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Introdução/Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo discutir os benefícios que a introdução da

bicicleta pode trazer ao espaço urbano e as necessidades básicas para que este modal

represente um meio de transporte significativo nos deslocamentos urbanos.

A relevância do estudo se dá mediante as más condições de infraestruturas urbanas

em que se encontram o transporte urbano, cada vez mais gerador de congestionamentos,

poluição e perda do espaço do pedestre em detrimento de veículos motorizados, fator este,

que compromete a qualidade de vida das pessoas e a degradação ambiental do meio.

A introdução da bicicleta nos atuais sistemas de transporte e trânsito é viável, desde

que o espaço urbano se reestruture e estabeleça, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas e

bicicletários que beneficiem sua utilização e disseminação. Mas para que haja a introdução da

bicicleta como meio de transporte no espaço urbano, é necessário não somente realizar uma

criação e/ou reconfiguração espacial das infraestruturas urbanas, mas investir também em uma

mudança comportamental de uma sociedade ligada a cultura do automóvel, que implica em

uma segregação social daqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte.

Metodologia

A metodologia utilizada inicialmente para o desenvolvimento do trabalho foi pautada em

análise bibliográfica em fontes diversificadas como livros, teses, artigos e cartilhas. Em

posterior seguimento do trabalho serão realizadas entrevistas no município de Rio Grande/RS

com os diversos usuários do espaço viário, como usuários de bicicletas, motoristas de veículos

motorizados, pedestres e poder público.

Resultados e Discussão

A utilização da bicicleta, como meio de transporte nos deslocamentos urbanos, trás

diversos benefícios para a sociedade. O Caderno de Referência para a Elaboração de Plano

de Mobilidade por Bicicletas nas Cidades (2007) cita: baixo custo de aquisição e manutenção,

eficiência energética, baixa perturbação ambiental, equidade, flexibilidade, rapidez, menor

necessidade de espaço público, saúde e qualidade de vida.
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As primeiras barreiras que impedem o uso e a disseminação das bicicletas nos

municípios brasileiros encontram-se na falta ou deficiência das estruturas projetadas para os

ciclistas.

A cultura do automóvel no Brasil, que direciona a população para o consumo do carro,

estabelece indiretamente uma visão de subvalorização de quem utiliza a bicicleta para se

locomover. O status de possuir um carro remete a uma segregação social dos usuários de

bicicleta, que são vistos, de certa forma, como seres “inferiores” a aqueles que usam

automóvel para se locomover no espaço urbano.

A visão do usuário de bicicleta dentro do planejamento urbano precisa ser respeitada,

uma vez que, este usuário vivencia na prática as necessidades fundamentais para o

deslocamento no espaço viário, sejam elas físicas ou comportamentais. A forma como o

usuário de bicicleta se enxerga no contexto urbano e a percepção dos outros usuários pode

contribuir para o entendimento de um maior ou menor potencial de uso da bicicleta nas

cidades.

Considerações Finais

O espaço urbano, em constante transformação, deve inserir a bicicleta como um meio

de transporte significativo nos deslocamentos diários da população. Para isso, o requisito

básico deve partir do Estado em discutir e inserir o transporte cicloviário dentro do

planejamento urbano das cidades.

O uso da bicicleta pode ser uma alternativa na busca por uma melhor qualidade de vida

e democratização do espaço urbano.
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