
3.263 respostas

Não está aceitando respostas

Mensagem para os participantes

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as demandas dos moradores de Piracicaba com
relação ao uso de bicicletas para trabalho, estudo, lazer, esporte e turismo. A participação dos
cidadãos é fundamental, pois os resultados irão subsidiar a definição das prioridades de
ampliação do sistema cicloviário da cidade.

O formulário está organizado em quatro partes:

Este formulário não aceita mais respostas

Resumo Pergunta Individual

Pesquisa Ciclovidas

Perguntas Respostas 3.263

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/d/1D3IqWTYuaFU-v8gEbMT6bSTT2-50YgxJtvtYyzpCGMs/edit


2) Qual a sua idade?

3.263 respostas

3) Qual o seu gênero?

3.263 respostas

Até 18 anos
Entre 19 e 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Acima de 51 anos

16,3%

25%

30,1%

26,3%

Masculino
Feminino
Não binário
Prefiro não dizer

49,6%

49,8%



4) Qual bairro você reside?

3.263 respostas

5) Qual a sua ocupação principal?

3.263 respostas

Alto
Vila Independência
Centro
Nova Piracicaba
São Dimas
Água Branca
Vila Rezende
Dois Córregos

1/13

Trabalho
Estudo
Empresário (a)
Aposentado (a)
Outra7,4%

10,5%

67,9%



6) Em qual bairro você trabalha, estuda ou costuma frequentar? Informe o principal bairro,
em caso de mais de uma resposta.

3.263 respostas

II) Suas condições de mobilidade

Centro
Alto
Agronomia
São Dimas
Vila Rezende
Nova Piracicaba
Outro
Santa Rosa

1/13

15,4%



7) Quais das opções abaixo você utiliza com mais frequência para se locomover na cidade?

3.263 respostas

8) Você possui carro?

3.263 respostas

Carro (próprio, Uber, taxi etc.)
Ônibus
Moto
Bicicleta
Caminhada
Outra

17,8%

68%

Sim
Não

20,3%

79,7%



9) Você possui motocicleta?

3.263 respostas

10) Você possui bicicleta?

3.263 respostas

Sim
Não possuo, mas pretendo comprar
Não possuo e não pretendo comprar

15%

72,8%

12,2%

Sim
Não possuo, mas pretendo usar
Não possuo e não pretendo usar15,4%

79,7%



11) Você utiliza ônibus para se locomover na cidade?

3.263 respostas

12) Qual o tempo total você gasta para se locomover na cidade diariamente utilizando carro,
ônibus, motocicleta, bicicleta ou caminhada?

3.263 respostas

Sim
Não utilizo, mas pretendo usar
Não utilizo e não pretendo usar

13,9%

9,7%

76,4%

Menos de 10 minutos
Entre 11 e 15 minutos
Entre 16 e 30 minutos
Entre 31 e 60 minutos
Mais de 61 minutos

18,5%

11%

25,6%

38,7%



13) Você é usuário regular de bicicleta?

3.263 respostas

III) Sua percepção sobre o sistema cicloviário existente em Piracicaba

Sim
Não

33,9%

66,1%



14) Você utiliza a bicicleta para desempenhar qual atividade? Informe a principal, em caso de
mais de uma resposta.

2.158 respostas

15) Quando você utiliza a bicicleta?

2.158 respostas

Trabalhar
Ir ao trabalho
Lazer
Ir à escola
Esporte
Outras6%

32,4%

44,5%

Apenas entre segunda-feira e sexta-
feira
Apenas aos sábados, domingos e
feriados
Qualquer dia da semana
Cada semana é diferente
Não sei dizer

15,7%
53,6%

24,8%



16) Quantos dias por semana você utiliza bicicleta?

2.158 respostas

17) Qual a sua principal razão para pedalar?

2.158 respostas

1
2
3
4
5 ou mais

8%

26,6%16,8%

26%

22,6%

Porque é mais barato
Porque é mais prático
Porque é mais saudável
Porque é divertido
Outra

7,8%

7%

15%

66,2%



18) Você costuma pedalar em que tipo de via?

2.158 respostas

19) Selecione a maior dificuldade para o uso da bicicleta.

2.158 respostas

Calçadas
Ruas e avenidas
Ciclovias e ciclofaixas
Estradas ou rodovias
Outra

7,2%

14,9%

13,6%

59,6%

Falta de infraestrutura (ausência de
ciclovias e de bicicletários, cobertura
irregular do solo, ausência de sinaliza…
Questões climáticas (calor, chuva,
neblina, vento forte)
Violência urbana e falta de segurança
(risco de assaltos e de atropelamentos)
Barreiras pessoais (questões de saúde,
falta de vontade de pedalar, preocupa…
Outra

12,1%

86%



20) Das opções abaixo, qual ajudaria você a usar mais a bicicleta?

2.158 respostas

III) Sua percepção sobre o sistema cicloviário existente em Piracicaba

21) Você gostaria de usar a bicicleta em suas atividades diárias ou lazer?

1.105 respostas

Melhorar a manutenção das ciclovias e
ciclofaixas existentes
Ampliar a malha de ciclovias e
ciclofaixas na cidade
Melhorar a sinalização das ciclovias e
ciclofaixas existentes
Implantar bicicletários e paraciclos em
mais pontos da cidade
Permitir transporte de bicicleta nos ôni…
Outra

88%

Sim
Não
Talvez

13,6%

79,2%



22) Qual é o motivo principal de você não utilizar a bicicleta?

1.105 respostas

23) Das opções abaixo, qual ajudaria você a usar mais a bicicleta?

1.105 respostas

IV) Suas sugestões

Não tenho bicicleta
Acho que bicicleta não é um meio de
transporte seguro
Minha rota diária não tem ciclovia ou
ciclofaixa
Prefiro outra opção de transporte (carr…
As distâncias que percorro são muito l…
Barreiras pessoais (questões de saúd…
Questões climáticas (calor, chuva, ve…
Outra

17,9%

10,2%

37,6%

14,1%

Melhorar a manutenção das ciclovias e
ciclofaixas existentes
Ampliar a malha de ciclovias e
ciclofaixas na cidade
Melhorar a sinalização das ciclovias e
ciclofaixas existentes
Implantar bicicletários e paraciclos em
mais pontos da cidade
Permitir transporte de bicicleta nos ôni…
Outra

8%

9,3%

70%



24) Selecione o bairro que você gostaria que uma ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota fosse
construída.

3.263 respostas

25) Selecione uma avenida ou estrada que você considera a "primeira" opção para a
construção de uma ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota.

3.263 respostas

Centro
Alto
Agronomia
Vila Independência
Santa Terezinha
Campestre
Vila Rezende
Dois Córregos

1/13

14%

2 Córregos
31 de Março
Armando de Sales Oliveira
Barão de Serra Negra
Brasília
Carlos Botelho
Centenário
Com. Leopoldo Dedini

1/4

16,2%

27,2%

6,5%



26) Selecione uma estrada que você considera a "primeira" opção para a construção de uma
ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota.

3.263 respostas

27) Selecione uma rota rural que você gostaria que fosse construída uma ciclorrota voltada
ao turismo, esporte ou lazer.

3.263 respostas

Estrada do Bongue
Estrada do Pau Queimado
Estrada Monte Alegre
Outras opções

23,2%
41,7%

29,8%

Piracicaba - Santa Olímpia / Santana
Piracicaba - Tupi
Piracicaba - Saltinho
Piracicaba - Artemis
Piracicaba - Tanquinho
Piracicaba - Ibitiruna
Outra

24,9%

7,5%

12,4%

22,8%

21,8%


