 2018 e 2021, em 
diversos canais de atendimento ao cliente, seja no SAC da empresa, no site Re-
clame Aqui, e alguns relatos recebidos diretamente por associação de moradores, 
pelo poder público ou por meio dos patrocinadores.

4.1. Exemplos internacionais
Jannete Sadik-Khan, enquanto Secretária de Transportes de Nova Iorque, entre 
2007 e 2013, liderou o processo de implantação do SPBC, com 6 mil bicicletas em 
330 estações, e compartilhou a resistência que enfrentou durante a instalação das 
estações.
 A autora (SADIK-KHAN; SOLOMONOW, 2016) relata diversos casos de solici-
tações de remoção das estações pelos mais diversos motivos: por preocupação 
com a segurança pública por acreditarem que os ciclistas andariam pela calçada, 
pelo suposto bloqueio da chegada da ambulância para resgatar uma senhora idosa 
em frente ao edifício residencial, por atrapalhar o acesso ao lixo, pela cor da esta-
ção comprometer a estética da edificação. No entanto, todas as demandas foram 
negadas. Houve um comentário peculiar sobre a periculosidade do sistema por 
terrorismo, por acreditarem ser possível utilizar as bicicletas distribuídas pela cidade 
inteira para esconder bombas. 
 Após o lançamento do sistema, um jornalista escreveu que uma loja de bicicle-
tas que ficava próxima de uma das estações seria prejudicada pela competição com 
o seu negócio, porém, dois anos depois, a loja continuava em funcionamento sem 
problemas financeiros.
 Alguns críticos protestaram sobre a violação do caráter histórico das ruas do 
bairro com a implantação das estações e bicicletas compartilhadas. Esse argumen-
to foi rebatido na época com a comparação de carros abandonados estacionados 
nas mesmas ruas, e nesse caso sem reclamação.
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 Sadik-Khan (2016) demonstra o papel dos SPBC na intervenção das ruas para 
garantir a importância aos pedestres e ciclistas, tão presentes na paisagem urbana 
quanto os ônibus e automóveis que atualmente a dominam. Reforça que os SPBC 
ajudam também a contrapor a ideia de que a rua é feita somente para os veículos 
motorizados, por contribuir com o aparecimento de novos ciclistas para dividir o 
espaço das vias de modo a alterar a linguagem da rua e a paisagem política.

4.2. Exemplos brasileiros
No período da instalação dos primeiros SPBC no Brasil, a partir de 2011, apesar 
da aceitação e animação da novidade por parte da população, o projeto recebeu 
diversas reclamações pela perda de vagas de estacionamento na modificação por 
estações de bicicletas compartilhadas. Em reportagem do jornal O Globo no Rio de 
Janeiro, em 2015, retrata-se a polêmica na Zona Sul da cidade: “Agora não temos 
como parar na porta de casa quando chegamos com compras, malas... A Rua Soro-
caba é estreita e ficou ainda pior para os carros” (COSTA, 2015), reclama moradora 
indignada por perder três vagas de estacionamento, substituídos por uma estação 
de bicicletas de 12 vagas.
 Em outra matéria do Globo, em 2018, é apresentada a mesma insatisfação 
da perda de vagas de estacionamento pela localização das estações de bicicletas 
compartilhadas. O presidente da Associação de Moradores e Amigos do bairro do 
Leme, Francisco Nunes, expôs em entrevista: “Somos a favor da utilização da ci-
clovia e das bicicletas, mas em local adequado. A estação tinha que ser na orla ou 
no calçadão central, não dentro do bairro. Onde está, fica até difícil pegar a bicicleta 
para ir à ciclovia” (PORCIDONIO, 2018).
 Conforme já vimos em trabalho anterior (RABELLO, 2019), ao indicar que o 
lugar correto das estações seria na orla e não no meio do bairro, fica claro seu en-
tendimento de que as bicicletas são utilizadas somente para lazer e não para des-
locamentos diários, compreensão comum de grande parte da opinião pública. Para 
que o sistema seja conveniente para as pessoas, entretanto, as estações devem 
formar uma rede densa distribuída por todo tecido urbano, seja dentro dos bairros, 
na orla, próximos aos sistemas de transporte público. Outra questão presente em 
sua fala é o direito de compartilhamento da via dos ciclistas com os carros, pois 
eles não precisam circular somente onde há ciclovias. Nunes reforça sua visão de 
protagonismo do automóvel na rua pelo comentário: a estação “tomava o espaço 
de cinco vagas de carro, o que é inadmissível” (PORCIDONIO, 2018).
 Clarisse Linke (2018), diretora do ITDP Brasil, contesta a dependência da socie-
dade pelos automóveis ao afirmar que não faz sentido optar pela ocupação da rua 
por três carros estacionados em vez do uso do mesmo espaço por 19 bicicletas, 
que podem contribuir com o deslocamento de dezenas de pessoas por hora. Além 
disso, reforça o desafio que intervenções no espaço público enfrentam ao contes-
tar a situação dos carros:
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    Derrubar o fetiche pelo carro, símbolo máximo de status 
    do século XX, pode nos levar a dias melhores, mas não 
    apenas no que se refere a uma mobilidade mais susten- 
    tável. É preciso criar modos mais sustentáveis de negociar 
    com o coletivo, e isso requer pôr em xeque todo este indi- 
    vidualismo. (LINKE, 2018)

 Além das reclamações relacionadas aos sistemas, outros equipamentos urba-
nos que modificam o cenário habitual da rua e do bairro também recebem contes-
tações. A Associação Defenda Higienópolis foi criada para se opor à construção da 
estação Angélica do Metrô Linha Laranja no bairro nobre, que fica no centro de São 
Paulo, após anúncio de sua localização em 2010. Quando uma moradora, ao criticar 
o projeto, disse que a estação atrairia para o local “uma gente diferenciada” que 
poderia gerar problemas para o bairro, o caso ganhou maior repercussão (TAVARES, 
2011). 
 Esse comentário reforça o sentimento de privatização do espaço público, com o 
objetivo de dificultar o acesso de pessoas que não moram no bairro, mas mantêm 
ali suas atividades cotidianas como trabalho ou estudo, de modo a mantê-lo pratica-
mente exclusivo.

4.3. Exemplos da Tembici
A Tembici é uma empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina, 
que planeja e opera os sistemas de compartilhamento de bicicletas públicas em 
diversas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador 
e Recife. Diariamente recebe contato dos usuários dos sistemas que relatam insa-
tisfação da localização das estações de bicicletas compartilhadas. 
 Observam-se dois conceitos principais presentes nos relatos da opinião pública 
referentes à ocupação das estações de bicicletas no espaço urbano: a privatização 
do espaço público e o entendimento de que a rua é dos carros, que foram aborda-
dos na seção 2. O diagrama da Figura 5 apresenta as categorias e subcategorias 
conforme classificação pessoal das reclamações recebidas pela empresa.

Figura 5 • Diagrama da categorização das reclamações

Fonte: Elaboração da autora.

Impedimento do acesso ao edifício

Insegurança

Indicação de outro lugar melhor

Privatização do espaço público

Transtorno do trânsito

Ocupação de vagas de estacionamento
Entendimento de que a rua é dos carros
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4.3.1. Privatização do espaço público
Na classificação do tema da privatização do espaço público, as seguintes categorias 
são observadas nas reclamações, como indicado no diagrama: impedimento do 
acesso ao edifício, indicação de outro lugar melhor (Nimby – siglas em inglês para 
Not In My BackYard – não no meu quintal), a insegurança e a ocupação de vagas 
em frente à residência.
 Em diversos relatos aparece o incômodo da instalação da estação de bicicletas 
na porta das suas casas, com a justificativa de que isso atrapalha o acesso de pe-
destres do edifício por idosos ou pessoas com mobilidade reduzida que precisam 
descer do carro e entrar na residência, e não conseguem mais parar em frente, 
sendo necessário caminhar até um dos lados da estação. A mesma dificuldade é 
relatada para o acesso de ambulâncias. Nessas situações, a solicitação é de que 
a empresa não perturbe os moradores com a ocupação do espaço em frente à 
residência. Abaixo um exemplo de reclamação feita no SAC da Tembici, em 2019, 
sobre o sistema Bike Sampa, da cidade de São Paulo:

    “[...] em frente ao nosso prédio existem 3 vagas das quais 
    são extremamente importantes para o embarque e o de- 
    sembarque de pessoas idosas. Como comentei em nosso 
    edifício moram somente 18 famílias e quase na sua to- 
    talidade são pessoas com mais de 65 anos de idade. Por- 
    tanto, como comentado estamos tendo super dificuldade 
    de acesso à rampa para os moradores portadores de algu- 
    ma dificuldade física e motora”.

 Nas Fotos 6 e 7, há o exemplo da situação da rua antes e depois da instalação 
da estação de bicicletas compartilhadas em frente ao acesso da rampa do edifício 
residencial, em situação semelhante ao relato anterior. Nesse contexto, a mesma 
pessoa que chegaria para acessar o prédio, teria de lidar da mesma maneira com a 
falta de espaço exclusivo para parar em frente à sua casa.

Foto 7 • Estação do Bike Sampa 
em frente à rampa de acesso ao 
edifício

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: abr. 2019.Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: abr. 2018.

Foto 6 • Carros estacionados em 
frente à rampa de acesso ao edi-
fício
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 Outra ocasião específica inusitada aconteceu no Rio de Janeiro, pois a recla-
mante informa que o mobiliário ocupa o único lugar onde os fornecedores de servi-
ços de seu edifício poderiam estacionar, e a estação está instalada na calçada e não 
na via (Foto 8). Independentemente de existir ou não uma estação de bicicletas no 
local, é proibido estacionar automóveis em calçada, de modo a preservar a integri-
dade dos pedestres e ciclistas que circulam na região.

Foto 8 • Estação em calçada no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro

 Nos relatos é clara a certeza de que o espaço público em frente ao edifício é 
na verdade a extensão do seu ambiente privado. Tanto a calçada quanto a via são 
consideradas sua propriedade e, portanto, a ocupação por mobiliário ou veículo 
que não seja seu gera extremo incômodo. A estação, na realidade, não atrapalha o 
acesso de pedestres ao condomínio, pois esta posiciona-se em local antes ocupado 
por carros estacionados, portanto não há qualquer obstrução diferente do cenário 
antes de sua existência.
 O desconforto acontece tanto pela perda da vaga para seu carro, quanto pelo 
movimento gerado ao redor da estação pela circulação de pessoas que usam as 
bicicletas compartilhadas, afinal, com carros estacionados o movimento é de fato 
muito menor. 
 No entorno das estações, há nova dinâmica pela atração de mais pessoas ao 
espaço ocupado pela estação de bicicletas do que pelos automóveis particulares. 
Com isso, há reclamações com relação à estação ter se tornado espaço de encon-
tro: crianças que sobem nas bicicletas para brincar e apertar a buzina ou com o 
uso do local por pessoas sentadas para beber e conversar, cenário que não deveria 
gerar tamanha estranheza, ao caracterizar-se por sons e atividades inerentes a uma 
cidade ativa, repleta de pessoas a usufruir dos espaços urbanos.
 A rua deveria ser, como qualquer espaço público, local de permanência, mas há 
muito tempo, pela predominância da ocupação dos carros estacionados ou da alta 

Fonte: Acervo Tembici, 2021.
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velocidade dos automóveis em movimento, tornou-se ambiente inóspito e descon-
fortável para o encontro e aproveitamento das pessoas. E muitos moradores estão 
de fato mais inconformados com o fato de não terem onde estacionar do que com 
a qualidade do espaço público.
 É possível observar, também, o preconceito nas reclamações sobre a geração 
de falta de segurança causada pela presença dos usuários das bicicletas comparti-
lhadas, retratados em muitos comentários como pessoas estranhas em frente ao 
prédio. Esse cenário é representado como situação de fragilidade e insegurança 
pelos moradores.
 O incômodo é ainda maior com a presença de entregadores de refeições, tra-
balhadores que utilizam as bicicletas compartilhadas para realizar as entregas por 
aplicativo, quando aguardam novos pedidos próximos das estações. O transtorno 
se escala quando a estação está próxima da entrada dos edifícios e as pessoas 
descansam sentadas nas calçadas, encostadas nos muros ou na escadaria de aces-
so a alguma residência. Um reclamante de São Paulo, em 2021, afirma: “uma das 
maiores preocupações é com a segurança, não só dos moradores do condomínio 
em frente, mas dos condomínios próximos, pois a aglomeração destas pessoas no 
local traz medo, pois não estão ali fazendo coisa boa ou apenas passando o tempo”.

Foto 9 • Exemplo de estação próxima à escadaria de acesso a um 
edifício residencial

Fonte: Acervo Tembici.
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 Há certa contradição nos comentários, pois existe grande possibilidade de 
aqueles que reclamam da presença dos entregadores utilizarem o serviço de entre-
ga para a compra de refeições. Essas pessoas querem usufruir do serviço, porém 
não toleram que os profissionais convivam e permaneçam em seu bairro durante o 
período de trabalho.
 Novamente aparece a privatização do espaço público nos discursos apresen-
tados e o desejo de não compartilhar o que acredita ser seu espaço com pessoas 
consideradas estranhas de seu convívio cotidiano. Reforçam que a situação causa 
aos condôminos insegurança e intranquilidade, e que a retirada da estação devolve-
rá aos moradores do bairro a paz e a tranquilidade antes disfrutada.
 Abaixo, segue o relato da insatisfação de uma estação de bicicletas comparti-
lhadas em São Paulo, realizada no site Reclame Aqui:

    “Moro na Rua Urussuí, Itaim Bibi, e lá existe uma estação 
    de bicicletas da Tembici, encostada ao muro da escola 
    estadual Aristides de Castro. Todos os dias, a calçada em 
    frente à estação fica aglomerada de entregadores de RAP- 
    PI, IFOOD, que impedem a passagem de pedestres, sujam 
    o local, fazem uso de entorpecentes à luz do dia, dormem 
    na calçada, ouvem funk e música alta, e agora com a pan- 
    demia, não utilizam máscaras de proteção, permitindo a 
    disseminação da Covid na região. Gostaria de solicitar que 
    essa empresa, que não tem o mínimo de respeito pelo 
    próximo, e está na verdade degradando o bairro e permi- 
    tindo sua deterioração, que retire essa maldita estação de 
    bicicleta daquele local, e a transfira para o estacionamento 
    do Banco Itaú ou para a frente de suas agências bancárias. 
    A frente das agências do Banco Itaú é o melhor lugar para 
    recepcionar as bicicletas e esse monte de usuários de dro- 
    gas e usuários dessas bicicletas que não usam máscaras 
    de proteção em plena pandemia. O Itaú e essa empresa 
    Tembici têm responsabilidade civil pois cobram pela utiliza- 
    ção de bicicletas, além do que, não consultaram os mo- 
    radores da Rua se queriam aquela estação ali. Todos os 
    dias há aglomeração de pessoas sem máscaras, o que in- 
    duvidosamente aumenta a transmissão da COVID na re- 
    gião. Essa empresa e seus parceiros comerciais devem 
    também ser responsabilizados pela degradação do bair- 
    ro e pela insegurança gerada aos moradores, bem como 
    pela desvalorização de seus imóveis, já que antes o bair- 
    ro era bom, e agora, temos que conviver com esse proble- 
    ma gerado por essas malditas bicicletas, com gente se 
    drogando e se amontoando sem máscaras. Não tenho dú- 
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    vidas que essa empresa contribui para a disseminação da 
    COVID 19 e para o aumento da violência no bairro (já hou- 
    ve vários [Editado pelo Reclame Aqui] na região e polícia 
    prendendo entregador usando essas bicicletas), de modo 
    que, mais uma vez, reitero o pedido para que retirem defi- 
    nitivamente essa estação dali. Aviso que vou colher a assi- 
    natura de todos os condomínios do bairro e propor uma 
    ação coletiva, com ampla divulgação na imprensa”.
    (RECLAME AQUI, 2021)

Foto 10 • Estação do Bike Sampa na Rui Urussuí, com entregador 
sentado na calçada

 A partir de 2020, com o início da pandemia do Coronavírus, houve acentuado 
aumento nos pedidos de delivery por aplicativo, como medida de segurança para 
aqueles que continuaram em isolamento em suas casas. Mas para isso ser possí-
vel, diversas pessoas se arriscaram no trabalho de entregas por bicicleta, meio de 
transporte considerado seguro por viabilizar o distanciamento social. Com o aumen-
to de entregas, de fato houve o incremento dos trabalhadores nas ruas da cidade e, 
com isso, o recebimento de muitas reclamações pela associação da sua existência 
com as bicicletas compartilhadas, nos bairros com alta demanda de entrega.
 É muito grave o teor de preconceito e a falta de empatia com a situação dos 
entregadores, e a certeza de que o bairro é de propriedade dos moradores em co-
mentários como: “temos que aguentar aglomeração de um monte de gente droga-
da, sem higiene, gente fazendo sujeira no bairro alheio”. A cidade é de todos, não 
deveria ser de alguns, e proibida para outros. 
 Nos casos semelhantes ao da Rua Urussuí, a empresa recomendou que as ocor-
rências de práticas de atos ilícitos fossem encaminhadas ao conhecimento da autori-
dade policial da região, pois é o órgão competente e autorizado por lei para dar o tra-
tamento adequado à situação relatada. Foi explicado que o sistema é composto por 
diversas estações instaladas mediante estudos técnicos com prévia autorização dos 

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: set. 2021.
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órgãos competentes da Prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, a Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET). As estações são posicionadas em pontos estraté-
gicos e a distâncias caminháveis, de maneira a conformar rede densa e conectada, 
com o objetivo de atender à proposta do projeto que é a disponibilização de bicicle-
tas para o deslocamento ativo da população. A informação de que a estação é muito 
utilizada por entregadores denota o acerto da escolha do local, por ser importante 
tanto para o bairro quanto para os profissionais de cicloentrega que trabalham na 
região. Realocar a estação, além de não resolver eventuais problemas de segurança 
pública ou atitudes de algumas pessoas, teria impacto relevante para a coletividade 
maior de usuários do sistema, sejam entregadores ou moradores do bairro. 
 É importante levar em consideração que durante a pandemia do Coronavírus os 
profissionais de entrega foram muito demandados no período de restrição de mobi-
lidade. Destaca-se que a empresa possui parceria com profissionais especializados 
em mobilidade urbana por bicicleta e com empresas de delivery de refeições com 
o intuito de promover orientação, conscientização e segurança dos cicloentregado-
res na execução de suas atividades. Com base em toda justificativa apresentada, 
foi informado aos reclamantes que não foi identificado nexo de causalidade entre 
a instalação de uma estação de bicicletas compartilhadas e a prática de atos ilícitos 
praticados por terceiros e, por isso, a solicitação de retirada não seria atendida.

Foto 11 • Estação de bicicletas compartilhadas em São Paulo, com 
entregadores em horário de descanso

 Além desses argumentos apresentados, ressalta-se que o espaço público, 
quando utilizado por muitas pessoas, torna-se mais seguro, ativo e democrático. 
Ao substituir as vagas de estacionamento pela estação de bicicletas compartilhadas 
que atende a muitas pessoas por dia, surge alta rotatividade no local, de modo a 
garantir segurança não só para os ciclistas usuários do sistema, mas para os pe-
destres e os próprios condôminos. Esse movimento tende a inibir roubos e furtos 
no entorno, pois quanto mais pessoas convivem no espaço público, mais olhares 
atentos e testemunhas encontram-se na região, questão fundamental para tornar a 
rua mais segura (JACOBS, 2011).

Fonte: Acervo Tembici, 2020.
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 Além dos argumentos apresentados anteriormente referentes ao impedimento 
do acesso ao edifício e à insegurança pela presença de pessoas no entorno das 
estações, ainda no tema da privatização do espaço público, é comum a solicitação 
de realocação, junto com a recomendação de que existem outros lugares melhores 
para a localização da estação, de modo a não atrapalhar mais o reclamante. Nos 
argumentos dos reclamantes aparece a indicação de outros lugares mais apropria-
dos, sendo esses longe do seu raio de propriedade de vagas de estacionamento, o 
chamado Nimby.

    SAC Tembici sobre Bike Sampa (2018) o reclamante diz 
    que não acredita que aquele seja o local mais adequado 
    para a instalação dessa estação, pois já não há vaga para 
    estacionamento dos veículos dos moradores. Completa in- 
    formando que nas redondezas é possível encontrar local 
    mais apropriado, com mais visibilidade para que as pesso 
    as possam utilizar as bicicletas. (RABELLO, 2019, p. 289)

 É comum a solicitação de mudança da estação para algum lugar longe de sua 
residência. Parte-se do princípio de que a implantação da estação foi aleatória e 
arbitrária, sem planejamento, e que há outros lugares mais corretos e óbvios para 
a sua instalação. Como o caso do pedido de Copacabana para posicionar a estação 
na orla da praia. De fato, seria muito interessante ter estações nesse eixo, porém, 
essa orla é patrimônio mundial e, dessa forma, é inviável a instalação desse mobili-
ário urbano no local.
 Os órgãos públicos determinam diversas restrições para a definição do posicio-
namento das estações, todas com o intuito de não prejudicar o fluxo do pedestre, 
a segurança viária, os edifícios e paisagens tombados, entre outros. Para cada esta-
ção, há diversas horas de planejamento, tanto dos técnicos da empresa quanto do 
poder público. 

4.3.2. Entendimento de que a rua é dos carros
Muitas reclamações refletem o entendimento de que a rua é dos carros, e qualquer 
alteração nesse cenário é recebida com profundo descontentamento. 

    “Estacionamento de bicicletas Itaú bem no meio da rua 
    João Miguel Jarra? Rua que serve de acesso importante 
    à Vila Madalena e está em lugar inadequado, atrapalhando 
    a passagem de todos inclusive dos ciclistas. Itaú, que abu- 
    so e esperamos que seja retirado daí em breve. SOS Mo- 
    radores de Pinheiros e Vila Madalena”.
    (GAZETA DE PINHEIROS, 2022)
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 Essa reclamação de alguns moradores de Pinheiros e Vila Madalena, na cidade 
de São Paulo, demonstra a indignação do posicionamento da estação, por acreditar 
que atrapalha o trânsito da via. No entanto, como é possível verificar nas fotos 12 
e 13, a estação ocupa a mesma largura dos carros estacionados ao longo da rua, 
e localiza-se em espaço permitido, pois a área indicada com a placa de proibido 
estacionar começa a partir do limite do equipamento. Antes da sua instalação, é 
possível verificar nas imagens históricas do Google Maps que o mesmo espaço 
costumava ser ocupado por automóveis estacionados. É de fato curioso porque 
essa reclamação de prejuízo do trânsito acontece somente quando o elemento que 
ocupa o espaço público não é o carro.

 Relato semelhante aconteceu em 2019, também na cidade de São Paulo. Hou-
ve solicitação de remoção da estação pela Associação de Moradores do bairro para 
a Subprefeitura de Pinheiros, com o argumento de que a estação prejudica o fluxo 
dos carros. O espaço também é permitido ser ocupado, e antes da instalação da 
estação, também era apropriado por carros estacionados (Fotos 14 e 15).

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: abr. 2021.

Foto 12 • Rua João Miguel Jarra 
antes da instalação da estação de 
bicicletas compartilhadas em va-
gas de estacionamento

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: set. 2021.

Foto 13 • Rua João Miguel Jarra 
depois da instalação da estação 
de bicicletas compartilhadas em 
vagas de estacionamento

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: fev. 2011.

Foto 14 • Praça Ernani Braga, em 
2011

Fonte: @ 2022 Google. Captura da imagem: set. 2021.

Foto 15 • Praça Ernani Braga, em 
2021
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 Houve um relato que pontuou o incômodo do movimento gerado pelas bici-
cletas sujeitar as pessoas a atropelamentos e acidentes. Nesse caso, explicou-se 
que o estacionamento de veículos também está suscetível a conflitos decorrentes 
do uso do espaço público, no entanto, o risco de atropelamento de pedestres por 
automóveis possui taxa de letalidade superior a eventuais choques com ciclistas, 
principalmente pela velocidade da bicicleta compatível com o contexto do pedestre.
 Além da reclamação do transtorno do trânsito, imaginado ser causado pela pre-
sença da estação de bicicletas compartilhadas, há a recorrente indignação da ocu-
pação das vagas de estacionamento por mobiliário urbano diverso.

    SAC Tembici sobre Bike Rio (2019) – O indivíduo diz que o 
    projeto é excelente, só que foi instalado na rua, e não na 
    calçada como todas as demais estações, e por isso traz 
    desagrado e transtorno aos ocupantes dos prédios, pois 
    retirou quatro vagas dos moradores, que não possuem ga- 
    ragem. (RABELLO, 2019, p. 292)

 Em São Paulo, houve um caso retratado em trabalho de 2019, da reclamação de 
comerciantes insatisfeitos e revoltados pela perda do espaço de estacionamento, 
com o argumento de que não há vagas de estacionamento público próximo de seu 
estabelecimento (Foto 16). Na Figura 6, vemos a indignação de um cidadão sobre 
a instalação de diversas estações, em espaços que, segundo ele, deveriam ser 
destinados aos automóveis.

 

Fonte: RABELLO, 2019, p. 290.

Foto 16 • Cartazes de reclamação 
na estação de bicicletas compar-
tilhadas instalada no bairro de Pi-
nheiros, em São Paulo, dezembro 
de 2018

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo, 25 dez. 2018 (RA-
BELLO, 2019, p. 291).

Figura 6 • Reclamação de esta-
ção de bicicletas compartilhadas 
na cidade de São Paulo
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 Houve certo episódio emblemático no Rio de Janeiro, com a solicitação de re-
moção de estação com o argumento de que a estação ocupa a vaga de sete carros 
estacionados, numa via onde a maioria dos edifícios não possui garagem particular. 
Apesar de a empresa se posicionar contrária ao pedido, com o argumento de que 
as vagas ocupadas pelas bicicletas realizam mais de 100 viagens por dia em de-
trimento da permanência de sete carros estacionados com pouca rotatividade, foi 
requerida a retirada da estação.
 Em seguida recebemos a seguinte reclamação de um usuário do sistema Bike Rio:

    “Eu uso a bike na Zona Sul do RJ. Uma das estações que 
    mais usava (todos os dias, por sinal) era a que estava na 
    rua Fernando Mendes. No dia 07/12/2021 ela simplesmen- 
    te sumiu sem nenhum tipo de aviso prévio. A bike é o meu 
    principal meio de transporte, como já expressei aqui em 
    outra oportunidade, e faz parte da minha rotina. Chegar na 
    estação e não achar nada complicou não só o meu dia, 
    mas pôs em cheque toda minha rotina semanal. Só queria 
    entender o motivo de terem removido a estação. E saber 
    se ela vai ser realocada. A estação era muito concorrida, 
    ela está numa esquina rodeada de hotéis e apartamentos 
    de aluguel de temporada. A uma quadra do Copacabana 
    Palace e uma da praia. Sem dúvidas irá fazer muitíssima 
    falta tanto para os moradores quanto para os miles de tu- 
    ristas que passam por aqui diariamente”.
    (RECLAME AQUI, 2021)

 É importante destacar o fato de que a totalidade das reclamações recebidas 
dentro dessas categorias apresentadas concentram-se entre as cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro, as duas mais populosas do Brasil, com 12,3 milhões e 6,7 
milhões de habitantes respectivamente, segundo dados do IBGE de 2020. Ambas 
cidades também encontram-se nas primeiras colocações com relação à frota total 
de veículos, segundo dados do Ministério das Cidades de 2020, com 8,8 milhões 
em São Paulo e 2,9 milhões no Rio de Janeiro.
 Outro destaque interessante é o fato de as reclamações acontecerem até 3 
meses após a instalação, ou após alguma modificação no uso da estação de bici-
cletas compartilhadas, como no caso do aumento de uso dos entregadores. Isso 
demonstra que o incômodo é causado pela recente mudança do cenário da rua, 
seja pela perda do espaço considerado seu ou pela novidade da ressignificação 
do local e, portanto, pela perda da prioridade do carro em ocupá-lo. Não é comum 
receber contato de insatisfação após muito tempo da estação instalada, pois aquele 
mobiliário passa a fazer parte da rua, além de contribuir com a experimentação e 
adoção das bicicletas na rotina. 
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 Verifica-se também que, ao garantir a manutenção das estações no local mes-
mo após as reclamações, elas cessam com o tempo, e a hipótese para esse acon-
tecimento é que as pessoas passam a se acostumar com a mudança, até a usufruir 
do serviço e se adaptam à novidade, e, assim, as estações de bicicletas comparti-
lhadas entram na dinâmica da cidade.

5. Considerações finais
A disputa do espaço urbano existe há muito tempo e não nasceu com o uso da 
bicicleta nas cidades, no entanto, passou a ser patente com a consolidação dos sis-
temas de bicicletas compartilhadas e aumento dos ciclistas. Esse debate acontece 
em diversos lugares do mundo, como o exemplo do processo de Nova Iorque, e 
em muitas cidades brasileiras, como as que foram analisadas aqui, e reverbera nos 
canais de comunicação. Resulta em reclamações que são significativas no modo 
em que as pessoas compreendem o espaço urbano, e correspondem à opinião 
pública exposta ao longo do artigo.
 As pessoas estão muito acostumadas com os carros na paisagem urbana, seja 
nas várias faixas de rolamento ou nas vagas de estacionamento. Quando esse ce-
nário é alterado, substituído pela estação de bicicletas compartilhadas, pelo parklet 
ou por espaços para pedestres nas travessias nos casos de redesenho da rua, a 
resistência se apresenta com indignação por ter um equipamento diverso que uti-
liza aquele espaço público. É significativo que não haja a mesma aversão quando o 
espaço é ocupado por automóveis.
 O motivo da maioria das reclamações, com base nas análises realizadas, pode 
ser classificado em dois principais temas abordados ao longo do texto: (i) a privati-
zação do espaço público, pois as pessoas não querem perder o local de estaciona-
mento do seu carro particular, afinal ainda existe essa compreensão de que a via 
em frente de sua casa, assim como a calçada, é de sua propriedade, e (ii) o enten-
dimento de que a rua é exclusivamente dos carros, e qualquer alteração parece 
contribuir com o transtorno do trânsito e da falta de estacionamento.
 O costume com a presença do automóvel no contexto urbano acontece pela 
história de planejamento urbano cujo foco se deu na figura do carro (símbolo de pro-
gresso). Sua fluidez e velocidade eram a prioridade para o crescimento da cidade, 
com a construção de viadutos, alargamento das marginais, com o objetivo de apri-
morar e ampliar seu espaço. Isso explica os dados atuais de distribuição do espaço 
público por modais e a disparidade da subdivisão dos deslocamentos da população. 
 Foi possível perceber, nesse processo de revisão do uso do espaço público, que 
apesar de a maioria das pessoas apresentarem resistência no início, com o passar 
do tempo e o aumento dos ciclistas que utilizam as ciclofaixas e as bicicletas com-
partilhadas, a população se acostuma com as intervenções. Muitos motoristas per-
cebem que também podem ser ciclistas e utilizar aquele espaço. Afinal, é o espaço 
público disponível para a convivência das pessoas, não somente para o uso do carro. 
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 Há grande desafio em mudar a percepção sobre a cidade das pessoas e da 
opinião pública, para que sejam mais abertas às mudanças do espaço público. 
E como parte desse processo, a experimentação de novos mobiliários urbanos e da 
redistribuição do espaço é essencial para a construção dessa cidade em que o carro 
não se encontra no topo da pirâmide de prioridade da mobilidade urbana. 
 É importante criar o senso comum de que substituir espaços do carro para ou-
tros modais ativos ou por espaços de convivência das pessoas só tem a aprimorar 
a qualidade de vida das cidades para todos. E estudos que tratam do modo como 
as pessoas entendem os espaços públicos, se adaptam às intervenções urbanas 
e adotam novas formas de locomoção ativas mudando seus hábitos têm muito a 
contribuir com a discussão.
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