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apReSentaçãO
Este booklet sintetiza o monitoramento dos sistemas de 
bicicletas e patinetes compartilhados brasileiros 
apresentados na Plataforma MicromobilidadeBrasil.org em 
março de 2021. Semestralmente, a plataforma mapeia os 
sistemas de micromobilidade públicos em vigência no país 
visando à transparência de dados e quantificação das 
emissões de CO2 evitadas. Também apresenta informações 
sobre perfil demográfico e dinâmica de uso dos sistemas.

A Plataforma Micromobilidade Brasil é coordenada pelo 
Laboratório de Mobilidade Sustentável (LABMOB), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio 
do Itaú Unibanco e realizado em parceria com o Instituto de 
Energia e Meio Ambiente (IEMA). Para os resultados de 
2021, colaboraram as operadoras Tembici, Serttel e Mobhis
Automação Urbana.

Os resultados aqui apresentados se articulam aos dados 
contidos no relatório homônimo publicado em 2020, com 
informações mais detalhadas e aprofundadas sobre a 
micromobilidade no Brasil. Está disponível para download 
em labmob.org. 

Crédito: Pedro Bastos.
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Mapeamento dos sistemas de 
micromobilidade compartilhada públicos ativos

Março Abril Maio Junho

Contatos iniciais com as operadoras do setor

Coleta de dados secundários com as operadoras
Análises & Cálculos 

de emissões evitadas 

de GEEs

Elaboração dos 

Indicadores & Base 

de Dados de Março de 

2021

2021
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Elaboração do Booklet Micromobilidade Compartilhada Brasil 2021

Pesquisa bibliográfica sobre 

micromobilidade compartilhada 

Mapeamento dos sistemas ativos 
e contatos iniciais com as 
operadoras. Busca online: 
imprensa e websites oficiais das 
prefeituras. Fornecimento direto 
de dados pelas operadoras.

Coleta de dados secundários 
sobre os sistemas e pesquisa 
bibliográfica. As operadoras têm 
a opção de fornecer os dados 
brutos sobre o sistema para 
análise e elaboração dos 
indicadores ou disponibilizar os 
indicadores solicitados já 
calculados. 

Análise dos dados e cálculo das 
estimativas de emissões evitadas 
de GEEs, resultantes do uso 
desses sistemas, seguida pela 
elaboração dos indicadores que 
formam a base de dados de 
Março de 2021 – ver página 
seguinte.

PASSO-A-PASSO
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Indicadores
Os indicadores são apresentados em três diferentes escalas: Brasil, Cidades e Sistema. As 
escalas Brasil e Cidades disponibilizam dados agregados, isto é, somatórios dos dados 
disponíveis no país e nas cidades que possuem ao menos um sistema de micromobilidade 
compartilhada ativo em março/2021. A escala Sistema apresenta os dados individualizados 
disponíveis para cada sistema mapeado. 

distância percorrida 
por dia
(média)

BRASIL CIDADES SISTEMA

nº total de sistemas

nº total de veículos

viagens diárias (média)

emissões de CO2 
evitadas  

tipo de veículo
(elétrico, convencional)

tipo de sistema
(dock, dockless)

emissões de CO2 
evitadas  

emissões de CO2 
evitadas  

% de usuários por 
faixa etária

% usuários por sexo

distância percorrida 
por dia
(média)

nº total de sistemas

nº total de veículos

viagens diárias (média)

tipo de veículo
(elétrico, convencional)

tipo de sistema
(dock, dockless)

distância percorrida 
por dia
(média)

nº total de veículos

viagens diárias (média)

tipo de veículo
(elétrico, convencional)

tipo de sistema
(dock, dockless)

IMPACTO
AMBIENTAL

SISTEMA

PERFIL
DEMOGRÁFICO
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Escopo dos dados
Dados obtidos diretamente com três das cinco operadoras mapeadas no Brasil: Tembici, Serttel e
Mobhis. No geral, eles correspondem a totais ou médias diárias computados em março/21*. 

A Tembici compartilhou uma base 
de dados com registros de viagens. 
Os dados disponíveis permitiram à 
equipe calcular os seguintes 
indicadores:

• Viagens diárias;
• Distância percorrida por dia;
• Percentual de usuários por 

idade. 

A Mobhis compartilhou um 
relatório gerado pelo seu sistema 
de controle interno. Os dados 
disponíveis permitiram à equipe 
calcular os seguintes indicadores:

• Viagens diárias;
• Distância percorrida por dia;
• Nº total de usuários;
• Percentual de usuários por 

idade;
• Percentual de usuários por 

sexo. 

A Serttel calculou por conta 
própria os seguintes indicadores:

• Viagens diárias;
• Distância percorrida por dia;
• Nº total de usuários;
• Percentual de usuários por 

idade;
• Percentual de usuários por 

sexo. 

* Fundamental contextualizar que diversas atividades urbanas, incluindo a 
operação dos sistemas de micromobilidade compartilhada públicos, foram 
impactadas devido às restrições consequentes da pandemia Covid-19. 
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cÁlcUlO daS eMiSSõeS evitadaS

Onde:

emissões de gases de efeito estufa evitadas pelo uso do sistema S, em termos de 
toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) por ano;

quilometragem percorrida pelos veículos do sistema S, em termos de quilômetros 
por ano;

participação percentual (%) do modo de transporte M(automóvel ou motocicleta) 
na divisão modal original dos usuários dos veículos do sistema S, dependente do 
município onde o sistema S está localizado;

fator de emissão de CO2e, relativo ao modo de transporte M (automóvel ou 
motocicleta), em termos de gCO2e/km e dependente do município onde o sistema 
S está localizado.

A equação utilizada para estimar as emissões evitadas pelo uso de sistemas de micromobilidade 
compartilhada foi elaborada pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA). 

Es

Qs

PM,S

FeM,S
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2. RESULTADOS
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Centro-
Oeste

Nordeste Sudeste Sul

Agencia Trunfo Mobhis Scoo Serttel Tembici Uber Urbes

Número de sistemas por operadora 
distribuídos por estado e região 

5 4 %
dos sistemas estão 
concentrados no 

Sudeste 

4 2 %
dos sistemas no país 
são operados pela 

Serttel

2 4
é o número de 

sistemas operantes 
em março de 2021

Perfil dos sistemas
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Número de sistemas por cidade

Perfil dos sistemas

2

RIO DE 
JANEIRO

1
1

1

1
11

2SÃO PAULO

FORTALEZA

VITÓRIA

VILA VELHA

SERRA

BELO 
HORIZONTE

SALVADOR

PETROLINA
RECIFE

1 MARICÁ4

1

1

1

1 PELOTAS

PORTO ALEGRE

PASSO 
FUNDO

1
CASCAVEL

11
1

S.JOSÉ
DOS CAMPOS

BERTIOGA

SANTOS

SOROCABA 1

GOIÂNIA 1

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

FORTALEZA

Estas cidades lideram a 
concentração de 

sistemas de 
micromobilidade 

compartilhada em 
março de 2021. Cada 

uma delas possui mais 
de 1 sistema em 
funcionamento.
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Perfil dos sistemas

1 2 , 5%
são bicicletas 
dockless (sem 
estação fixa)

8 , 3 %
são patinetes 

elétricos dockless
(sem estação fixa)

7 9 , 1 %
são bicicletas com 

estação fixa

Tipos de veículos
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Quantidade de bicicletas por estado
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25.113,4

10.059,5

11.141,6

571,2

746,4

392,8

14.169,9

121.022,6

18.853,6

30.151,9

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

São Paulo

dinâMicaS de USO

3.395

1.585

1.946

70

89

63

2.061

17.298

2.584

4.231

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

São Paulo

Viagens diárias por dia Distância percorrida por dia (km)

3 . 3 3 2 é o número médio de 
viagens diárias no 
Brasil 2 3 , 2 m i l

é a distância média (em 
km) percorrida no 
Brasil
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dinâMicaS de USO

1 7 . 0 9 6
é o número de viagens 
diárias realizadas pelo 
Bike Rio, o sistema de 
micromobilidade mais 
movimentado do país.

Sistema Viagens diárias Sistema Viagens diárias

Bike Rio 17.096 Bike Vitória 646

Bike Salvador 3.395 Vermelhinhas 202

Bike Sampa 3.328 Bike Serra 106

Bike PoA 2.494 Bike Pel 90

Bike PE 2.061 Bike BH 89

Bicicletar 1.585 GynDebike 70

Bike VV 1.194 Cascavel Vai de Bici 63

Bike Santos 875 Bike Sanja 28

Número de bicicletas ofertadas e de viagens diárias por sistema
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dinâMicaS de USO
Faixa etária dos usuários por 

estado e região

46%
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Acima de 60 anos

46%

52%

3%

Faixa etária dos 
usuários no Brasil
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1 , 1 8  T C 0 2 E
Região Nordeste

0 , 0 1  T C 0 2 E  
Região Centro-

Oeste

3 , 6 1  T C 0 2 E
Região Sudeste

0 , 6 3  T C 0 2 E
Região Sul

Emissões diárias 
evitadas por região

1 3 . 8 7 3
mudas de árvore 

plantadas em 
equivalência de 

carbono 
sequestrado

As emissões 
evitadas pelos 

sistemas de 
micromobilidade 
compartilhada 

equivalem a

eMiSSõeS evitadaS
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Viagens diáriasEmissões Evitadas/dia (tCO2e)
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3. evOlUçãO da
micromobilidade



TIPOS DE SISTEMAS

MODELO COM ESTAÇÕES
Sistema centrado na definição de 

pontos físicos para o 
compartilhamento de veículos 

(bicicletas e patinetes), conhecidos 
como estações. Nesse modelo, é 

fundamental considerar a 
densidade urbana e o número de 

potenciais usuárias e usuários para 
a implementação e o 

dimensionamento do sistema, uma 
vez que as estações funcionam em 

rede, ou seja, dependem da 
dinâmica de retirada e devolução 

sistêmica.

MODELO DOCKLESS
Sistema centrado na livre circulação 
(dockless freefloating) de veículos 
(bicicletas e patinetes) com GPS 

embarcado e fechaduras integradas que 
podem ser desbloqueadas através de 

uma aplicação móvel (QR Code) 
conectada à internet sem a necessidade 

de delimitação de pontos para a 
retirada e/ou devolução. Assim, 

permite-se começar ou terminar sua 
viagem em qualquer lugar onde o 

veículo foi localizado, dentro da área de 
operação, conhecida como “cercamento 

eletrônico”.

MODELO HÍBRIDO
Sistema adaptado para otimizar a 

operação dos sistemas de 
micromobilidade compartilhada através 
da combinação das características dos 
sistemas com e sem estações. Tenta-se 
melhorar a capacidade de atendimento 

da
demanda, com redução de custos de 

instalação de sistemas
com estações físicas, e ainda minimizar 

os conflitos no uso do
espaço público de forma desordenada, 

com a demarcação de
pontos para retirada e devolução. 

Fonte: Guia de Micromobilidade Compartilhada (2021).
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Entre 2011 e 2016, há um aumento crescente no número de sistemas 
de bicicletas com estação, seguido por uma estabilidade entre 2017 e 
2021. Em 2019, o país passa por um auge na oferta dos serviços logo 
após a chegada dos sistemas dockless em 2018. No entanto, já no 
ano seguinte, no fim de 2019 e início de 2020 (antes do início da 
pandemia Covid-19 no Brasil), houve uma redução das atividades das 
operadoras desses sistemas e uma expressiva diminuição desse 
mercado (LABMOB, 2020). De março de 2020 em diante, o setor 
seguiu impactado, assim como as demais atividades urbanas pela 
pandemia Covid-19. 

E
v
o

lu
çã

o
 d

o
s 

S
is

te
m

a
s

21MICROMOBILIDADE BRASIL | RESULTADOS_2021



RegUlaçãO

A regulação é necessária no processo de implantação 
e operacionalização dos sistemas de micromobilidade 
haja vista sua utilização do espaço público e sua 
representatividade nas alternativas de deslocamento 
urbano. No caso das patinetes elétricas, a inexistência 
de regras para sua circulação nas cidades foi 
percebida desde cedo, uma vez que o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), de 1997, não as incluiu no 
rol de veículos reconhecidos. A diversidade de 
modelos de negócios que têm surgido igualmente 
impõe um desafio à gestão pública, indicando que as 
regulações não devem ser estanques, pois o que 
funciona bem para um sistema com estações pode 
não funcionar para um sistema dockless; o que é 
ideal para bicicletas pode não ser para patinetes 
elétricas. A regulação do uso do espaço público, por 
sua vez, é feita por leis e decretos municipais. 

Um dos debates internacionais principais sobre a 
regulação – que inclui a discussão no Brasil – trata 
da integração dos sistemas às políticas locais de 
mobilidade e acessibilidade; dos instrumentos 
(especialmente contratuais) que garantem o 
pagamento pelo uso do espaço público; da equidade e 
acessibilidade; do monitoramento da operação; da 
proteção e segurança dos usuários e usuárias; do 
compartilhamento de dados com o poder público 
regulador; da gestão de multas ou sanções pelo 
descumprimento do acordado em contrato; e da 
avaliação do sistema e dos objetivos ao longo do 
tempo (ITDP, 2018). As questões relativas aos 
sistemas em si, como oferta de veículos, localização 
das estações (físicas ou virtuais), bilhetagem, custos 
e financiamento, devem ser igualmente abordadas 
em um instrumento regulatório de micromobilidade 
compartilhada.

Implantação do modelo de bicicletas com estações no espaço público da Praça General Osório, Rio de Janeiro. Créditos: Pedro Bastos.
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RegUlaçãO

As regras de circulação e a segurança, 

geralmente, são regidas por leis federais e 

resoluções com poder de lei. As regras de 

circulação têm relação com a classificação de 

produtos e veículos, que determinam as 

permissões e restrições de circulação através das 

características constitutivas e de uso desses 

veículos. Isso se dá por um alinhamento entre a 

classificação do veículo (porte, peso, velocidade, 

materiais etc.) e as normas de segurança e do 

bom compartilhamento visando à segurança de 

todos no espaço público. Com raríssimas 

exceções, veículos automotores são proibidos nos 

espaços de circulação ativa, como ciclovias, 

calçadas e passeios públicos. Mesmo veículos da 

micromobilidade comumente são impedidos de 

circular em calçadas por um entendimento de que 

todos devem zelar pela segurança máxima da 

pessoa caminhante.

O regramento sobre o uso do espaço público 
apresenta variações conforme o tipo de 

sistema. Qualquer que seja o sistema que opere 
no espaço público, ele deverá estar alinhado 
com algum instrumento jurídico que defina 

esse regramento. Seja ele o pagamento de uma 
outorga pela área ocupada, seja apenas um 
termo de permissão de uso e operação, as 
estratégias e os instrumentos para uso do 
espaço público deverão ser definidos pelas 

autoridades locais – no caso brasileiro, pelas 
prefeituras. Os instrumentos são diversos e há 
exemplos interessantes de cada um. O que se 
observa, ainda, é que prefeituras têm adotado 
marcos legais distintos para sistemas com e 

sem estações e, muitas vezes, as regras de uso 
do espaço público para patinetes elétricas 

diferem daquelas aplicadas para bicicletas, por 
exemplo.

CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA USO DO ESPAÇO PÚBLICO

MORTES E ACIDENTES DE TRÂNSITO

NÚMERO DE VIAGENS POR MODOS DE 

TRANSPORTE

VALOR COBRADO PELO USO DO ESPAÇO 

PÚBLICO

DIMENSÃO

CONCEITO/
DEFINIÇÕES

INDICADORES/ 
MÉTRICAS

Fonte: Guia de Micromobilidade Compartilhada (2021).
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O setor da micromobilidade vem evoluindo com o 
surgimento de novas tecnologias que impactam e otimizam 
a gestão e a operação dos sistemas e dos tipos de veículos 
utilizados. O uso da bicicleta elétrica ganhou maior 
relevância no setor a partir de 2017, com registro de 
sistemas que operam exclusivamente com esses veículos. 
Esse é o caso do sistema Bike Town, na cidade de Portland 
(Estados Unidos), além de outros sistemas que já 
incorporaram e que vêm expandido, como o Citibike, em 
Nova York, também nos Estados Unidos. 

As principais motivações das operadoras para investir na 
compra e operação de bicicletas elétricas se referem à:

• Busca por novos públicos e perfis mais diversos de 
usuários;

• Busca por novos perfis e comportamentos de viagens 
que possam ser auxiliados pela assistência do motor, a 
exemplo de trajetos mais longos e/ou com topografia 
acidentada;

Além dessas motivações iniciais, a expectativa das 
operadoras é de que, com a ampliação do público e perfis 
das viagens, elas obtenham um maior retorno financeiro 
mesmo que o custo de aquisição seja mais alto.

Bicicletas elétricas do sistema Citibike, em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos. Fonte: 
Divulgação.  

a chegada da Bicicleta elétRica
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No mercado, há dois tipos de modelos principais em 
circulação: as bicicletas de motor autônomo (e-bikes) e 
as de pedal assistido (pedelecs) cujo motor é acionado 
pelo aumento no ritmo das pedaladas, sem eliminar a 
necessidade do esforço físico quando ligado¹. Nos 
sistemas públicos de micromobilidade compartilhadas 
brasileiros, as bicicletas elétricas disponibilizadas, até o 
momento, se enquadram no segundo modelo, o de 
pedal assistido. De acordo com a Resolução 
nº465/2013² do Contran, esse modelo deve alcançar, no 
máximo, a velocidade de 25 km/h e não deve possuir 
acelerador manual. 

As primeiras bicicletas elétricas 
operadas por uma empresa brasileira 
chegaram ao país em março de 2019, 
incorporadas pela Tembici ao sistema 
Bike Sampa, ainda em um número 
pequeno e em caráter piloto, 
encerrado em março de 2020. Em 
setembro de 2020, cerca de 500 
bicicletas elétricas foram 
incorporadas ao sistema Bike Rio e 
seguem operando até o momento 
(junho 2021). 

Em dezembro de 2019, chegaram ao 
Brasil bicicletas elétricas através do 
sistema dockless da Jump, operadp
pela empresa estadunidense Uber, na 
cidade de Santos (SP). Em março do 
ano seguinte (2020), o sistema 
também chegou à cidade de São 
Paulo. No entanto, em decorrência da 
pandemia Covid-19, que atingiu o 
Brasil nesse mesmo período, e 
também por questões de 
posicionamento global da operadora 
Uber, as bicicletas elétricas da Jump 
saíram do mercado brasileiro em 
meados de julho de 2020. 

Bicicleta elétrica do Bike Rio, 
operada pela empresa brasileira 
Tembici. Fonte: Divulgação.
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4. tendênciaS
e MelhOReS pRÁticaS



CONTEXTO COVID -2019

Em março de 2020, o setor de micromobilidade 
passou por grandes modificações com a deflagração 
da pandemia Covid-19 em todo o mundo. Com as 
medidas de isolamento social, muitas das viagens 
realizadas em bicicletas públicas compartilhadas 
deixaram de existir, levando os sistemas a sofrerem 
uma queda nos padrões de uso e intensidade 
existentes até então.

Em maio, o setor retomou fôlego quando os sistemas 
de micromobilidade – e o uso de bicicletas 
particulares, em geral – passaram a ser 
recomendados como alternativa higienicamente mais 
segura e confiável para aqueles que não podiam 
evitar o isolamento social. Em mimetismo às cidades 
europeias e algumas da América Latina, como Bogotá 
e Cidade do México, prefeituras de diversas cidades 
brasileiras começaram a estipular ciclovias 
temporárias para incentivar a mobilidade por 
bicicleta durante o período pandêmico.

A prefeitura de São Paulo, por exemplo, deu início à 
construção da ciclofaixa da Avenida Rebouças e 
prometeu mais 173km até o final do ano em 
infraestrutura cicloviária. Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Rio de Janeiro também foram exemplares. 

O Rio chegou a concluir os estudos e a viabilidade de 
implantação de novas ciclovias (eixo Praça Saenz 
Peña-Praça XV e Largo do Machado-Av. Rio Branco) 
passando por rotas que já possuem estações do Bike 
Rio. As iniciativas continuam sendo debatidas em 
workshops com a participação da Companhia de 
Engenharia de Tráfego local, sociedade civil e de 
entidades interessadas. 

Em meio à crise mundial, o setor de bicicleta 
disparou: só em São Paulo, houve aumento de até 
118% nas vendas de bicicletas durante a pandemia. A 
startup Tembici recebeu um aporte de quase 50 
milhões de dólares para a implementação de bikes 
elétricas e expansão dos atuais sistemas, prevendo 
também implantação em novas cidades.

Não obstante o panorama mundial trágico vivido 
pela pandemia, este foi um período no qual o 
futuro da mobilidade passou a ser discutido ainda 
mais, dando protagonismo aos sistemas de 
micromobilidade como chave para a redução das 
emissões de carbono, transição da matriz 
energética dos transportes e melhoria dos índices 
de saúde pública – sobretudo no tocante às 
doenças cardiorrespiratórias. 
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BOaS pRÁticaS BRaSileiRaS:

Estação do Bike Rio situada na Rua 
Conde de Bonfim, próxima à 
estação Saenz Peña do metrô. 
Créditos: Google.

bike rio, rio de janeiro ( rj)

O Bike Rio é um dos mais bem-sucedidos 

entre os sistemas de micromobilidade 

totalmente privados no país e referência por 

complementar os deslocamentos de primeira 

e última milha da cidade na capital 

fluminense. Portanto, cumpre papel-chave na 

intermodalidade, com predomínio de 

estações junto ao transporte de média e alta 

capacidade, como o metrô, trem, barcas, VLT 

e corredores de BRT. Cerca de 54% das 

estações estão próximas ao transporte de 

média e alta capacidade. Diversas docas do 

Bike Rio estão estrategicamente localizadas 

junto às estações de metrô na Zona Sul, 

Centro e região da Tijuca, áreas que 

apresentam os maiores índices de densidade 

urbana e com usos mistos (residencial, 

turístico e comercial). O Bike Rio também foi 

planejado de modo a estar próximo da malha 

cicloviária carioca: 92% das estações estão 

próximas a vias cicláveis, isto é, a uma 

distância máxima de 500 metros de algum 

trecho da malha cicloviária, fator que 

incentiva a integração modal (LABMOB, 

2020).

As estações do Bike Rio têm capacidade 
mínima e máxima de 11 e 43 veículos, 
respectivamente. O sistema também 

chega a contar com bolsões 
temporários de bicicletas em horários 

de pico nas estações de maior 
movimento, ampliando a capacidade de 
aluguel em locais estratégicos junto a 

hubs de transporte de média e alta 
capacidade.

29MICROMOBILIDADE BRASIL | RESULTADOS_2021



BOaS pRÁticaS BRaSileiRaS:

A capital do Ceará, Fortaleza, se destaca por 

possuir um sistema de bicicletas 

compartilhadas que está ampliando a 

diversidade de acesso ao sistema Bicicletar. 

Uma das estratégias é a opção de locação por 

até 14 horas relativas ao pernoite do veículo em 

locais com poucas estações. Com isso, o 

sistema permite que a população realize 

deslocamentos mais longos nos finais das áreas 

atendidas conforme a disponibilidade de 

infraestrutura local. Além disso, o uso é 

facilitado por meio de aplicativo próprio de 

smartphone e da integração com o bilhete único 

da capital cearense. Essa facilidade de 

pagamento promove a micromobilidade porque 

permite que pessoas sem cartão de crédito 

também tenham a chance de acessar o sistema. 

Ele também conta com o Mini Bicicletar, 

segunda estratégia de diversidade, que visa a 

oferecer às crianças uma forma de diversão 

sustentável e não poluente com o propósito de 

incentivar desde cedo os pequenos a criar bons 

hábitos de mobilidade e se preocupar com o 

planeta.

Adaptação do tempo de uso 
do sistema de bicicleta 
compartilhada Bicicletar, de 
Fortaleza, amplia a 
diversidade (2018). 
Créditos: Prefeitura de 
Fortaleza.

O sistema Bicicletar tem um arranjo 
institucional híbrido: é operado por uma 

empresa privada (Unimed), porém dispõe de 
recursos públicos. A estratégia da Prefeitura 
foi a de buscar recursos do estacionamento 
rotativo (zona azul) para financiar o sistema, 

manobra que contou com aprovação da 
Câmara Municipal.

sistema bicicletar , fortaleza ( ce)

Fonte: Guia de Micromobilidade Compartilhada (2021).
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BOaS pRÁticaS BRaSileiRaS:

Estação Teixeirinha do sistema Vai 
de Bici, operado pela Mobhis em 
Passo Fundo (RS). Créditos: 
Prefeitura de Passo Fundo.

sistema vai de bici,  passo fundo ( rs)

O Sistema Vai de Bici, de Passo Fundo, 
possui atualmente 24.451 usuários e faz 

parte de um programa liderado pela 
Prefeitura que buscou conscientizar os 

passo-fundenses sobre o uso da ciclovia 
(inaugurada em 2016) e incentivar a adesão 

da bicicleta como meio de transporte 
popular, sustentável e respeitado no 

trânsito. A ciclovia e o sistema de bicicletas 
compartilhadas fazem parte da iniciativa 

que vem transformando o perfil da cidade 
em poucos anos.

O Vai de Bici, de Passo Fundo (RS), é referência 

nacional por ser um sistema financiado 

integralmente com recursos públicos da 

Prefeitura e operado pela Mobhis. Inaugurado 

em 2016, funciona diariamente e oferece 11 

estações e 108 bicicletas convencionais. A 

estação possui totens automatizados para 

autoatendimento e a liberação das bikes pode 

ser realizada mediante um pré-cadastro 

gratuito. Veículos podem ser retirados das 6h às 

22h e, fora desta janela de tempo, somente 

podem ser devolvidos. Os usuários têm direito 

de ficar com as bicicletas durante duas horas 

consecutivas. Após esse limite, é necessário 

devolver a bicicleta em uma das estações, 

podendo retirá-la novamente após 15 minutos 

de intervalo. Extrapolados esses limites, são 

aplicadas multas de acordo com o tempo 

excedido. O objetivo da implantação do sistema 

partiu da ideia de estimular a mobilidade ativa e 

a diminuição do uso do automóvel particular no 

contexto de uma cidade média que desempenha 

funções de centro regional e de apoio ao 

agronegócio no Rio Grande do Sul.
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