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Audiência Pública sobre Mobilidade e Sustentabilidade: desafios e propostas
14 de maio de 2015, às 15 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Mobilidade, cidadania e intermodalidade
Pérsio Davison

Segundo o Relatório de Resultados da Avaliação do Serviço do Metrô DF 2014, 
2,2% dos  usuários  deste  transporte  chegam nas  estações  de  bicicleta.  A  maioria  dos 
usuários (65,3%) considera a acessibilidade nas estações boa e 23,2%, regular.

As estações em que ocorre o maior número de embarque de ciclistas são Ceilândia 
Centro  e  Guariroba  e  as  estações  com  mais  desembarque  de  ciclistas  são  a  Central,  
Arniqueiras e Praça do Relógio.

Estações com mais embarque de ciclistas

Ceilândia Centro 18,9%

Guariroba 10,5%

Estações com mais desembarque de ciclistas

Central 10,5%

Arniqueiras 10,5%

Praça do Relógio 7,4%

A  maioria  dos  ciclistas  utilizam  a  dupla  bicicleta-metrô  para  finalidades  de 
trabalho (71,6%), enquanto 12,6% usa para necessidades de estudo e 11,6% para lazer ou 
compras. Os objetivos de transporte para trabalho é maior para o perfil do usuário que 
realiza a integração com a bicicleta em comparação com o usuário geral  do metrô.  O 
último utiliza este transporte em 57,9% devido ao trabalho e 11,2% devido ao estudo.
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A partir dos dados, é possível estabelecer o perfil do usuário que utiliza a bicicleta 
e o metrô em conjunto:

- 69,5% são homens e 30,5% mulheres;
- 67,4% tem de 21 a 40 anos;
- 72,6% tem pelo menos o ensino médio completo; 
- 66,3% são empregados no setor privado; 14,7% são estudantes; 7,4% são servidores 
públicos do GDF ou Federal; 7,4% são autônomos ou fazem serviços ocasionais; 3,2% são 
aposentados e 1,1% são desempregados; 
- 51,6% tem renda familiar entre R$ 1.020,01 e R$ 3.060,00.

Para a elaboração de políticas públicas eficientes para a convivência pacífica entre 
os diferentes modais, inclusive a bicicleta, consideramos que é necessário realizar uma 
pesquisa ampla sobre origens e destinos dos ciclistas e também outra pesquisa sobre as 
rotas de desejo no DF.
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