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A pesquisa Origem -Destino vinculada ao Cia do Metrô de São Paulo elabora 

periodicamente o panorama dos deslocamentos efetuados na área metropolitana. 
A bicicleta é um dos modos de locomoção que tem apresentado aumento em relação aos 

demais modos de viagens. Em 1987 representava apenas 0,4% das viagens diárias, isto é, cerca 
de 107 mil deslocamentos ao dia. Dez anos depois, os deslocamentos por bicicletas apresentaram 
um pequeno aumento passando a 162, 4 mil por dia representando 0,5 % das viagens diárias. 
Apesar de pequeno mostra que a bicicleta era um meio consolidado de transporte para uma 
parcela da população. Na última pesquisa de 2002, ainda não inteiramente tabulada, pode-se 
depreender, entretanto, um aumento significativo: usam a bicicleta como meio de transporte cerca 
de 336 mil pessoas, ou seja, 0,9% das viagens diárias. 

O perfil do usuário desse meio de transporte foi definido pela pesquisa OD de 1997. 
Indica que as viagens por bicicleta são realizadas pela população masculina (92%), de 15 a 39 
anos (75%), com primeiro grau incompleto (69%) e renda familiar abaixo de 5 salários mínimos 
(cerca de 80%). 

O motivo dessas viagens é a interligação entre casa e trabalho. Em 1997 predominava o 
setor de serviços (36%) e em 2002 o deslocamento entre moradia e indústria aparece como o 
mais significativo (35%) seguido pelo setor terciário (18%). 

A existência de um número cada vez mais expressivo de pessoas utilizando-se da 
bicicleta como meio de transporte principal leva à necessidade de criar estruturas de apoio e ao 
mesmo tempo, dada a dimensão da cidade, de integração com o transporte coletivo. 

O presente projeto de lei define áreas para a guarda e estacionamento de bicicletas junto 
a terminais, estações e eixos dos principais meios de transporte coletivo. Com isto acredita-se que 
o usuário da bicicleta terá um incentivo maior para utiliza-Ia e ao mesmo tempo, poderá servir 
como um estímulo à implantação do Sistema Cicloviário do Município definido no Plano de 
Transporte do Município de São Paulo. 


