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RESUMO
Como  política  urbana,  o  crescimento  do  tráfego  de  bicicletas  é  desejável,  já  que  as  bicicletas  não  poluem,  são
silenciosas, econômicas, acessíveis, ocupam menos espaços nas vias e estacionamentos, podem ser tão rápidas quanto
os automóveis em trechos urbanos curtos e as obras específicas realizadas a favor da bicicleta são menos onerosas que
as realizadas para outros meios de transporte. Neste contexto, este trabalho visa contribuir para o entendimento do
comportamento dos ciclistas na cidade de Maringá – PR. Para tanto, fez-se a contagem de ciclistas em um ponto da
cidade com base no método de contagem fotográfica de ciclista. O método possibilita verificar o horário em que o ciclista
passou, suas características, características das vias e as condições climáticas na data de coleta de dados. No ponto
estudado foi possível verificar que menos da metade dos ciclistas utilizaram a ciclovia.

PALAVRAS-CHAVE: ciclovias, contagem fotográfica de ciclistas, mobilidade urbana, planejamento cicloviário

1 INTRODUÇÃO

Na década de 1950 o  padrão de deslocamentos da população brasileira  se  transformou,
sendo que até este período a população do país era predominante rural  e com a evolução dos
processos industriais a população urbana cresceu. A priorização do carro como meio de transporte
se consolidou, a agilidade e o status deste modo de deslocamento influenciou o comportamento das
pessoas e o investimento em infraestrutura viária.

Hoje, o aumento da quantidade de veículos nas vias dificulta a gestão do tráfego e gera
problemas aos usuários. Entre os problemas gerados pelos carros estão os congestionamentos, a
poluição do ar, a poluição sonora, os acidentes de trânsito e os gastos financeiros com combustível.
Isso contribui para as que as pessoas passem a pensar na possibilidade de usar a bicicleta como
meio de transporte.

O uso da bicicleta está influenciando Políticas Públicas. A Lei Federal nº 12.587/2012 institui,
como uma das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a prioridade dos modos de
transporte não motorizados (a pé ou bicicleta) sobre os motorizados. Segundo a Lei, o planejamento
da mobilidade deve atender prioritariamente as necessidades das pessoas, com foco em modos
alternativos de transporte. A redução da utilização do automóvel é uma condição necessária para a
manutenção da mobilidade.

De acordo com o  Ministério das Cidades (2007), o planejamento da infraestrutura cicloviária
requer a análise de dados e o mapeamento de informações. Obter mapas de uso do solo, obter
plantas topográficas, obter mapas das vias da cidade, fazer contagem de tráfego e reportar em
mapas, levantar dados sobre a movimentação de ciclistas no território do município e conhecer os
problemas enfrentados  pelos  ciclistas,  são  algumas ações,  citadas  pelo  Ministério  das  Cidades
(2004), que contribuem para elaboração de um plano cicloviário adequado.

A  realização  de  pesquisas  sobre  a  mobilidade  dos  usuários  da  bicicleta,  seus  hábitos  e
demandas específicas, constitui importante subsídio ao processo de planejamento. A Contagem de
Ciclistas é um instrumento importante no planejamento das políticas públicas tanto para o fomento
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do uso da bicicleta como modo de transporte. Monitorar o fluxo de bicicletas possibilita criar um
ponto  de  partida  a  ser  usado  na  definição  de  metas,  ajuda  a  priorizar  melhorias,  a  avaliar  as
condições de segurança e na previsão de demanda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

As contagens são verificações in loco sobre o uso da bicicleta em uma determinada via ou
região,  podendo apresentar  resultados quantitativos  (volume de ciclistas)  e  qualitativos  (gênero,
faixa etária, uso de assessórios, dentre outros). Se realizadas de forma sistemática, em intervalos
regulares e em pontos distribuídos ao longo de todo o território, as contagens de ciclistas podem
servir como um importante instrumento de verificação da efetividade de políticas de mobilidade por
bicicletas (IPDT, 2015). 

Um  método  eficiente  de  contagem  de  ciclistas  é  o  Método  de  contagem  fotográfica  de
ciclistas.  A  metodologia  une  o  baixo  custo  e  flexibilidade  das  contagens  manuais  com  a
confiabilidade dos processos automáticos  (TOSTES,  2006).  Define-se a área de contagem, que
pode  ser  uma  esquina  ou  uma  via,  de  acordo  com  o  planejamento  inicial.  O  contador  fica
posicionado com uma câmera fotográfica, com data e hora configuradas corretamente, e fotografa
cada ciclista que passar pela área de contagem. O contador não muda de posição, apenas gira em
torno de si mesmo. Deve ser feita uma foto para cada ciclista, mesmo que vários passem ao mesmo
tempo.  As  fotografias  possibilitam  identificar  dados  como  sexo,  faixa  etária  estimada,  tipo  de
bicicleta, uso de capacete, se preferem andar na rua ou calçada entre outros. Porém, o principal
dado é a quantidade de ciclistas e o horário de tráfego.

Segundo  Oliveira  (2016),  o  perfil  dos  usuários  de  bicicleta  em  Maringá  é  bem  variado,
perpassando por  todas as classes sociais.  Há trabalhadores que não tem condições de ter um
automóvel e por isso usam a bicicleta como meio de transporte e outras pessoas que mesmo tendo
condições de ter um carro, usam a bicicleta para ir trabalhar. Segundo Oliveira, prefeitura tem uma
grande rede cicloviária planejada, mas ele aponta que é necessário fazer uma verificação de campo
nos locais de sua aplicação.

Estudos técnicos realizados por Neri (2012) afirmam que Maringá tem um potencial muito alto
para deslocamentos por bicicletas com relação ao relevo, tamanho e clima. Ainda segundo o autor,
as vias com potencial  cicloviário  alto estão,  predominantemente,  nas regiões norte  e central  da
cidade, já que possuem vias mais largas, relevo mais plano, densidades populacionais altas e maior
presença  de  áreas  atrativas  para  os  deslocamentos  por  bicicletas.  O  estudo  foi  feito  em  um
cruzamento escolhido arbitrariamente, ele possui uma ciclovia utilizada para lazer e uma ciclovia que
liga a região sul à região central da cidade.

O objetivo geral deste estudo foi caracterizar o comportamento dos ciclistas no cruzamento
das avenidas Itororó e Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Maringá-PR. 

Como objetivos específicos, esperava-se cumprir o seguinte:

 mensurar o uso das ciclovias estudadas 
 identificar a rota preferencial dos ciclistas na área de estudo

MATERIAIS E MÉTODOS

O município de Maringá está localizado no estado do Paraná, Brasil, é uma cidade média-
grande, planejada, de urbanização recente, a terceira maior do estado e a sétima mais populosa da
região sul do Brasil. A população estimada da cidade é de 403.063 habitantes (IBGE, 2016) e a área
é  487,052  km².  Clima:  tropical,  chuvoso,  sem  estação  seca,  com  verão  longo  e  quente  e,
periodicamente,  com verão quente e úmido e inverno seco. Apresenta raras geadas noturnas e
índice pluviométrico acima de 1.500mm por ano (PMM, 2017). A cidade tem a Secretaria Municipal
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de Mobilidade Urbana, SEMOB, responsável pelos trabalhos relacionados com a Engenharia de
Tráfego. O ponto  escolhido  para  esta  contagem,  o  cruzamento  entre  as  avenidas Juscelino
Kubitschek de Oliveira e Itororó, foi definido arbitrariamente. O ponto foi considerado interessante
para o estudo pois há o encontro de duas ciclovias.  Uma é tradicionalmente usada para lazer,
ficando ao redor do Bosque II. A outra, ciclovia ampliação avenida Itororó, liga a região central à
zona sul da cidade.

A ciclovia ampliação Avenida Itororó (Figura 1) tem 1,2 km de extensão e, segundo o Google
Maps (2017), uma variação de cota de 38 metros entre o início e o fim da ciclovia,  um terreno
considerado plano. A rota faz a ligação da zona 02 (mais central), começando na Av. Juscelino K. de
Oliveira, na esquina com o Bosque II (área com pista de caminhada e ciclovia, muito utilizada para
prática de atividades físicas), e com o Jardim Higienópolis e outros bairros residenciais.

Figura 1: Ciclovia ampliação avenida Itororó
Fonte: Google Maps (2017)

O local  de contagem, onde o observador  ficou posicionado,  foi  em frente a um posto de
combustível (conforme Figura 2). O local possibilitou a contagem dos ciclistas tanto na ciclovia como
fora dela (na rua, calçada ou ao redor do bosque). A contagem foi realizada no dia 22/06/2017, entre
17:00 e 17:30 hrs.
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Figura 2: Local de contagem
Fonte: Google Maps (2017) – modificado pela autora

Foram  fotografados  os  ciclistas  que  passaram  pela  região  demarcada  na  Figura  2.  As
fotografias digitais ficaram com as informações de data, horário e local em que foram adquiridas.  A
Figura 3 demonstra uma das fotos feitas durante a contagem.

Figura 3: Fotografia feita durante a contagem de ciclistas

As fotografias foram analisadas e a partir do horário de captura e da observação das fotos, os
dados foram tabulados e estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 01: Dados obtidos com a contagem fotográfica
SEXO LOCAL SENTIDO

Horári
o

FEM
.

MASC
CICLOVI

A
RU
A

CALCAD
A

PARQU
E

CENTRO-
BAIRRO

BAIRRO-
CENTRO

AO REDOR DO
PARQUE

17:08 x x x

17:10 x x x

17:11 x x x

17:12 x x x

17:12 x x x

17:15 x X x

17:16 x x x

17:17 x x x

17:18 X X x

17:18 X X x

17:21 x X x

17:22 x x x

17:28 x X x

17:30 x x x

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir  dos dados coletados,  foram gerados gráficos para facilitar  a análise da demanda
cicloviária no ponto estudado (Figura 04).

2; 14,29%

12; 85,71%

 

 

Figura 04: Caracterização da demanda quanto ao gênero dos usuários
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5; 35,71%

4; 28,57%

1; 7,14%

4; 28,57%

 

 

 

 

Figura 05: Caracterização da demanda quanto local escolhido para pedalar

3; 21,43%

7; 50,00%

4; 28,57%

 

 

 

Figura 06: Caracterização da demanda quanto ao sentido de tráfego

Percebeu-se que em um período de meia hora registrou-se uma demanda de 14 ciclistas,
predominantemente do sexo masculino, e que 64% não utilizaram a ciclovia. 29% dos ciclistas que
passaram pela região de contagem aparentemente estavam pedalando como forma de atividade
física (usuários ao redor do parque). A falta de continuidade da ciclovia em direção ao centro pode
ter contribuído para que muitos usuários não utilizassem a ciclovia, visto que 50% estavam indo em
direção ao centro.

A construção de ciclovias não garante que os usuários escolham a bicicleta como meio de
transporte. Novas contagens devem ser feitas no ponto de estudo, abrangendo maiores intervalos
de  tempo  e  mais  dias  da  semana,  o  que  possibilitará  análises  de  horários  e  dias  de  pico.  É
interessante  fazer  a  contagem  em  outros  pontos  desta  ciclovia,  bem  como  em  outras  ruas  e
avenidas da cidade, visando compreender demanda de ciclistas maringaenses.

4 CONCLUSÃO
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Os dados coletados pelo método de Contagem Fotográfica, ou qualquer outro método, se
tornam mais confiáveis e úteis quando medidos regularmente. Pode ser possível avaliar a eficácia
de medidas tomadas mensurando a quantidade de ciclistas antes e após a tomada de ações (como
novas obras, modificações de sinalização, campanhas). Medições regulares também proporcionam
um banco de dados históricos para análises mais amplas que contribuam para um planejamento
realmente adequado para cada local,  que atenda satisfatoriamente a necessidade dos usuários,
diminuindo as barreiras e aumentando a motivação para o uso da bicicleta como meio de transporte.

O uso da bicicleta como meio de transporte envolve muito mais que característica físicas e
técnicas das infraestruturas disponíveis. Além das contagens, sugere-se que sejam feitos estudos
que abordem características subjetivas que influenciam na escolha do modo de transporte. Deve-se
consideram estudar ciclistas e não ciclistas, afim de entender seus comportamentos.
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