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Resumo

Sabe-se que o planejamento da mobilidade urbana de São Paulo não está 
coerente com as necessidades atuais da sociedade. A divisão do espaço público 
da preferência à utilização de automóveis, alimentando a cultura de consumo. 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa de transporte urbano, e 
promover uma reflexão sobre o caos do trânsito na cidade de São Paulo. Nesse 
contexto, torna-se importante pensar o uso racional das bicicletas como um meio de 
transporte, não só como lazer, mas integrado a outras modalidades de transportes, 
explorando a utilização de serviços, dentro de um sistema de compartilhamento.

Palavras-chave: Mobilidade. Transporte. Bicicleta.





Abstract

It’s known that the planning of São Paulo’s urban mobility is not coherent with 
the current society needs. The division of the public space gives preference to car 
use, feeding the consumption culture. The objective of this work is to present an 
urban transport alternative and to promote a reflection about São Paulo’s chaotic 
traffic. In this context, becomes important to think about the rational use of bicycles 
as a way of transportation, not only as leisure, but integrated to others modalities of 
transportation, exploring services utilization within a sharing system.

Key words: Mobility. Transportation. Bycicle.
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1 Introdução

Atualmente o padrão de mobilidade 
urbana utilizado nas grandes e 
pequenas cidades, prioriza o uso de 
transportes motorizados, como carros, 
motos, caminhões e ônibus. Esse tipo de 
transporte, acompanhado da cultura de 
consumo da sociedade, necessita cada 
vez mais do aumento de vias públicas, 
que comportem mais automóveis, os 
quais geram congestionamentos, e 
esses precisam de mais vias públicas, 
o que torna esse sistema um ciclo 
vicioso. Uma característica das grandes 
cidades que se desenvolveram e se 
desenvolvem para a utilização de 
automóveis, como afirma Born: 1 

“nos grandes centros urbanos, as 
vias para automóveis ocupam em média 
70% do espaço público e transportam 
apenas de 20% a 40% dos habitantes”

Esse tipo de ocupação que é quase 
exclusiva dos automóveis, começou 
com o surgimento do automóvel, 
quando as primeiras montadoras foram 
instaladas no Brasil a partir dos anos 
1950, trazendo junto a necessidade de

abertura de vias e estradas por todo o 
país.

“[…]existe a visão de que a cidade 
pode se expandir continuamente, 
e desconsideram-se os custos de 
implantação da infraestrutura necessária 
para dar suporte ao atual padrão de 
mobilidade, centrado no automóvel, 
cujos efeitos negativos são distribuídos 
por toda a sociedade, inclusive entre 
aqueles que não possuem carro.” 
(Instituto de Energia e Meio Ambiente, 
2010:11).

Assim, são apresentados 
alguns dos atuais problemas como: 
congestionamentos, poluição e nível 
de ruídos causados pelo excesso 
de automóveis nas cidades, e todos 
os efeitos colaterais que eles nos 
trazem, como estresse físico, causado 
pelo excesso de esforços repetitivos, 
como mudar muito a marcha, pisar na 
embreagem e virar o volante.2 Estresse 
psicológico, com a preocupação com 
assaltos e violência nas ruas e estresse 
social, que vem com o medo de chegar 
atrasado no trabalho, a vontade não 
correspondida de chegar logo em casa 
ou em um compromisso,   problemas de 
saúde pública, além de

Introdução

1 Liane Born, Vá de Bicicleta, Revista Vida Simples, Edição 68, ano 6, no 7, p. 26, 2008.
2 Associação Brasileira de Medicia de Tráfego
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altos investimentos do governo para 
sustentar esse sistema.

A partir dessas questões, foram 
pesquisados diversos meios de 
transporte urbano, que pudessem 
amenizar os efeitos negativos causados 
pelo uso excessivo de carros, e como 
tendência mundial como alternativa 
para mobilidade urbana foi encontrada 
a bicicleta. Esse projeto já foi e está 
sendo desenvolvido em cidades como 
Paris, com o Vélib da JCDecaux que 
atualmente conta com 20 mil bicicletas 
em circulação e 200 mil cadastramentos 
por ano (Júlio Lopes, 2010:60), Buenos 
Aires com o projeto Mejor en Bici que 
conta com quase 100km de estradas 
destinadas aos ciclistas, e também 
busca educar e recomendar os mesmos 
em relação a utilização da bicicleta 
como alternativa de transporte real e 
sustentável, em Berlim o sistema Call a 
Bike, já está mais desenvolvido contando 
com ciclovias, ciclovias compartilhadas, 
faixas para bicicletas nas calçadas e 
pistas divididas com ônibus. Essas 
e muitas outras cidades que utilizam 
sistemas iguais ou parecidos com os 
apresentados permitem a análise e 

confirmação da eficiência do transporte 
alternativo junto a outros transportes 
públicos.

No Brasil, a cidade do Rio de 
Janeiro possui o sistema Bike Rio que 
já tem 60 estações, com um total de 600 
bicicletas. 

Dessa forma, o projeto 
desenvolvido trata da mobilidade urbana 
individual e compartilhada para a cidade 
de São Paulo, buscando a melhora da 
utilização do espaço público da cidade e 
a qualidade de vida dos seus habitantes, 
através do redesign da bicicleta para 
uso urbano. Promovendo a integração 
com outros meios de transporte públicos 
e também a inclusão social. 

Entende-se como mobilidade 
urbana individual, o ato de se locomover 
com ou sem utilização de meio de 
transporte, este pode ser motorizado 
ou não, dentro de uma cidade, e 
compartilhado como um produto ou 
serviço utilizado por várias pessoas, 
uma por vez, dentro de um sistema de 
uso.
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Para isso, será apresentado no 
capítulo 2, um breve histórico da chegada 
da bicicleta no Brasil, e da utilização do  
primeiro sistema de compartilhamento 
de bicicletas do mundo.

O capítulo 3, apresenta as 
consequências de compra e uso 
exagerado de automóveis, e como 
a mobilidade urbana de São Paulo 
sofre com esse excesso, também 
serão apresentadas as vantagens e 
desvantagens do uso da bicicleta, como 
alternativa de transporte público. 

O capítulo 4, apresenta os projetos 
referenciais. Bicicletas já utilizadas em 
sistemas de compartilhamento, bem 
como bicicletas para uso particular. 
Também são apresentados possíveis 
materiais a serem utilizados e sistemas  
auxiliares.

O capítulo 5, apresenta a proposta do 
projeto, e no capítulo seguinte o seu 
desenvolvimento.

 

Introdução
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2 Cultura da Bicicleta

2.1 A Bicicleta no Brasil

As bicicletas chegam ao Brasil no 
fim do século XIX, trazidas da Europa 
por famílias das classes mais altas da 
sociedade, mais precisamente do eixo 
Rio – São Paulo, dessa forma foram 
consideradas artigos de luxo, como 
trata o cronista João do Rio, em um 
texto publicado no periódico Rua do 
Ouvidor 3:

“[...] fala aqui em crise financeira, 
mas isso não passa de boato, e para 
prova-lo aí temos o desenvolvimento do 
gosto pela bicicleta, luxo caro.”  

Até o ano de 1894, ainda era 
necessário ir a Europa para pode 
comprar uma bicicleta, quando as 
primeira lojas brasileiras começam 
a importa-las e revendê-las. Eram 
importadas as principais marcas, como 
Clement, Peugeot, Monarch, Nothman 
e Cleveland. As lojas então passaram 
a facilitar a forma de pagamento, 
oferecendo serviço de vendas a 
prestações ou por consórcio. Mesmo 
assim , as bicicletas continuaram com 
altos preços, e símbolo de status social.

3 Rua do Ouvidor, 14 de maio de 2898, p.2.

Devido a precariedade das ruas 
do Brasil, as bicicletas importadas se 
desarranjavam com certa frequência, 
gerando uma nova fonte de trabalho 
e consequentemente lucro para os 
mecânicos, além disso, a medida que 
novas bicicletas eram compradas, 
crescia o número de bicicletas usadas 
a venda, possibilitando que pessoas de 
menos poder aquisitivo, adquirissem 

uma. Também como alternativa aos 
altos preços das bicicletas importadas, 
existia o serviço de aluguel, como o 
oferecido no Club Guanabarense, 

Cultura da Bicicleta

Figura 1 – Velódromo Paulistano, 1895
Júlio Lopes, 2010:137
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situado na Praia de Botafogo, Rio de 
Janeiro. 

Percebemos aqui, que enquanto 
a bicicleta possuía um alto valor 
comercial, e era utilizada principalmente 
pelos mais ricos, para passeios e prática 
de esporte em velódromos , a classe 
trabalhadora, nas grandes cidades 
utilizava principalmente o bonde.

Segundo Busto, o processo 
decorrente da crise de 1929 atrasou 
bastante a implantação de um indústria 
voltada para a produção de bicicletas, 
mas ao fim da Segunda Guerra Mundial, 
a bicicleta realmente aconteceu no 
Brasil, tornando-se popular e mais 
acessível a todos.

Esse período ficou marcado pela 
grande abertura no âmbito político, 
caracterizando a alta nas importações, 
principalmente os bens de produção, 
como a bicicleta. Em São Paulo, as 
importadoras existentes como a B. 
Herzog, Casa Luis Caloi, Mappin Stores 
e outras, foram beneficiadas, passando 
a vender grandes marcas como Bianchi, 
Lanhagno e Peugeot.

O ano de 1948 foi muito importante 
para a história da bicicleta no Brasil, 
por dois motivos, o primeiro, no dia 
10 de abril, a Monark iniciou as suas 
atividades no país, montando bicicletas 
importadas da Suíça, começando a 
produzir mesmo, a partir da década de 
1950. O segundo motivo foi quando a 
Caloi Indústria e Comércio requeriu seu 
registro para abertura de firma, no dia 
10 de abril, que antes era conhecida 
apenas por Casa Luiz Caloi.

Ao mesmo tempo, o governo 
nacional trazia para o país as primeiras 
montadoras de veículos leves, ônibus e 
caminhões, aumentando a abertura de 
estradas por todo o país, reduzindo o 
uso de ferrovias e bondes, o carro passa 
a ser acessível, a gasolina mais barata, 
dessa forma a bicicleta foi ficando de 
lado, e se tornando o transporte da 
classe trabalhadora, recebendo o status 
de “coisa de pobre”, mesmo aparecendo 
no Senso do IBGE de 1981 como bem 
durável de primeira necessidade para 
a população menos favorecida, foi 
relegada também a brinquedo e lazer 4. 

4 www.escoladebicicleta.com.br/historia

Cultura da Bicicleta
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5 Supero, 2005.
6 ABRACICLO

O mercado de bicicletas volta 
a crescer, surgindo a Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares – ABRACICLO, 
em 1976, tendo entre seus objetivos 
relacionados a bicicleta: desenvolver 
atividades dedicadas as bicicletas 
(ciclovias, ciclofaixas, bicicletários etc), 
incentivar o uso de bicicleta como meio 
de transporte, participar do programa 
Bicicleta Brasil, entre outros.

Nesse  período, surge em 1998, 
a indústria de bicicletas Companhia 
Brasileira de Bicicletas (CBB), cujo 
nome fantasia é Sundown, com uma 
linha completa de bicicletas para 
consumidores de todas as idades. A 
CBB foi uma das primeiras indústrias 
a receber a Certificação de Qualidade 
ISO 9001/2000 5.  

No ano de 2001, segundo a 
pesquisa realizada pela Empresa 
Brasileira de Planejamento de 
Transportes (GEIPOT), foi registrada 
a existência de 18 associações nas 
cidades brasileiras, que foram criadas 
com o objetivo de conscientizar a

população de que a bicicleta é um 
veículo; esclarecer o ciclista quanto aos 
seus direitos e deveres; conscientizar 
as autoridades quanto a necessidade 
de adotar medidas que protejam os 
ciclistas, entre outros.

No ano de 2004, o Brasil conquistou 
no mundo a terceira colocação como 
polo produtor de bicicletas e detém o 
quinto lugar como o maior mercado 
consumidor de bicicletas 6. 

Apesar disso, o Brasil ainda não 
vê a bicicleta como alternativa de 
transporte urbano, seja pela cultura de 
lazer que foi desenvolvida ao longo dos 
anos, seja pela falta de estrutura nas 
cidades, a necessidade de transporte 
rápido e eficiente dentro dos grandes 
centros, aliada a cultura de consumo, 
faz do automóvel o meio de transporte 
mais desejado.

Cultura da Bicicleta
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2.2 Compartilhamento de Bicicletas: a 
ideia

A Primeira vez que se colocou uma 
bicicleta para ser utilizada como um 
serviço de compartilhamento gratuito, 
disponível ao público foi no ano de 1966, 
quando algumas bicicletas old dutch 
femininas, pintadas de branco foram 
deixadas no centro de Amsterdam, para 
as pessoas usarem. 

A ideia veio de Laurens (Luud) 
Maria Hendrikus Schimmelpennink, que 
desde meados dos anos 1960, tem sido

ativo como designer e inovador social, 
com especial enfoque nos conceitos de 
transporte sustentável. Seu trabalho visa 
tanto reduzir o número de automóveis 
convencionais em cidades ou áreas 
urbanas por razões de saúde pública 
e ambiental, quanto proporcionar às 
pessoas meios alternativos viáveis de 
se locomover na cidade.

O White Bicycle Plan, nome dado 
à iniciativa, pretendia tornar a bicicleta 
como item de transporte comunitário, 
criticando de maneira lúdica o conceito 
de transporte através de automóveis. 
O projeto não deu certo, porque além 
de não conseguir apoio político, as 
bicicletas disponibilizadas foram 
roubadas 7. 

No começo dos anos 2000, a 
ideia de transformar a bicicleta como 
transporte compartilhado, foi retomada 
em algumas cidades da Europa. Dois 
sistemas entraram em funcionamento, 
um na França e outro na Espanha, todos 
com o mesmo princípio, onde a bicicleta 
fica presa em um bicicletário, e pode ser 
retirada com um código, fornecido pela 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Luud_Schimmelpennink

Cultura da Bicicleta

Figura 2 – Luud Schimmelpennink, criador do 
White Bicycle Plan

byketripdasgerais.blogspot.com
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empresa que faz o serviço, pagando 
alguma taxa pelo tempo utilizado. 

Acredita-se que o formato dos 
quadros das bicicletas de sistema de 
compartilhamento utilizadas atualmte 
pelo mundo tem aparência feminina, 
estilo Ceci, porque sofreram influências 
do primeiro projeto citado acima. 

Cultura da Bicicleta
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3 Cultura de Consumo

3.1 Cultura de Consumo do Automóvel 
e sua Influência para a Mobilidade de 
São Paulo

Quando se fala em consumo, 
a primeira ideia associada, para a 
maioria das pessoas é em relação a 
shoppings e centros comerciais. Mas 
não só de shoppings vive a cultura 
de consumo. Quando o ser humano 
supre suas necessidades básicas, 
consequentemente ele está consumindo 
algo, seja produtos manufaturados ou 
recursos disponíveis na natureza, pode-
se concluir que consumir é viver. 

Vivemos então em uma sociedade 
de consumo, onde necessitamos suprir 
as nossas necessidades físicas e 
psicológicas:

“Do ponto de vista empírico, 
toda e qualquer sociedade faz uso do 
universo material a sua volta para se 
reproduzir física e socialmente. Os 
mesmos objetos, bens e serviços que 
matam nossa fome, nos abrigam do 
tempo, saciam nossa sede, entre outras 
‘necessidades’ físicas e biológicas, 
são consumidos no sentido de 
‘esgotamento’, e utilizados também para

mediar nossas relações sociais, nos 
conferir status, ‘construir identidades 
e estabelecer fronteiras entre grupos e 
pessoas. Para além desses aspectos, 
esses mesmos bens e serviços que 
utilizamos para nos reproduzir física e 
socialmente nos auxiliam na descoberta 
ou na constituição de nossa subjetividade 
e identidade. Mediante a oportunidade 
que nos oferecem de expressarmos 
os nossos desejos e experimentarmos 
as suas mais diversas materialidades, 
nossas relações a elas são organizadas, 
classificadas e memorizadas e nosso 
autoconhecimento é ampliado. 
(CAMPBELL, 2006:22)

Dessa forma, a utilização excessiva 
de automóveis, é uma característica da 
sociedade de consumo em que vivemos, 
eles suprem nossas necessidades de 
rapidez, conforto e segurança nas ruas, 
e apesar do caos no trânsito e o alto 
custo para se manter um automóvel, ele 
ainda nos traz qualidade de vida, além 
de serem símbolos de status social 
e representarem através das suas 
características, identidades e desejos 
dos seus condutores.

Assim, a sociedade se vê migrando 
do transporte público para o automóvel 
particular, sem pensar nos efeitos que 
isso pode trazer para as cidades.

Cultura de Consumo



SP GO: Bicicleta para Sistema de Compartilhamento

33 

“O consumismo moderno está 
mais preocupado em saciar as vontades 
(subjetivas) do que as necessidades 
(objetivas), estando assim mais ligado 
às emoções e sentimentos do que a 
razão e calculismo” (CAMPBELL, 2006)

No início do século XX, os carros 
ainda eram escassos, e não traziam 
preocupações em relação a mobilidade 
das cidades. Os principais meios de 
transporte da população de São Paulo 
ainda eram os bondes elétricos. 

Com o gradual aumento da 
utilização de automóveis, surgiu a 
necessidade de abertura de novas vias 
pela cidade, como as Avenidas Nove de 
Julho e Ibirapuera, na década de 1930. 
Foi nessa época que a cidade começou 
a ser modelada para a circulação de 
automóveis, alimentando a cultura de 
consumo dos paulistanos.

Durante a década de 1950, a frota 
de automóveis era 60 vezes menor, e 
a população 1/3 da atual, os primeiros 
congestionamentos começaram a 
aparecer no centro da cidade. A primeira 
medida tomada então começou a ser 
projetada com a construção das

ferrovias, que hoje totalizam 257,5km 
de linhas. 

No ano de 1968, o sistema de 
bondes da cidade foi desativado, e se 
via cada vez mais aumentar o número 
de automóveis e consequentemente 
os congestionamentos. Medidas para 
conter e controlar os engarrafamentos 
foram tomadas, entra elas inversão 
de mão de vias, regularização de 
estacionamentos em via pública e 
a criação da CET, Companhia de 
Engenharia de Tráfego, em 1976. 
Também como medida para melhorar 
a circulação, é inaugurada a Marginal 
Tietê, primeira via expressa da cidade. 
Mesmo assim em 1979, São Paulo 
já registrava, congestionamentos de 
26km, um recorde na época.

Nesse período também, é 
inaugurado o primeiro trecho do metrô 
de São Paulo, a Linha Azul, entre as 
estações Jabaquara e Vila Mariana. 
Em 1979, a Linha Vermelha entra em 
operação, entre a Praça da Sé e o Brás. 
8  

8 memoriametro.com.br

Cultura de Consumo
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Em meio a crise do petróleo e 
da escassez da gasolina, o uso de 
transporte coletivo ganha ainda mais 
importância. Entram em cena os 
primeiros corredores de ônibus, e a 
cidade de São Paulo é dividida em 23 
áreas. 

Novas medidas ainda continuam 
sendo tomadas para a melhoria da 
mobilidade na cidade, o Plano de 
Emergência para Melhorar o Trânsito 
de São Paulo é anunciado, o horário 
de colete do lixo é transferido para a 
meia noite, é também proibida a carga 
e descarga no período entre as 6h e as 
22h na área do Novo Centro, delimitada 
pelas Avenidas Paulista, Rebouças, 
Brasil e Brigadeiro Luís Antônio.

Na década de 1990, com a 
queda nos preços da gasolina e dos 
automóveis, o trânsito aumenta, e em 
1995 a cada dia chegavam nas ruas 1100 
novos veículos, e o congestionamento 
na cidade bate novo recorde, chegando 
a 96km. No mesmo período, a Câmara 
Municipal aprova o projeto de lei que 
institui o rodizio permanente de veículos 
no centro estendido da capital.

No começo do ano 2000, a frota 
de veículos na cidade de São Paulo 
chega a quase 5 milhões e a média de 
congestionamentos bate em 123 km. 
Segundo cálculos da ANTP (Associação 
Nacional de Transportes Públicos), 
os problemas gerados pelo trânsito já 
causavam um prejuízo de cerca de R$ 1 
bilhão por ano à economia paulistana 9.

Cultura de Consumo

Figura 3 – Metrô Linha 1 Azul
g1.globo.com.br 

Figura 4 –Trânsito na Avenida 23 de Maio
veja.abril.com.br

9 estadao.com.br/especiais/como-o-transito-pa-
rou-sao-paulo,18163.htm
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Atualmente São Paulo conta com 
7.136.844 de veículos, de todas as 
categorias em circulação,   e teve seu 
recorde de congestionamento, 244km 
no dia 1 de junho de 2012. O trânsito 
foi justificado pela CET por dois dois 
acidentes na marginal Tietê e pela 
chuva, além do excesso de veículos. 10.  

Mesmo assim, centenas de novos 
carros chegam as ruas da capital, 
alimentando as esperanças de seus 
condutores de terem uma vida melhor, 
de chegar mais rápido aos destinos, e 
estes se esquecem dos altos custos 
necessário para se manter um carro, 
da infra estrutura necessária para sua 
circulação, além dos efeitos negativos 
ao meio ambiente 11.

3.2 Uso da Bicicleta como Alternativa ao 
Trânsito

Como uma alternativa ao uso 
excessivo de automóveis para 
transporte urbano, são apresentados 
a seguir fatores positivos e negativos 
quanto ao uso da bicicleta na cidade.

O primeiro fator é em relação aos 
custos de uma bicicleta, além dos efeitos 
positivos à economia do país, que sofre 
com altos investimentos para atender 
a todos os problemas causados pelos 
excesso de automóveis, outros fatores 
como o baixo custo de sua produção 
e montagem também favorecem o seu 
uso. 

Em relação ao meio ambiente, 
o impacto causado ocorre somente 
durante a sua fabricação, pois ainda 
não existem processos industriais 
completamente limpos e não-poluentes. 

Já no momento do uso, não há 
impacto, pois sua utilização depende 
da força e energia humanas, sendo 
também quase imperceptível o ruído 
causado pelo seus mecanismos.

10 detran.sp.gov.br
11 http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/acidentes-e-chuva-fazem-lentidao-na-capital-chegar-a-230-
km-20120601.html
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Segundo o International Transport 
Forum da OECD — Organization 
for Economic Cooperation and 
Development, os meios de transporte 
ocupam o segundo ou terceiro lugar 
entre os principais responsáveis pelas 
emissões de CO2 decorrentes da 
utilização de combustíveis fósseis. 12 

Dessa maneira o uso de bicicletas 
como transporte urbano, ajuda a reduzir 
as emissões de gases poluentes, 
melhora a qualidade do ar das cidades 
e consequentemente a saúde pública.

- Alguns dados do uso excessivo 
de automóveis relacionados ao meio 
ambiente:

Qualidade do Ar

Só na Região Metropolitana de 
São Paulo, as emissões de particulados 
ultrafinos provenientes dos veículos 
respondem por internações hospitalares 
com ordem de grandeza, no SUS, de 
cerca de 5% para crianças de até 4 
anos de idade e por mais de 15% de 
idosos com mais de 69 anos (LPAE/
USP, 2009).

Poluição Sonora

O desconforto sonoro causa 
irritabilidade, dificuldade de 
concentração, insônia e dores de 
cabeça. O tráfego motorizado gera 
ruídos de 75 dB (automóveis) e 90 dB 
(caminhões), valores muito acima dos 
níveis de conforto sonoro (entre 45 e 
65 dB). A bicicleta gera em média 30 
dB, o que equivale ao ruído de pessoas 
conversando em tom normal. 13 

-Vantagens do Uso da Bicicleta 
como meio de Transporte Urbano 

Contribuição a Saúde do Usuário 

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) é a favor do uso da bicicleta 
como uma das saídas para melhorar 
a saúde pública. Ela enfatiza também 
que trazem além de benefícios médicos 
diretos, o aumento da interação social, 
fornecem lazer e reduzem a violência, o 
tráfego urbano e a poluição.

Um estudo do Instituto de Ciências 
da Saúde da Universidade de Oxford 
também frisou a importância dessa

Cultura de Consumo

12 A Bicicleta e as Cidades: como inserir a bicicleta na política de mobilidade urbana, 2010:48.
13  Ibama
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atividade física para a saúde pública. Ela 
ajuda a prevenir as doenças coronárias, 
embolias, diabetes, tensão arterial 
elevada e obesidade, além de exercer 
uma influência altamente positiva na 
saúde mental. 

Contribuíções a sociedade

Igualdade Social

A bicicleta é o veículo que mais 
atende ao princípio de igualdade social, 
pois proporciona alto grau de autonomia 
a população como um todo. Por serem 
baratas e de fácil manejo, se torna 
acessível a praticamente todas as 
camadas econômicas e as pessoas de 
quase todas as idades.

Menor necessidade de espaço público 

Na prática o espaço viário utilizado 
pelas bicicletas, em comparação com 
outros meios de transporte é muito 
inferior em relação ao espaço utilizado 
por automóveis. Como exemplo, em 
uma hora passam até 1500 bicicletas 
por metro de largura de uma via, assim, 
uma faixa de 3m comporta um fluxo 

de aproximadamente 4500 bicicletas, 
enquanto a mesma faixa permite a 
passagem de apenas 450 automóveis. 
14 

Flexibilidade de horários e trajetos

A bicicleta, quando particular, não 
está presa a horários e trajetos 
pré-estabelecidos para circulação. 
Além disso, pode passar por 
lugares mais apertados onde outros 
veículos não passariam. Em caso de 
congestionamentos, o ciclista não 
é obrigado a esperar o problema 
passar, ele pode descer da bicicleta 
e ir andando pela calçada, desde que 
não comprometa a segurança dos 
pedestres.

Rapidez em trajetos curtos

A bicicleta quando utilizada em 
distâncias de até 5km, nas áreas 
urbanas mais densas, se torna um 
meio de transporte tão rápido quanto o 
automóvel. 

Em condições normais, com 
cruzamentos e obstáculos urbanos 
como o tráfego, a velocidade do ciclista   

14 Em seu livro Energia e Eqüidade, Ivan Illich faz a comparação.
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pode ficar entre 12km/h e 15km/h. 
Pode-se concluir que viagens feitas 
em bicicletas, são de 3 a 4 vezes 
mais rápidas que as feitas a pé, e 
em alguns casos, dependendo do 
congestionamento podem ser mais 
rápidas que as feitas com automóveis. 15 

-Desvantagens do uso de bicicletas 
como alternativa de transporte urbano

Limitações de uso

As limitações de uso da bicicleta 
vem de fatores variados, o primeiro 
é que o usuário da bicicleta encontra 
dificuldades de locomoção, por ser um 
meio de transportes de tração humana. 
Tal fator não pode ser calculado, porque

cada pessoa tem um condicionamento 
físico diferente. Outros fatores não 
menos importante são as características 
da cidade como topografia, clima, 
infraestrutura viária e condições de 
tráfego. “O raio de limitação deixa de ser 
um fator desfavorável quando a bicicleta 
é utilizada como meio de transporte 
complementar e integrada a terminais 
de transporte sobre pneus e metro 
ferroviários.” (Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades, 2001:61)

Topografia

A topografia acidentada de 
algumas cidades influência na vontade 
de se utilizar a bicicleta como transporte 
urbano. Esses tipo de problema pode 
ser contornado, graças as novas 
tecnologias aplicadas as bicicletas, 
como seu peso que está cada vez 
mais leve, o sistema de marchas que 
está cada vez mais simples e fácil de 
utilizar, além da possibilidade de se 
utilizar algum tipo de motor para ajudar 
o ciclista. Outra solução é a tendência 
natural de se desenvolver um sistema 
viário em direções que suavizem as 
rampas, utilizando-se o traçado de 
meia-encosta.

Cultura de Consumo

15 Plano Geral de Mobilidade por Bicicleta, 2007:60

Figura 5 – Gráfico de Deslocamento de até 5km.
A Bicicleta e as Cidades, 2010:25
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Pode-se ter como exemplos que 
driblaram os problemas relacionado a 
topografia da cidade, os planejamentos 
ciclo viários da subprefeitura de 
Santo Amaro, em São Paulo e, mais 
emblematicamente, o de Belo Horizonte 
em Minas Gerais, onde o terreno 
apresenta muitos aclives e declives.

Exposição do ciclista ao clima e 
poluição

A neve, apresentada como 
principal obstáculo ao uso da bicicleta, 
não é um fator climático presente no 
Brasil, e no que diz respeito a chuvas, 
um caso mais frequente, dependendo 
da chuva, quando for moderada, 
uma roupa impermeável contorna o 
problema, quando a chuva está muito 
forte, o ciclista pode parar em algum 
lugar coberto e esperar passar. Em 
relação ao calor, as temperaturas 
superiores a 30o, muito comuns no 
Brasil, são consideradas um fator que 
dificulta a utilização da bicicleta como 
meio de transporte, mas visto que os 
trajetos com destino ao trabalho são 
realizados no começo da manhã e ao 
final da tarde, período onde as

temperaturas no verão são mais 
amenas, a bicicleta pode ser adotada 
como transporte em percursos de pouca 
distância sem maiores problemas. 

Falta de segurança nas ruas

A falta de infraestrutura dificulta e 
afasta as pessoas da bicicleta, ciclistas 
inexperientes, quando trafegam em ruas 
juntamente com automóveis correm 
sérios riscos de sofrerem colisões. Tal 
problema pode ser melhorado com um 
planejamento urbano:   

Cultura de Consumo

Figura 6 – Gráfico de Condições Atmosféricas
A Bicicleta e as Cidades, 2010:51
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“A implantação da infraestrutura 
ciclo viária em Ubatuba reduziu em 
88% o número de acidentes envolvendo 
bicicletas e automóveis: antes eram 
registradas 25 ocorrências por semana, 
número que caiu para apenas três.” 16  

Furtos

Devido a falta de bicicletários 
seguros, e a facilidade de se manusear 
uma bicicleta, existe a grande quantidade 
de furtos. Mesmo com mecanismos 
de correntes e cadeados, as bicicletas 
ainda são furtadas frequentemente. São 
leves, e fáceis de carregar, podendo até 
mesmo ser desmontadas facilmente 
com poucos equipamentos.

Cultura de Consumo

16 g1.globo.com
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4 Projetos Referênciais

4.1 Bicicletas Utilizadas em Sistemas 
de Compartilhamento

Paris conta hoje com 380km de 
ciclovias, que justifica o sucesso do 
programa Vélib, projeto que disponibiliza 
milhares de bicicletas para a circulação 
na velha cidade. O programa está em 
operação desde 15 de julho de 2007. 
As bicicletas pesam cerca de 22kg, mas 
ainda assim são bastante funcionais, 
com vida útil de 22mil pedaladas pelas 
rua asfaltadas. (Júlio Lopes, 2010:57)

Os estacionamentos estão 
instalados em toda a cidade a cada 300m 
e são gerenciados eletronicamente. Os 
usuários de metrô ou ônibus podem 
incluir a bicicleta na sua carteira 
de assinante, integrando a rede de 
transporte urbano da cidade.

A cidade de Berlim também segue 
como modelo para a pesquisa realizada, 
é uma cidade de 889km quadrados, 
com 3,4 milhões de habitantes.

O serviço utilizado em Berlim se 
chama Call a Bike, basta fazer uma 
ligação para o serviço e fornecer o 
número do cartão de crédito. 

As bicicletas são de alta qualidade 
com câmbio de 7 velocidades.

Outro modelo analizado, é o 
da bicicleta do sistema da cidade de 
Frankfurt, chamado Next Bike. Apesar de 
ser alemã como a Fahrrad, possui design 
diferente, lembrando o estilo cruiser.

Projetos Referênciais

Figura 7 – Velib
velib.paris.fr

Figura 8 – Bicicleta Farrad
callabike-interaktiv.de
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A marca, diferentemente da maioria 
das biciletas para sistema, é exibida no 
quadro em vez de ser no para-lamas.

Em Barcelona, Espanha, o projeto 
Bicing teve seu início no ano de 2007. 
Neste programa os interessados em 
alugar uma bicicleta, se cadastram pela 
internet, deixando nome, endereço e 
número do cartão de crédito para o 
pagamento de taxa anual de 24 euros. 

As bicicletas são pequenas, 
com aro frontal menor que o traseiro, 
possuem 3 marchas, cesto e luzes de 
alerta. 

4.2 Bicicletas Referenciais

Para melhor desenvolvimento do 
projeto, foram pesquisadas e analisadas 
bicicletas que possam ser utilizadas 
nas cidades, e que tenham sistemas 
adaptados para isso.

A Gocycle combina potência 
através de motor elétrico, portabilidade 
e inovações específicas para uma 
bicicleta urbana onde se faz um esforço 
mínimo por parte do ciclista, além 
de zero-emissões. Desenvolvidos e 
fabricados na Inglaterra pela Karbon 
Kinetics Limited, a Gocycle é vencedora 
de um concurso por ser projetada

Projetos Referênciais

Figura 9 – Bicicleta Next Bike
zoonar.com

Figura 10 – Bicicleta Bicing
bicing.cat
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especificamente para o uso na cidade e 
oferecer bom desempenho a um custo 
menor do que o transporte público 17.

A bicicleta iF Mode, da Pacific 
Cycles, produzida em Taiwan no ano de 
2009, possui quadro de alumínio, freio 
a disco, pneus aro 26 e 2 marchas. É 
também uma bicicleta dobrável, e pesa 
14,7kg 18.

Na Auto China 2010 a Volkswagen 
apresentou seu novo conceito, a VW 
Bike, uma bicicleta elétrica dobrável, 
que não tem pedais, possui freio a disco 
nas duas rodas e funciona a bateria que 
pode ser recarregada no próprio carro 
ou em uma tomada comum. 

As rodas são aro 20, chega a 
20km/h e pesa 20kg. Foi concebida 
para se encaixar, quando dobrada, no 
local do estepe.

O conceito de Mobilidade está em 
utilizar a bicicleta como complemento do 
carro, o usuário pode estacionar ao redor 
de áreas centrais, onde normalmente 

Projetos Referênciais

Figura 11 – Gocyle
Velo Bicycle Culture and Design

Figura 12 – iF Mode
Cyclopedia: 90 Vélos d’exception, 2011:196

17 Velo Bicycle Culture and Design, 2010:150
18 Cyclopedia: 90 Vélos d’exception, 2011: 196
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tem tráfego elevado, e percorrer essa 
área com sua bicicleta elétrica. 19

A bicicleta da Smart, apresentada 
no Salão de Paris de 2009, tem como 
objetivo ser um produto acessível a 
quem ainda não tem idade pra dirigir 
um carro, para quem não tem tanto 
condicionamento físico para grandes 
esforços em ladeiras ou mesmo para 
quem deseja ir ao trabalho com ela.

O motor auxilia em subidas e, 
a cada pedalada, a bateria de íon-
lítio que alimenta o pequeno motor é 
recarregada. Por causa da assistência 

elétrica, a bicicleta tem quatro troca 
de marchas, com quatro opções de 
potência. E, para a segurança de quem 
pedala, quando o motor elétrico está 
em funcionamento, a velocidade não 
ultrapassa os 25km/h. 

A e-bike, projetada e desenvolvida 
em colaboração com a fábrica de 
bicicletas GRACE, pesa 22kg, é feita 
de perfis em alumínio, tem toda sua 
rede elétrica dentro do quadro, rodas 
de 28 polegadas e farol LED. A lanterna 
traseira, também em LED, fica embaixo 
do selim.

Projetos Referênciais

Figura 13 – VW Bike
bikenamidia.com

Figura 14 – e-bike Smart
bicycledesign.net

19 bikenamidia.com
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4.3 Tecnologias e Materiais Possíveis

Materiais

Uma grande preocupação mundial 
é o alto consumo dos recursos naturais 
do planeta, que são utilizados tanto na 
produção quanto na manutenção de 
produtos e materiais.

Esses materiais não renováveis 
caminham em direção ao esgotamento, 
podendo gerar futuramente um colapso 
na produção industrial. Dessa forma o 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
auxiliam a criação de novos materiais, 
produzidos de maneira sustentável e 
renovável, que é uma grande tendência 
na produção de veículos de transporte. 
Nos últimos trinta anos, a porcentagem 
de plásticos nos automóveis cresceu de 
5% para mais de 15% em peso. Além 
de tornar os veículos mais leves, esse 
salto acrescentou segurança, conforto e 
flexibilidade aos carros.

Apesar disso, as indústrias 
automobilística e de transportes, em 
geral, enfrentam grandes desafios 
quanto a utilização de termoplásticos

provenientes da indústria petroquímica, 
visto que é um material não renovável, 
causando grande impacto ambiental. 
Segundo Manzini (2008), um 
determinado material de produto pode 
ter maior impacto ambiental na fase de 
produção e de descarte, porém pode 
fazer com que o produto tenha maior 
durabilidade, fazendo com que não 
seja necessária a utilização de novos 
materiais para a produção de novos 
produtos.

Assim, novos materiais entram 
em cena, levando-se em conta não só 
sua proveniência, mas também sua 
fabricação e vida útil, um exemplo vem 
da americana DuPont. 

Além da vantagem óbvia do 
desprendimento da cadeia do petróleo, 
a produção do biopropanodiol consome 
40% menos energia que a produção do 
primo petroquímico. 20

Projetos Referênciais

20 AZEVEDO, Perder para concorrentes poliméricos virou rotina para as peças de metal.
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Tecnologia

Como tecnologia pesquisada para 
auxiliar o deslocamento da bicicleta 
estão os motores elétricos. Segundo 
Beda, o perfil atual de quem utiliza 
uma bicicleta elétrica é aquele que não 
tem preparo físico para pedalar longas 
distâncisas; tem também o usuário que 
quer ir para o trabalho de bicicleta, mas 
não quer chegar todo suado. Mas boa 
parte, 60%, é para o lazer. 

O tipo mais popular são as 
E-Bikes, que permite o ciclista escolher 
três diferentes maneiras de usar a 
assistência elétrica.

Só no pedal, pedal e motor juntos 
e só o motor. Esse tipo de bicicleta 
chega aos 50km/h, e aos olhos da lei 
deixa de ser uma bicicleta e passa a 
ser um ciclomotor elétrico, trazendo 
complicações com a legislação de 
trânsito. 

Outro tipo de tecnologia, é o Pedal 
Assisted System, fabricados pela Bosch, 
Panasonic e outras empresas, é um 
conjunto formado por motor, bateria de 
lítio e controle das funções mecânicas. 

Projetos Referênciais

Figura 15 – Quadros de Plástico
tecmundo.com.br

Figura 16 – Bosch eBike System
bosch-ebike.de
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Esse sistema é conhecido 
mundialmente como Pedelec (pedal 
electric bicycle) e tem mais impatia com 
as legislações de trânsito. 

Nas Pedelecs, um sensor de 
pedalada só libera o auxilio elétrico se 
o ciclista estiver pedalando. O sensor 
decide automaticamente – através de 
um microprocessador – o quanto de 
potência é necessária, dependendo 
do tanto de esforço que o ciclista está 
aplicando. 21 

  O coração do sistema é o motor. 
Chega até 500w quando utilizado ao 
máximo, atingindo até 25km/h. Uma 
vez que o ciclista ultrapassa esta 
velocidade, o motor é desligado. Por 
isso, é particularmente útil em áreas 
muito íngremes, característica presente 
na cidade de São Paulo.

No guidão encontra-se o controle, 
onde é possível ajustar as configurações 
de energia disponíveis e permite 
escolher entre os modos de passeio, 
com menos auxílio do motor até o sport 
com maior potência utilizada. Além disso 
pode-se ver o medidor de velocidade e 
a condição atual da bateria. 22

Projetos Referênciais

Figura 17 – Sistema Pedelec

Figura 18 – Bicicleta com motor Pedelec
elektrobike-online.com

21 E-bike, Revista Bike Action, ano 12,  número 138, p. 27, 2012.
22 Bosch – http://www.bosch-ebike.de/en/ebike/homepage.html
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5 Proposta

A falta de um planejamento urbano 
capaz de suprir as necessidades 
atuais da sociedade, abre espaço para 
soluções inapropriadas e urgentes, 
como a utilização excessiva de carros.

Com o objetivo de encontrar uma 
alternativa ao uso exagerado e as 
vezes desnecessário de automóveis, 
estudou-se a evolução das bicicletas 
no mundo e no Brasil, o comportamento 
cultural de consumo da sociedade 
e suas consequências negativas à 
cidade, projetos similares e tecnologias 
aplicáveis a proposta, para assim propor 
uma alternativa de transporte adequada 
aos dias atuais.

Diante do caos vivido pela 
população de São Paulo, entende-se 
que é de extrema importância a boa 
utilização do espaço público, onde a 
redução de veículos, principalmente os 
de uso particular, possibilitaria maior 
fluidez no trânsito, consequentemente 
maior produtividade e qualidade de vida 
às pessoas.

Para alcançar esse objetivo, foi 
definido como público alvo, jovens de 
14 a 35 anos, que têm uma vida agitada 
devido a estudos e ao começo de carreira 
no mercado de trabalho, pertencendo 
às classes socioeconômicas B e C1 
(58,1% da população de São Paulo), 
que se interessam por assuntos 
ligados a sociedade, meio ambiente, 
sustentabilidade, tecnologia, mobilidade 
urbana, liberdade, entre outros.

Esse projeto propõe uma 
bicicleta para uso urbano, individual 
e compartilhado, que possa ser 
encontrada em diversos pontos da 
cidade, para facilitar de forma prática e 
sustentável o ir e vir da população da 
cidade. 

O fato de ser vendido um serviço 
em vez de um produto, promove o uso 
consciente do mesmo. A bicicleta pode 
ser retirada em uma estação e ser 
entregue em outra. Isso possibilita que 
seja possível a integração com outros 
meios de transporte em um determinado 
percurso.

Proposta
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5.1 Briefing

Redesenhar a bicicleta para 
utilização como meio de transporte 
urbano, para dar suporte às 
necessidades básicas de locomoção 
em grandes metrópoles juntamente com 
outros meios de transporte já existente. 
Deve ser uma bicicleta aro 26, com 
luzes de sinalização, cesto frontal e com 
possibilidade se ser movida por energia 
elétrica, gerando o mínimo de impacto 
ambiental possível.

O público alvo são pessoas entre 
14 e 35 anos de classe B e C1, que 
estudam e/ou trabalham; têm uma vida 
agitada e necessitam da otimização do 
tempo.

O produto não será vendido para 
o público alvo, mas será disponibilizado 
em estações, como um serviço de 
aluguel.
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5.2 Painéis Semânticos

5.2.1 Público Alvo
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5.2.2 Onde Mora

Proposta
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5.2.3 Estilo de Vida
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5.2.4 Hobbies

Proposta
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5.2.5 Produtos que usa
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6 Desenvolvimento

6.1 Projeto

O desenvolvimento inicial do projeto 
se deu atrvés da definição do conceito, 
e durante as aulas e atendimentos foi 
possível a realização da etapa projetual, 
através de clínicas que auxiliaram na 
concepção do produto final.

6.2 Thumbnails

Durante essa etapa do projeto, 
foram desenhadas possíveis formas 
para a bicicleta, levando-se enconta as 
necessidades apontadas, e referências.

2 3

4 51
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6 7 8

9 10 11

Para a clínica I, foram aprovados os desenhos 4, 9 e 8.
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6.3 Clínica I

1 2

3
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4 5

6

Na clínica I, a proposta 6 foi escolhida como referência para variações de forma.
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6.4 Clínica II

1

2

3

4

5

3
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6

8

9

107

Na clínica II, a proposta 2 foi escolhida como referência para desenvolvimento da 
forma final.
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6.5 Clínica III

1 2

3
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4 5

6

Como forma final, foi definido o desenho número 6 por apresentar mais leveza, e 
possibilidade de uso de propaganda no interior do quadro.
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6.6 Desenho Técnico
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6.7 Render
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6.8 Mock Up

A confecção do mock up deu-
se através dos desenhos técnicos e 
utilização de materiais como MDF e  
Isopor. Foi utilizada a escala 1:5.
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6.9 Memorial Descritivo

O projeto constitui-se em uma 
bicicleta para uso urbano com quadro 
em ABS reforçado com fibra de vidro. 
Tal material foi escolhido devido as 
suas propriedades físicas. Os plásticos 
reforçados com fibra de vidro têm boas 
propriedades de processabilidade 
e podem ser moldados em formas 
extremamente complexas. Entre as 
várias propriedades de resistência, 
provavelmente, uma das mais 
importantes é a resistência à corrosão 
ou intempéries. 

O motor elétrico,  conhecido como 
Pedal Assisted System ou Pedelec só 
funciona quando o ciclista pedala, é 
alimentado por bateria de lítio que está 
localizada dentro do quadro.

 O controle do motor é feito através 
de uma tela , localizada na mesa do 
guidão. Nela é possível ajustar para 
modo passeio com pouco auxílio do 
motor, modo sport com um pouco mais 
de potência e o modo speed, com maior 
potência do motor. Quando atingida a 
velocidade de 25km/h, 

automaticamente o motor se desliga. É 
possível também visualizar a condição 
da bateria, e a velocidade que o ciclista 
está pedalando. 

Os freios a disco frontal e traseiro, 
são ativados através das alavancas de 
freios, localizados no guidão.

A bicicleta possui também luzes de 
alerta, que são ativadas pela tela touch-
screen. Podem ser ativados LEDs 
frontais, traseiros e os localizados nas 
extremidades das manoplas, para 
sinalização – direita e esquerda – como 
pisca alerta de carros. A buzina também 
pode ser acionada na tela, quando 
necessária.

As cores da bicicleta foram 
inspiradas nas cores da bandeira do 
estado de São Paulo, mas também 
pensadas para se destacar nas ruas da 
cidade. São cores vibrantes, que podem 
ser vistas a distância. 

Pensando na possibilidade de 
furtos, toda a fiação e o motor estão 
inseridos no interior do quadro da 
bicicleta. Os LEDs também estão 
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inseridos nos canotes, dificultando a 
retirada, e as cores vibrantes são de 
fácil identificação pelos usuários. 

As bicicletas não são vendidas 
para o usuário, para utilizá-las é preciso 
se cadastrar no sistema de aluguel, 
pagando pelo serviço apenas após 
exceder 1 hora de uso. 

As bicicletas ficam disponíveis 
em diversas estações espalhadas pela 
cidade e em pontos estratégicos, como 
próximos a metrôs e trens. Quando a 
bicicleta é devolvida à estação, a bateria 
é recarregada, conectada ao suporte. 
Nesses pontos, existem conexões 
elétricas, abastecidas por energia solar, 
permitindo que a bateria seja carregada 
sempre que não estiver sendo usada.
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7. Conclusão

Observa-se atualmente a falha 
no planejamento do espaço público 
das grandes cidades. Tal problema 
se reflete diretamente na mobilidade 
urbana, e devido a falta de meios 
de transporte adaptados às grandes 
cidades, como São Paulo, a população 
se vê obrigada a enfrentar grandes 
congestionamentos, metrôs e trens 
lotados, insuficiência de transportes 
alternativos, além da poluição causada 
pelo excesso de veículos.

Diante dessa falha, viu-se a 
oportunidade de redesenhar um meio 
de transporte muito conhecido por 
todos, mas ainda pouco utilizado como 
meio de transporte urbano: a bicicleta. 

Com o desenvolvimento do 
trabalho apresentado, percebe-se a 
grande extensão do tema estudado. A 
mobilidade urbana atual abre infinitas 
possibilidades de discussão e análise, 
e permite exploração de soluções mais 
aprofundadas, mas, entende-se que os 
objetivos foram alcançados de forma 
satisfatória, apresentando-se 

uma possível alternativa aos meios de 
transporte oferecidos atualmente.

A possibilidade de utilização de 
sistema de venda de serviços ao invés 
do produto explora um consumo mais 
consciente, uma tendência mundial no 
setor de transportes, principalmente 
no setor de bicicletas, e influência a 
população no melhor aproveitamento de 
recursos naturais e busca por soluções 
sustentáveis. 

Acredita-se que o desenvolvimento 
de meios de transporte deve ser contínuo 
e coerente com as necessidades da 
cidade. Pensado de maneira que 
acompanhe a evolução da sociedade 
como um todo, e não como solução de 
problemas existentes. 
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Apêndice A

Pesquisa de Campo

Inicialmente, como dados de 
campo foram analisadas as bicicletas 
compartilhadas do Rio de Janeiro.

A análise foi feita utilizando o 
serviço, desde o cadastramento até 
a devolução da bicicleta, observando 
aspectos como facilidade do uso do 
serviço, disponibilidade de informação, 
quantidade de estações disponíveis 
e quantidade de bicicletas, aspectos 
ergonômicos e estéticos da bicicleta, 
segurança, preço entre outros. 

O serviço carioca se chama 
BikeRio, e é patrocinado pelo Banco 
Itaú. 

Apêndice

A estação utilizada para teste, 
fica ao lado de uma estação de metrô, 
já demonstrando que pode ter os 
dois serviços integrados. Pode-se ver 
também que a maioria das estações 
estavam vazias ou com poucas 
unidades, demonstrando o sucesso 
inicial do serviço.

Para se retirar a bicicleta, após 
feita a ligação e passar o número do 
cartão de crédito, o número da estação 
e a posição da bicicleta, que no caso era 
a 05, uma mensagem chega ao celular 
informando uma senha. É necessária 
outra ligação para inserir a senha, que 
destrava a bicicleta.

A bicicleta é simples, possui 6 
marchas com o sistema posicionado 
do lado direito no guidão, freios, cesto 
de plástico com tamanho pequeno. 
Não possui lanterna nem farol, apenas 
refletores, para-lamas grande com 
propaganda do banco Itaú, selim 
anatômico com ajuste de altura,  
manoplas emborrachadas, quadro em 
alumínio e refletores nos pedais.

Figura 19 – Site do serviço Bike Rio



SP GO: Bicicleta para Sistema de Compartilhamento

109 Apêndice

Para devolver a bicicleta basta 
encaixá-la em qualquer dispositivo de 
trava da estação, e em qualquer estação 
que tenha espaço livre. Após travada, 
não foi enviada nenhuma mensagem de 
confirmação de uso e valor gasto.

Outra questão observada é que 
durante a ligação não existe a opção em 
inglês, fator que compromete o uso por 
estrangeiros, visto que o  Rio de Janeiro 
recebe muitos turistas vindos de fora do 
país. Informações em inglês apareciam 
somente na placa da estação.

Figura 20 – Bicicleta do serviço Bike Rio
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Apêndice B

A Marca

Uma possível marca para o sistema 
de compartilhamento foi desenvolvida 
paralelamente durante a disciplina de 
Laboratório Experimental IV.

O nome SP Go surgiu a partir de 
análise de concorrentes. Observou-se 
a utilização do nome das cidades que 
utilizam o sistema e a palavra bicicleta.  
Assim, foi utilizada a abreviação de São 
Paulo - SP - e a palavra em inglês - Go - 
que significa ir. O nome é curto e de fácil 
pronúncia é assimilação. Além disso 
pode ser entendido por extrangeiros 
que visitam a cidade. 

Juntamente ao nome, foi 
desenvolvido o logo. A ideia principal 
era lembrar a bicicleta utilizando o nome 
do sistema.

Apêndice

G OOO
As cores foram escolhidas de 

acordo com as cores da bandeira do 
estado de São Paulo. Característica 
encontrada também nos concorrentes. 
O verde foi utilizado como referência de 
sustentabilidade. 
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Material Promocional

Como material promocional, 
também na disciplina de Laboratório 
Experimental e na disciplina de 
Desenvolvimento de Projeto de Produto 
IV, foi desenvolvida embalagem para 
press kit. O kit contém squeeze, folder 
com informações do sistema além de 
cartão magnético para utilização nas 
bicicletas.

Apêndice
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Folder

Apêndice

A parte interna do folder contem 
informações sobre a utilização da 
bicicleta.

A parte externa exibe imagens do 
aplicativo disponível para smartphones.
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Anexo

Pesquisa com público alvo

Além de pesquisas realizadas 
por instituições especializadas que 
tratam, mesmo que de maneira 
secundária, sobre o ciclismo no Brasil, 
também foi realizada uma pesquisa 
específica através de recurso on-line 
pelo pesquisador Mauro Candido, 
abrangendo 93 indivíduos com idades 
variando de 20 a mais de 50 anos na 
amostragem .

Os objetivos desta pesquisa foram 
identificar o perfil de possíveis usuários 
de um sistema de aluguel de bicicletas 
e o que os motivaria a utilizá-lo. Através 
da análise das respostas, pode-
se perceber que 69% das pessoas 
cogitariam o uso de uma bicicleta como 
meio de transporte no trajeto casa-
trabalho-casa, ao menos em um trecho 
do percurso. Destas, 43% cogitariam 
somente se houvesse um sistema 
cicloviário interligando toda a cidade, 
e 28% somente se o percurso não 
apresentasse aclives. Da amostragem 
total, 68% prefeririam utilizar suas 
próprias bicicletas, caso pedalassem 
diariamente para o trabalho, enquanto 

Anexo

32% prefeririam utilizar um serviço de 
aluguel.

Apesar de o pesquisador ter 
suposto que pessoas acima dos 35 anos 
não se interessariam pela proposta, 
estas representaram 31% das dispostas 
a utilizarem uma bicicleta como meio de 
transporte.

Na Grande São Paulo, 0,6% dos 
deslocamentos são feitos de bicicletas. 
Dos 1 milhão de ciclistas, 700 mil 
utilizam a bicicleta até 2 vezes por 
semana, enquanto 300 mil a utilizam 
diariamente para ir trabalhar. Estes 
costumam deslocar-se entre 1 km e 15 
km, desenvolvendo, em média, 22,5 
km/h – velocidade 50% maior que a 
média dos automóveis. Neste ritmo, um 
ciclista leva 40 minutos para percorrer 
15 km. Já um carro, levaria 60 minutos 
(GUIMARÃES, 2011).

Com base nos dados obtidos 
pode-se, portanto, concluir que a 
bicicleta é reconhecida como alternativa 
para o deslocamento urbano e 
apresenta quantidade significativa de 
cidadãos dispostos a utilizá-la como 
meio de transporte diário para ir e voltar 
do trabalho caso haja infraestrutura 
adequada.
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Resumo da pesquisa

Anexo

não (11)

sim (85)

Mora na capital ou região 
metropolitana?

Idade

menos de 18 anos

18 anos

19 anos

20 anos

21 anos

22 anos

23 anos

24 anos

25 anos

26 anos

27 anos

28 anos

29 anos

30 anos

31 a 35 anos

35 a 40 anos

41 a 50 anos

mais de  50 anos

0 4 8 12 16

Quais meios de transporte utiliza no 
trajeto casa-trabalho?

0 13 26 39 52 65

taxi

andando

ônibus fretado

outro

bicicleta

moto

carro

carona

metrô / trem

ônibus
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Qual distância percorrida no trajeto 
casa-trabalho?

menos de 1 km

1 a 3 km

3 a 5km

5 a 10km

10 a 15km

15 a 20km

mais de 20km

0 5 10 15 20 25

Quanto tempo leva de casa ao 
trabalho?

mais de 3 horas

0 5 10 15 20 25 30

3 horas

2 horas e 30 minutos

2 horas

1 hora e 30 minutos

1 hora

35 a 45 minutos

15 a 30 minutos

menos de 15 minutos

Quanto tempo leva do no trajeto casa-
trabalho?

mais de 3 horas

0 5 10 15 20 25

3 horas

2 horas e 30 minutos

2 horas

1 hora e 30 minutos

1 hora

35 a 45 minutos

15 a 30 minutos

menos de 15 minutos

Se pudesse trocar de meio de 
transporte, qual seria o veículo 
escolhido?

0 6 12 18 24 30 36

outro

ônibus fretado

carona

transporte público

bicicleta

carro

moto
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Por qual motivo trocaria?

qualidade de vida (37)

insatisfação geral

outro

financeiro

diminuir o tempo 
no trânsito

Bicicleta particular ou sistema? 

utilizar própria
 bicicleta

utilizar um sistema




