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Mobilidade Ativa

• Todo mundo é pedestre!

• Quase todo mundo pode ser ciclista

• Benefícios
• Pessoais

• Coletivos

• Na mobilidade, inclusive para quem se desloca de automóvel

• Micromobilidade (patinetes elétricos) não é mobilidade ativa



Porquê integrar?

• Integração já existe, porém é precária
• Em sua maioria, as pessoas chegam no TP a pé

• Cidades privilegiam o automóvel

• Pedestres não têm calçadas adequadas

• Falta acessibilidade urbana (na cidade, nas estações, terminais 
e veículos)

• Ciclistas não tem segurança viária

• Falta segurança pública, iluminação pública...



Porquê integrar?

• Aumenta a capilaridade do Transporte Público
• Caminhando: 1km em 12 minutos

• Pedalando: 3 km em 12 minutos

• Democratiza o acesso

• Beneficia as mulheres
• São a maioria que caminha

• E a maioria que anda de TP



Benefícios da integração

• Redução do tempo total de deslocamento

• Reduz o custo do deslocamento
• Tarifa ônibus

• Combustível

• Menos baldeações

• Facilitando o acesso, aumenta o número de usuários
• ITDP 2016: No município do Rio de Janeiro, 47% das pessoas 

residem a 1km de uma estação de transporte. Aumentando o raio 
para 3km, o número sobe para 91% da população



Como integrar?

• Infraestrutura urbana adequada
• Calçadas e vias adequadas para o deslocamento de pessoas 

caminhando e pedalando
• Acessibilidade
• Iluminação pública
• Redução de velocidades
• Travessias seguras
• Informação, rotas sinalizadas

•Acessibilidade nas estações e pontos de parada



Nas estações e pontos de paradas

• Bicicletários seguros, com controle de acesso (com serviços 
agregados)

• Bicicletários em pontos de ônibus

• Exemplos
• Estação CPTM, Mauá/SP

• Praça Arariboia, Niterói/RJ

• Metrô SP

• Metrô DF

• Rodoviária DF



ASCOBIKE

MAUÁ

Início: 2001

com 200 

vagas

Hoje conta

com 2000

Foto: manual ASCOBIKE



PRAÇA
ARARIBOIA

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



• Inauguração: Março/2017

• Retirou 24 vagas de carros

• 446 vagas para Bicicleta

• 1200 usuários diários

• 12 mi usuários cadastrados

• Investimento: 852 mil reais

• Gratuito

• Segurança 24h

• Até 3 dias

• Aumento de 30% no 

número de usuárias

Foto: Roberto Moreyra / Agência O Globo



DEZ ESTAÇÕES DE METRO EM SÃO PAULO POSSUEM
BICICLETÁRIOS PÚBLICOS



Estação 102 Metrô DF
Sem controle de acesso
Sem segurança

Foto: Uirá Lourenço



Rodoviária de Brasília
Atualmente desativado

Foto: Uirá Lourenço



Bicicletário 
instalado em

ponto de ônibus na
Holanda

Foto: Uirá Lourenço



Referências para bicicletários

Guia de Boas Práticas para Instalação de Estacionamentos de Bicicletas: 
Paraciclos e Bicicletários - UCB

https://www.uniaodeciclistas.org.br/biblioteca/guia-estacionamentos/

Manual de Bicicletários - ASCOBIKE

https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/manual-de-bicicletarios---ascobike-
maua---2009.pdf

https://www.uniaodeciclistas.org.br/biblioteca/guia-estacionamentos/
https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/manual-de-bicicletarios---ascobike-maua---2009.pdf


Bicicleta transportada nos veículos do TP

• Área interna

• Rack externo

• Exemplos
• BRT Belo Horizonte

• Ônibus articulados em São Paulo

• Ônibus metropolitanos em São Luís

• Metrô SP

• Metrô DF

• Barca Rio-Niterói



Belo Horizonte - MOVE



São Paulo –Ônibus articulados



Santa Cruz do Sul/RS

São Luís/MA





Metrô DF

Metrô SP



Copenhagen - Dinamarca





Barca Rio-Niterói



Bicicleta de aluguel

• Integrada com transporte público

• Estações com alta capacidade junto ao TP

• Empréstimos de longa duração

• Exemplos

• Rodoviária DF

• Sorocoaba

• Fortaleza



Rodoviária DF
3 estações com, no máximo, 12 bicicletas cada



Sorocaba/SP – Integrabike
Bicicleta é integrada com o Cartão de 
Transporte Coletivo Municipal
Sem custo ao usuário
Apenas 8 bicicletas em cada estação



Fortaleza – Bicicleta Integrada
Estações com até 60 bicicletas para 
empréstimo de longo prazo , 14h
Em finais de semana e feriados, a bicicleta 
pode ser devolvida no dia útil subsequente



Desafios

• Legislação é falha
• DF não tem regulamentação sobre instalação de bicicletários em área pública

• DF tem lei que obriga o TP transportar bicicletas, mas só valerá na próxima 
licitação

• CONTRAN não tem portaria que autoriza transporte de bicicletas em ônibus

• ABNT não tem norma sobre como transporte a bicicleta no TP

• Pensar a mobilidade urbana de maneira integrada
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