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RESUMO: O uso de bicicletas em áreas urbanizadas é um dos grandes desafios que gestores de 

governos locais e de grandes aglomerações urbanas têm que buscar. Os impactos ambientais 

gerados pelas ações antrópicas, cada vez mais incidentes no meio, faz com que os níveis dos 

diversos tipos de poluentes aumentem cada dia.  Existem várias formas de minimizar estes 

impactos, como alternativa às emissões de gases de Efeito estufa (GEE). Este trabalho tem o 

objetivo de demonstrar o potencial do uso de bicicletas em governos locais como forma de 

mitigação das emissões de GEE a partir de uma pesquisa realizada no Centro Administrativo da 

Prefeitura Municipal de Betim, bem como levar aos munícipes uma reflexão sobre a redução das 

emissões desses gases e seus benefícios. Foi realizada pesquisa com a finalidade de delinear o perfil 

dos servidores municipais em relação ao seu deslocamento de suas residências ao Centro 

Administrativo. A pesquisa foi estruturada com questões objetivas e dissertativas relacionadas às 

características dos deslocamentos de seus Servidores. Os resultados foram avaliados e o foco se deu 

na sensibilização dos Servidores quanto ao uso de bicicletas para se deslocarem para trabalhar, bem 

como nos cálculos de redução das emissões de CO2.  
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o processo de urbanização verificado nos países em desenvolvimento 

resultou em grandes concentrações populacionais em um número reduzido de cidades. O aumento 

da frota de veículos automotores resulta em uma crise que diariamente é ilustrada pelos 

congestionamentos e na disputa pelo uso da rua entre os vários meios de transporte, motorizados ou 

não, seja para a promoção da acessibilidade das pessoas ou para o transporte e distribuição de 

mercadorias e a prestação de serviços (BORATO, 2008). 
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Segundo Faiz (1997) e Jacondino, G. B.; Cybis, H. B. B. (2002) são três os principais fatores 

que afetam a quantidade de poluentes emitidos pelo tráfego rodoviário: (i) as características dos 

veículos e dos combustíveis utilizados, principalmente o tipo e tecnologia dos motores e a presença 

de dispositivos de controle de emissões (catalisadores); (ii) as características da frota utilizada, que 

consistem na sua diversidade (número e tipos de veículos) e seu perfil de idade; (iii) as 

características na operação, que se constituem nos padrões de utilização dos veículos (tempo, 

número de viagens, velocidade e comportamento do condutor) e do grau de congestionamento e 

controle de tráfego. 

A bicicleta como meio de transporte desempenha papel importante para o desenvolvimento 

sustentável, pois apresenta menor consumo de energia primária e é ideal para deslocamentos 

urbanos de curtas distâncias. Seus benefícios são consideráveis tanto para comunidade urbana 

quanto para seus usuários (SILVEIRA, 2010). Segundo o Plano de Mobilidade por Bicicletas nas 

Cidades (2007), o Brasil possui a sexta maior frota de bicicletas entre todas as nações, estando atrás 

apenas de China, Índia, EUA, Japão e Alemanha. Segundo o relatório, e ainda conforme o 

Movimento Conviva (2013), o Brasil possuía cerca de 70 milhões de bicicletas. O sítio da 

Mobilidade Urbana Sustentável (Mobilize), conhecido por publicar conteúdos relacionados à 

mobilidade sustentável no Brasil e no mundo, compartilhou um gráfico que mostra as cidades 

brasileiras com as maiores estruturas cicloviárias em quilômetros de extensão. A figura 01 foi 

atualizada a partir de informações coletadas em abril de 2015 em prefeituras e organizações de 

cicloativistas associados à UCB - União dos Ciclistas do Brasil (Mobilize, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Estrutura cicloviária em cidades do Brasil em quilômetros de extensão. 

Fonte: Disponível em http://www.mobilize.org.br (2015). Acesso em 20 jun/2016. 
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Administrativo da Prefeitura Municipal de Betim, bem como levar aos munícipes uma reflexão 

sobre a redução das emissões desses gases e seus benefícios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Buscando demonstrar a importância do uso de bicicletas em governos locais, foi realizada 

uma pesquisa no Centro Administrativo João Paulo II, da Prefeitura Municipal de Betim, estado de 

Minas Gerais, no período de 17 a 23 de maio de 2016. O município de Betim está localizado na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o IBGE (2015) a projeção de sua população foi 

de 417.307 habitantes para o ano 2015. A Prefeitura Municipal de Betim conta em 2016 com 

aproximadamente 14.000 servidores, e deste montante, 1.300 trabalham diretamente no Centro 

Administrativo.  

Foram distribuídos 1.200 questionários, com a finalidade de delinear o perfil dos servidores 

municipais em relação ao seu deslocamento de suas residências ao Centro Administrativo. A 

pesquisa foi estruturada com questões objetivas e dissertativas relacionadas às características dos 

deslocamentos de seus Servidores. Dos 1.200 questionários distribuidores obteve-se um retorno de 

589 formulários respondidos, ou seja, 49,08% dos servidores responderam a pesquisa. A maioria 

dos servidores que não responderam a pesquisa foi por falta de interesse. Os resultados foram 

analisados e tabulados de acordo com a quantidade de questionários respondidos. Para os cálculos 

das emissões médias veiculares no Município de Betim, utilizou-se a metodologia de CETESB 

(MURGEL, 1987) segundo a seguinte equação: 

Ep = Fep x km x N E-6      (Eq.01) 

onde, 

Ep = emissão do poluente considerado para a frota (ton/ano); Fep = fator de emissão da frota para o 

poluente de interesse (g/km); km = média geral da quilometragem rodada anualmente (km); N = 

número de veículos da frota. 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), (2001), o fator de 

emissão de CO2 total para veículos fabricados a partir de 2001 e movidos à gasolina é de 0,217 

KgCo2/Km, para uma distância média percorrida em 22.000 quilômetros anualmente. 

Os valores dos fatores de emissão de CO2 em Kg/km apresentados acima representam as 

médias da produção nacional dos veículos leves de passageiros a cada ano, sendo estes novos, com 

cilindrada igual ou superior a 1000 c.c., ponderadas pelo volume de vendas de cada modelo. E 

conforme o Departamento Nacional de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN), (2013), foi informado 

para os cálculos o total de 141.290 veículos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Meios de transportes utilizados pelos Servidores: 45% dos deslocamentos soão por meio de 

transporte público coletivo, e 40% utilizam veículos individuais. Somente 4% dos Servidores se 

deslocam de bicicleta ou a pé - pouco significativo – Gráfico 02. Somente 3% utilizam a carona 

solidária (proporciona: a diminuição da quantidade de veículos em circulação, melhora o trânsito, a 

qualidade do ar nas cidades e a saúde da população. Apenas, 2% utilizam motocicleta para ir ao 

local de trabalho. 

Gráfico 01: Meio de Transporte utilizado pelos servidores para ir ao trabalho. 

Fonte: Os autores, 2016. 

  

 Dos respondentes, 63,60% disseram que adeririam a um programa de carona solidária e 

36,40% não, por motivos diversos. Quanto a distância média percorrida pelos Servidores de sua 

residência ao Centro Administrativo a pesquisa apontou que 31% residem a uma distância 

aproximada de 5 a 10 Km do Centro Administrativo, e 12,90% residem muito próximo ao mesmo. 

A maioria não utiliza a bicicleta em seus deslocamentos de casa ao trabalho, devido à distância a se 

percorrer diariamente. A precariedade da segurança é fator de destaque na pesquisa. Há falta de 

vestiários e locais adequados para estacionar bicicletas. 65,3% guardam suas bicicletas dentro de 

suas salas; 15% guardam na portaria do Centro Administrativo, e 11,53% nos corredores. 

 Sobre a frota de veículos automotores do município de Betim, levou-se em consideração 

somente o uso do combustível gasolina para os cálculos, uma vez que a intenção deste trabalho é ter 

uma dimensão do potencial de redução de GEE utilizando-se um combustível de origem fóssil, 

sendo esse um dos que mais poluem. Na metodologia da CETESB (MURGEL, 1987) utilizada para 

esses cálculos, aplica-se à seguinte fórmula (Eq.01):  Ep = Fep x km x N – Onde, Ep = 217g x 

22.000 x 141.490 - Ep = 675.473.260.000 g/Km/ano - Ep (emissão de poluente considerado para a 
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frota) = 675.473,26 T/ano.  A emissão de um veículo automotor, percorrendo uma média de 22.000 

km/ano, utilizando como combustível a gasolina emite uma média de 4,774 T/CO2/ano. Levando-se 

em consideração os resultados da pesquisa, Servidores que vão ao trabalho de bicicleta, perfaz um 

total de 24 pessoas, portanto, a redução anual de GEE é de 114,57 T/Co2/ano. 

 

CONCLUSÕES 

A maioria dos entrevistados não utiliza a bicicleta nos deslocamentos da residência ao trabalho, 

devido à distância percorrida, e se mostraram solidários e sensíveis ao incentivo ao uso deste modal. 

A cidade de Betim apresenta um grande potencial para desenvolver uma rede de ciclovias 

interligadas, uma vez que já existem cerca de 32 km de ciclovias, que ainda estão mal estruturadas. 

Após os cálculos das emissões de GEE, percebe-se que o servidor ao utilizar bicicletas para 

deslocamentos, o município ganha com a redução das emissões desses gases. Governos locais ainda 

precisam de incentivo ao uso da bicicleta como modal de transporte para todas as classes, de 

programas educacionais para tráfego compartilhado entre ciclistas e motoristas e da implantação de 

uma infraestrutura cicloviária que garanta a segurança do ciclista e uma rede integrada aos 

transportes públicos.  
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