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DADOS
Estudo revela o perfil

dos que usam bicicleta

na capital baiana
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Há quanto tempo
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Programade
estações de bike
será lançado
para hotéis

O primeiro sistema de bi-
cicleta compartilhada para
hotelaria do país será lan-
çado pela prefeitura de Sal-
vador esta semana. A inicia-
tiva évoltadaparao turismo
e terá a participação de 13
hotéis, entre o Centro e a
orla, em parceria com a As-
sociaçãoBrasileiradaIndús-
tria de Hotéis (ABIH).
Em cada um, afirma Isaac

Edington, será implantada
uma estação de comparti-
lhamento, que poderá ser
usada pelas pessoas hospe-
dadas nos hotéis: “Os turis-
tas poderão se deslocar en-
tre os hotéis e desfrutar das
belezas da cidade. Podem
sair do Campo Grande, por
exemplo, edeixarabicicleta
em outro hotel, na Barra”.
O coordenador do Movi-

mento Salvador Vai de Bike
revela, ainda, que duas es-
tações devem ser inaugura-
das este ano e as outras no
início de 2016.

Paraciclos
Edington ainda revela que,
emparceria comaBraskem,
a prefeitura vai disponibi-
lizar 700 paraciclos (estru-
turas para a parada de bi-
cicletas) em Salvador.
Eles foram feitos com sa-

colasplásticasrecicladas,se-
gundo Edington: “Estamos
identificando pontos para
instalar. Além disso, esta-
mos usando emeventos, co-
mo a Feira da Cidade e o
Salvador Boa Praça”.
ParaEdington,essasações

evidenciam que o uso da bi-
ke se tornouumapolítica de
governoe já está inseridona
agenda da cidade.

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

O mecânico Neto Câmara pedala de casa, em Periperi, até o trabalho, em Pituaçu

MOBILIDADE Pesquisa ‘Perfil do Ciclista Brasileiro’ traz dados de usuários do veículo em dez cidades

Maioriados ciclistasdeSalvador
usabicicletahámenosde 5anos

LUAN SANTOS

A maioria dos ciclistas de
Salvador é homem, tem en-
tre25e44anos,temrendade
até dois salários mínimos,
ensino fundamental oumé-
dio completo e começou a
utilizar a bicicleta como
meio de transporte há me-
nos de cinco anos.
Isto é o que aponta a pes-

quisa Perfil do Ciclista Bra-
sileiro, desenvolvida emdez
cidades pela Organização
Transporte Ativo, Observa-
tório das Metrópoles e Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro,emparceriacomen-
tidades que atuam na pro-
moção da bicicleta.
Lançado recentemente, o

estudo revela o perfil das
pessoas que usam o veículo
comotransporteurbano.Fo-
ram 5.012 ciclistas entrevis-
tados nas dez cidades – Ara-
caju, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Manaus, Niterói, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janei-
ro, Salvador e São Paulo.
Na capital baiana, foram

435 pessoas ouvidas, em di-
versospontos, comoorla, su-
búrbio e centro. O estudo in-
dicaque, emSalvador, 69,4%
dos entrevistados utilizam a
bicicleta como um transpor-
te entre cinco e sete dias na
semana, sendo que o prin-
cipal destino é o trabalho –
84,5% (veja os dados acima).
Do total que a utiliza como
meio de transporte, apenas
6% são mulheres.
Coordenador da pesquisa

na capital baiana, Daniel
Bagdeve, da A associação Bi-
ke Anjo, afirma que um dos
resultados evidenciam o
crescimento do número de
usuários do veículo em Sal-
vadornosúltimosanos.Mas
revelam, também, desafios
que ainda não foram supe-
rados (leia mais abaixo).
Bagdeve destaca que um

dosdadosdapesquisaajuda

adesmistificaraideiadeque
abicicletaé “coisadepobre”.
“Só 18,4% foram procurar a
bicicletaporsermaisbarato.
As principais motivações
são a rapidez e praticidade
(37,7%) e por ser mais sau-
dável (34,6%)”, pontua.
Este dado, aliado ao cres-

cimento nos últimos cinco
anos,principalmenteapartir
de 2013, leva à interpretação
de que as “pessoas já estão se
incomodando comos engar-
rafamentos”, diz ele.
Bagdeve afirma que a in-

fraestrutura para ciclistas
aindanão é boa o suficiente.
Ele acredita que as ciclorro-
tas, apesar de precisar de
melhorias, sãoumbomcon-
ceito trazidopelaprefeitura:
“Elamostra que aquela rua é
mais segura, sinalizando
que ali passam ciclistas”.
O presidente da Saltur e

coordenador doMovimento
Vai de Bike, Isaac Edington,
enfatiza outro resultado da
pesquisa: a relação inversa-
mente proporcional entre a
renda e o número de ciclis-
tas. “Aspessoasque têmcon-
dições de ter outro meio de
transporte, como o carro,
acabam dando esta prefe-
rência.Masissoestámudan-
do”, afirma.

Nacional
Para o coordenador-geral da
pesquisa, Zé Lobo, também
diretor-geral da Organiza-
ção Transporte Ativo, o au-
mento do número de usuá-
rios nos últimos cinco anos
em Salvador reflete a situa-
ção nacional.
Mostra, segundo ele, que

está havendo uma mudança
nacional em relação à prio-
ridadedoscarrosnasruasnos
últimos 80 anos. “As pessoas
e ciclistas foram tirados das
vias.Issoinfluencia,inclusive,
no desrespeito dos conduto-
res, que estão acostumados a
ser os 'donos da rua'”, diz.

Integração intermodal e respeito
dos condutores sãodesafios
Entre os principais proble-
masapontadospelosciclistas
deSalvadornapesquisaestão
a falta de respeito dos con-
dutores (43,9%) e de infraes-
trutura adequada (32,4%).
Além disso, 86,3% contaram
que não fazem integração
com outros modais.
OmecânicoNetoCâmara,

36, diariamente, trafega 55
km de bicicleta entre Peri-
peri, onde mora, para o tra-
balho, na avenida Pinto de
Aguiar. “Há a falta de edu-
cação dos ciclistas e dosmo-
toristas. Os motoristas não
respeitam, são hostis”.
O pintor Alex Santos, 34,

mora no Vale das Pedrinhas
e todo dia pedala até o Jar-

dim de Alah, onde trabalha,
e sofre com “a falta de edu-
cação das pessoas. As pes-
soas jogam vidros na rua e
algumas andam na nossa
faixa”, relata.
Isaac Edington ressalta

que a prefeitura já realizou
treinamento com mil mo-
toristas de ônibus para li-
daremcomciclistasno trân-
sito este ano. Além disso,
pontua, tem realizado cam-
panhas permanentes de
conscientização para con-
dutores e planeja fazer trei-
namento similar para taxis-
tas.Alémdisso,elecontaque
as obras viárias da prefei-
tura já contam com estru-
tura para ciclistas. As esta-

ções dometrô também con-
tam com bicicletário.
Além disso, ele ressalta

que o Elevador Lacerda e os
planos inclinados transpor-
tam ciclistas desde 2013, as-
sim como os barcos no ter-
minal da Ribeira. “Vamos
inaugurar, ainda esse ano, o
novo bicicletário na Ribeira.
A Cidade Baixa tem muitos
usuários de bicicleta”, diz.
Daniel Bagdeve diz que os

ciclistas têm menos proble-
mas commotoristas de ôni-
bus do que com os demais
condutores. “A falta da cul-
turafazcomqueomotorista
seja hostil”.

LUAN SANTOS E YURI PASTORI

“Nos últimos
80 anos,
pessoas e
ciclistas foram
tirados da rua”
ZÉ LOBO, coord. da pesquisa
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