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RESUMO 

As bicicletas compartilhadas surgem como mais uma opção de transporte e solução de alguns 

problemas no que se refere ao trânsito. A integração deste serviço com outros tipos de 

transporte promove ganhos socioambientais, além de possibilitar um maior alcance espacial 

nas cidades, devido ao uso conjunto de diferentes modais. Nesse sentido, entender a 

percepção das pessoas acerca de uma possível integração do sistema de bicicletas com o 

sistema de transporte público surge como objetivo desta pesquisa. O estudo foi desenvolvido 

no Brasil, na capital Goiânia, por meio de uma pesquisa de campo onde foram realizadas 

entrevistas com usuários e com usuários em potencial do sistema de bicicletas compartilhadas 

GynDebike. Com os resultados da pesquisa, foi traçado um perfil dos usuários do GynDebike, 

e feito uma análise sobre a percepção destes e dos usuários do serviço de transporte público 

por ônibus sobre a possibilidade de haver integração desses dois modais, que mostrou que 

para 90% dos entrevistados essa integração é uma boa opção. Além disso, com o uso da 

Análise Fatorial Confirmatória e do Método dos Intervalos Sucessivos foi possível determinar 

quais os fatores que mais pesam na decisão de fazer ou não o uso do sistema de bicicleta o 

que nos mostrou que tanto para os usuários como para os em potencial o que mais importa é 

que hajam fatores que estimulem e facilitem a integração, como estações do GynDebike perto 

dos terminais, ciclovias que se estendam até esses terminais e integração tarifária. Por fim, 

com o cálculo de escores pudemos perceber como os diferentes grupos percebem essa 

integração, percebendo com isso que para os usuários dos terminais a integração é vista da 

mesma forma por todos os grupos, enquanto que no GynDebike a idade, a escolaridade e o 

número de viagens por semana feitas com as bicicletas compartilhadas impactam na forma de 

perceber essa integração, de maneira com que na formulação de uma política pública esses 

fatores devem ser analisados, e a política desenhada levando em conta essas diferentes 

percepções. 

Palavras-chave: GynDebike, bicicletas compartilhadas, transporte público, integração, 

percepções. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado um país predominantemente urbano desde 1970 quando atingiu a 

marca de 55,92% de sua população vivendo em áreas urbanas.  No censo demográfico, de 

2010, essa marca já atingia 84,36% das pessoas (IBGE, 2010). Esse crescimento aconteceu de 

forma rápida e desordenada, o que provocou reflexos negativos no transporte urbano e menor 

acessibilidade à população (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Durante todo o processo de formação do sistema de transporte de passageiro no Brasil, 

observam-se esforços para incentivar o transporte individual. Desde a Constituição de 1934, 

quando se assume a necessidade de construção de um sistema de rodovias, passando por 

1956, quando se introduz a indústria automobilística no cenário econômico, até a Constituição 

de 1988, com o afastamento do governo federal de assuntos relacionados a transporte público, 

notam-se medidas promoção do modal individual (VASCONCELLOS, 2012). 

Como desdobramento deste contexto viu-se as limitações das políticas de investimentos que 

não incentivava o transporte público, agravou-se os congestionamentos, aumentando o tempo 

de viagem, levando a redução na procura por transporte coletivo. Além disso, o crescente uso 

de automóveis motorizados e individuais tem contribuído para os problemas ambientais, 

como o aumento da emissão de gases que agravam efeito estufa e a dependência de fontes de 

energia não renováveis (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Como alternativa para diminuir os efeitos negativos, frutos de um sistema de transporte que 

valoriza veículos motorizados e individuais, surge a ideia de um transporte não motorizado e 

compartilhado: as bicicletas compartilhadas. 

Em um contexto onde alternativas que minimizem os efeitos sobre o meio ambiente e aliviem 

o trânsito de grandes cidades são necessárias, propõe-se um estudo de caso acerca do serviço 

de bicicletas compartilhadas implantado na Região Metropolitana de Goiânia: o GynDebike. 

O trabalho busca captar da população que utiliza esse tipo de transporte as facilidades e as 

dificuldades ao se utilizar o serviço, identificar os fatores que os motivam a utilizar o 

compartilhamento de bicicletas e a forma como o serviço poderia ser melhorado, além de 

analisar quais os motivos que desestimulam usuários em potencial de utilizá-lo. 
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Para o desenvolvimento do estudo, será realizada uma revisão bibliográfica em busca de 

conceitos, artigos e métodos que contribuam na análise dos dados coletados. Esses dados 

serão coletados por meio de pesquisa social de campo em forma de entrevistas exploratórias, 

formuladas com base na literatura. A coleta se dará nas estações, com usuários do sistema 

GynDebike e em terminais próximos às estações, com pessoas que utilizam o transporte 

público coletivo por ônibus da região. Com os dados adquiridos e os conhecimentos 

pertinentes na revisão bibliográfica torna-se possível analisar os resultados.  

Assim, ter-se-á embasamento a fim de concluir de que forma o sistema de bicicletas 

compartilhadas influencia na rotina da população goiana e da cidade, bem como suas 

percepções, sugestões e críticas sobre o serviço. 

1.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

A mobilidade urbana é um atributo associado à cidade e consiste na capacidade de 

deslocamento que os indivíduos têm para a realização de suas tarefas diárias (ICETRAN, 

2017). 

Primiani (2014) afirma que uma cidade sustentável é aquela que gera suas políticas públicas e 

de desenvolvimento tendo em mente a preservação do meio ambiente e o uso consciente de 

seus recursos naturais. Um dos pontos básicos para a sustentabilidade de uma cidade é a 

priorização dos transportes públicos em detrimento dos privados, o que favorece a mobilidade 

urbana e reduz os problemas ambientais. 

Pensando no conceito de mobilidade urbana aplicado em cidades sustentáveis, é 

imprescindível a inclusão da bicicleta como forma de deslocamento urbano, a fim de reduzir 

tanto os custos com mobilidade quanto os efeitos negativos sobre o meio ambiente 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Desse modo, a utilização de bicicletas como viagem utilitária seria de grande contribuição 

para um transporte urbano sustentável, uma vez que este modal não faz uso de combustíveis 

poluentes, tem baixo custo e é acessível a uma grande parcela da população (PEZZUTO, 

2003). 

É fundamental ainda que o sistema de transportes de bicicletas de um município esteja 

integrado aos demais modais, especialmente aos de transporte coletivo, corroborando para a 
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integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da 

mobilidade de pessoas e cargas no território do Município, conforme o Art. 1º da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012). 

Nesse contexto insere-se a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), onde serão investigadas 

as barreiras existentes quanto ao uso da bicicleta, especialmente as relativas à percepção 

social deste modal como meio utilitário. Levando-se em conta o surgimento, nos últimos 

anos, de sistemas públicos de compartilhamento de bicicletas em muitas cidades brasileiras, 

inclusive o GynDebike na RMG, pretende-se analisar se eles podem ser vistos pela população 

como um sistema de transporte público caso seja integrado com o sistema de transporte 

coletivo por ônibus.  

Dessa forma, o estudo busca entender a percepção dos usuários e possíveis usuários do 

sistema de bicicletas compartilhadas dentro de uma perspectiva de integração da bicicleta 

pública com o transporte coletivo por ônibus, respondendo a seguinte pergunta: 

Como identificar as variáveis necessárias para a elaboração de uma política de integração da 

bicicleta compartilhada com o transporte coletivo? 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A bicicleta como meio de transporte apresenta-se de forma muito distinta entre os países. Na 

Europa, em países como Alemanha e Holanda, a bicicleta está introduzida no cotidiano de 

mobilidade da população. O uso da bicicleta está constantemente sendo estimulado pela 

Comunidade Europeia e outros órgãos gestores de mobilidade, que não medem esforços para 

aumentar seu uso como meio de transporte. Em países do terceiro mundo, a mobilidade em 

geral é uma questão precária, principalmente quanto à infraestrutura. E é esse o motivo pelo 

qual o uso da bicicleta como transporte não é muito difundido, além da falta de sinalização e 

da alta velocidade dos veículos motorizados, que oferecem insegurança aos usuários 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

No Brasil, conforme o Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, a bicicleta é vista de 

quatro formas. A primeira como objeto de lazer, tornando-se acessível a todas as classes 

sociais devido ao seu baixo preço. A segunda como forma de liberdade infantil, isto é, 

destinada a crianças. A terceira ligada diretamente a esportes/competições. E a quarta, sendo a 
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visão predominante na população brasileira, é de que a bicicleta é o meio de transporte de 

pessoas com baixa renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

A bicicleta como serviço de transporte público é novidade em territórios brasileiros. Foi 

introduzida no Brasil em 2011, no Rio de Janeiro, e vem crescendo através de uma parceria 

pública-privada entre as prefeituras e a empresa Serttel. Hoje, o sistema já chegou em 15 

cidades brasileiras, sendo elas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, 

Manaus, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Santos, Vitória, Aracajú, Petrolina e 

Goiânia (GRUPO SERTTEL, 2017). Em Goiânia, o sistema de bicicleta compartilhada foi 

inaugurado em dezembro de 2016, contando com a Unimed como patrocinadora máster do 

projeto. O Projeto recebeu o nome de GynDebike e conta com plataforma digital para 

realização dos pagamentos (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2016). A Quadro 1.1 apresenta a 

lista de algumas cidades brasileiras com os respectivos nomes do seu sistema de bicicletas 

compartilhadas. 

Quadro 1.1 - Sistemas de bicicleta compartilhada pelo Brasil 

Cidade 

brasileira 

Sistema de bicicleta 

compartilhada 

Cidade 

brasileira 

Sistema de bicicleta 

compartilhada 

Aracajú Caju Bike Porto Alegre Bike Poa 

Belém Bike Belém Recife Bike PE 

Belo 

Horizonte 
Bike BH Rio de Janeiro Bike Rio 

Brasília Bike Brasília Salvador Bike Salvador 

Fortaleza Bicicletar Santos Bike Santos 

Goiânia GynDebike São Paulo Bike Sampa 

Manaus MANÔbike Vitória Bike Vitória 

Petrolina PetroBike   

Fonte: ATIVO, 2016. 

Considerando esse contexto, a pesquisa a ser realizada neste trabalho poderá subsidiar o 

governo local em futuras decisões a respeito da integração da bicicleta com o sistema de 

transporte coletivo.  De forma a trazer informações a respeito das percepções e opiniões das 

pessoas quanto a situação das estações, localização das rotas, valor desembolsado e fatos 

positivos e negativos já observados no serviço que é oferecido.  
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Os resultados da pesquisa possibilitarão o alcance de benefícios à comunidade por dois 

motivos: ao incentivar o transporte por bicicleta compartilhada, reduz-se congestionamentos e 

consequentemente os impactos ambientais, sendo uma opção de transporte sustentável e não 

poluente; e integrando esse sistema ao transporte coletivo por ônibus, ter-se-á ganhos 

ambientais e sociais visto que tal integração promoverá um maior alcance espacial já que as 

estações localizadas no centro podem atender pessoas que residem nas periferias (onde não 

tem estações de GynDebike) e que chegam ao centro de ônibus. Além disso, ao se apresentar 

como mais uma forma de transporte público, a bicicleta pode ser vista como um transporte 

complementar ao ônibus. Portanto, o estudo poderá servir de inspiração para que cidades com 

pretensão de implantar o serviço o façam e obtenham êxito. 

1.3. OBJETIVOS 

Diante do que é proposto neste estudo, os objetivos a serem atingidos buscam responder a 

problemática da pesquisa e estão indicados a seguir. 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Definir as variáveis necessárias para a elaboração de uma política de integração da bicicleta 

compartilhada com o transporte coletivo a partir da percepção de usuários e usuários em 

potencial do sistema GynDebike. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Estão listados abaixo alguns objetivos específicos relacionados ao objetivo geral: 

• Traçar o perfil do usuário do sistema de bicicleta compartilhada GynDebike e do 

usuário dos terminais; 

• Identificar as variáveis que as pessoas consideram importantes para fazer a integração. 

• Agrupar as variáveis em fatores de acordo com a correlação entre elas; 

• Atribuir grau de importância (peso) para cada fator a partir da percepção de usuários 

do GynDebike e de usuários em potencial desse sistema; 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em cinco partes: a introdução, a revisão bibliográfica, a 

metodologia e os métodos, o estudo de caso e a conclusão. 

A introdução faz um resumo do que será encontrado ao longo do texto. De forma a apresentar 

a problemática encontrada nos transportes públicos, justificando assim, a elaboração da 

pesquisa e por fim, traçando objetivos a serem cumpridos até o final da pesquisa. 

A revisão bibliográfica traz conceitos que ajudam a compreender o sistema de transporte 

público como um todo e em especial o de Goiânia, onde foi realizado o estudo de caso, e os 

sistemas de bicicletas compartilhadas que já existem pelo mundo, com foco no GynDebike. 

Além disso, buscam-se conceitos e o entendimento de como poderia se dar a integração das 

bicicletas com outros modais do transporte público. Como será visto adiante, foi definida uma 

metodologia que conta com pesquisa de campo em forma de entrevista, portanto, para 

elaborar as questões, foi necessário realizar dois tipos de pesquisa: uma para saber as 

vantagens e as desvantagens de se utilizar a bicicleta como meio de transporte e a outra para 

descobrir fatores que influenciam no uso da bicicleta. Elas tiveram como objetivo identificar 

atrativos e desestímulos do uso desse modal. Com as entrevistas também será possível traçar 

o perfil do ciclista goiano que utiliza o serviço de bicicletas compartilhadas. Dessa forma, 

apresenta-se também, uma pesquisa que traça o perfil do ciclista brasileiro, afim de fazer uma 

comparação.  

A metodologia e os métodos apresentam os procedimentos desenvolvidos para a aplicação do 

estudo de caso baseado nos conceitos pesquisados durante a revisão da bibliografia. Assim, 

são descritos o método de amostragem, a fundamentação parta a elaboração dos questionários, 

e o desenvolvimento da análise dos resultados baseado em dois métodos: o método dos 

intervalos sucessivos e a análise fatorial. 

No estudo de caso é apresentado o GynDebike, calculada a quantidade de entrevistas 

necessárias e definido de que forma elas seriam realizadas. Em seguida, estão apresentados os 

resultados da pesquisa exploratória, e aqueles obtidos através dos métodos de pesquisa. 

Por fim, a conclusão traz as percepções adquiridas no decorrer de toda pesquisa e as 

contribuições desta.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir serão apresentados alguns conceitos e serão reunidas algumas informações a fim de 

auxiliar no desenvolvimento da pesquisa. 

2.1.  TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO 

O inciso V do artigo 30º da Constituição Federal define que compete aos municípios 

organizar e prestar o serviço de transporte coletivo, que possui caráter essencial. No entanto, 

segundo Borges (2006), não há uma definição específica na Legislação Brasileira do que seria 

transporte coletivo, porém uma definição operacional é que transporte público urbano é 

“transporte público não individual, realizado em áreas urbanas, com características de 

deslocamento diário dos cidadãos”. Ainda de acordo com esse autor, outros fatores que 

caracterizam esse tipo de transporte é a possibilidade de passageiros serem transportados em 

pé, a não emissão de documento que comprova qualquer tipo de contrato entre o usuário e o 

fornecedor do serviço, o controle de acesso por roleta ou catraca e o pagamento realizado em 

dinheiro ou através de vale-transporte.  

Para Ferraz e Torres (2004) o transporte público urbano tem grande importância nas grandes 

cidades, pois apresenta aspecto “social e democrático”, visto que muitas vezes esse é o único 

modo motorizado cômodo e seguro que pessoas de baixa renda e que não podem dirigir ou 

que preferem não dirigir tem para se locomover para suas atividades diárias. Outra importante 

função do transporte público urbano é proporcionar uma opção ao uso do carro que seja 

ambientalmente e socialmente mais adequada. 

Para que seja considerado público, o veículo que realiza o transporte não deve pertencer ao 

usuário do serviço, em geral pertencendo a uma ou mais empresas. Caso o veículo pertença a 

um indivíduo, ou mesmo a uma empresa, mas só possa ser utilizado por um grupo restrito de 

pessoas ele é considerado semi-público. As principais características dos transportes públicos 

e semi-públicos são que eles não possuem flexibilidade total no que diz respeito as rotas e 

horários. Se o transporte for público essa flexibilidade é inexistente. Caso seja semi-público, a 

flexibilidade depende do tipo específico de transporte, no caso, por exemplo, do táxi essa 

flexibilidade é maior do que no caso das lotações (FERRAZ & TORRES, 2004). 
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Em consonância com o que dispõem a Constituição Federal o Poder Público Municipal pode 

optar pelo modelo direto de prestação do serviço, onde desembolsa integralmente os recursos 

gerados pela gestão do sistema de Transporte Coletivo. No Brasil o modelo direto 

praticamente não é adotado, as prefeituras em geral optam por conceder ou permitir, através 

de licitação, a uma ou mais empresas a responsabilidade pela gestão do sistema por certo 

período de tempo, tendo a empresa principalmente as funções de zelar pela conservação da 

frota, contratar e capacitar motoristas e demais funcionários necessários à prestação do 

serviço e cumprir as leis e ordens oriundos do poder público. Em contrapartida as empresas 

têm o direito de explorar o serviço de transporte coletivo pelo tempo constante do contrato de 

concessão ou permissão e a prefeitura ainda se responsabiliza por fazer investimentos em 

infraestrutura, como construção e manutenção de vias, terminais e pontos de parada, e 

fiscalizar a prestação de serviço (BLUME, 2016) 

Um sistema de Transporte Coletivo, seja ele prestado pelo poder público ou por empresa 

privada, tem por obrigação, dentre outros, explorar uma determinada rede de transporte, 

transportar todos os passageiros interessados pelo serviço em um horário determinado, 

executar um transporte social, quando necessário, em favor de regiões ou grupos sociais 

específicos, além de cumprir a tarifa determinada pelo poder público e informa-la 

previamente aos usuários (RECK, 2016). 

Segundo a Pesquisa Mobilidade da População Urbana (2017) cerca de 53,9% dos 

deslocamentos nas cidades brasileiras são realizados por modos públicos coletivos, 

considerando nesse total o ônibus, metrô, transporte alternativo legalizado, trem 

urbano/metropolitano e VLT. Essa mesma pesquisa aponta que o principal veículo utilizado 

para transporte público coletivo urbano é o ônibus, que representa 83,85% de todo os 

deslocamentos desse tipo, em cidades com população entre 1 e 3 milhões de habitantes esse 

porcentual chega a ser de 91% (CNT; NTU, 2017). 

Apesar dos significativos índices apresentados a utilização do ônibus vem caindo, de acordo 

com a Pesquisa Mobilidade da População Urbana, 16,1% das pessoas entrevistadas nessa 

pesquisa deixaram totalmente de utilizar o ônibus e 22,1% diminuíram o uso desse modal, 

sendo que a maioria (35,8%) migrou para o carro próprio. Essa priorização de modos 

individuais em detrimento aos coletivos se deve, na opinião dos entrevistados, principalmente 

a falta de flexibilidade e rotas, preço elevado da tarifa e pouco conforto do serviço (CNT; 

NTU, 2017). 
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Na maior parte dos municípios que dispõem de transporte público coletivo os custos oriundos 

desse sistema são pagos quase que exclusivamente pelos usuários através da tributação, sendo 

escassos o uso de receitas extras, como subsídios por parte do poder público e a publicidade. 

Segundo o Ministério das Cidades (2016) menos de 3,5% dos custos inerentes a operação de 

um sistema de transporte coletivo é custeada por essas receitas extras.  

A ineficiência de coleta de subsídios para o transporte coletivo gera um repasse, através da 

tarifa, muito elevado para os usuários. A Pesquisa Mobilidade da População Urbana aponta 

que o ônibus é o modo de transporte coletivo com maior custo para o usuário (R$ 6,84/dia), 

seguido pelo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) (R$ 6,40/dia), metrô (R$ 6,33/dia), trem 

urbano (R$ 5,74/dia) e transporte alternativo legalizado (R$ 5,30/dia). De acordo com o 

Ministério das Cidades (2016) o valor comprometido com o transporte público compromete 

em média 14,29% da renda dos habitantes de cidades com até 1 milhão de habitantes e 

11,96% na renda dos que vivem em cidades com mais de um milhão de habitantes. 

2.1.1. O Transporte Público Coletivo de Goiânia 

Capital do Estado de Goiás, a cidade de Goiânia foi fundada em 24 de outubro de 1933 com o 

objetivo de se tornar a nova e moderna capital do estado. Foi planejada pelo urbanista Atílio 

Correia Lima para uma população de 50 mil pessoas. Porém especialmente desde a década de 

60 vem passando por um forte crescimento populacional, ultrapassando a marca de 1 milhão 

de habitantes ainda na década de 1990. Goiânia é uma das mais importantes cidades do centro 

do Brasil, sendo considerado um importante polo regional em áreas como a economia, a 

agricultura, a indústria, a saúde e a moda (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2018). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018) a população da cidade em 2017 

era de mais de 1,4 milhões de pessoas em uma área de 728,84 km2, portanto uma densidade 

demográfica de 2011,56 habitantes/km2. 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi instituída por lei em 1999 e alterada em 2010 

com o objetivo de integrar o planejamento, a organização do território e a execução de 

funções públicas que extrapolem o âmbito de apenas um município, sendo assim de interesse 

comum de diversos deles (MELO, 2011). A RMG abrange 20 municípios que compreendem 

uma população de aproximadamente 2,2 milhões de habitantes em 2017, o que corresponde a 

36% de toda a população do Estado de Goiás, espalhados em uma área de 7315,15 km2, com 

uma densidade demográfica de 297,07 habitantes/km2. A região apresenta um PIB de 
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aproximadamente R$ 36 bilhões, 37,18% do PIB goiano e um Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de 0,769, considerado alto (SECIMA, 2016). 

O primeiro registro de uma linha de transporte na cidade de Goiânia data de 1942, ligando 

centro da capital ao bairro de Campinas. O importante passo para a modernização do sistema 

se dá em 1976 quando foi criada a Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás 

(TRANSURB), com isso o sistema passa a operar como tronco-alimentador.  Esse sistema 

tinha como tronco principal a Avenida Anhanguera, importante avenida que corta a cidade de 

leste à oeste. Esse sistema tornou esta avenida de suma importante para o transporte, 

resultando em 1988 na instalação do primeiro serviço de Bus Rapid Transit (BRT) de 

Goiânia, o Eixo Anhanguera (MORAES, 2016). Em 2018, o sistema já conta com 105 

veículos articulados, que transportam até 170 passageiros, e 29 biarticulados, com capacidade 

para 250 passageiros. A extensão do serviço é de 13,5 km em vias segregadas, com 19 

estações de embarque e desembarque, além dos 5 terminais de integração da Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) por ele atendidos, e transporta cerca de 200 

mil passageiros por dia útil (METROBUS, 2016). 

Outro marco importante no sistema de transporte coletivo em Goiânia foi a adoção em 1988 

do Sistema Inteligente de Tarifação de Passageiros (SITPASS), o que gerou o fim da venda 

embarcada e consequentemente o fim do cobrador dentro dos veículos. Em 2005 o sistema 

adota a tarifa única para o serviço de transporte público da cidade, que permanece até os dias 

atuais. Em 2008 foi feito pela prefeitura de Goiânia um novo contrato de concessão no qual o 

sistema de transporte por ônibus foi concedido a quatro empresas (Rápido Araguaia, HP 

Transportes, Viação Reunidas e Cootego) e o serviço do BRT foi repassado a empresa pública 

estadual Metrobus. Simultaneamente ao processo de concessão criou-se a Rede Metropolitana 

de Transporte Coletivo – RMTC, que une as empresas que operam o transporte coletivo com 

órgãos do poder público e se constitui num marco para a organização da rede de transporte de 

maneira integrada na Região Metropolitana de Goiânia (SET, 2016). 

A organização da RMTC atende 18 munícipios da região metropolitana de Goiânia que 

abrangem uma área de 6576 km2. Operam no sistema 293 linhas de ônibus convencional e 10 

linhas de CITYBUS, veículos com capacidade menor e mais opções de conforto. O sistema é 

composto por 21 terminais de integração, que permitem aos usuários fazer integração entre 

diversas linhas utilizando uma tarifa-única e mais de 6400 pontos de embarque e 
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desembarque. O sistema está dividido em três arcos: leste, oeste e sul que possuem como 

ponto central o centro histórico da cidade (RMTC, 2018). 

 A Tabela 2.1 apresenta a quantidade de linhas, por tipo, em cada arco do sistema. 

Tabela 2.1 – Linhas da RMTC por tipo e arcos de operação 

Área Operacional Alimentadora Direto Eixo Expressa Semi-urbana Total 

Sul-Sudoeste 75 2 50 7 3 137 

Oeste-Noroeste 58 3 19 2 6 88 

Leste-Norte 39 - 16 1 6 62 

Eixo-Anhanguera - 2 4 - - 6 

TOTAL 172 7 89 10 15 293 

Fonte: RMTC, 2018 

A rede é hierarquizada de acordo com o sistema viário da cidade, sendo que nas vias 

secundárias, nas periferias, passam os ônibus das linhas alimentadoras, as linhas eixos 

circulam pelas vias arteriais e nas rodovias circulam as linhas semi-urbanas. É nas vias 

arteriais que estão os corredores de transporte coletivo, se destacando os Corredores Estrutural 

Leste-Oeste (na Avenida Anhanguera), Estrutural Norte-Sul (nas avenidas Goiás, 84, 90, 4ª 

Radial e Rio verde) e os corredores das avenidas 85, T-7, T-9, T-63, Universitária e Mutirão 

(RMTC, 2018). 

O Sistema de Transporte Público em Goiânia, assim como em grande parte do país vem 

sofrendo sucessivas quedas na demanda, após experimentar um período de incremento de 

demanda entre 2009 e 2011. A Figura 2.1 ilustra essa variação entre 2008 e 2015. Nesse 

período a queda mais significativa deu-se em 2014 para 2015 onde o declive foi de 7,15%.  

Figura 2.1 - Variação da demanda da RMTC de 2008 a 2015

 

Fonte: SET, 2016 
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Esse declínio do transporte coletivo agrava a já caótica situação da mobilidade nos grandes 

centros urbanos, visto que muitos dos passageiros que deixam o transporte coletivo acabam 

migrando para opções individuais de deslocamento. Para reverter essa tendência é necessário 

tornar o serviço de transporte coletivo atrativo. Um dos meios para isso é através da 

implantação de estruturas urbanas voltadas ao transporte coletivo, como a construção de vias 

preferenciais ou exclusivas e priorização do que é coletivo (SET, 2016).  

2.2. SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS 

2.2.1. Caracterização 

O Sistema de Bicicletas Públicas (SBP) consiste no aluguel ou empréstimo de bicicletas nos 

núcleos urbanos incentivados normalmente pelo poder público, sendo diferentes dos sistemas 

de aluguéis tradicionais, geralmente destinados às atividades de turismo e lazer, pois visa ser 

um serviço de mobilidade urbana cotidiano que garanta maior praticidade e rapidez (IDAE, 

2007 apud MELO, 2013b). 

O SPB possibilita basicamente o usufruto de bicicletas públicas alocadas em estações diversas 

espalhadas por uma cidade. O sistema pode funcionar manualmente, feito por pessoas que 

trabalhem no empréstimo e devolução ou ser automatizado, funcionando com cartões de 

inteligência ou através de serviços de mensagens curtas de telefone móvel, via SMS (Short 

Message Service) (MELO, 2013b). 

Vale salientar que as tarifas inerentes ao Sistema Público de Bicicletas costumam ser baixas, 

como forma de incentivo à realização de viagens, especialmente as de curta distância. Desse 

modo, ele pode ser caracterizado por apresentar: baixo custo, alta concentração de estações e 

operações durante todo o dia (COOPER, 2009). 

2.2.2.  Evolução Histórica 

2.2.2.1. Primeira Geração 

O surgimento do modelo de bicicletas compartilhadas data do século XX, sendo as cidades 

europeias as pioneiras. Das quais as que mais se destacaram foram: Witte Fietsen (Holanda, 
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1965); Vélos Jaunes (França, 1974); Green Bike Schemes (Inglaterra, 1993) (MIDGLEY, 

2009; SHAHEEN, 2010). 

 A primeira geração de bicicletas públicas ficou caracterizada por disponibilizar um sistema 

público, gratuito e com bicicletas pintadas com a mesma cor, disponibilizadas em locais de 

grande circulação de pessoas, em geral no centro das cidades, de modo que fossem utilizadas 

e deixadas em outro local para que outra pessoa pudesse utilizar. Entretanto, esse modelo não 

prosperou devido aos precoces furtos e danos às bicicletas. 

A América do Norte também se inseriu no contexto da Primeira Geração, ainda que 

tardiamente. Nesse contexto, destacaram-se programas como Yellow Bike (Oregon, 1994) e o 

Green Bike Program (Colorado, 1995) (O’KEEFE; SHAHEEN, 2010). 

2.2.2.2. Segunda Geração 

Os problemas da Primeira Geração dos sistemas de compartilhamento de bicicletas estavam 

relacionados aos furtos e mal-uso pelos usuários. Nesse contexto, surge a Segunda Geração, 

trazendo novas características para os SBPs, quais sejam (MELO, 2013; SHAHEEN, 2010): 

• As bicicletas do SPB possuíam cores e designs próprios; 

• Havia estações feitas especificamente para a alocação e devolução das bicicletas; 

• Exigiam-se pequenos depósitos em dinheiro para o uso das bicicletas;  

• Serviço de rede, onde a bicicleta pode ser retirada de um local e devolvida em outro. 

Há vários programas da Segunda Geração, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. 

No continente europeu, destacam-se: o pioneiro Bycyken (Dinamarca, 1995); Bycycler 

(Noruega, 1996); City Bikes (Finlândia, 2000) e Bycykel (Dinamarca, 2005). Nos Estados 

Unidos, destacam-se: Yellow Bike Project (Minnesota, 1996); Olympia Bike Library 

(Whashington, 1996); Yellow Bike (Texas, 1997); Freewheels (Nova Jersey, 1998) e Decatur 

Yellow Bikes (Geórgia, 2002).  

Apesar de ter prosperado em várias cidades, a Segunda Geração de SPBs ainda se apresentava 

falha por não ter: um controle eficiente do paradeiro das bicicletas; um meio que limitasse o 

tempo de uso; a identificação do usuário. 
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2.2.2.3. Terceira Geração 

Os problemas da Segunda Geração subsidiaram a chamada Terceira Geração, marcada pela 

inserção de tecnologias que melhoravam a segurança dos SPBs e permitiam o planejamento 

antecipado da viagem e formas de pagamentos diversificadas. Dessa forma, observam-se as 

seguintes características da Terceira Geração do SPB (MELO, 2013; SHAHEEN, 2010): 

• Bicicletas distinguíveis por cor e com espaços para marca ou propaganda, pneus com 

borracha sólida, estrutura metálica resistente e banco ajustável;  

• Estações com encaixes, onde as bicicletas encontravam-se travadas;  

• Uso de tecnologia para facilitar a retirada e a devolução das bicicletas, bem como 

sistemas tátil-visuais do mapa da cidade com as localizações das estações e a disponibilidade 

de bicicletas; 

• Estações estrategicamente localizadas próximas a estações e terminais de trens e 

ônibus, grandes centros econômico-financeiros, locais turísticos ou em áreas de grande 

tráfego;  

• Uso de cartões magnéticos ou cartões inteligentes, bem como de um sistema de 

telecomunicação ligado a um computador central e com Identificação por Frequência de 

Rádio (IDFR), fornecedores de maiores detalhes sobre os quantitativos de bicicletas nas 

estações e a localização das mesmas.  

Dentre os exemplos de programas da Terceira Geração, pode-se destacar: Bikeabout 

(Inglaterra, 1996); Vèlo à la Carte (França, 1998); Velo’v (França, 2005); Vélib’ (França, 

2007);  Vélos Jaunes (França, 2008);  TownBike (Singapura, 1999); Taito Bicycle Sharing 

Experiment (Japão, 2002); HZ Bike (China, 2008), SmartBikeDC (EUA, 2008), Youbike 

(Taiwan, 2009) (BÜRHRMANN, 2007; DeMaio, 2009; ROSIAK, 2010; SHAHEEN, 2010; 

MELO, 2013). 
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2.2.2.4. Quarta Geração 

Atualmente, existem modelos classificados como de quarta geração e que assim como os da 

terceira são marcados pelo uso da tecnologia avançada para o gerenciamento do sistema, mas 

com mais eficiência (CADURIN, 2016). 

As principais características da quarta geração são (MELO, 2013): 

• Implementação de bicicletas elétricas, que permitem maior acessibilidade e equipadas 

com a tecnologia Global Positioning System (GPS); 

• Estações fixas ou flexíveis, podendo, em alguns casos, serem movidas de local. Muitas 

vezes são equipadas com painéis solares que abastecem as bicicletas com energia para seu 

funcionamento; 

• Implantação de telas sensíveis ao toque nas estações para a retirada e a devolução de 

bicicletas ou o uso de aplicativos para smartphones em tempo real para o mesmo fim; 

• Estabelecimentos de mecanismos facilitadores do uso, tais como: mapas digitais nas 

estações e formas variadas de pagamento; 

• Integração do Sistema Público de Bicicletas com outros modais, especialmente com os 

Sistemas Públicos Motorizados, através de cartões inteligentes ou recarregáveis.  

Como programas da Quarta Geração, pode-se destacar o canadense BIXI e o alemão Call a 

bike, que serviu de modelo para outras cidades alemãs (SHAHEEN, 2010; MELO, 2013). 

2.2.3. Exemplos 

2.2.3.1. Bike Rio (Rio de Janeiro) 

O Sistema de Bicicletas Bike Rio é um projeto de sustentabilidade da prefeitura do Rio de 

Janeiro em que as bicicletas estão disponibilizadas em pontos estratégicos da cidade, tendo 

como objetivo introduzir a bicicleta como modal de transporte público saudável e não 

poluente (CENTRO EMPRESARIAL MOURISCO, 2015). 
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O sistema contava com 70 estações e 700 bicicletas disponíveis para os usuários até fevereiro 

de 2018, passando por uma modernização e ampliação até abril deste mesmo ano, realizada 

pela empresa Tembici e com o patrocínio do banco Itaú, resultando em um total de 260 

estações e 2600 bicicletas (ITAU UNIBANCO S.A, 2018). 

As medidas de ampliação e modernização trazem novidades para todo o sistema, que passa a 

contar com as seguintes características (ITAU UNIBANCO S.A, 2018): 

• Nas bicicletas: design mais moderno e exclusivo para compartilhamento, sendo leves 

ergonômicas e robustas; cesto adaptável para o tamanho da bagagem de mão do ciclista, sem 

acumular água ou sujeira; cobre-corrente, que protege a roupa do ciclista; banco confortável e 

ajustável; configuração de marchas para três velocidades; refletores traseiros e frontais com 

sistema de iluminação “Dynamo”; dispositivo de trava com sistema antifurto; entre outros. 

• Nas estações: abastecimento por painéis solares que permite autossuficiência 

energética (para eventuais bicicletas elétricas); média de 18 vagas por estação; quiosques com 

interface de pagamento digital, com comunicação sem fio que agiliza o processamento de 

pagamentos e a transmissão de dados; entre outros. 

• No aplicativo, pode-se: planejar o passeio, pagar e desbloquear a bicicleta com o 

código gerado; encontrar as estações mais próximas; encontrar as bicicletas disponíveis por 

pontos de devolução livres; marcar as estações favoritas; encontrar rotas para os destinos com 

informações de distância e elevação; registrar as viagens com o GPS; entre outros.  

A retirada das bicicletas das estações pode ser feita através do cartão Bike Rio, bastando 

inserir o cartão na vaga da bicicleta escolhida, ou utilizando o aplicativo Bike Itaú, bastando 

digitar o código gerado pelo aplicativo na vaga da bicicleta escolhida. Cada viagem feita pelo 

usuário deve ter duração máxima de 60 minutos, podendo-se realizar viagens ilimitadas com 

essa duração dentro do prazo de validade do plano contratado, cujos valores e durações 

encontram-se na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Valores e validades do Bike Rio 

PASSE VALOR (R$) VALIDADE 

Diário 5,00 24 horas 

Mensal 10,00 30 dias 

Fonte: ITAU UNIBANCO S.A, 2018 
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2.2.3.2. Bicicletar e Bicicleta Integrada (Fortaleza) 

A introdução da bicicleta como modal de transporte público em Fortaleza - CE é facilitada 

pelas expansões realizadas nos últimos anos na malha viária, que saltou de 68,2 km, no ano de 

2012, para 221,4 km, em 2018, o que representa um crescimento de 224%. Atualmente, a rede 

cicloviária da capital cearense é composta por 101,5 km de ciclovias, 115,8 km de ciclofaixas, 

4 km de ciclorrotas e 0,1 km de passeio compartilhado (PREFEITURA DE FORTALEZA, 

2018). 

A Prefeitura de Fortaleza criou o Sistema de Bicicletas Públicas Bicicletar, um projeto 

operado pela empresa Serttel e com apoio da Unimed Fortaleza, que visa oferecer à cidade 

uma opção de transporte sustentável e não poluente (BICICLETAR, 2018). 

O sistema é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via 

wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, onde os 

clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na 

mesma ou em outras estações (BICICLETAR, 2018). 

Para utilizar o serviço, o usuário deve realizar um cadastro no site do projeto 

(www.bicicletar.com.br) ou pelo aplicativo Bicicletar. O Projeto Bicicletar oferece duas 

maneiras de se adquirir Passes e retirar as bicicletas das estações, que podem ser feitas pelo 

site ou através do aplicativo, no menu “Passe”. Para efetuar a aquisição dos passes, o usuário 

deve optar por um dos quatro planos de uso disponíveis, cujos valores e validades encontram-

se na Tabela 2.3 (BICICLETAR, 2018). 

Tabela 2.3 – Valores e validades do Bicicletar 

PASSE VALOR (R$) VALIDADE 

Diário 5,00 24 horas 

Mensal 10,00 30 dias 

Anual 60,00 1 ano 

Anual (com Bilhete Único) 0,00 1 ano 

Fonte: BICICLETAR, 2018 

A cidade de Fortaleza conta ainda com o Programa Bicicletas Integradas, também operado 

pela empresa Serttel, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 
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Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza 

(PAITT), e que tem foco na integração com o transporte público, sendo o primeiro no Brasil 

destinado a essa finalidade. O sistema promove a integração entre modais de transporte público da 

cidade ao colocar grandes estações de bicicletas compartilhadas próximas a estações de transporte 

coletivo por ônibus e com cadastro pelo Bilhete Único (PREFEITURA DE FORTALEZA, 

2018). 

Iniciado em junho de 2016, o Programa Bicicletas Integradas conta com cinco estações 

oferecendo um total de 250 bicicletas distribuídas pelos Terminais de Ônibus dos bairros 

Conjunto Ceará, Messejana, Siqueira, Papicu e Parangaba. Ao longo do período 

compreendido entre a inauguração do programa e o dia 23/11/2017, o sistema foi responsável 

por 52555 viagens e recebeu 4797 cadastros (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018). 

Para ter acesso às bicicletas do Programa Bicicletas Integradas, o usuário deve realizar um 

cadastro presencial no Posto de Cadastramento do Terminal onde possui as estações do 

projeto. A retirada da bicicleta pode ser feita através do Bilhete Único cadastrado, 

encostando-o no totem da estação, ou por meio do aplicativo Bicicleta Integrada. O usuário 

pode ficar com a bicicleta por um prazo máximo de 14 horas seguidos, sendo que as retiradas 

podem ser realizadas entre as 05:00 horas e as 23:59 horas, de qualquer dia da semana, e as 

devoluções podem ser realizadas em qualquer horário (BICICLETA INTEGRADA, 2018). 

2.2.3.3. Call a bike (Alemanha) 

O Call a bike é um sistema de bicicletas públicas criado em Munique em 2001 pela 

companhia ferroviária Deustsche Bahn e tinha como objetivo inicial permitir que os usuários 

do transporte público de trens pudessem utilizar as bicicletas entre as estações de trem e os 

seus destinos, acelerando os deslocamentos e incentivando a integração entre os modais, 

embora permitisse que qualquer usuário pudesse utilizá-lo (MELO, 2013; DEUTSCHE 

BAHN, 2018). 

Atualmente, o sistema abrange várias cidades da Alemanha, contando com mais de 13000 

bicicletas no total e funcionando 24 horas por dia. O programa faz o uso de smartphones e de 

uma sofisticada tecnologia no empréstimo e na devolução de bicicletas. O grande diferencial 

do sistema é que, apesar de contar com estações físicas, as bicicletas podem ser deixadas em 

qualquer esquina da região central de Munique para que outra pessoa possa utilizá-la, em uma 
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área delimitada pela empresa que gerencia o sistema. Isso é possível graças a um sistema de 

travamento controlado por uma rede sem fio que as bicicletas possuem (MELO, 2013; 

DEUTSCHE BAHN, 2018). 

Vale salientar a possibilidade de se carregar as bicicletas dentro dos trens que cortam a 

Alemanha e até mesmo para viagens internacionais pela Europa. Muitos trens locais têm 

vagões equipados com compartimentos multiuso para ciclistas, com símbolos espalhados nas 

estações indicando as áreas de entrada, os caminhos e os espaços de estacionamentos 

especialmente destinados às bicicletas, que são transportadas suspensas ou em pé. Em geral, 

esses compartimentos estão localizados no início ou no final do trem, como forma de impedir 

que as bicicletas atrapalhem o fluxo de passageiros (DEUTSCHE BAHN, 2018). 

Entretanto, para se levar as bicicletas no interior dos trens existem diferentes regras a 

depender da companhia que opera os trens e das cidades onde se encontra. Em muitos casos, é 

preciso realizar uma reserva antecipada para o transporte (especialmente em viagens a longa 

distância) e há horários especificados para o transporte de bicicletas, sendo os horários de 

pico, geralmente proibidos (DEUTSCHE BAHN, 2018). 

2.3. A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETA 

COMPARTILHADA COM O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO 

De uma maneira em geral, os sistemas de compartilhamento de bicicletas têm por objetivo o 

aumento da mobilidade, a melhoria da qualidade do ar e a redução do tráfego nas cidades 

(SOARES, 2013). 

Para que a bicicleta seja elemento essencial na mobilidade urbana é importante a 

intermodalidade com os demais meios de transporte (MELO, 2013). 

A intermodalidade é um conceito que procura combinar mais de um modal de transporte, cada 

qual com sua característica (seja em capacidade de carga, velocidade e custos), em uma 

mesma operação integrada de transportes (MARQUEZ, 2006). 

No transporte de passageiros, a intermodalidade visa facilitar as conexões com outros modais 

de transporte, podendo, para isso, abranger o pagamento de tarifas únicas, através da 
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aquisição de bilhetes que possam ser utilizados em diferentes meios de transporte 

(MARQUEZ, 2006). 

Nesse contexto, nota-se que através da intermodalidade a bicicleta consegue potencializar o 

sistema de transporte como um todo, permitindo o alcance de destinos ainda mais longínquos 

da origem. A forma mais eficaz de intermodalidade da bicicleta com outros modos acontece 

entre ela e o transporte coletivo (MELO, 2013). 

Existem dois tipos de intermodalidade entre a bicicleta e o transporte coletivo: a integração, 

que é feita através de equipamentos de transferência intermodal como, por exemplo, a 

existência de bicicletários em terminais de ônibus ou estações de metrô e a interpenetração, 

que consiste no transporte da própria bicicleta pelos outros meios de transporte (PEZZUTO, 

2003; MELO, 2013). 

A integração da bicicleta com o transporte coletivo pode acontecer de duas maneiras. Na 

primeira, o usuário é o proprietário da bicicleta e arca com os custos para deixa-la em um 

bicicletário somados à tarifa do outro modal. Na segunda, a bicicleta é parte do sistema de 

transporte público e o usuário arca com as tarifas de seu uso e do outro modal. Neste caso, a 

bicicleta é devolvida a uma estação após o uso. 

Já a interpenetração é o tipo de intermodalidade em que o usuário transporta a bicicleta 

consigo no outro modal integrante do transporte coletivo, podendo ou não pagar uma tarifa 

diferenciada por isso.  

2.4.  O USO DA BICICLETA 

2.4.1. Vantagens do uso da bicicleta 

A utilização da bicicleta como meio de transporte reflete diretamente na saúde das pessoas, 

ajudando os usuários a manterem-se saudáveis e , economicamente, reduzindo os gastos com 

combustíveis, manutenção e seguro, custos intrínsecos à posse do transporte motorizado 

(ESTEVAN, 2014). Mas, além dos benefícios individuais, pode-se citar os benefícios que a 

inserção da bicicleta em um sistema de transporte urbano pode trazer à coletividade e ao 

município.   
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2.4.1.1. Benefícios para a coletividade 

A enumeração dos benefícios trazidos pelo uso da bicicleta dificilmente será exaurida, tendo 

em vista a diversidade da natureza dos mesmos. Desse modo, pode-se citar os de natureza 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2000): 

• Econômica: redução dos gastos familiares destinados aos automóveis, redução do 

tempo perdido em congestionamentos, redução dos custos médicos relacionados ao 

sedentarismo; 

• Política: redução da dependência energética, principalmente em relação aos 

combustíveis não-renováveis; 

• Social: ampliação do acesso à mobilidade, maior autonomia e acessibilidade tanto para 

os jovens quanto para a terceira idade; 

• Ecológica: redução dos gases poluentes resultantes da combustão liberados pelos 

veículos motorizados; 

2.4.1.2. Benefícios para o município 

No tocante aos municípios, os benefícios da bicicleta à população estão diretamente ligados à 

qualidade de vida, qualidade do ambiente e às economias geradas a longo prazo (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2000): 

• Redução dos congestionamentos nas vias urbanas em virtude da diminuição da 

quantidade de automóveis em circulação nas ruas, o que seria explicado pela troca do 

automóvel pela bicicleta ou pela associação da bicicleta com o transporte coletivo da cidade; 

• Redução da necessidade de espaços para estacionamentos, da construção de novas 

infraestruturas viárias e dos custos derivados da degradação rodoviária, o que poderia 

direcionar os recursos financeiros para as áreas de habitação, comércio, lazer e cultura;  

• Melhoria da qualidade de vida e do ambiente na cidade com a redução da poluição do 

ar e da poluição sonora, o que atrairia habitações familiares para as regiões centrais; 
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• A redução do tráfego de automóveis aumentaria a fluidez e, consequentemente, o 

poder de atração dos transportes públicos. 

2.4.2. DESVANTAGENS DO USO DA BICICLETA 

Apesar dos vários atributos positivos, a bicicleta possui alguns fatores desfavoráveis, os quais 

são enumerados a seguir (BRASIL, 2007): 

• Raio de ações limitado: essa limitação é característica do próprio meio de propulsão 

do veículo, que é o esforço físico do usuário, sendo considerado aceitável um “limite teórico” 

de 7,5 km. A definição desse raio varia com as características físicas de cada pessoa e de 

características da cidade, tais como: topografia, clima, infraestrutura viária e condições de 

tráfego. O raio de ação da bicicleta deixa de ser um elemento negativo quando se tem 

integração ou interpenetração da bicicleta aos demais modos de transporte. 

• Sensibilidade às rampas: a trajetória dos ciclistas sofre considerável influência das 

ondulações e das topografias acidentadas, que acabam por desestimular o uso da bicicleta. 

Estudos holandeses indicam, por exemplo, que para um desnível de 4 m a inclinação máxima 

indicada seria 5%. Desse modo, um desnível maior exigiria uma inclinação ainda menor. 

• Exposições a intempéries e à poluição: dos usuários de veículos nas vias, os ciclistas 

são os mais expostos às intempéries. No Brasil, nota-se o intenso frio na estação de inverno, 

especialmente no centro-sul do país, e a intensa insolação e calor nas regiões Norte e 

Nordeste. Destaca-se também as chuvas que, anualmente, atingem todas as regiões do país. 

• Vulnerabilidade física do ciclista: refere-se à baixa segurança no tráfego, pois a 

bicicleta por si só deixa o usuário vulnerável. Soma-se a isso a imprudência e negligência dos 

próprios ciclistas e dos condutores dos demais veículos. Há ainda o preconceito dos 

motoristas, principalmente os de veículos pesados, com a prioridade que a legislação dá aos 

ciclistas para o uso das vias. 

• Vulnerabilidade ao furto: esse fator deve-se principalmente à inexistência de locais 

apropriados e seguros onde se possa deixar as bicicletas. Isso é agravado ainda pela ausência 

de estacionamentos para bicicletas nos terminais de transporte coletivo, que além de evitar 

furtos, permitiria integração. 
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2.5. PERFIL DO CICLISTA BRASILEIRO 

Os dados aqui apresentados foram coletados pela Parceria Nacional pela Mobilidade por 

Bicicleta (2015), esse trabalho contou com a integração de várias ONG’s. A Pesquisa 

Nacional sobre o Perfil do Ciclista Brasileiro foi realizada em 10 cidades e está disponível no 

documento “Perfil do Ciclista Brasileiro”. 

Para 88,1% dos usuários de bicicleta no Brasil esta é utilizada em deslocamentos para o 

trabalho, 76% a utilizam para lazer, 59,2% para compras e 30,5% para ir para a escola ou 

faculdade. O perfil desse usuário é de pessoas com renda de 1 a 2 salários mínimos (30% dos 

entrevistados) e com idade entre 25 e 34 anos (34,3% da amostra). 70,3% levam no máximo 

30 minutos em suas viagens, 61,8% utilizam a bicicleta como meio de transporte a menos de 

5 anos, 73,6% pedalam 5 dias ou mais por semana. 

Um dado de grande relevância para este trabalho é que apenas 26,4% utilizam a bicicleta em 

combinação com outro modo de transporte, o que revela que a integração da bicicleta com 

outros modais ainda não é uma prática comum para os usuários desse modal. 

Essa pesquisa mostra ainda que a maioria dos usuários começaram a utilizar bicicleta como 

modo de transporte urbano por uma questão de rapidez e praticidade. O mesmo motivo é 

apontado por 44,6% como o motivador para continuar pedalando. Esses dados detalhados 

estão compilados na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Motivação para começar e continuar pedalando 

Fator 

Motivo para começar a utilizar a 

bicicleta como modo de transporte 

urbano (%) 

Motivo para 

continuar pedalando 

(%) 

Preocupação ambiental 2,2 3,4 

Custo 19,6 17,7 

Rapidez/praticidade 42,9 44,6 

Saúde 24,2 25,9 

Outros 10,5 7,8 

Fonte: PARCERIA NACIONAL PELA MOBILIDADE POR BICICLETA, 2015 
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A Tabela 2.5 apresenta os fatores apontados como principal problema enfrentado no dia-a-dia 

pelos ciclistas. 

Tabela 2.5 - Principais problemas encontrados no dia-a-dia 

Fator % 

Falta de Infraestrutura adequada 26,6 

Falta de respeito dos condutores motorizados 34,6 

Falta de segurança no trânsito 22,7 

Falta de segurança pública 7,4 

Falta de sinalização 3,3 

Outros 4,6 

Fonte: PARCERIA NACIONAL PELA MOBILIDADE POR BICICLETA, 2015 

A Tabela 2.6 apresenta o motivo considerado pelos ciclistas como principal que fariam estes 

pedalarem mais. 

Tabela 2.6 - Motivos que fariam pedalar mais 

Fator % 

Mais infraestrutura cicloviária 50,0 

Mais segurança contra assalto 11,8 

Mais segurança no trânsito 21,5 

Melhor estacionamento para bicicletas 5,9 

Ruas e ciclovias mais arborizadas 4,7 

Outros 5,7 

Fonte: PARCERIA NACIONAL PELA MOBILIDADE POR BICICLETA, 2015 

Em resumo, os ciclistas brasileiros não são motivados pela preocupação ambiental, mas 

preocupam-se sim, em seu cotidiano, com a falta de respeito dos condutores motorizados, a 

falta de infraestrutura e a insegurança no trânsito. E o que faria com que esse ciclista 

pedalasse mais seria, principalmente, a disponibilidade de uma maior infraestrutura 

cicloviária. 

2.6. FATORES QUE INFLUENCIAM NO USO DA BICICLETA 

Para a realização desta pesquisa é necessário identificar e definir os fatores que influenciam 

no uso da bicicleta como meio de deslocamento e aqueles que desestimulam os não usuários 

ao seu uso. Diversos pesquisadores se empenharam em classificar esses fatores. Um dos 
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estudos que conta com maior respaldo em pesquisas sobre esse tema é o realizado pela 

Federal Highway Administration (FHWA) em 2002. Esse órgão, que é subordinado ao 

Departamento de Transporte do Estados Unidos (U. S. Department of Transportation), 

realizou uma extensa pesquisa visando levantar as razões que levam e as que não levam os 

modos não motorizados (bicicleta e a pé) a serem utilizados mais extensivamente como 

modos de transporte. Nessa pesquisa são caracterizadas três etapas que levam à escolha da 

bicicleta para viagens de trabalho. Essas etapas estão indicadas na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 - Etapas do processo de escolha 

Etapas Fatores 

Considerações iniciais 

Distância e tempo de viagem 

Responsabilidades familiares 

Valores e atitudes do indivíduo 

Exigências do trabalho 

Avaliação das barreiras na viagem 

Facilidade de acesso 

Características das rotas 

Segurança no tráfego 

Clima 

Avaliação das barreiras no destino 

Estacionamento para bicicletas 

Vestiários e Chuveiros 

Incentivo do empregador 

Aceitação pelos colegas 

Fonte: FHWA, 1992 

Os fatores apresentados na Tabela 2.7 foram ainda divididos, pelo mesmo estudo, em dois 

grupos: fatores subjetivos e pessoais e fatores objetivos. Esses fatores e uma breve explicação 

sobre cada um deles de acordo com a FHWA estão apresentados a seguir. 

2.6.1. Fatores subjetivos e pessoais 

Distância: Cada indivíduo determina, baseado em características pessoais, quais distâncias 

são adequadas ou não ao uso de meios não-motorizados. Essa decisão em geral é influenciada 

por características como as condições físicas, as percepções quanto a distância e o tipo da 

viagem que se pretende fazer (FHWA, 1992). 

Segurança no tráfego: Esse fator está ligado à percepção que cada indivíduo faz dos riscos 

inerentes ao uso das bicicletas em vias públicas. Assim, por exemplo, a existência ou não e o 
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respeito dos demais motoristas às ciclovias ou ciclofaixas influenciam nessa decisão (FHWA, 

1992). 

Conveniência: A conveniência está relacionada a fatores como conforto, confiabilidade, 

tempo de viagem e facilidade de acesso (FHWA, 1992). 

Custo: É um importante fator na tomada de decisão, no entanto muitas vezes os cálculos 

feitos pelos usuários para definir os custos de cada tipo de modo de transporte são 

equivocados por não levar em conta todos os fatores que impactam em seus custos (FHWA, 

1992). 

Valorização do tempo: É um dos fatores mais levados em conta pelos usuários, visto que 

alguém que valoriza o tempo com uma importância muito grande, na maioria das vezes, irá 

descartar os modos não motorizados como uma opção viável (FHWA, 1992).  

Valorização dos exercícios físicos: Um dos fatores em geral mais associados ao uso da 

bicicleta são os benefícios físicos que a este modal estão associados. No entanto, normalmente 

esse fator não é decisivo na escolha do modo de transporte (FHWA, 1992). 

Condições físicas: Pessoas de meia-idade e mais velhas tendem a não considerar o uso da 

bicicleta para seus deslocamentos por se considerarem fisicamente incapazes para tanto 

(FHWA, 1992). 

Circunstâncias familiares: A necessidade de deixar crianças na escola, de fazer serviços 

domésticos durante a viagem (realizar compras, levar roupas para lavar, etc.) dentre outros 

podem desestimular o uso da bicicleta para os deslocamentos rotineiros (FHWA, 1992). 

Hábitos: A inércia pode ser determinante para a mudança de meio de transporte, visto que é 

necessário algum motivo realmente convincente para fazer alguém optar por mudar o seu 

meio de transporte (FHWA, 1992). 

Atitudes e valores individuais: Algumas pessoas que optam pelo uso da bicicleta o fazem 

influenciados por valores pessoais (como preocupações com a questão ambiental). No 

entanto, esse fator também não é em geral um dos mais importantes para a decisão (FHWA, 

1992). 
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Aceitabilidade social: Entre alguns grupos sociais e profissionais o uso da bicicleta, 

principalmente para os deslocamentos ao trabalho, não são bem vistos. Um exemplo são 

aquelas profissões onde os tipos de vestimenta exigida são apontados como motivo pelo não 

uso da bicicleta (FHWA, 1992). 

2.6.2. Fatores objetivos 

Os fatores objetivos são divididos em dois grupos: fatores ambientais e características da 

infraestrutura. 

Fatores ambientais: São o clima (que em geral é um motivo mais sazonal, devido às chuvas 

e outras intempéries) e a topografia (regiões com uma topografia muito acidentada tendem a 

desestimular o uso de bicicletas) (FHWA, 1992). 

Características da infraestrutura: São os fatores ligados à infraestrutura de transportes que 

influenciam na escolha ou não da bicicleta como meio de transportes. As principais 

infraestruturas relacionadas são a existência de ciclovias e calçadas, a acessibilidade e a 

continuidade das rotas e a disponibilidade de alternativas de transporte (FHWA, 1992). 

Vale enfatizar, assim como PROVIDELO (2010), que os fatores levantados pela FHWA 

levam em conta a realidade americana do início da década de 90, portanto pode ser necessário 

adequar a realidade da cidade de Goiânia nos tempos atuais. Para isso será aplicada uma 

pesquisa piloto, que servirá para apontar quais parâmetros dentre os apontados anteriormente 

não são adequados para a realidade deste estudo e quais outros parâmetros devem ser 

considerados. A revisão bibliográfica também fornecerá subsídios para essa adequação.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia a ser utilizada para atingir os objetivos deste 

trabalho. Com os métodos aqui apresentados, busca-se encontrar os meios mais adequados 

para avaliar a percepção dos usuários e dos usuários em potencial do sistema GynDebike. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa por meio de questionários quantitativos descritivos, que 

se encontram no Apêncie A, aplicados aos usuários do GynDebike e dos terminais de 

transporte coletivo por ônibus. Para isso foram definidas amostras que forneciam o número de 

usuários a serem entrevistados. Os questionários aplicados foram tabulados e analisados 

utilizando o Método dos Intervalos Sucessivos (MIS) e a Análise Fatorial. 

3.1.  AMOSTRAGEM 

A amostragem será do tipo aleatória simples, ou seja, qualquer pessoa que esteja sendo 

considerada nessa pesquisa (usuária ou usuária em potencial) tem a mesma probabilidade de 

ser selecionada (RIBEIRO, 2006). 

Considerando que a amostra a ser utilizada terá um valor maior ou igual a 5% do tamanho da 

população a ser considerada, caracterizando uma população finita, utiliza-se a Equação 3.1 

para determinação do tamanho da amostra (LEVINE, 2000): 

n = 
N * Z2 * p * ( 1 - p )

( N - 1 ) * e
2
 + Z2 * p * ( 1 - p )

            (3.1) 

Onde:  

n é o tamanho da amostra que queremos calcular;  

N é o tamanho do universo;  

Z é o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado. Em 

função do nível de confiança que buscamos, usaremos um valor determinado que é dado pela 

forma da distribuição de Gauss;  

p é a proporção que esperamos encontrar, isto é, a probabilidade do evento; e 
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e é a margem de erro máximo que eu quero admitir; 

Para cálculo, o valor N é diferente quando levamos em conta usuários e usuários em 

potencial, como foi definido em itens anteriores, e será determinado por dia. O valor de Z 

utilizado será de 1,96 que é o valor encontrado na curva de Gauss para distribuição normal 

considerando um nível de confiança de 95%. A probabilidade do evento (p) é 50% e a 

margem de erro a ser admitida nessa pesquisa (e) será de 5%. 

3.2. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Conforme mencionado o método deve se adequar aos objetivos, assim a pesquisa 

desenvolvida tem caráter quantitativo descritivo. Os dados foram coletados em campo por 

meio de aplicação de questionário. 

Os questionamentos das entrevistas foram elaborados levando em conta os fatores que 

influenciam no uso da bicicleta baseado em estudos anteriores, apresentados na revisão 

bibliográfica. De acordo com AMARO (2005) algumas das principais vantagens desse tipo de 

questão é que se consegue respostas mais uniformes, o que gera maior rapidez e simplificação 

no momento de análise dessas respostas e maior agilidade no momento de entrevista. 

As questões são fechadas e foram elaboradas segundo a escala de Likert. Esse método é um 

dos mais utilizados em questionários onde se pretende medir atitudes e/ou comportamento de 

um indivíduo ou grupo de indivíduos. Essa escala desenvolvida por Rensis Likert em 1932 

possui grande confiabilidade entre pesquisadores, um dos motivos que explica sua larga 

utilização e permite, não apenas, medir a concordância do entrevistado em relação à pergunta 

proposta, mas também seu grau de concordância com esta. Para isso utiliza uma escala que 

varia da discordância total até a concordância total com a afirmação feita pelo pesquisador. A 

escala proposta originalmente por Rensis Likert era dividida em 5 níveis, cada nível recebe 

uma pontuação que quantifica o grau de concordância (JÚNIOR, 2014). O modelo proposto 

por Likert bem como a pontuação atribuída a cada resposta estão apresentadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Pontuação da Escala Likert 

Resposta Pontuação atribuída 

Discordo totalmente 1 

Discordo parcialmente 2 

Não concordo nem discordo 3 

Concordo parcialmente 4 

Concordo totalmente 5 

Fonte: JÚNIOR, 2014 

Segundo Costa (2011, apud JÚNIOR, 2014) a principal vantagem desse método é que ele 

facilita a resposta pelo entrevistado, visto que este deve apenas expressar seu grau de 

concordância com a questão abordada. 

3.3. ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

Outra metodologia aplicada nesse trabalho para tratamento e análise dos dados obtidos foi a 

Análise Fatorial. Essa técnica multivariada de análise de dados foi escolhida por fornecer 

meios que tornam possível analisar as estruturas de correlação entre as variáveis, isso é feito 

através da definição de fatores, que são os conjuntos de variáveis que possuem grande 

interrelação. Além disso, a Análise Fatorial gera uma sintetização e resumo dos dados 

gerando ao pesquisador a possibilidade de compreender a relação entre as variáveis (HAIR et 

al, 2009). 

Uma Análise Fatorial pode ser confirmatória ou exploratória. No presente trabalho utilizou-se 

a confirmatória, pois essa lida com modelos que permitem buscar relações entre as variáveis 

estudadas. A análise confirmatória tem como característica ser orientada por uma hipótese, ao 

passo que a análise exploratória exige uma predefinição de todos os aspectos que podem ser 

obtidos com o modelo confirmatória. Esse tipo de análise fatorial vem sendo amplamente 

utilizado em pesquisas por ser adequar bem às perguntas que em geral são utilizadas em 

pesquisas nas mais diversas áreas. Alguns dos usos mais comuns da Análise Fatorial 

Confirmatória são em avaliações psicométricas de instrumentos de pesquisas, na validação de 

constructos e na avaliação da invariância de medidas (BROWN, 2006). 

Nesse trabalho foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

desenvolvido pela IBM. A vantagem de utilizar esse software é que ele gera de maneira 

descomplicada as correlações e teste que se pretende realizar. Um desses testes é o da medida 
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de Kayser-Meyer-Olkin (KMO), esse valor serve para estimar se um par de variáveis pode ser 

explicado de maneira satisfatória pelas outras variáveis. Segundo FRIEL (2009 apud 

FIGUEIREDO; SILVA, 2010) os valores de KMO servem para interpretar os dados de acordo 

com a escala presente na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Escalas para interpretação do valor de KMO 

Valor de KMO 1,0 – 0,9 0,89 – 0,80 0,79 – 0,70 0,69 – 0,60 0,59 – 0,50 0,49 – 0 

Escala Excelente Bom Mediano Medíocre Ruim Inadequado 

Fonte: Figueiredo; Silva, 2010 

Outro teste realizado pelo SPSS foi o teste de esfericidade de Bartlett. Esse teste avalia se há 

significância de todas as correlações em uma matriz de correlações. A significância 

encontrada por esse teste deve ser pequena, considerando adequado que esse valor seja menor 

do que 0,05, o que indica que existem correlações suficientes entre as variáveis para que se 

prossiga com a análise (HAIR et al, 2009). 

Por fim o software calculou o valor de Alfa de Cronbach. Esse índice é um coeficiente de 

confiabilidade, ou seja, é utilizado para estimar a confiabilidade do questionário através da 

variância dos itens individualmente e da variância total do questionário (FREITAS, 2005). O 

nível de confiabilidade para valores de Alfa de Cronbach está apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Relação entre Alfa de Cronbach e confiabilidade 

Valor de α  1,0 – 0,9 0,89 – 0,75 0,79 – 0,70 0,74 – 0,60 0,59 – 0,30 0,30 – 0 

Confiabilidade Muito alta Alta Mediano Moderada Baixa Muito baixa 

Fonte: Freitas, 2005 

Espera-se que após a aplicação da Análise Fatorial Confirmatória possa-se agrupar as 

variáveis medidas pela escala Likert em fatores que as correlacionem. Será possível ainda 

encontrar os pesos de cada um desses fatores na visão dos entrevistados com a aplicação do 

Método dos Intervalos Sucessivos, descrito a seguir. Com esse agrupamento em fatores e a 

atribuição de pesos será possível entender o que o entrevistado mais considera na hora de 

utilizar os serviços de maneira integrada e qual a importância que este atribui para cada grupo 

de fatores medidos com esta pesquisa. Além disso, essa análise permitirá encontrar qual o 

nível de confiabilidade dos questionários, mostrando se é satisfatório ou o que deveria ser 

ajustado para alcançar uma maior confiabilidade. 



Análise de percepções sobre a integração do sistema de bicicletas compartilhadas (...) 40 

 
 

G. Q. BRITO; L. B. GOMES; M. R. RODRIGUES 

 

3.4. MÉTODO DOS INTERVALOS SUCESSIVOS 

A Escala Likert fornece dados em forma ordinal, que possibilita que seja conhecida a ordem 

de importância que os entrevistados atribuem a cada fator que integra a pesquisa. No entanto, 

através dessa escala não é possível conhecer o peso que se atribui a cada fator, ou seja, não é 

possível precisar diretamente quanto um fator é mais importante que o outro na opinião dos 

entrevistados (PROVIDELO,2010). 

No presente trabalho, para poder avaliar o grau de importância ou prioridade associado a cada 

fator, encontrado através da Análise Fatorial Confirmatória, será utilizado o Método dos 

Intervalos Sucessivos desenvolvido por Guilford. Este método tem como base escalas 

psicométricas para estimar as opiniões de indivíduos (PROVIDELO, 2011). Com a aplicação 

do Método dos Intervalos Sucessivos é possível considerar que a variável relacionada à 

escolha dos indivíduos segue uma distribuição de probabilidade normal. A partir disso estima-

se os valores das categorias a partir das frequências observadas (PROVIDELO, 2011). 

Segundo Providelo (2011) o primeiro passo para aplicação desse método é encontrar os 

limites inferior (z1j) e superior (z2j) da categoria. Isso pode ser feito mais facilmente utilizando 

a função “INV.NORMP.N” no software Microsoft Excel, a qual retorna o inverso da 

distribuição cumulativa normal padrão, aplicado a frequência acumulada da categoria 

anterior. Com esse valor é possível encontrar a ordenada do limite inferior (y1j) e superior 

(y2j) da categoria utilizando a Equação 3.2. 

𝑦𝑛𝑗 = 
1

√2𝜋
∗ 𝑒−0,5∗(𝑧𝑛𝑗)2

            (3.2) 

Onde:  

ynj é a ordenada do limite inferior (caso y1j) e superior (caso y2j) da categoria; 

znj é o limite inferior (caso z1j) e superior (caso z2j) da categoria; 

Após calcular a ordenada dos limites inferiores e superior pode-se estimar os valores das 

categorias utilizando a Equação 3.3 

𝑥𝑗 = 
𝑦1𝑗−𝑦2𝑗

𝑝𝑗
              (3.3) 

Onde:  
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xj é o valor estimado para a categoria; 

pj é a frequência relativa da categoria, que corresponde a relação entre a frequência de cada 

categoria sobre o total; 

A seguir, segundo Diniz (2017), é necessário ter certeza que todos os atributos medidos serão 

avaliados simultaneamente, em uma escala comum. Para tanto, usa-se como escala mais 

adequada de referência a obtida pela média das distâncias entre as categorias. Essa distância é 

calculada pela Equação 3.4. 

𝑑𝑗𝑗+1 = 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗              (3.4) 

Onde:  

djj+1 é a distância entre as categorias; 

xj e xj+1 são os valores da categoria e da categoria subsequente, respectivamente; 

Após isso é possível calcular a escala de referência acumulada pela Equação 3.5.  

𝐸𝑅𝐴𝐶𝑗 = 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑗 +  𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑗+1           (3.5) 

Onde:  

ERACj é a escala de referência acumulada; 

médiaj  é a média dos atributos das distâncias entre as categorias; 

Por fim, para facilitar a análise, as diferenças entre as escalas podem ser convertidas em uma 

outra escala que varia de 0 a 1 utilizando a Equação 3.6. 

𝑚′𝑗 = 
𝑚𝑗−𝑚𝑖𝑛(𝑚)

𝑚𝑎𝑥(𝑚)−𝑚𝑖𝑛(𝑚)
           (3.6) 

Onde:  

m'j é a diferença da escala convertida; 

mj  é a média da categoria j 

min(m) e max(m) são os valores mínimos e máximos entre todos os valores de mj. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO: GYNDEBIKE 

O sistema de bicicletas públicas e compartilhadas GynDebike surgiu na cidade de Goiânia no 

final do ano de 2016 como uma alternativa sustentável de transporte, representando um 

avanço da mobilidade urbana e promovendo a qualidade de vida da população goiana 

(PORTAL GOIANIA, 2016). 

O sistema conta com 15 estações inteligentes, distribuídas em lugares estratégicos da cidade. 

Inicialmente, cada uma conta com 10 bicicletas e duas vagas extras para receber bicicletas de 

outras localidades. Essas estações estão conectadas a uma central de operações através de uma 

rede sem fio e funcionam por energia solar (GRUPO SERTTEL, 2017). 

Para utilizar o serviço, o usuário deve realizar um cadastro no site do projeto 

(www.debikegoiania.com) ou pelo aplicativo. Em seguida, ele deve adquirir o passe através 

de pagamento por cartão de crédito. Este, por sua vez, pode ser diário, mensal, semestral ou 

anual (GRUPO SERTTEL, 2017), observe especificações do serviço na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Valores e validades dos passes do GynDebike 

PASSE VALOR (R$) VALIDADE 

Diário 4,00 24 horas 

Mensal 8,00 30 dias 

Semestral 35,00 6 meses 

Anual 70,00 1 ano 

Fonte: GRUPO SERTTEL, 2018 

Após adquirir o passe, o usuário deve ir até uma estação que tenha bicicletas disponíveis e 

através do aplicativo ou por ligação poderá retirar a bicicleta para seu uso. Neste momento 

será necessário informar o número da estação onde será realizada a retirada e o número da 

posição da bicicleta para que ela seja liberada. A devolução deverá ser realizada, de segunda a 

sábado, em até 60 minutos para que não seja cobrado um valor excedente, e em até 90 

minutos aos domingos e feriados; e pode ser feita em qualquer estação. Não é necessário que 

a bicicleta seja devolvida na mesma estação em que foi retirada (GRUPO SERTTEL, 2017). 
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O projeto é uma parceria entra a Prefeitura de Goiânia, responsável pelos processos de 

licitação e definição e concessão das localidades das estações, a empresa Serttel que cuidou 

do processo operacional e a Unimed, que é o maior patrocinador do serviço (PORTAL 

GOIANIA, 2016). 

4.1.  METODOLOGIA 

A pesquisa exploratória a ser executada com entrevistas será realizada para usuários do 

GynDebike e para usuários considerados potenciais deste serviço. O primeiro passo a ser 

realizado é a definição das amostras, isto é, elucidar quem e quantos são os usuários de 

interesse e assim chegar a quantas entrevistas devem ser realizadas. 

4.1.1. CÁLCULO AMOSTRAL 

4.1.1.1. Definição de usuários  

Foi fornecido pelo Grupo Serttel um Relatório de Utilização a respeito de sistema GynDebike 

no mês de outubro de 2017 que será utilizado para definição da amostra. Este relatório mostra 

que neste mês foram realizadas 5019 retiradas divididas em 15 estações, veja Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Quantidade de retirada por estação 

Estação Quantidade de retirada % 

Areião 321 6,40% 

Bandeirante 311 6,20% 

Bosque dos Buritis 319 6,36% 

Bougainville 165 3,29% 

Lago das Rosas 313 6,24% 

Marista 190 3,79% 

Paranaíba 180 3,59% 

Parque Vaca Brava 373 7,43% 

Praça Cívica 831 16,56% 

Praça do Sol 286 5,70% 

Praça Tamandaré 366 7,29% 

Praça Universitária 521 10,38% 

Ricardo Paranhos 146 2,91% 

T63 307 6,12% 

UNIMED 390 7,77% 

TOTAL 5019 100% 

Fonte: Organizado pelos autores 

Para efeito de cálculo de amostra, será considerado como usuário o número médio de retiradas 

por dia no mês de outubro de 2017, pois eram os dados mais recentes. 

Assim, desenvolvendo a amostragem explicada nas referências, temos Nusuários = 168 

retiradas/dia, portanto, nusuários = 118 entrevistas. 

Em primeira instância, as 118 entrevistas serão realizadas de forma aleatória nas 15 estações. 

As quantidades de entrevistas em cada terminal estão indicadas na Tabela 4.3 e foram 

calculadas com base em informações sobre a porcentagem de retiradas de cada estação.  
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Tabela 4.3 - Número de entrevistas por estação de bicicleta 

Estação % Número de entrevistas 

Areião 6,40% 8 

Bandeirante 6,20% 7 

Bosque dos Buritis 6,36% 7 

Bougainville 3,29% 4 

Lago das Rosas 6,24% 7 

Marista 3,79% 4 

Paranaíba 3,59% 4 

Parque Vaca Brava 7,43% 9 

Praça Cívica 16,56% 20 

Praça do Sol 5,70% 7 

Praça Tamandaré 7,29% 9 

Praça Universitária 10,38% 12 

Ricardo Paranhos 2,91% 3 

T63 6,12% 7 

UNIMED 7,77% 9 

TOTAL 100,00% 118 

Fonte: Organizado pelos autores 

4.1.1.2. Definição de usuários em potencial 

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP) (2017) os sistemas 

de bicicletas compartilhadas, presentes em mais de 600 cidades em todo o mundo, tem como 

uma de suas principais funções transportar com maior eficácia os passageiros de e para 

estações e outros pontos de integração com os sistemas de transporte público chamados de 

média e alta capacidade. Como nesse trabalho pretende-se caracterizar os motivos que 

impedem o uso do modo cicloviário mais massivamente pelos usuários do transporte coletivo 

por ônibus nesse tópico iremos levantar quais distâncias são consideradas adequadas para 

viagens por bicicleta pela visão de diferentes autores. Desse modo identifica-se quais os 

terminais de ônibus serão considerados para a definição dos usuários em potencial. 

Apesar da distância considerada adequada ser variável de acordo com cada pessoa e com o 

objetivo do deslocamento (PROVIDELO, 2010) alguns autores definiram distâncias médias 

consideradas aceitáveis. O ITDP em seu Guia de Planejamento Cicloinclusivo (2017) diz que 

a distância considerada adequada para o uso de bicicletas seria de 10 quilômetros, porém não 

são apresentados de forma clara os critérios adotados para essa definição. Já o GEIPOT 
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(2001) define que uma distância “limite” teórica seria de 7,5 quilômetros, que considerando 

uma velocidade média de 15 km/h teria duração de 30 minutos. Essa mesma distância de 7,5 

quilômetros também é considerada a mais adequada para viagens diárias que são feitas por 

bicicletas por Sebban (2003) (apud PAIVA, 2013). 

A Figura 4.1 apresenta as estações do GynDebike e os terminais de ônibus do transporte 

coletivo da Região Metropolitana de Goiânia que se encontram a no máximo 7,5 quilômetros 

de alguma das estações. Na Figura 4.1 os terminais estão apresentados pelos ônibus (em azul) 

e as estações do GynDebike pelas bicicletas (em verde). 

Figura 4.1 - Estações do GynDebike e Terminais da RMTC

 

Fonte: Google Earth (adaptado) 

 

Na Figura 4.1 estão apresentados apenas os 9 terminais da Região Metropolitana que serão 

considerados nessa pesquisa. Dos 21 terminais da RMTC, 12 foram desconsiderados por 

estarem a mais de 7,5 quilômetros da estação GynDebike mais próxima, sendo eles 3 do 

município de Goiânia (Goiânia Viva, Recanto do Bosque e Vera Cruz), 5 do município de 

Aparecida de Goiânia (Araguaia, Garavelo, Maranata, Veiga Jardim e Vila Brasília) e outros 

4 de outros municípios da Região Metropolitana de Goiânia (Goianira, Nerópolis, Senador 

Canedo e Trindade). Os 9 terminais que serão considerados nessa pesquisa bem como a 

estação mais próxima a eles e a distância estão apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 - Terminais considerados na pesquisa 

Terminal Estação mais próxima Distância (em km) 

Bandeiras Vaca Brava 5,0 

Bíblia Praça Universitária 1,2 

Cruzeiro T63 5,9 

Dergo Lago das Rosas 3,8 

Isidória Areião 1,1 

Novo Mundo Praça Universitária 4,0 

Padre Pelágio Lago das Rosas 6,6 

Parque Oeste Unimed 7,4 

Praça A Lago das Rosas 1,6 

Fonte: Organizado pelos autores 

As distâncias foram calculadas considerando a rota mais curta fornecida pelo Google Maps, 

as quais levam em conta a distância pelas vias da cidade e não em linha reta, pois essa apesar 

de ser a alternativa mais interessante, por abranger um raio de ação maior, não condiz com a 

realidade, já que os ciclistas apenas podem se locomover pelas vias. 

As quantidades de embarques por dia nos terminais de interesse dessa pesquisa estão 

indicadas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Quantidade de pessoas por dia em cada terminal considerado 

Terminal Demanda embarcada/dia Terminal Demanda embarcada/dia 

Bandeiras 40 000 Novo Mundo 33 000 

Bíblia 55 000 Padre Pelágio 66 000 

Cruzeiro 35 000 Parque Oeste 9 300 

Dergo 25 000 Praça A 42 000 

Isidória 58 000 TOTAL 363 300 

Fonte: RedeMob Consórcio, 2017 

Desenvolvendo os cálculos da amostragem, temos que Nusuários em potencial = 363 000 demanda 

embarcada/dia, então nusuários em potencial = 384 entrevistas 

As 384 entrevistas serão realizadas de forma aleatória nos terminais considerados na pesquisa, 

definidos no item Definição de usuários em potencial, nas seguintes proporções apresentadas 

na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Número de entrevistas por terminal de ônibus 

 

 

 

Fonte: Organizado pelos autores 

4.2. AS ENTREVISTAS 

Foram elaborados dois tipos de questionários: um a ser aplicado com as pessoas que estavam 

retirando ou devolvendo uma bicicleta do sistema GynDebike; e um para as pessoas que 

estavam nos terminais em estudo (ver Apêndice A). As perguntas se diferem, pois, as 

percepções que queremos obter nessa pesquisa se diferem entre esses usuários. Às pessoas 

que já utilizam esse serviço busca-se alcançar pontos positivos e negativos do sistema, já as 

pessoas que são potenciais usuários procuram-se conseguir entender os motivos que as levam 

a não utilizar o sistema de bicicletas compartilhadas. O ponto em comum entre elas, diz 

respeito ao foco deste trabalho, que é a integração dos serviços, onde podemos descobrir em 

que circunstâncias a união deles possibilitaria perceber o GynDebike como transporte público.  

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa piloto, com 10 entrevistas no Terminal 

Praça da Bíblia e 5 nas Estação da Praça Universitária, afim de encontrar dificuldades no 

entendimento das perguntas e identificar pontos que estavam faltando ou excedendo. 

Identificados esses fatores, os questionários foram corrigidos e estes resultados descartados. 

Todas as entrevistadas foram realizadas por membros deste grupo, que estavam devidamente 

identificados pelo crachá da Universidade Federal de Goiás. A abordagem se deu de forma 

cordial com apresentação do entrevistador e identificação dos motivos da pesquisa, seguida de 

um pedido para continuar com a entrevista. Sendo positiva a resposta, o questionário foi 

aplicado. Os itens que provocavam dúvidas eram explicados buscando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Terminal % Número de entrevistas 

Bandeiras 11,01 % 43 

Bíblia 15,14 % 59 

Cruzeiro 9,63 % 37 

Dergo 6,88 % 27 

Isidória 15,96 % 62 

Novo Mundo 9,08 % 35 

Padre Pelágio 18,17 % 70 

Parque Oeste 2,56 % 10 

Praça A 11,56 % 45 

TOTAL 100 % 388 
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obter a resposta mais verdadeira de acordo com a percepção daquela pessoa. A escolha dos 

entrevistados foi de forma completamente aleatória, não escolhendo sexo ou idade. 

Para realizar as entrevistas nos terminais foi solicitada, via e-mail, uma autorização junto ao 

Diretor de Transporte da RedeMob Consórcio, com cópia aos supervisores locais para que 

tomassem ciência das visitas dos pesquisadores. Assim, ao chegar aos locais das entrevistas, 

os pesquisadores se identificavam ao encarregado do dia par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a que fosse liberada a entrada. 

4.3. PESQUISA EXPLORATÓRIA 

4.3.1. Usuários do GynDebike 

As primeiras perguntas das entrevistas têm como objetivo caracterizar o usuário do 

GynDebike. Por isso, os entrevistados foram questionados a respeito do seu sexo, idade, nível 

de escolaridade e de renda. Os gráficos em pizza da Figura 4.2 mostram os resultados obtidos. 

Figura 4.2 – Caracterização do usuário do GynDebike 

 

Fonte: Organizado pelos autores 
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Com esses dados observa-se que a maioria das pessoas que utilizam o serviço de bicicletas 

compartilhadas são do sexo masculino (75%), possuem de 18 a 34 anos (67%), com curso 

superior incompleto ou completo (71%) e possuem renda superior a 3 salários mínimos 

(51%). A alta escolaridade e renda indicam que o serviço vem sendo utilizado por um público 

de classes mais elevadas. 

Quanto ao uso da bicicleta, foram feitos questionamento sobre o motivo da viagem, quantos 

dias da semana este modal era utilizado, há quanto tempo a pessoa utilizava o GynDebike, 

qual o tempo médio das viagens e se as vias utilizadas tinham ou não planejamento. Estes 

resultados estão explicitados na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Resultados de questões relacionadas ao uso da bicicleta 

 

Fonte: Organizado pelos autores 
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Pode-se observar que a maior parte dos entrevistados utilizam as bicicletas para viagens de 

ida e volta do trabalho (59%), em 5 dias da semana (na maioria dos relatos, em dias úteis), 

com uma viagem média de 10 a 30 minutos e utilizando vias onde há planejamento cicloviário 

(63%). No que diz respeito há quanto tempo de utilização do sistema não houve um padrão 

claro de respostas, mas mais de 60% dos entrevistados utilizam o serviço a pelo menos 6 

meses. 

Do ponto de vista da integração, os dados apresentados na Figura 4.4 mostram que apenas um 

quarto (25%) dos entrevistados já utilizaram o GynDebike de maneira integrada com o 

transporte coletivo. Sendo que, desses, um terço (33%) faz essa integração todos os dias e o 

motivo dessas viagens é maioritariamente trabalho (63%). Apesar do baixo número de 

pessoas que já fazem ou fizeram essa integração, 71% dos entrevistados estão dispostos a 

fazê-la e 8% talvez fariam. 

Figura 4.4 – Resultados de questões relacionadas a integração 

 

Fonte: Organizado pelos autores 

As respostas às perguntas elaboradas com base na escala Likert nas estações do GynDebike 

estão apresentadas na Tabela 4.7.  
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Tabela 4.7 – Resultados de questões baseadas na escala Likert 

QUESTÃO 1 2 3 4 5 MÉDIA 

E
st

im
u

lo
 

O custo comparado com outros modais 73% 16% 10% 1% 0% 4,61 

A rapidez e praticidade comparada com 

outros modais 
61% 22% 16% 1% 0% 4,43 

A preocupação com a saúde 60% 23% 16% 1% 0% 4,42 

A preocupação com o meio ambiente 53% 25% 15% 6% 1% 4,23 

A localização das estações do sistema 

GynDebike 
31% 30% 26% 12% 1% 3,78 

D
es

es
ti

m
u

lo
 

A falta de respeito dos condutores 

motorizados 
58% 18% 15% 5% 4% 4,21 

A falta de segurança pública 48% 22% 26% 3% 1% 4,13 

A topografia desfavorável 14% 14% 26% 21% 26% 2,69 

O clima desfavorável 6% 20% 37% 21% 16% 2,78 

A falta de manutenção das bicicletas do 

GynDebike 
12% 25% 32% 15% 16% 3,01 

A falta de opções de pagamento do 

GynDebike 
15% 16% 16% 21% 32% 2,63 

In
te

g
ra

çã
o

 

Estações do GynDebike próximas aos 

terminais do transporte coletivo 
70% 20% 9% 2% 0% 4,58 

Integração tarifária entre o GynDebike e 

o transporte coletivo 
70% 12% 9% 4% 4% 4,39 

Ciclovias que se estendam até os 

principais terminais do transporte 

coletivo 

75% 18% 7% 0% 0% 4,68 

Fonte: Organizado pelos autores 

Esses dados mostram que entre as pessoas que já utilizam o GynDebike, os fatores que mais 

estimulam a utilizar a bicicleta são: o custo, a rapidez e praticidade comparado com outros 

modais, e a preocupação com a saúde. Por outro lado, os que menos estimulam são: a 

preocupação com o meio ambiente e a localização das estações do GynDebike.  

Entre os fatores que desestimulam, os principais são: a falta de respeito dos condutores 

motorizados, a segurança pública e a manutenção das bicicletas do GynDebike. Ao passo que 

os que menos desestimulam são: as opções de pagamento do GynDebike, seguido pela 

topografia e pelo clima.  

Quanto a integração com o transporte coletivo, os fatores considerados mais importantes 

foram as ciclovias se estenderem até os terminais, seguido por estações próximas a esses 

terminais e o menos importante diz respeito a integração tarifária. 
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4.3.2. Usuários em potencial (terminais) 

Assim como nas entrevistas realizadas no GynDebike, as primeiras perguntas têm como 

objetivo caracterizar o usuário dos terminais. Os gráficos em pizza apresentadas na Figura 4.5 

mostram os resultados obtidos. 

Figura 4.5 – Resultados a respeito da caracterização dos usuários dos terminais

 

Fonte: Organizado pelos autores 

Com esses dados observa-se que a maioria das pessoas que utilizam os terminais são do sexo 

feminino (60%) e possuem de 18 a 34 anos (76%). Dos entrevistados, 40% possuem ensino 

médio completo, seguido de 26% que começaram, mas ainda não terminaram o ensino 

superior; a maioria das pessoas (54%) possuem entre 1 e 3 salários mínimos. Se comparado 

aos usuários do GynDebike, encontra-se uma diferença pois os usuários do terminal possuem 
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baixa escolaridade e baixa renda, caracterizando um público de classes mais baixas. Em 

contrapartida, tem-se que a maioria das viagens também tem como motivação o trabalho 

(61%). 

Algumas perguntas tiveram como objetivo entender até que ponto os usuários dos terminais 

conheciam o sistema de bicicletas compartilhadas. Para isso, foram feitas perguntas a respeito 

do funcionamento, dos preços, da localização das estações, sobre o cadastro, sobre uma 

possível utilização do GynDebike e de uma possível integração entre os serviços. Veja Figura 

4.6. 

Figura 4.6 – Conhecimento do GynDebike pelos usuários dos terminais 

 

Fonte: Organizado pelos autores 
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parcialmente o GynDebike, a maioria delas (68%) conhecem a localização de pelo menos três 

estações, mas apenas 3% possuem o cadastro único para retirada das bicicletas das estações. 

Apesar de demonstrar pouco conhecimento sobre o serviço, apenas 23% dos entrevistados se 

mostraram desinteressados em utilizá-lo, e ainda assim, as justificativas destas respostas 

negativas eram plausíveis, como por exemplo: não saber andar de bicicleta. A respeito de uma 

possível integração, os resultados mostram que 90% utilizariam a bicicleta de maneira 

integrada com o transporte coletivo. Essas constatações mostram que a visão dos usuários do 

transporte coletivo é positiva a respeito do uso da bicicleta e da sua integração com o 

transporte regular. 

As respostas às perguntas elaboradas com base na escala Likert nos terminais de Integração 

do Transporte Coletivo estão apresentadas na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Resultados de questões baseadas na escala Likert 

QUESTÃO 1 2 3 4 5 MÉDIA 

S
a
ti

sf
a
çã

o
 

A qualidade do transporte coletivo 1% 1% 20% 20% 59% 1,63 

A agilidade do transporte coletivo 1% 4% 20% 20% 55% 1,74 

A segurança do transporte coletivo 1% 2% 11% 14% 72% 1,46 

Im
p

o
rt

â
n

ci
a

 

À infraestrutura para bicicleta 76% 12% 6% 3% 3% 4,55 

Ao respeito dos condutores 

motorizados 
76% 10% 7% 4% 3% 4,54 

À localização das estações do sistema 

GyndeBike 
60% 24% 12% 3% 2% 4,36 

Às opções de pagamento do sistema 

GyndeBike 
53% 22% 14% 5% 5% 4,13 

À segurança pública 72% 14% 7% 4% 2% 4,49 

In
te

g
ra

çã
o

 

Estações do GyndeBike próximas aos 

terminais do transporte coletivo 
73% 16% 7% 3% 1% 4,57 

Integração tarifária entre o GyndeBike 

e o transporte coletivo 
71% 17% 10% 1% 2% 4,53 

Ciclovias que se estendam até os 

principais terminais do transporte 

coletivo 

84% 12% 3% 0% 1% 4,77 

Fonte: Organizado pelos autores 

Pode-se observar que os usuários dos terminais não estão satisfeitos com a qualidade do 

serviço de ônibus, visto a baixa média obtida nesses fatores.  
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Do ponto de vista do que é considerado mais importante para utilizar a bicicleta a variação de 

notas não foi grande, tendo em ordem de importância: a infraestrutura para bicicletas, o 

respeito dos condutores motorizados, a segurança pública, a localização das estações do 

sistema e as opções de pagamento.  

Dos fatores para a integração entre a bicicleta compartilhada e o ônibus encontra-se grau de 

importância semelhante ao que foi percebido na pesquisa realizada com os usuários do 

GynDebike, sendo o mais importante as ciclovias se estenderem até os terminais e o menos 

importante a integração tarifária entre os serviços. 

4.4. ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

Para se atingir os resultados da Análise Fatorial Confirmatória, como descrito no item 3.3 

deste trabalho, foi utilizado o software estatístico SPSS. Para fazer as análises necessárias 

com o programa foi necessário fazer uma consideração sobre o método de rotação. Foi 

utilizado um método ortogonal, o Varimax, pois segundo HAIR |et al (2009) as rotações 

oblíquas são mais utilizadas quando o objetivo é diminuir o número de variáveis a alguns 

fatores, segundo os mesmos autores o método Varimax é o melhor, neste caso, entres os 

ortogonais, por fornecer uma separação mais clara dos fatores. 

Primeiramente o SPSS forneceu os valores do teste de esfericidade de Bartlett e o KMO. Para 

os questionários aplicados aos usuários do GynDebike a significância do teste de Bartlett foi 

menor do que 0,05, por isso é adequado utilizar a análise fatorial. Já a medida de KMO 

encontrado foi de 0,510, que de acordo com a Tabela 3.2 na seção 3.3 deste trabalho reflete 

uma correlação ruim, porém dentro do limite do considerado adequado para seguir com a 

Análise Fatorial. Os dados encontrados com essa análise estão representados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Testes de KMO e Bartlett - Usuários do GynDebike 

Teste de esfericidade de Bartlett 279,417 

Significância 0,000 

Medida Kayser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem 0,510 

Fonte: Organizado pelos autores 

No caso dos usuários dos terminais o teste de esfericididade de Bartlett também apresentou 

valor baixo de significância, enquanto que o valor de KMO se encaixou na categoria mediana, 

mostrando assim que para esse grupo de questionários a Análise Fatorial se aplica melhor do 
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que ao grupo dos usuários entrevistados nas estações do GynDebike. A Tabela 4.10 apresenta 

os valores obtidos. 

Tabela 4.10 – Testes de KMO e Bartlett - Usuários dos terminais 

Teste de esfericidade de Bartlett 941,481 

Significância 0,000 

Medida Kayser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem 0,727 

Fonte: Organizado pelos autores 

A seguir é necessário determinar o número de fatores que são necessários para análise fatorial. 

Pode-se inferir essa quantidade de fatores a partir da análise do scree plot, ou gráfico de 

escarpa, no qual o número de fatores será o número de pontos antes do ponto de inflexão, 

onde a curva começa a ter uma forma horizontalizada, cujo autovalores sejam maiores do que 

1 (MILOCA et al, 2009).  

A Figura 4.7 apresenta o gráfico de escarpa para as entrevistas feitas nas estações do 

GynDebike. 

Figura 4.7 – Gráfico de escarpa - Usuários do GynDebike 

 

Da Figura 4.7 podemos concluir que para as variáveis medidas com os usuários do GynDebike 

serão divididas em 6 fatores, no entanto ao se analisar a matriz de componentes com 6 e com 

5 fatores foi possível notar que a que possuía 5 fatores apresentava melhor análise, assim 

optou-se por utilizar 5 e não 6 fatores como seria recomendável pela análise do gráfico de 
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escarpa. Já a Figura 4.8 apresenta o gráfico de escarpa para os usuários dos Terminais, do qual 

podemos concluir que serão 3 fatores a se considerar. 

Figura 4.8 – Gráfico de escarpa - Usuários dos terminais 

 

Após determinar o número de fatores para cada uma das análises chegou-se a uma matriz 

rotacionada que dispõe a correlação de cada uma das variáveis medidas com os fatores. Na 

Tabela 4.11 estão apresentadas as correlações encontradas nas variáveis medidas junto aos 

usuários do GynDebike, nesta tabela as correlações com valores menores que 0,3 foram 

suprimidas para tornar mais fácil o entendimento e aquelas variáveis com mais de um valor 

que superou 0,3 tiveram seu(s) menor(es) valores taxados, indicando assim que as variáveis só 

pertencem ao fator em que a correlação não está taxada. 
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Tabela 4.11 – Matriz de componentes - Usuários do GynDebike 

Fonte: Organizado pelos autores 

O fator 1 está relacionado aos fatores subjetivos que interferem na decisão de andar de 

bicicleta. Esse fator compreende: falta de respeito dos condutores motorizados, ausência de 

segurança pública e de opções de pagamento do sistema GynDebike além do custo da 

bicicleta comparada com outros modais, sendo que este último atributo se relaciona de 

maneira inversa com os demais já que é o único dentre eles que é considerado algo positivo. 

O fator 2 pode ser relacionado aos fatores pessoais que interferem na decisão de andar de 

bicicleta, já que ele compreende os aspectos de preocupação com a saúde e com o meio 

ambiente. 

O fator 3 relaciona as variáveis ambientais, aquelas que não dependem do usuário, assim 

estão compreendidos nesse fator a topografia o clima 

O fator 4 abrange os fatores relacionados à integração, visto que as 3 variáveis presente neles 

são as que mediram a possibilidade de integração, que são a existência de estações do 

GynDebike perto dos terminais, as ciclovias que se estendam até estes terminais e a integração 

tarifária. 

O fator 5 está ligado a gestão, tanto a gestão por parte do operador do serviço de bicicleta 

compartilhada (variáveis relacionadas a localização da estações e manutenção das bicicletas) 

 

VARIÁVEL 

FATOR 

1 2 3 4 5 

O custo comparado com outros modais -0,498 
    

A rapidez e praticidade comparadas com outros modais 
    

0,639 

A preocupação com a saúde 
 

0,842 
   

A preocupação com o meio ambiente 
 

0,822 
   

A localização das estações do GynDebike 
 

0,355 
  

0,546 

A falta de respeito dos condutores motorizados 0,698 
    

A falta de segurança pública 0,765 
 

0,308 
  

A topografia desfavorável 
  

0,811 
  

O clima desfavorável 
  

0,861 
  

A falta de manutenção das bicicletas do GynDebike -0,315 0,317 
  

0,505 

A falta de opções de pagamento do GynDebike 0,593 
    

Estações do GynDebike próximas aos terminais do transporte 

coletivo    
0,840 

 

Integração tarifária entre o GynDebike e o transporte coletivo 0,344 
  

0,487 
 

Ciclovias que se estendam até os principais terminais do 

transporte coletivo    
0,804 
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quanto a gestão pública, já que a variável rapidez e praticidade pode ser influenciada por 

políticas que priorizem o uso da bicicleta. Veja o resumo na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Resumo dos fatores e variáveis das estações do GynDebike 

ESTAÇÕES DO GYNDEBIKE 

FATOR NOME DO FATOR VARIÁVEIS 

1 Fator Subjetivo Falta de respeito dos condutores motorizados; 

Falta de segurança pública; 

Falta de opções de pagamento do sistema GynDebike; 

Custo da bicicleta comparada com outros modais. 

2 Fator Pessoal Preocupação com a saúde; 

Preocupação com o meio ambiente. 

3 Fator Ambiental Topografia; 

Clima. 

4 Fator de Integração Existência de estações do GynDebike perto dos 

terminais; 

Ciclovias que se estendam até estes terminais; 

Integração tarifária. 

5 Fator de Gestão Localização das estações; 

Manutenção das bicicletas. 

Fonte: Organizado pelos autores 

A Tabela 4.13 apresenta a matriz de componentes em relação à pesquisa nos terminais. 

Tabela 4.13 – Matriz de componentes - Usuários dos terminais 

VARIÁVEL 
FATOR 

1 2 3 

Qualidade do transporte coletivo   0,885   

Agilidade do transporte coletivo   0,875   

Segurança no transporte coletivo   0,752   

Infraestrutura para bicicleta 0,685     

 Respeito dos condutores motorizados 0,681     

Localização das estações do GynDebike 0,695     

Opções de pagamento do GynDebike 0,551     

Segurança Pública 0,641     

Estações do GynDebike próximas aos terminais do transporte coletivo 0,399   0,671 

Integração tarifária entre o GynDebike e o transporte coletivo     0,743 

Ciclovias que se estendam até os principais terminais do transporte coletivo     0,819 

Fonte: Organizado pelos autores 
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O fator 1 está ligado as variáveis que influenciam na decisão de andar de bicicleta. Este reúne 

as perguntas sobre a influência, na percepção dos entrevistados, da infraestrutura para 

bicicletas, do respeito dos condutores motorizados, da localização das estações do GynDebike, 

das opções de pagamento do sistema e da segurança pública. 

O fator 2 está relacionado a satisfação dos usuários dos terminais com a qualidade do 

transporte público coletivo por ônibus, reunindo as variáveis que mediram a qualidade, 

agilidade e segurança do transporte coletivo na visão dos usuários deste. 

O fator 3 abrange as variáveis relacionadas com a integração, que assim como no caso da 

pesquisa com os usuários das bicicletas compartilhadas abrangem a existência de estações do 

GynDebike perto dos terminais, as ciclovias que se estendam até estes terminais e a integração 

tarifária. 

Veja o resumo na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14 – Resumo dos fatores e variáveis dos terminais 

TERMINAIS 

FATOR NOME DO FATOR VARIÁVEIS 

1 Fator de Influência 

Infraestrutura para bicicletas;  

Respeito dos condutores motorizados; 

Localização das estações do GynDebike; 

Opções de pagamento do sistema; 

Segurança pública. 

2 Fator de Satisfação 

Qualidade do transporte coletivo; 

Agilidade do transporte coletivo; 

Segurança do transporte coletivo. 

3 Fator de Integração 

Existência de estações do GynDebike perto dos terminais; 

Ciclovias que se estendam até estes terminais; 

Integração tarifária. 

Fonte: Organizado pelos autores 

Como apresentado na Seção 3.3 deste trabalho o software SPSS também foi utilizado para 

cálculo do Alfa de Cronbach que mede a confiabilidade dos questionários. Para as pesquisas 

feitas no GynDebike o valor do Alfa de Cronbach encontrado foi de 0,421, que se encaixa 

como uma confiabilidade baixa, de acordo com a Tabela 3.3 deste trabalho. Já para os 
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terminais o valor de alfa encontrado foi de 0,649, o que significa uma confiabilidade 

moderada, de acordo com a mesma Tabela 3.3. 

Segundo FREITAS (2005) existem alguns fatores que podem influenciar a confiabilidade dos 

questionários. Um desses fatores é a heterogeneidade da amostra. No presente trabalho, este 

fator possivelmente influenciou a confiabilidade nos dois questionários aplicados, pois, apesar 

de haver uma grande variedade de idade, renda e sexo dos entrevistados, o padrão de 

respostas destes foi semelhante. Portanto, tivemos uma amostra heterogênea com padrão de 

respostas homogêneo. Outro fator que pode explicar a baixa confiabilidade dos questionários 

no GynDebike é o tempo de aplicação dos questionários, pois neste caso os entrevistados em 

geral tinham grande pressa e por isso respondiam os questionários de forma mais rápida para 

assim retirar logo as bicicletas e seguir suas viagens. O tempo de aplicação pode explicar 

também o motivo da confiabilidade nos terminais ser maior do que no GynDebike, pois os 

usuários de ônibus estavam parados nas estações aguardando os veículos. Sendo assim, 

responder os questionários com maior ou menor pressa não faria seu tempo de espera 

diminuir. 

4.5. MÉTODO DOS INTERVALOS SUCESSIVOS 

Definidos os fatores através da Análise Fatorial Confirmatória, busca-se obter o grau de 

importância de cada um dos fatores, o que é feito através do Método dos Intervalos 

Sucessivos (MIS). 

Dessa forma, para cada fator avaliado pelos usuários nos questionários foi feita uma tabela 

que continha a frequência para cada categoria da Escala Likert, seguida das respectivas 

frequências relativas, frequências acumuladas, limites inferiores e superiores, ordenadas 

inferiores e superiores, valores estimados e distâncias relativas entre as categorias (dij), 

calculados conforme as etapas do MIS.  

Para os 5 fatores decorrentes dos questionários do GynDebike e para os 3 fatores derivados 

dos questionários dos Terminais foram obtidas as tabelas constantes no APÊNDICE B. 

Obtidas as distâncias relativas entre as categorias para cada fator, calcula-se a média 

(MEDIAj) de todas as distâncias relativas e a Escala de Referência Acumulada (ERACj) para 

cada uma delas, conforme a Tabela 4.15. 
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Tabela 4.15 – MEDIAj e ERACj  

Local Variável calculada  d12 d23 d34 d45 

GynDebike 
MÉDIAj 0,0000 0,7323 0,6237 0,6240 1,2353 

ERACj 0,0000 0,7323 1,3560 1,9800 3,2153 

Terminais 
MÉDIAj 0,0000 0,7754 0,5511 0,6568 1,0997 

ERACj 0,0000 0,7754 1,3264 1,9832 3,0829 

Fonte: Organizado pelos autores 

As Tabelas 4.16 e 4.17 apresentam a diferença Dij entre as ERACj e os valores estimados para 

as categorias (xj), bem como a média dessas distâncias, para os fatores do GynDebike e dos 

Terminais respectivamente. 

Tabela 4.16 – Diferença Dij para o GynDebike  

Atributo 
DIFERENÇA ENTRE AS ERACj e xij (Dj j+1) 

 
D12 D23 D34 D45 mj 

1 - FATORES SUBJETIVOS 1,7947 1,8682 2,0385 2,1730 2,3934 2,0536 

2 - FATORES PESSOAIS 2,9412 2,8061 2,5804 2,4677 2,5173 2,6625 

3 - FATORES AMBIENTAIS 1,3740 1,2239 1,1563 1,0547 1,4522 1,2522 

4 - FATORES DE INTEGRAÇÃO 2,5430 2,7165 2,8141 2,8366 2,7448 2,7310 

5 - FATORES DE GESTÃO 2,1275 2,1657 2,1911 2,2484 1,6727 2,0811 

Fonte: Organizado pelos autores 

 

Tabela 4.17 – Diferença Dij para os Terminais 

Atributo 
DIFERENÇA ENTRE ERACj e xij (Dj j+1) 

 
D12 D23 D34 D45 mj 

1 - FATORES DE INFLUÊNCIA 2,2694 2,4452 2,5424 2,6839 2,5470 2,4976 

2 - FATORES DE SATISFAÇÃO 0,6112 0,2088 0,0743 -0,1291 0,2931 0,2117 

3 - FATORES DE INTEGRAÇÃO 2,6275 2,8541 2,8914 2,9533 2,6680 2,7989 

Fonte: Organizado pelos autores 

A Tabela 4.18 apresenta o resultado final das médias encontradas nas tabelas anteriores 

apresentados em uma escala de 0 a 1 e em porcentagem (na forma de peso). Dessa forma, é 

possível aferir quais fatores tiveram maior importância na avaliação dos usuários e dos 

usuários em potencial. 
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Tabela 4.18 – Resultado final da aplicação do MIS 

 Atributo Média Escala (0-1) Peso 

GynDebike 

1 - FATORES SUBJETIVOS 2,0536 0,54 0,19 

2 - FATORES PESSOAIS 2,6625 0,95 0,25 

3 - FATORES AMBIENTAIS 1,2522 0,00 0,12 

4 - FATORES DE INTEGRAÇÃO 2,7310 1,00 0,25 

5 - FATORES DE GESTÃO 2,0811 0,56 0,19 

Terminais 

1 – FATORES DE INFLUÊNCIA 2,4976 0,88 0,45 

2 – FATORES DE SATISFAÇÃO 0,2117 0,00 0,04 

3 – FATORES DE INTEGRAÇÃO 2,7989 1,00 0,51 

 Fonte: Organizado pelos autores 

Desse modo, depreende-se da Tabela 4.18 que os fatores determinados a partir dos 

questionários do GynDebike apresentaram pesos distribuídos entre si, com concentrações 

maiores nos Fatores Pessoais e nos Fatores de Integração, que têm pesos muito próximos e 

juntos somam metade do peso total. Por outro lado, nos fatores que compõem os Terminais, 

nota-se uma concentração significativa de peso nos Fatores de Integração e nos Fatores de 

Influência, que juntos somam 96% do peso total, sendo que o primeiro sozinho representa 

mais da metade do peso total. 

4.6. ESCORES 

A partir das informações obtidas pela caracterização dos entrevistados, conforme disposto nos 

subitens 4.3.1 e 4.3.2, foi calculado um escore para cada fator determinado pela Análise 

Fatorial Confirmatória, cujos resultados são apresentados a partir das características dos 

entrevistados. O objetivo desse escore é encontrar discrepâncias de respostas entre os 

usuários, ou do GynDebike ou dos terminais, para que sejam conhecidas as características que 

devem ser atingidas por possíveis políticas públicas a serem criadas a fim de alcançar 

melhoras no uso do serviço. 

A primeira etapa para se obter os escores consiste em determinar as médias das pontuações na 

Escala Likert que os entrevistados atribuíram às variáveis de cada fator.  

Em seguida, a pontuação média atribuída a cada variável foi multiplicada pelo valor constante 

nas matrizes de componentes apresentadas nas Tabelas 4.11 e 4.12, que representa a 

correlação de cada variável com o fator ao qual pertence.  
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O valor resultante dos produtos mencionados foi somado e multiplicado aos pesos do fator a 

que cada variável pertence. O resultado final desse cálculo corresponde ao escore de cada 

fator. Esse procedimento está explicado na Equação 4.1. 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜                        (4.1) 

4.6.1. GynDebike 

Para os usuários do GynDebike, o cálculo dos escores foi dividido para 6 características dos 

entrevistados: sexo, idade, nível de escolaridade, nível de renda, motivo de viagem e 

frequência de uso. 

A Tabela 4.19 apresenta os resultados dos escores quando se analisa as respostas dos usuários 

divididos por sexo. 

Tabela 4.19 – Escores por sexo 

SEXO Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Escores resultantes 

Homens 1,878 1,747 0,537 2,446 1,227 7,835 

Mulheres 1,946 1,870 0,516 2,460 1,269 8,062 

Fonte: Organizado pelos autores 

Nota-se uma pequena diferença entre os valores dos escores resultantes, sendo o das mulheres 

um pouco maior que o dos homens. Assim, ao analisar isoladamente os fatores, encontra-se 

uma diferença maior do escore referente ao Fator 2 (Fatores Pessoais) que mostra uma maior 

preocupação do sexo feminino com a saúde e com o meio ambiente. 

A Tabela 4.20 apresenta os escores divididos pelas idades dos entrevistados. 
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Tabela 4.20 – Escores por idade 

IDADE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Escores resultantes 

18 -24 1,877 1,681 0,620 2,449 1,201 7,829 

25 - 34 1,787 1,785 0,461 2,440 1,297 7,769 

35 - 44 1,981 1,799 0,444 2,527 1,221 7,972 

45 - 60 2,014 1,911 0,524 2,502 1,216 8,167 

> 60 2,134 2,055 0,545 2,591 1,269 8,595 

Fonte: Organizado pelos autores 

Os escores resultantes possuem pequenas diferenças entre as faixas de idades, sendo a menor 

pontuação de usuários com idade entre 25 e 34 anos e a maior para usuários com mais de 60 

anos. A diferença mais significativa é notada no Fator 2 (Fatores Pessoais) que varia em 0,374 

do menor para o maior escore. É interessante notar que o escore nesse fator é crescente, ou 

seja, quanto maior a idade do usuário, maior é sua preocupação com a saúde e com o meio 

ambiente.  

A Tabela 4.21 traz os valores de score por nível de escolaridade dos entrevistados. Não houve 

resposta referente ao nível de escolaridade Fundamental Incompleto. 

Tabela 4.21 – Escores por nível de escolaridade 

Fonte: Organizada pelos autores 

As discrepâncias nos escores resultantes quando se divide as respostas em nível de 

escolaridade são notáveis. Observa-se uma diferença de 1,229 entre o maior (Fundamental 

completo) e o menor escore (Superior completo). Essa diferença se dá, principalmente, ao 

olhar isoladamente o Fator 1 (Fatores Subjetivos), com uma diferença de 0,658. Os resultados 

mostram que pessoas menos instruídas estão mais satisfeitas com as variáveis contidas no 

fator subjetivo. 

A Tabela 4.22 apresenta os escores por nível de renda dos entrevistados. 

ESCOLARIDADE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Escores resultantes 

Fundamental completo 2,433 2,055 0,583 2,699 1,190 8,959 

Médio incompleto 2,017 1,851 0,641 2,483 1,138 8,131 

Médio completo 2,037 1,884 0,534 2,424 1,214 8,094 

Superior incompleto 1,872 1,764 0,592 2,456 1,216 7,900 

Superior completo 1,775 1,723 0,454 2,493 1,285 7,730 

Não respondeu 2,258 1,697 0,559 2,595 1,236 8,346 
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Tabela 4.22 – Escores por nível de renda 

RENDA* Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Escores resultantes 

< 1 2,069 1,604 0,678 2,467 1,152 7,971 

  1 - 2  1,919 1,822 0,466 2,483 1,226 7,916 

 2 - 3 2,051 1,803 0,530 2,460 1,239 8,082 

 3 - 5 1,804 1,771 0,501 2,449 1,170 7,696 

> 5 1,763 1,771 0,537 2,492 1,269 7,833 

Autônomo 2,145 1,578 0,551 2,493 1,325 8,091 

Não respondeu 2,015 1,832 0,599 2,458 1,319 8,223 
*Quantidade de salários mínimos 

Fonte: Organizado pelos autores 

As diferenças dos escores por nível de renda são menos significativas do que aquelas 

encontradas por nível de escolaridade. Aqui, os escores estão bem próximos (e altos) entre os 

usuários que tem até 3 salários mínimos e são mais baixos entre os usuários que possuem 

mais de 3 salários mínimos. Se a análise for feita isoladamente entre os fatores, a maior 

diferença verificada é no Fator 1 (Fatores Subjetivos) onde usuários de menor renda 

atribuíram melhores notas para o serviço do que aqueles com maior renda.  

A Tabela 4.23 traz os escores em relação aos motivos de viagem dos entrevistados. 

Tabela 4.23 – Scores por motivo de viagem 

MOTIVO DE VIAGEM Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Escores resultantes 

Lazer 1,955 1,953 0,535 2,490 1,261 8,193 

Trabalho 1,867 1,784 0,519 2,488 1,244 7,902 

Estudo 1,917 1,585 0,563 2,401 1,196 7,663 

Fonte: Organizado pelos autores 

Na divisão por motivos de viagem, aqueles usuários que utilizam o serviço para fins de 

estudos foram os que atingiram menor escore, se diferindo dos outros dois motivos (lazer e 

trabalho). Essa diferença se encontra destacadamente no Fator 2 (Fatores Pessoais), 

mostrando que as pessoas que utilizam este serviço para estudar estão menos preocupadas 

com a saúde e com o meio ambiente, que as que utilizam para lazer, onde se encontra o maior 

escore. 

A Tabela 4.24 divide os usuários pela frequência de uso das bicicletas durante a semana. 
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Tabela 4.24 – Escores por frequência de uso 

FREQUÊNCIA DE  

VIAGEM 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Escores  

resultantes 

1 1,963 1,643 0,584 2,646 1,011 7,847 

2 1,937 1,748 0,497 2,481 1,017 7,679 

3 2,014 1,659 0,517 2,444 1,199 7,833 

4 1,897 1,914 0,486 2,430 1,305 8,033 

5 1,835 1,782 0,534 2,434 1,289 7,874 

6 1,997 1,619 0,597 2,674 1,182 8,069 

7 1,976 2,055 0,601 2,650 1,136 8,418 

Fonte: Organizado pelos autores 

Quanto a frequência de viagens, não há coincidência de respostas entre quem utiliza mais e 

quem utiliza menos o serviço do GynDebike. A maior diferença (0,739) está entre quem 

utiliza 2 vezes por semana e quem utiliza 7 vezes, tendo como principal fator de influência 

para esse resultado o Fator 2 (Fatores Pessoais). 

4.6.2. Terminais 

Para os usuários dos terminais, o cálculo dos escores foram divididos para 5 características 

dos entrevistados: sexo, idade, nível de escolaridade, nível de renda e motivo de viagem. 

A Tabela 4.25 apresenta os resultados dos escores quando se analisa as respostas dos usuários 

divididos por sexo. 

Tabela 4.25 – Escores por sexo 

SEXO Fator 1 Fator 2 Fator 3 Escores resultantes 

Homens 6,524 0,170 5,230 11,924 

Mulheres 6,530 0,147 5,264 11,942 

Fonte: Organizado pelos autores 

Nota-se que não há diferença significativa no valor dos escores, sendo eles muito próximos. 

Desse modo, de forma geral, não se observa diferença entre o pensamento de homens e 

mulheres que estavam nos terminais quanto ao transporte coletivo, o GynDebike e a 

integração entre eles.  

A Tabela 4.26 apresenta os scores divididos pelas idades dos entrevistados. 
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Tabela 4.26 – Escores por idade 

IDADE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Escores resultantes 

18 -24 6,570 0,163 5,231 11,964 

25 -34 6,629 0,157 5,293 12,080 

35 - 44 6,338 0,150 5,340 11,829 

45 - 60 6,327 0,110 5,100 11,537 

> 60 6,129 0,191 4,898 11,218 

Fonte: Organizado pelos autores 

Os escores resultantes quando diferenciados em idade, diferentemente dos usuários do 

GynDebike tendem a diminuir com o aumento da idade dos usuários. Essas diferenças são 

notadas significativamente no Fator 1 (Fatores de Influência) e no Fator 3 (Fatores de 

Integração), que mostra que as pessoas idosas (com idade maior que 60 anos) atingiram 

escores mais baixos quanto a esses fatores. Em contrapartida, atingiram o maior escore do 

Fator 2 (Fatores de Satisfação). Assim, os resultados mostram que Fatores de Influência e de 

Integração são mais importantes para pessoas mais jovens, enquanto os fatores de satisfação 

são mais importantes para os mais velhos. Ainda assim, nota-se que de forma geral, todas as 

idades tendem a pensar da mesma forma quanto ao transporte já que os escores resultantes 

não apresentam diferenças significativas. 

A Tabela 4.27 traz os valores de escore por nível de escolaridade dos entrevistados. 

Tabela 4.27 – Escores por nível de escolaridade 

ESCOLARIDADE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Escores resultantes 

Fundamental incompleto 6,775 0,193 5,125 12,093 

Fundamental completo 6,212 0,150 5,266 11,628 

Médio incompleto 6,523 0,164 5,215 11,902 

Médio completo 6,542 0,153 5,263 11,957 

Superior incompleto 6,701 0,161 5,239 12,101 

Superior completo 6,168 0,146 5,296 11,610 

Não respondeu 6,593 0,114 5,673 12,380 

Fonte: Organizado pelos autores 

Nota-se que há pequenas diferenças entre as respostas de pessoas com diferentes 

escolaridades, com a maior delas ocorrendo no Fator 1 (Fatores de Influência). Os escores 

resultantes apresentam pequena variação. Destes resultados, não é possível retirar uma análise 

bem definida. Os escores resultantes mostram que os usuários com escore semelhantes são 
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aqueles que possuem: fundamental incompleto com superior incompleto (maior escore), 

fundamental completo com superior completo (menor escore) e médio incompleto com médio 

completo (escore intermediário). 

A Tabela 4.28 apresenta os escores por nível de renda dos entrevistados. 

Tabela 4.28 – Escores por nível de renda 

RENDA Fator 1 Fator 2 Fator 3 Escores resultantes 

< 1 6,809 0,153 5,350 12,312 

  1 - 2  6,517 0,159 5,192 11,868 

 2 - 3 6,475 0,158 5,253 11,886 

 3 - 5 6,532 0,135 5,265 11,932 

> 5 5,927 0,161 5,380 11,468 

Autônomo 6,588 0,134 5,467 12,189 

Não respondeu 6,486 0,171 5,224 11,881 

Fonte: Organizado pelos autores 

Quanto ao nível de renda, a maior diferença dos escores (0,844) é entre quem ganha até 1 

salário mínimo e quem ganha mais de 5 salários mínimos. Ao analisar os fatores 

isoladamente, esta diferença é predominante no Fator 1 (Fatores de Influência), mostrando 

que os usuários dos terminais com baixo poder aquisitivo estão mais preocupados com 

variáveis como infraestrutura para bicicletas, localização das estações e opções de 

pagamentos que os usuários com maior poder aquisitivo. 

A Tabela 4.29 traz os scores em relação aos motivos de viagem dos entrevistados. 

Tabela 4.29 – Escores por motivo de viagem 

MOTIVO DE 

VIAGEM 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Escores  

resultantes 

Lazer 6,430 0,165 5,146 11,740 

Trabalho 6,533 0,150 5,267 11,949 

Estudo 6,593 0,168 5,302 12,063 

Fonte: Organizado pelos autores 

Na divisão por motivos de viagem há pouca variação nos escores. O que se pode observar são 

escores crescentes no Fator 1 e no Fator 3, na seguinte ordem: lazer, trabalho e estudo. O que 

significa que as pessoas que precisam do transporte para trabalhar e estudar estão mais 

interessadas nas variáveis que as influenciariam a utilizar o GynDebike e a fazer a integração 

do que aquelas que utilizam o transporte coletivo para lazer.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

Este trabalho se propôs a verificar a percepção a partir da possibilidade de integração entre os 

sistemas públicos de transporte por bicicletas compartilhadas e por ônibus na cidade de 

Goiânia. Para isso, optou-se por estudar as diversas variáveis que atuam nos dois sistemas, o 

que foi feito através de entrevistas que identificavam as percepções dos usuários que os 

utilizam.  

A partir dos resultados obtidos verificou-se, pela aplicação da Análise Fatorial Confirmatória 

e do Método dos Intervalos Sucessivos, que para os usuários do GynDebike os fatores mais 

relevantes para a realização da integração são os Fatores Pessoais e os Fatores de Integração, 

apresentando cada um o peso de 25%. Já para os usuários em potencial (usuários de transporte 

público entrevistados nos terminais próximos às estações de bicicletas compartilhadas), o 

fator de maior destaque é o Fator de Integração, que apresentou peso de 51% do total. 

O fato de o Fator de Integração ter maior peso nos resultados dos dois questionários mostra 

que suas três variáveis são fundamentais para integrar os dois modais, quais sejam: a 

existência de estações do GynDebike perto dos terminais do transporte coletivo; a extensão da 

malha cicloviária até os terminais; e a integração tarifária entre os modais. 

A existência de estações do GynDebike junto aos terminais torna-se estratégica, pois permite 

que usuários que venham a fazer viagens cujo destino esteja a uma curta distância dos 

terminais possam utilizar o Sistema Público de Bicicletas. A vantagem para o usuário do 

sistema seria a própria flexibilidade da bicicleta, que não possui rotas e pontos de paradas 

fixos como os ônibus.  

Nesse contexto, a extensão da malha cicloviária até os terminais torna-se fundamental, pois 

ela faz a ligação do mesmo com as demais estações da cidade, o que garante a continuidade 

das rotas e dota as imediações de infraestrutura adequada para o acesso das bicicletas aos 

terminais, o que acaba por influenciar a escolha da bicicleta como meio de transporte. 

A integração tarifária é, também, essencial variável dentro do Fator de Integração, uma vez 

que os cadastros dos usuários no Sistema de Bicicletas Públicas podem, pór exemplo, ser 

feitos através dos cartões que dão acesso aos ônibus. Além de facilitar a integração dos 



Análise de percepções sobre a integração do sistema de bicicletas compartilhadas (...) 72 

 
 

G. Q. BRITO; L. B. GOMES; M. R. RODRIGUES 

 

modais, poderia resultar uma tarifa menos onerosa na troca de modais, a depender da política 

pública adotada pelo município. 

Vale salientar ainda o destaque dos Fatores Pessoais para a integração, como observado nos 

resultados para o GynDebike. As variáveis que compõem esse fator são a preocupação com a 

saúde e com o meio ambiente. Isso demonstra que, mais do que a ampliação do sistema e a 

expansão da infraestrutura, o usuário considera fundamentais os fatores pessoais, como a 

busca da melhoria da qualidade de vida e do ambiente na cidade. 

Apesar de terem atingido a segunda colocação no percentual dos pesos (45%) nos 

questionários aplicados nos Terminais, os Fatores de Influência possuem destaque muito 

superior em relação aos Fatores de Satisfação (4%), tornando notória a importância de suas 

variáveis para um possível usuário do SPB. Desse modo, é necessário que haja infraestruturas 

adequadas interligando as estações de bicicletas e os principais pontos da cidade, bem como 

deve haver uma melhor distribuição das mesmas pela cidade, de modo que a rede se torne 

mais acessível e menos concentrada.  

Nesse sentido, nota-se ainda que os usuários em potencial valorizam a segurança nas vias e o 

respeito dos condutores de outros veículos. Isso demonstra a importância de fatores que não 

se relacionam somente às bicicletas, mas também com as medidas de segurança preventivas e 

ostensivas realizadas pelo poder público, a educação no trânsito, que envolvem o modo como 

a sociedade se relaciona e o resultado de políticas públicas já aplicadas ou em aplicação. 

É importante ainda destacar os escores, calculados para verificar se há discrepância na visão 

dos entrevistados em relação aos fatores mais importantes para fazer a integração. O resultado 

revelou poucas variações nas diferentes características consideradas para dividir os 

entrevistados, o que revela que as respostas foram semelhantes.  

Dessa forma, as maiores variações nos escores resultantes podem ser verificadas nas 

entrevistas realizadas com os usuários do GynDebike, mais especificamente nos critérios: 

idade, nível de escolaridade e frequência de viagem. Assim, é importante que futuras políticas 

públicas que tenham a pretensão de realizar a integração entre os modais levem em 

consideração tais distinções, a fim de abranger os diferentes públicos, especialmente no que se 

refere aos Fatores de Integração e Fatores Pessoais, que além de considerados mais 

importantes também apresentam as maiores distinções. 
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Nas entrevistas realizadas nos Terminais, os resultados encontrados são muito próximos para 

as diferentes características pessoais observadas, o que revela que há convergência entre as 

respostas que os potenciais usuários apresentaram ao avaliar as variáveis estudadas, e 

consequentemente simplifica a elaboração de políticas que tenham o objetivo de integrar os 

modais bicicleta e ônibus. 

Diante do exposto, acrescenta-se que a metodologia utilizada, que envolve a coleta de dados 

através de entrevistas por questionários e a análise dos mesmos pela Análise Fatorial 

Confirmatória e pelo Método dos Intervalos Sucessivos, foi fundamental para elucidar o 

problema a que este trabalho se propôs a resolver e alcançar os objetivos da pesquisa, pois 

permitiu a identificação das variáveis mais relevantes para a elaboração de uma política de 

integração da bicicleta compartilhada com o transporte coletivo por ônibus, tanto do ponto de 

vista dos usuários do GynDebike quanto dos potenciais usuários que venham a utilizar o 

sistema através de uma possível integração.  

Para próximas pesquisas, recomenda-se descobrir os motivos que levam determinados fatores 

a serem mais importantes que outro para determinada característica do usuário, além de 

adicionar a questão a respeito da distância entre a residência das pessoas e o local onde elas 

pegam o transporte público. Por exemplo, por que pessoas menos instruídas estão mais 

satisfeitas com as variáveis contidas no Fator Subjetivo? Cabe aos futuros pesquisadores 

destrinchar em motivos pontuais os resultados obtidos nesta pesquisa a fim de serem atingidos 

de forma mais eficiente quanto a criação de políticas públicas. 

Ainda pensando em futuras pesquisas, como o foco desse trabalho foi a integração do 

transporte coletivo por ônibus com um sistema de bicicleta compartilhada, cabe a próximos 

pesquisadores a realização de pesquisa semelhante propondo integração de um sistema de 

bicicleta compartilhada com outro transporte público que não seja o ônibus, como metrô ou 

trem. Além disso, seria interessante a pesquisa para a interpenetração, que é outro tipo de 

intermodalidade.  
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APÊNDICE A –  

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS DO GYNDEBIKE 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS DO GYNDEBIKE 

SEXO           (    ) Masculino                  (    ) Feminino 

IDADE         (    ) 18 a 24  (    ) 25 a 34  (    ) 35 a 44 (    ) 45 a 60  (    ) Mais de 60 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE                                                                                                                                                                             

(    ) Fundamental Incompleto  (    ) Fundamental Completo  (    ) Médio Incompleto  (    ) Médio Completo  

(    ) Superior Incompleto         (    ) Superior Completo         (    ) Não respondeu 

 NÍVEL DE RENDA (  ) Até um salário mínimo     (  ) De 1 a 2 salários mínimos                                                                  

(   ) De 2 a 3 salários mínimos    (   ) De 3 a 5 salários mínimos     (   ) Mais de 5 salários                                                   

(      ) Autônomo      (      ) Não soube/não respondeu 

MOTIVO DE VIAGEM     (    ) Lazer  (    ) Trabalho  (    ) Estudos 

UTILIZA AS BICICLETAS DO GYNDEBIKE QUANTOS DIAS POR SEMANA?                                           

(    ) 1       (    ) 2       (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5       (    ) 6       (    ) 7 

UTILIZA O GYNDEBIKE HÁ QUANTO TEMPO?        (    ) Menos de 3 meses       (    ) De 3 a 6 

meses       (    ) De 6 a 9 meses       (    ) De 9 meses a 1 ano       (    ) Mais de um ano 

TEMPO MÉDIO DE VIAGEM                                                                                                                                                                       

(    )  Até 10 minutos    (    ) De 10 a 30 minutos    (    ) De 30 minutos a uma hora    (    ) Mais de uma hora 

TIPO DE VIAS UTILIZADAS      (    ) Ruas COM planejamento adequado para bicicletas                                                                                                                                                                             

.                                                          (    )   Ruas SEM planejamento  adequado para bicicletas 

INTEGRAÇÃO COM O TRANSPORTE COLETIVO 

Você já utilizou o Gyndebike e o transporte coletivo de maneira complementar em uma viagem?             

(    ) SIM      (    ) NÃO 

Com que frequência isso ocorre?     (    ) Diariamente              (    ) Entre 2 e 4 vezes por semana                           

(    ) Uma vez por semana                    (    ) Uma vez por mês       (    ) Menos de uma vez por mês 

qual era o motivo da viagem?    (    ) Lazer       (    ) Trabalho        (    )Estudos 

Você estaria dispositivo a fazer essa integração? (    ) SIM      (    ) NÃO      (    ) TALVEZ 

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA  1 2 3 4 5 

O quão esse fator te estimula a andar de bicicleta? 

O custo comparado com outros modais      

A rapidez e praticidade comparada com outros modais      

A preocupação com a saúde      

A preocupação com o meio ambiente      

A localização das estações do sistema Gyndebike      

O quão esse fator te desestimula a andar de bicicleta? 1 2 3 4 5 

A falta de respeito dos condutores motorizados      

A falta de segurança pública      

A topografia desfavorável      

O clima desfavorável      

A falta de manutenção das bicicletas do Gyndebike      

A falta de opções de pagamento do Gyndebike      

O quão importante para integração é o seguinte fator? 1 2 3 4 5 

Estações do Gyndebike próximas aos terminais do transporte coletivo      

Integração tarifária entre o Gyndebike e o transporte coletivo      

Ciclovias que se estendam até os principais terminais do transporte coletivo      
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS DOS TERMINAIS 
 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS NOS TERMINAIS 

SEXO           (    ) Masculino                  (    ) Feminino 

IDADE         (    ) 18 a 24  (    ) 25 a 34  (    ) 35 a 44 (    ) 45 a 60  (    ) Mais de 60 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE                                                                                                                                                                             

(    ) Fundamental Incompleto  (    ) Fundamental Completo  (    ) Médio Incompleto  (    ) Médio Completo  

(    ) Superior Incompleto         (    ) Superior Completo         (    ) Não respondeu 

 NÍVEL DE RENDA (  ) Até um salário mínimo     (  ) De 1 a 2 salários mínimos                                                                  

(   ) De 2 a 3 salários mínimos    (   ) De 3 a 5 salários mínimos     (   ) Mais de 5 salários                                                   

(      ) Autônomo      (      ) Não soube/não respondeu 

MOTIVO DE VIAGEM     (    ) Lazer  (    ) Trabalho  (    ) Estudos 

SOBRE O CONHECIMENTO DO GYNDEBIKE 

Você sabe como funciona o sistema GyndeBike?     (    ) SIM      (    ) NÃO       (    ) Parcialmente 

R
E
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O
S

T
A

 

A
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A
T
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A

 Você sabe sobre os preços cobrados? (    ) SIM      (    ) NÃO       (    ) Parcialmente 

O preço do serviço compartilhado comparado com outros modais te atrai?                                                                           

(    ) SIM               (    ) NÃO           (    ) Parcialmente 

Você conhece a localização de pelo menos 3 estações onde possa retirar a bicicleta?                           

(    ) SIM              (    ) NÃO 

Você possui o cadastro único para utilizar o serviço?      (    ) SIM          (    ) NÃO 

O TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS 1 2 3 4 5 

Quão satisfeito você está com... 

A qualidade do transporte coletivo?      

A agilidade do transporte coletivo      

A segurança no transporte coletivo      

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA  1 2 3 4 5 

Você utilizaria o serviço de bicicletas compartilhadas GynDebike?                                                                               

(    ) SIM                         (    ) NÃO                         (    ) TALVEZ 

Qual o grau de importância que você atribui... 

À infraestrutura para bicicleta      

Ao respeito dos condutores motorizados      

À localização das estações do sistema Gyndebike      

À existência de ciclovias/ciclofaixas/ciclorrotas      

Às opções de pagamento do sistema Gyndebike      

À segurança pública      

INTEGRAÇÃO COM O TRANSPORTE COLETIVO 1 2 3 4 5 

Você faria integração entre os dois modais se... 

Houvessem estações do Gyndebike próximas aos terminais do transporte 

coletivo 

     

Houvesse integração tarifária entre o Gyndebike e o transporte coletivo      

As ciclovias se estendessem até os principais terminais de integração      

Você utilizaria o GynDebike de maneira integrada com o transporte coletivo?  

(    ) SIM          (    ) NÃO            (    ) TALVEZ 
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APÊNDICE B -  

Tabela B.1 – Parâmetros estatísticos para o Fator 1 do GynDebike 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 43 35 78 85 227 

Frequência relativa (pj) 0,0919 0,0748 0,1667 0,1816 0,4850 

Frequência acumulada (Pj) 0,0919 0,1667 0,3333 0,5150 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -1,3293 -0,9674 -0,4307 0,0375 

Limite superior da categoria (z2j) -1,3293 -0,9674 -0,4307 0,0375 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,1649 0,2499 0,3636 0,3987 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,1649 0,2499 0,3636 0,3987 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -1,7947 -1,1359 -0,6825 -0,1930 0,8219 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,6588 0,4534 0,4894 1,0150 

 

Tabela B.2 – Parâmetros estatísticos para o Fator 2 do GynDebike 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 1 8 37 56 132 

Frequência relativa (pj) 0,0043 0,0342 0,1581 0,2393 0,5641 

Frequência acumulada (Pj) 0,0043 0,0385 0,1966 0,4359 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -2,6297 -1,7688 -0,8539 -0,1614 

Limite superior da categoria (z2j) -2,6297 -1,7688 -0,8539 -0,1614 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,0126 0,0835 0,2771 0,3938 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,0126 0,0835 0,2771 0,3938 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -2,9412 -2,0737 -1,2244 -0,4877 0,6981 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,8675 0,8494 0,7367 1,1858 

 

Tabela B.3 – Parâmetros estatísticos para o Fator 3 do GynDebike 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 49 49 74 39 23 

Frequência relativa (pj) 0,2094 0,2094 0,3162 0,1667 0,0983 

Frequência acumulada (Pj) 0,2094 0,4188 0,7350 0,9017 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -0,8085 -0,2050 0,6281 1,2914 

Limite superior da categoria (z2j) -0,8085 -0,2050 0,6281 1,2914 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,2877 0,3907 0,3275 0,1733 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,2877 0,3907 0,3275 0,1733 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -1,3740 -0,4916 0,1996 0,9253 1,7631 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,8824 0,6912 0,7257 0,8378 
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Tabela B.4 – Parâmetros estatísticos para o Fator 4 do GynDebike 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 5 7 29 58 252 

Frequência relativa (pj) 0,0142 0,0199 0,0826 0,1652 0,7179 

Frequência acumulada (Pj) 0,0142 0,0342 0,1168 0,2821 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -2,1905 -1,8225 -1,1911 -0,5768 

Limite superior da categoria (z2j) -2,1905 -1,8225 -1,1911 -0,5768 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,0362 0,0758 0,1963 0,3378 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,0362 0,0758 0,1963 0,3378 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -2,5430 -1,9842 -1,4581 -0,8566 0,4705 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,5588 0,5260 0,6015 1,3271 

 

Tabela B.5 – Parâmetros estatísticos para o Fator 5 do GynDebike 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 20 33 87 90 121 

Frequência relativa (pj) 0,0427 0,0705 0,1859 0,1923 0,2585 

Frequência acumulada (Pj) 0,0427 0,1132 0,2991 0,4915 0,7500 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -1,7198 -1,2094 -0,5269 -0,0214 

Limite superior da categoria (z2j) -1,7198 -1,2094 -0,5269 -0,0214 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,0909 0,1920 0,3472 0,3989 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,0909 0,1920 0,3472 0,3989 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -2,1275 -1,4334 -0,8351 -0,2684 1,5427 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,6941 0,5982 0,5668 1,8110 

 

Tabela B.6 – Parâmetros estatísticos para o Fator 1 dos Terminais 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 58 72 184 320 1306 

Frequência relativa (pj) 0,0299 0,0371 0,0948 0,1649 0,6732 

Frequência acumulada (Pj) 0,0299 0,0670 0,1619 0,3268 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -1,8823 -1,4984 -0,9869 -0,4488 

Limite superior da categoria (z2j) -1,8823 -1,4984 -0,9869 -0,4488 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,0678 0,1298 0,2452 0,3607 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,0678 0,1298 0,2452 0,3607 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -2,2694 -1,6699 -1,2160 -0,7007 0,5358 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,5995 0,4539 0,5153 1,2365 
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Tabela B.7 – Parâmetros estatísticos para o Fator 2 dos Terminais 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 724 210 195 27 8 

Frequência relativa (pj) 0,6220 0,1804 0,1675 0,0232 0,0069 

Frequência acumulada (Pj) 0,6220 0,8024 0,9699 0,9931 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 0,3107 0,8502 1,8798 2,4638 

Limite superior da categoria (z2j) 0,3107 0,8502 1,8798 2,4638 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,3801 0,2779 0,0682 0,0192 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,3801 0,2779 0,0682 0,0192 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -0,6112 0,5666 1,2521 2,1123 2,7898 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 1,1777 0,6855 0,8602 0,6775 

 

Tabela B.8 – Parâmetros estatísticos para o Fator 3 dos Terminais 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 

Frequência 13 19 79 173 880 

Frequência relativa (pj) 0,0112 0,0163 0,0679 0,1486 0,7560 

Frequência acumulada (Pj) 0,0112 0,0275 0,0954 0,2440 1,0000 

Limite inferior da categoria (z1j) 0,0000 -2,2846 -1,9190 -1,3084 -0,6935 

Limite superior da categoria (z2j) -2,2846 -1,9190 -1,3084 -0,6935 0,0000 

Ordenada do limite inferior (y1j) 0,0000 0,0293 0,0633 0,1695 0,3137 

Ordenada do limite superior (y2j) 0,0293 0,0633 0,1695 0,3137 0,0000 

Valor estimado da categoria (xj) -2,6275 -2,0787 -1,5650 -0,9700 0,4149 

Distância entre categorias (dj j+1) 0,0000 0,5488 0,5137 0,5949 1,3849 
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