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RESUMO 

O uso de bicicletas seja por lazer ou meio de transporte no dia-a-dia tem crescido 
consideravelmente, esse hábito pode trazer inúmeros benefícios como: economia de 
combustível e estacionamento, melhoria na qualidade de vida e colaboração com o planeta por 
se tratar de um meio de transporte ecologicamente correto. Diante disso este trabalho busca 
avaliar sob a perspectiva da amostra como o sistema cicloviário, especificamente o trecho da 
ciclovia Dr. Marino Martins na Avenida Luís Edmundo Carrijo Coube, pode ser incorporado ao 
cotidiano para realizar deslocamentos em Bauru/SP. Além disso, identificar o nível de 
satisfação dos usuários, através de questionário abordando fatores os quais motivam e/ou 
impedem os ciclistas de utilizá-lo. Após a finalização dos questionários os dados levantados 
foram registrados em planilha eletrônica no software Excel e após análise foram gerados 
gráficos e “nuvens de palavras” para a conclusão da percepção de conforto dos usuários da 
Ciclovia Dr. Marino Martins. 
 
Palavras-chave: Ciclovia. Conforto. Bicicleta; Transporte Cicloviário. Bauru. 
 

ABSTRACT 

The use of bicycles whether for leisure or transportation in everyday life has grown 
considerably, this habit can bring numerous benefits such as: fuel economy and parking, 
improved quality of life and collaboration with the planet because it is a means of ecologically 
correct transportation. In view of this, this work seeks to evaluate, from the perspective of the 
sample, how the cycle system, specifically the stretch of the Dr. Marino Martins cycle path on 
Avenida Luís Edmundo Carrijo Coube, can be incorporated into everyday life to carry out trips in 
Bauru/SP. In addition, identify the level of user satisfaction, through a questionnaire addressing 
factors that motivate and / or prevent cyclists from using it. After completing the questionnaires, 
the data collected were recorded in a spreadsheet in the Excel software and after analysis, 
graphs and word clouds were generated to conclude the comfort perception of Ciclovia Dr. 
Marino Martins users. 
 

Keywords: Bicycle Path. Comfort. Bike; Cycle Transport. Bauru. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os esforços para aumentar os níveis de caminhabilidade e 

ciclomobilidade são cada vez mais constantes nas cidades contemporâneas, e, 

para Fernández-Heredia et al. (2014) são objetivos desejáveis do planejamento 

do espaço urbano e de transportes em todos os níveis, como iniciativas para 

reduzir os impactos negativos do uso do carro, também motivados por 

preocupações de mobilidade, habitabilidade, saúde pública ou mesmo 

atividade física. 
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A preocupação em incentivar o transporte cicloviário trouxe como 

consequência a necessidade de avaliar a demanda por este meio de transporte 

(KIRNER, 2006). O estudo desta demanda auxilia então no direcionamento do 

investimento em infraestruturas cicloviárias, que vão facilitar o uso da bicicleta 

como meio de transporte diário. De acordo ITDP (2018), em relatórios 

divulgados nacionalmente é possível verificar o aumento na demanda 

decorrente de melhorias na infraestrutura cicloviária. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a oferta de infraestrutura cicloviária 

adequada é importante, pois fornece ao ciclista condições de conforto e 

segurança incentivando o uso deste transporte ativo (ITDP, 2018). No entanto, 

a implantação dessa infraestrutura deve ser previamente estudada quanto à 

demanda do local, relevo, condições climáticas, conforto, segurança, 

seguridade, e também quanto ao nível de serviço da via (ARAÚJO, 2014). 

Cardoso e Campos (2016) analisaram os principais métodos utilizados 

para avaliar sistemas cicloviários, na revisão bibliográfica de treze trabalhos de 

referência sobre o assunto identificaram 73 parâmetros, e os agruparam em 4 

conjuntos: Segurança; Conforto; Projeto e Superfície da via; e Sinalização.  

Os dados de Cardoso e Campos (2016) revelam uma carência em 

pesquisas sobre Microclima e Conforto Térmico nas estruturas e sistemas 

cicloviários, uma vez que dos métodos estudados apenas os de Vandebulke et 

al. (2009), Ehrgott  et al. (2011) e Monteiro (2011) abordam critérios 

diretamente relacionados ao tema, ainda que restritos a critérios como 

“arborização da via” e “velocidade dos ventos”, os demais autores abordam 

parâmetros relacionados a facilidades ao uso da bicicleta tais como “instalação 

para guardar e estacionamento de bicicletas”, “instalação de chuveiro e 

vestiários nos destinos das rotas”, entre outros, embora Cardoso e Campos 

(2016) ainda os agrupem no conjunto “Conforto”. 

Os métodos utilizados em trabalhos que avaliam as estruturas 

cicloviárias, apesar de possibilitar uma classificação relacionada às 

características das vias, podem ser aprimorados de forma a relacionar a 

percepção dos usuários com o nível de serviço da via e também de conforto 

térmico. A inserção destes elementos torna mais efetiva as medidas que 

possibilitam os usuários escolher a bicicleta como meio de transporte diário 

(FONSECA et al., 2018).  
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Com base no exposto, a motivação deste trabalho vem da necessidade 

de se investigar especificamente a percepção dos ciclistas em relação ao 

conforto térmico e condições microclimáticas encontradas em vias destinadas a 

circulação de bicicletas, com conhecimento da percepção dos usuários e das 

condições climáticas destes locais, é possível identificar a necessidade 

medidas que amenizem ou mitiguem os efeitos negativos da urbanização, 

proporcionando microclimas mais favoráveis ao conforto térmico dos ciclistas. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar a percepção de 

conforto dos ciclistas em uma estrutura cicloviária na cidade de Bauru no 

interior de São Paulo, analisando quais as possíveis influências no 

comportamento e presença dos ciclistas, sejam do ambiente térmico ou 

urbano. 

 

METODOLOGIA 

Para a análise da percepção de conforto dos ciclistas foi utilizado o 

método exploratório qualitativo, que seguiu os seguintes procedimentos: 

escolha e caracterização da área de estudo, levantamentos (de dados 

climáticos e de contagem de ciclistas), definição de universo, elaboração e 

aplicação dos questionários e o tratamento dos dados obtidos para posterior 

análise e discussão dos resultados.    

Como local de estudo foi escolhida uma das principais vias utilizadas 

diariamente pelos usuários de bicicleta em Bauru, a Ciclovia Dr. Marino Martins 

na Avenida Luís Edmundo Carrijo Coube, situada em uma região que 

concentra grandes polos geradores de viagens tanto para modais motorizados 

quanto ativos.  

O levantamento climático foi realizado através da coleta de dados das 

estações meteorológicas do IPMET (Instituto de Pesquisas Meteorológicas de 

Bauru) e do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Já para contagem de 

ciclistas foram utilizados os dados de Fonseca et al. (2018), por se tratarem de 

dados recentes e com condições térmicas de um dia típico de calor, 

semelhantes às do dia de aplicação do questionário.   

A quantidade de ciclistas identificada durante a contagem foi 

considerada como o universo possível de ciclistas para fins estatísticos e de 

nível de confiança da pesquisa. Em seu artigo Fonseca et al. (2018) 
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identificaram 155 ciclistas circulando na citada ciclovia, em um dia típico de 

calor em dezembro de 2017.  

O questionário foi desenvolvido através de 19 perguntas, e utilizou 

diversas opções de respostas como múltipla escolha, caixas de seleção (com 

mais de uma resposta possível), escala linear e respostas abertas (texto curto 

ou longo).  Através das questões abordas, a partir da percepção do ciclista, foi 

possível obter respostas que caracterizavam:  

a) O perfil do ciclista: dados como nome, sexo, idade, frequência, 

horários em que anda, considera melhor para bicicleta; 

b) O que é importante ao optar por andar de bicicleta: escala de 

importância atribuída a critérios como conforto, economia, 

facilidades, segurança, segurança viária, sistema cicloviário e 

saúde;  

c) A relação com a Ciclovia Dr. Marino Martins: motivação por 

escolher a rota, atividade que praticada no estorno, parte da via 

em que circula, a porcentagem que a via atenda aos critérios que 

considera para andar de bicicleta;    

d) A Percepção de conforto: a sensação térmica, de insolação e 

ventilação ao circular pela via, a percepção dos diferentes trechos 

da mesma via, e se a arborização contribui para andar de 

bicicleta. 

Por fim as respostas do questionário e os dados levantados foram 

registradas em planilha eletrônica no software Excel, formando um banco de 

dados, que serviu de base para os gráficos e “nuvens de palavras” da etapa de 

análise e discussão que vão caracterizar a percepção de conforto e da Ciclovia 

Dr. Marino Martins por parte dos ciclistas.       

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação dos questionários ocorreu em 05 de dezembro de 2018, um 

dia típico de calor no horário de verão e período letivo, por 2 pesquisadores 

que entrevistaram os ciclistas em três períodos: 7:00 às 9:00, 12:00 às 14:00 e 

16:00 às 19:00. A abordagem ocorreu próxima ao ponto médio (quadra 11) da 

Av. Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube em ambos os lados da avenida (Figura 

01). 
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Figura 01 – Local de aplicação dos questionários 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Segundo dados da estação meteorológica do IPMET (2018b) no dia da 

aplicação do questionário, Bauru apresentou temperatura máxima de 33,5 ºC 

às 14:30 e mínima de 21,5 ºC às 5:30 (Figura 2), umidade máxima de 77% às 

6:10 e mínima de 34% as 15:50 (Figura 3) e ventos predominantes à sudoeste 

(SO 228º ± 12,6º) que atingiram a velocidade máxima de 28,9 Km/h às 17:00 e 

média de 3 m/s (Figura 4).    

Do universo disponível de 155 ciclistas, considerando a contagem de 

Fonseca et al. (2018), os pesquisadores abordaram 65 usuários de bicicleta, 

destes 49 responderam ao questionário (representando 32% do universo), e 16 

se recusaram, alegando não terem tempo disponível ou que não gostariam de 

responder. Entretanto, houve ainda 12 ciclistas que não puderam ser 

entrevistados, ou por não percorrem o trecho onde estavam os pesquisadores 

ou por circularem quando ambos os pesquisadores aplicavam o questionário a 

outros ciclistas.  

De acordo com Trujillo (2018), em um universo de 155 com uma amostra 

de 49 indivíduos, a pesquisa tem um nível de confiança de 95% e margem de 

erro de 11%.   
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Figura 02 – Temperatura de Bauru em 05/12 

 
Fonte: IPMET (2018b). 

   

Figura 03 - Umidade de Bauru em 05/12 

 
Fonte: IPMET (2018b). 

 
 

Figura 04 – Velocidade e direção dos ventos de Bauru em 05/12 

 
Fonte: IPMET (2018b). 
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Os dados obtidos através do questionário revelaram o comportamento e 

o perfil de usuário que utiliza a ciclovia Dr. Marino Martins. A maior parte dos 

ciclistas que frequenta a ciclovia pertence ao sexo masculino, um total de 49 

homens ou 81,6% do total, já a proporção de mulheres acompanha a tendência 

de menos mulheres que andam de bicicleta com 18,4%, representando 9 

ciclistas (Figura 5). 

 
Figura 05 - Gênero dos ciclistas 

                                         
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Circulam pela ciclovia Dr. Marino Martins pessoas de diversas faixas 

etárias, embora existam ciclistas de todas as idades, predominam a faixa etária 

de jovens entre 21 a 30 anos e de adultos entre 41 a 50 anos com a mesma 

porcentagem de 26,5% e que representam juntos 53% do total, (Figura 6).  

 

Figura 06 - Faixa etária dos ciclistas 

        
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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 Os entrevistados apresentaram uma alta frequência ao andar da 

bicicleta (Figura 7), enquanto 45% utilizam o modal praticamente diariamente, 

outros 39% entre 2 a 4 dias na semana, e um deles (2%) afirmou que estava 

começando naquele dia a pedalar. 

 

Figura 07 - Frequência em que anda de bicicleta 

           
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

De acordo com as respostas, 45% dos ciclistas costumam pedalar entre 

as 6h e 9h, 14% entre as 11h e 14h, 53% entre as 16h e 19h e 27% após as 

20h (Figura 8). Para 69% dos ciclistas o uso nestes horários está condicionado 

aos horários de entrada, almoço e saída do serviço ou de aulas, e quando 

perguntados qual o melhor horário para andar de bicicleta, 48% optaram pela 

manhã (das 6h às 9h), 27% pela noite (após as 20h), 23% final de tarde (das 

18h às 20h) e 2% após o almoço (12h as 14h); e, os motivos mais recorrentes 

eram pelo clima mais ameno e a menor insolação. 
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 Figura 08 - Horários em que anda de bicicleta 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A pesquisa também aferiu o grau de importância que os ciclistas 

atribuem ao escolher a bicicleta como meio de transporte a critérios como: 

conforto, economia, facilidades, segurança, segurança viária, sistema 

cicloviário e saúde.  

A economia em gastos com combustíveis e transporte público foi 

extremante ou muito importante para 73% dos que usam a bicicleta. Conforto 

que abrangia a sensação térmica, sombreamento, arborização, esforço físico 

exigido entre outros foi considerada como extremamente importante e muito 

importante para 78% dos entrevistados. As facilidades como locais para 

guardar ou estacionar a bicicleta, acesso ao chuveiro e vestiários nos destinos 

das rotas, entre outras, tem 79% de extrema ou muita importância.  

Já critérios como segurança, sistema cicloviário (manutenção da via e a 

continuidade física de ciclovias e ciclofaixas) e segurança viária receberam 

respectivamente 80%, 81% e 84% de extrema ou muita importância. Contudo 

para os ciclistas que frequentam a Ciclovia Dr. Marino Martins, a questão da 

saúde é considerada como a mais importante com 92% de extrema e muita 

importância. 

Sobre a ciclovia Dr. Marino Martins, conforme Figura 09, a oferta da 

infraestrutura cicloviária próxima a residência dos usuários foi um fator 

determinante para a escolha da via para 36,7% deles, seguido por ser uma via 
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mais agradável em comparação com outras possíveis rotas para 30,6%, ser 

mais segura para 24,5%, e mais ágil para 14,3%. 

 

Figura 09 - Por qual motivo opta por circular por essa rota 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A principal atividade que os ciclistas praticam na ciclovia e entorno 

(Figura 10) é a pratica de esportes e lazer, estimulados pela de infraestrutura 

cicloviária com ponto de hidratação e academia ao ar livre na Avenida 

Edmundo Coube a atividade atingiu 36,7% do total, 28,6% trabalham próximos, 

18,4% estudam e 16,3% apenas passam pelo local. 

 

Figura 10 - Atividade que pratica na ciclovia ou entorno 

                        
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Por motivos de segurança ou por considerarem como local ideal para os 

ciclistas, 71,4% dos entrevistados pedalam pela ciclovia, já a presença de 
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pedestres (principalmente no início da manhã e aos finais de tarde) e a 

proximidade de acesso a lotes (como SAMU, Hospital e Batalhão da Policia) 

são vistos como fatores de perigo e levaram 29,3% a circularem fora da ciclovia 

em outras partes da Avenida Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube (Figura 11). 

 

Figura 11 - Em qual parte da via circula 

                 
                                        Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Ainda sobre a ciclovia Dr. Marino Martins, 86% os ciclistas consideram 

que circular pela via atende suas necessidades de saúde como forma de 

atividade física; 74%, que pedalando pelo local economizam em gastos com 

transporte e combustível; aproximadamente 56% sentem-se plenamente ou 

seguros tanto em relação à segurança viária quanto a pública, no sentido de 

estar protegido de ações criminosas ou violentas; já questões relacionadas ao 

sistema cicloviário (manutenção, continuidade e integração entre as estruturas) 

e a facilidades para o uso da bicicleta são vistos como deficitários pelos 

ciclistas, atendendo pouco ou não atendendo respectivamente 45% e 66% dos 

usuários. 

Em relação à percepção de conforto, de acordo com a Figura 11, 43% 

dos usuários consideram que é confortável pedalar pela ciclovia, 37% 

parcialmente confortável, 18% pouco confortável e para 2% desconfortável. 
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Figura 12 – Percepção de conforto Ciclovia Dr. Marino Martins 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
 

A investigação da percepção de conforto prosseguiu identificando a 

sensação térmica dos usuários no dia da entrevista, típico de calor, através de 

variáveis como temperatura, radiação solar (insolação) e ventilação. Para 61% 

dos entrevistados a sensação de temperatura era de um dia muito quente ou 

quente (Figura 13), com muito sol para 45% deles (Figura 14), porém ventilado 

para 82% (Figura 15). A percepção dos usuários revelou um grande 

desconforto em relação à temperatura e a radiação solar, desconforto que é 

amenizado pelos ventos, trazendo a sensação aos ciclistas de que a ciclovia 

esta ventilada. 

 

Figura 13 - Sensação de Temperatura ao circular pela via 

         
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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 Figura 14 – Sensação de Insolação ao circular pela via 

     
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

  
    Figura 15 - Sensação de Ventilação ao circular pela via 

          
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A arborização urbana que tem potencial para amenizar as dificuldades 

relatadas na entrevista e contribuir para o conforto do usuário, através do 

sombreando e redução da sensação de calor na ciclovia, também foi abordada 

durante o questionário. Os entrevistados foram questionados sobre a 

contribuição da arborização para andar de bicicleta, para 100% deles a 

presença das árvores contribui positivamente, destes 41% acreditam que a 

vegetação torna o clima mais fresco; 27% que protege quem pedala do sol; 

27% que contribui para um ambiente mais agradável e para 5% torna a rota 

visualmente mais bonita, embora alguns deles tenham ponderado que a 

arborização deva ser acompanhada de manutenção e podas periódicas, 

respeitando o espaço útil do ciclista no plano vertical de 2,25m por 1,5m. 

A percepção dos ciclistas foi abordada ainda através de três imagens, 

apresentadas individualmente aos entrevistados, para que descrevessem em 

uma única palavra a sensação que tinham da imagem exibida. Cada foto 

caracterizava trechos diferentes da ciclovia e as expressões descritas geraram 
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três “nuvens de palavras”, produzidas através do Software Wordclouds (2019) 

e associadas à percepção dos entrevistados de cada um dos trechos.  

O primeiro trecho apresentado (Figura 16) é o trecho final da ciclovia, 

próximo a portaria da Universidade, é pouco arborizado, com falhas na 

vegetação rasteira (possivelmente por ser usado como acesso à ciclovia) e 

rachaduras na pista. A nuvem de palavras associada à foto do primeiro trecho 

revela uma percepção predominantemente negativa, embora alguns usuários 

vejam o local como regular e limpo, (mais pela carência de infraestrutura 

cicloviária em Bauru do que por potencialidade do trecho) e sintam bem-estar e 

prazer (foram entrevistados pela manhã e de fato o clima era mais ameno), a 

maioria o percebe como abandonado, sem arborização, necessitando de 

manutenção, alvo de descaso, descuidado, quente (calor) e seco.   

 
Figura 16 - Foto Trecho 1 (esquerda) e nuvem de palavras associada (direita)  

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
 

O segundo trecho apresentado (Figura 17) fica localizado em uma parte 

intermediaria da ciclovia, entre a Faculdade de Ciências (UNESP) e o SAMU, o 

local é arborizado, com uma grande árvore sombreando a pista, forração um 

pouco alta e o pavimento limpo e em boas condições. A presença da 

vegetação evidenciou uma série de adjetivos positivos à segunda foto, na 

percepção dos ciclistas o trecho é agradável, fresco, tranquilo, ótimo, gostoso, 

sombreado, confortável, entre outros. Houve ainda entrevistados que 

ponderaram sobre necessidade de manutenção principalmente em relação a 

galhos baixos e a altura da grama no trecho. 
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Figura 17 - Foto Trecho 2 (direita) e nuvem de palavras associada (esquerda) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 
O terceiro trecho apresentado (Figura 18) é o mais urbanizado da 

ciclovia, a pista está localizada ao lado do Hospital Estadual e oposta à 

“SORRI”, por acomodar um estacionamento em 45º e o canteiro entre ciclovia 

e lote estar pavimentado possui uma menor área para forrações e vegetação, 

apresenta palmeiras e algumas árvores (principalmente dentro do terreno do 

hospital). A última foto apresentada recebeu tanto adjetivos positivos e quando 

negativos, apesar do predomínio de boas qualidades como bonito, arborizada, 

agradável, manutenção (no sentido de feita) e movimento (que recebeu tanto a 

conotação de contribuir para sensação de segurança pela presença das 

pessoas quanto de que a mesma presença atrapalha e causa conflitos). A má 

qualidade remetem a experiência e vivência dos entrevistados ao pedalar, e 

pode não ficar clara apenas pela imagem, palavras como perigoso, cuidado e 

transito estavam associadas à percepção que os ciclistas tinham pela rotatória 

a frente ao trecho retratado na imagem, e pelo conflito ocasionado presença de 

pedestres circulando na via destinada a bicicleta, que era mais frequente no 

entorno do hospital. 

  

Figura 18 – Foto Trecho 3 (esquerda) e nuvem de palavras associada (direita) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa alcançou resultados que se mostraram muito próximos da 

realidade dos ciclistas, demostrou que o conforto é percebido como muito 

importante para grande maioria dos que pedalam, revelando que os mesmos 

tenderiam a optar pelo uso da bicicleta em períodos de maior conforto térmico, 

caso a necessidade de uso não estivesse condicionada à horários fixos de 

serviço e estudo. 

A análise da percepção da estrutura cicloviária pelos usuários através 

das imagens de diferentes trechos da mesma via produziu dados que muitas 

vezes os próprios técnicos do município, responsáveis pelo planejamento 

dessas estruturas, e os não usuários não atribuíam o devido valor ou mesmo 

desconheciam. Ao analisar a ciclovia por trechos e pela visão do usuário é 

possível identificar como partes da mesma estrutura sofrem diferentemente os 

efeitos da urbanização, tornando-se potencialidades ou deficiências ao longo 

do trajeto, que devem ser tratados ou ao menos mitigados no intuito de 

amenizar seus efeitos negativos. 

A própria existência da estrutura cicloviária próxima a área residencial se 

revelou um estimulo aos modais ativos de transporte, desde que esteja inserida 

em um ambiente agradável e consequentemente confortável, a via acaba se 

tornando uma opção de esporte e lazer, contribuindo para a saúde da 

população e para mobilidade urbana. 

Por fim, os procedimentos metodológicos adotados durante o 

desenvolvimento da pesquisa têm potencial para serem replicados em outros 

trabalhos que envolvam o planejamento do espaço urbano e de transportes 

ativos, como o ciclismo. A metodologia utilizada pode auxiliar nos diagnósticos 

das Revisões e Planos de Mobilidade Urbana, pela fácil aplicação e 

adaptabilidade do método e principalmente por também incluir a percepção do 

ciclista, disponibilizando uma grande quantidade de dados e informações sobre 

as estruturas e os usuários da bicicleta.     
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