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s bicicletas compartilhadas co-
meçaram a funcionar em algu-
mas cidades brasileiras em 2011. 
Desde então, elas têm se tornado 
um modo de transporte cada vez 

mais essencial da nossa mobilidade urbana. 
Diante dos problemas herdados do histórico 
privilégio dado ao transporte motorizado – 
em especial o automóvel – na confi guração 
dos espaços urbanos, as cidades brasileiras 
atuais têm aprendido que mudar de para-
digma é preciso para se tornarem mais sau-
dáveis e sustentáveis. Com isso, a bicicleta 
vem ganhando mais espaço, literalmente, 
mediante a expansão de ciclovias, surgimen-
to de ciclofaixas, ruas abertas para os modos 
ativos no fi m de semana e outros mecanis-
mos que, pouco a pouco, levam as cidades a 
uma infl exão desejada e necessária.

Em 2020, o município do Rio de Janei-
ro contava com 457 km1 , Salvador com 310 
km2  e São Paulo com 684 km3  de infraes-

1 Transporte Ativo. Bicicletas no Plano 
Estratégico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
transporteativo.org.b r/ta/?p=15055. Acesso em: 
13/08/2021.
2 Leia Mais BA. Salvador tem 310 km de ciclovias.  
Disponível em: https://leiamaisba.com.br/2021/08/18/
salvador -tem-310-km- de-ciclovias. Acesso em: 
01/09/2021. 
3 Dados contidos no mapa de infraestrutura 

trutura para circulação de bicicletas (ci-
clovias, ciclofaixas e ciclorrotas). Junto à 
presença e expansão dos sistemas de bi-
cicleta compartilhada, essas infraestrutu-
ras estimulam a migração modal e ofere-
cem mais praticidade e conveniência para 
quem pedala. 

O sucesso dos primeiros sistemas im-
plantados fez com que, mais recentemen-
te, as cidades brasileiras vivenciassem um 
crescimento vertiginoso na oferta de servi-
ços de compartilhamento. Atualmente, há 
mais de 20 sistemas de bicicletas operan-
do em todo país. São sistemas de diferen-
tes dimensões, tecnologias de operação e 
arranjos de fi nanciamento. 

Dessa realidade, destaca-se aqui um 
conjunto de três sistemas, os quais podem 
ser apontados como experiências pionei-
ras no Brasil e já consolidadas como parte 
da rede de mobilidade das cidades onde 
se inserem. Esses sistemas compõem o 
bike Itaú, atualmente operados pela em-
presa

Tembici e patrocinados pelo Banco Itaú, 
atendendo às capitais Rio de Janeiro (RJ), 

cicloviária do município de São Paulo, elaborado pela 
CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Disponível 
em: www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-
infraestrutura-ciclo viaria.aspx. Acesso em: 07/07/20.
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Bike Rio

Bike SSA

Bike Sampa

Mapa 1 - Localização dos Sistemas Bike Itaú analisados 
nesse documento
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Salvador (BA) e São Paulo (SP). A empresa 
também opera outros sistemas, como os 
de Recife e Porto Alegre, por exemplo.

Os sistemas que compõem o bike Itaú 
são caracterizados pela oferta do serviço 
de aluguel de bicicletas por retirada 
e devolução em estações fi xas, um 
modelo que a literatura caracteriza como 
pertencente à terceira geração de bicicletas 
compartilhadas (FISHMAN, 2016; DEMAIO, 
2009). Os três sistemas – bike Rio, bike 
Salvador e bike Sampa, respectivamente 

– foram implantados entre 2011 e 2013, 
inicialmente sob a responsabilidade 
da operadora Serttel e assumidos pela 
Tembici em 2017. A mudança também 
implicou em novidades importantes na 
operação a partir de 2018, com nova lógica 
de disposição e aumento da quantidade 
das estações e, principalmente, mudança 
da tecnologia empregada, passando a 
utilizar bicicletas e estações fornecidas 
pela empresa canadense PBSC Urban 
Solutions. Hoje, o bike Itaú representa o 

REVISÃO DE 
LITERATURA

- levantamento dos 
pricipais temas 
abordados em 
estudos sobre 

bicicletas 
compartilhadas

DEFINIÇÃO DE 
INDICADORES
- defi nição de 

temáticas a abordar
- defi nição de 
indicadores 

conforme temáticas

METODOLOGIAS
- métodos de 

coleta de dados
- metodologia das 

análises

ESTUDO DO TEMA 
E DESENHO 

METODOLÓGICO 

DADOS GERAIS DO 
MUNICÍPIO

- características da 
população

- características do 
espaço urbano

- infraestruturas de 
mobilidade

- dados de emissões 
de CO2

- dados de atividade 
física

- gastos em saúde

BASE DE REGISTROS 
DE VIAGENS

- frequências de uso
- estações e trajetos 

principais
- características dos 

usuários

DADOS DO SERVIÇO
- valores e tipos de 

passe
- regras de 

funcionamento
- localização das 

estações
- dimensões do 

sistema

LEVANTAMENTO 
DE DADOS

AGREGAÇÕES
- percentuais por 

temáticas
- identifi cação de 

tendências

MAPEAMENTO
- sobreposição de 

dados
georreferenciados
- análises espacias

ESTIMATIVAS DE 
BENEFÍCIOS  

- estimativas sobre 
saúde (Heat)

- estimativas de 
emissões evitadas

RELAÇÕES ENTRE 
RESULTADOS 

- relações entre 
padrões de viagem 

e característica 
locais 

- relações entre 
características dos

 usuários e 
população local

ANÁLISES E 
CONSTRUÇÃO DOS 

PERFIS 
DOS SISTEMAS

COMPARAÇÕES 
ENTRE SISTEMAS

- mínimos e 
máximos 

por temática
- comportamentos 

frequentes
- principais 

semelhanças

RELAÇÕES ENTRE 
INDICADORES 

- fatores 
preponderantes 

de uso 

ANÁLISES 
COMPARADAS

Tabela 1 - Estrutura e etapas de pesquisa

EVOLUÇÃO 
OPERACIONAL
- evolução de 

viagens
- mudanças de perfi l 

de utilização 
- impactos da 

pandemia

ESTIMATIVAS DE 
BENEFÍCIOS

- evolução de 
indicadores sobre 

saúde (HEAT)
- evolução de 

emissões evitadas

ANÁLISE EVOLUTIVA 
DOS SISTEMAS
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CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO E 
DA DINÂMICA URBANA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO USO

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO E 
ESPAÇO URBANO

FAIXA ETÁRIA

PERFIL DEMOGRÁFICO

EMISSÕES DE CO2 EVITADAS

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

IMPACTOS E BENEFÍCIOS

Tabela 2 - Conjunto de temáticas e subtemáticas

sistema com maior oferta de bicicletas 
compartilhadas do Brasil, com cerca de 
7.310 veículos4  distribuídos entre as três 
cidades mencionadas, o que corresponde 
a 74% da oferta nacional (LABMOB, 2021).

Perante a relevância dos serviços de 
compartilhamento para a sociedade, este 
relatório apresenta os principais dados 
que caracterizam a dinâmica das bicicletas 
compartilhadas do bike Itaú.  Diagnosti-
camos o perfi l de funcionamento dos três 
sistemas do bike Itaú a partir de um con-
junto de indicadores que abordam os fato-
res mais relevantes no estudo das bicicle-
tas compartilhadas e os seus benefícios.

Além disso, os dados aqui analisados 
expandem a compreensão do uso das bici-
cletas compartilhadas a partir de uma sé-
rie histórica para evidenciar os potenciais 
impactos da pandemia de COVID-19 entre 
os resultados de 2019 e 2020. Deste modo, 
os perfi s apresentados abordam a contri-
buição desses serviços para a mobilidade 
urbana e a qualidade de vida nessas cida-
des. E, também, assinalam aspectos que 
podem servir para apoiar a tomada de de-
cisão em políticas e iniciativas de aprimo-
ramento do sistema. 

4 Incluindo 500 bicicletas elétricas do Bike Rio.     

Dessa forma, a construção deste re-
latório parte da observação de dados de 
viagens dos sistemas de bicicletas com-
partilhadas mencionados (dados cedidos 
pela Tembici), o que permitiu identifi car 
os fatores mais relevantes existentes no 
seu funcionamento. Vale sublinhar que as 
cidades observadas variam signifi cativa-
mente nos seus aspectos territoriais, bem 
como nas suas dinâmicas de mobilidade e 
características econômicas e sociais. Por 
conta disso, os dados foram analisados a 
partir de uma observação individualizada 
e contextualizada de cada sistema.

Para uma análise complementar, o es-
tudo inclui um capítulo cujo objetivo foi 
compreender as particularidades dos ser-
viços de compartilhamento em relação ao 
contexto nacional brasileiro. Essa obser-
vação levou à comparação dos resultados 
mais relevantes encontrados para as cida-
des, porém atentando para as diferenças 
essenciais já identifi cadas de modo a indi-
car o grau de infl uência de cada uma des-
sas particularidades.

Para isso, a pesquisa foi organizada em 
cinco etapas principais: (i) estudo do tema 
e desenho metodológico; (ii) levantamen-
to de dados; (iii) análises e construção dos 
perfi s dos sistemas; (iv) análises compara-
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das; e (v) análise evolutiva dos sistemas, 
conforme síntese exposta na Tabela 1.  

Para a formulação do perfi l proposto, 
foram mapeados os fatores que se 
mostraram mais relevantes nesse campo 
de estudo. Na literatura disponível sobre o 
tema (DEMAIO, 2009; FISHMAN, 2016; EREN, 
UZ, 2020), identifi camos três vias principais 
de análises. São elas: (i) características da 
operação e do espaço urbano; (ii) perfi l 
demográfi co; (iii) impactos e benefícios. 
Cada uma delas, por sua vez, é composta 
por subtemáticas com respectivos 
indicadores.

Cada uma dessas vias de análise exigiu 
emprego de metodologia específi ca, que 
inclui coleta e formas de agregação de da-
dos diferenciadas, o que será apresentado 
no capítulo metodológico deste relatório. 
Dessa forma, foi possível construir uma 
visão holística dos sistemas compartilha-
dos, observando esse componente da mo-
bilidade urbana a partir dos diversos fato-
res que os infl uenciam e que também são 
infl uenciados por eles.
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elaboração das análises apre-
sentadas neste estudo se valeu 
dos mesmos critérios para todas 
as três cidades, empregando pro-
cedimentos metodológicos es-

pecífi cos para cada indicador apontado. 
Também foi realizada uma análise espe-
cífi ca para bicicletas elétricas no municí-
pio do Rio de Janeiro, em funcionamento 
desde 2020. Os dados coletados possuem 
duas naturezas principais: uma se refere 
às informações dos sistemas de bicicletas 
do bike Itaú (composta majoritariamente 
por dados primários associados ao uso 
do serviço) e outra associada ao perfi l das 
cidades onde os sistemas estão inseridos 
(dados secundários). 

A organização dos dados e as respec-
tivas agregações se dão conforme os ob-
jetivos de análise estabelecidos em cada 
temática, construídas a partir das discus-
sões mais relevantes encontradas na lite-
ratura relacionada.

2.1. Dados gerais das cidades
A contextualização dos sistemas foi 

realizada mediante acesso a informações 
específi cas de cada cidade extraídas de 
fontes secundárias. Essas fontes variaram 
conforme a temática abordada, mas, de 

maneira geral, priorizou-se a extração de 
dados a partir de estudos desenvolvidos 
por institutos de pesquisa com credibili-
dade reconhecida e fontes ofi ciais do sis-
tema. Entre eles, citamos o Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) ou Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap), pesquisas promo-
vidas por outros órgãos públicos, além dos 
websites das prefeituras.

Para garantir a validade das compara-
ções estabelecidas, sempre que dispo-
níveis, os dados secundários utilizados 
mantiveram uma correspondência tempo-
ral com as observações extraídas dos re-
gistros de viagens das bicicletas comparti-
lhadas - ou seja, com dados e estimativas 
para as dinâmicas dos municípios refe-
rentes ao ano de 2020. Na impossibilida-
de de obtenção de dados temporalmente 
equivalentes, utilizou-se dados da última 
pesquisa existente disponível. Esse foi o 
caso para a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD), que, em virtude 
da pandemia, não foi realizada em 2020. 
Os dados utilizados para descrição do per-
fi l demográfi co de cada cidade, portanto, 
foram da pesquisa de 2019.
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2.2. Base de dados de viagens
Os dados que abordam o uso dos sis-

temas de bicicletas foram extraídos de um 
banco de dados cedido pela operadora 
Tembici, no qual estão registradas e carac-
terizadas as viagens realizadas dos servi-
ços bike Itaú. Esses registros, à diferença 
de dados obtidos por meio de questio-
nários, por exemplo, não confi guram uma 
amostragem, mas sim o universo das via-
gens realizadas em um determinado pe-
ríodo de observação, o que confere maior 
precisão aos resultados levantados. Dessa 
maneira, a base foi explorada a fi m de se 
obter as médias, contagens e percentuais 
necessários para cada observação. O con-
junto de dados fornecido pela Tembici 
também requereu previamente um traba-
lho de fi ltragem: foram removidos da base 
os registros que apresentaram caracterís-
ticas que poderiam ser fatores de distor-
ção no momento de análises. Foram elas:

> Viagens com estações de origem ou desti-
no cuja entrada na base de dados remetes-
se a “armazém”, “teste” ou “evento”: Esses 
registros correspondem a viagens de 
manutenção (não realizadas por usuá-
rios) ou estão associadas a um compor-
tamento atípico de uso do serviço de 
bicicletas (como no caso de eventos).
> Viagens com duração inferior a cinco mi-
nutos e superior a três desvios padrão da 
média: o período muito curto de viagem 
pode indicar uma situação em que a 
bicicleta não foi efetivamente utilizada 
pelo usuário. Para esse limite, optou-se 
por manter o valor utilizado nas análi-
ses de 2019, que foi de cinco minutos. 
Já as viagens de duração muito longa, 

extrapolando os períodos determina-
dos pelos passes disponíveis, geral-
mente, estão associadas a serviços de 
manutenção ou balanceamento das bi-
cicletas entre as estações. Nesse caso, 
houve uma mudança em relação ao pa-
râmetro utilizado em 2019, passando a 
ser utilizado um valor móvel, que de-
pende da amostra de viagens: o valor 
correspondente a  três desvios padrão 
acima da média dos tempos das via-
gens, como apresentado em Marques 
(2000). A mudança se dá num momento 
em que, com os impactos da pandemia 
de COVID-19, o uso de bicicletas com-
partilhadas como modo de transporte 
para os entregadores de aplicativo se 
popularizou através de planos de uti-
lização por períodos maiores. Ou seja, 
o novo parâmetro acompanha essas 
mudanças, contribuindo com cerca de 
0,75% de viagens a mais nas análises, 
que não seriam consideradas pela me-
todologia anterior. Também foi neces-
sário atentar para algumas situações de 
exceção dada a existência, em alguns 
sistemas, de estações que permitem o 
aluguel da bicicleta por até 12 horas, as 
quais demandaram uma fi ltragem mais 
granular.
Por fi m, o banco de dados recebido con-

ta com viagens realizadas de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2020 de 2020 no Rio 
de Janeiro, em Salvador e em São Paulo. A 
evolução temporal foi feita em relação às 
análises de 2019 apresentadas na publica-
ção “Perfi l e benefícios: sistemas de bici-
cletas compartilhadas bike Itaú” publicada 
em 2020.
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2.3. Temáticas e indicadores
As temáticas abordadas apresentam 

particularidades que exigiram metodolo-
gias específi cas para cada situação ana-
lisada. As três temáticas principais se or-
ganizam em subtemáticas, para as quais 
foram defi nidos indicadores que pudes-
sem caracterizar, dimensionar e/ou avaliar 
a contribuição dos sistemas bike Itaú. A 
fi gura abaixo sintetiza essa estrutura es-
tabelecida igualmente para cada sistema 
abordado.

Características da operação e 
espaço urbano

O uso dos sistemas públicos de bici-
cleta compartilhada pode ser infl uen-
ciado tanto pelas condições gerais de 
operação – i.e. quantidade de bicicletas 
disponíveis e estações – quanto por fa-
tores urbanos locais preexistentes – i.e. 
infraestrutura cicloviária e perfi s de uso 
do solo (ZHANG; THOMAS, 2017). Portanto, 

essa temática caracteriza a operação dos 
sistemas bike Itaú e o contexto urbano 
de cada uma das três cidades onde foram 
implementados. Também são estabele-
cidas relações importantes entre esses 
dois aspectos, observando especialmen-
te os fatores de maior interferência na 
dinâmica de uso dos sistemas.

Características do serviço e 
da dinâmica urbana

Em primeiro lugar, é necessário enten-
der o sistema a partir das condições de 
uso oferecidas e de suas dimensões. Para 
essa caracterização, foram estabelecidos 
os seguintes indicadores:

> Número de bicicletas disponíveis no 
sistema;
> Relação entre o número de bicicletas 
disponíveis e habitantes do município;
> Número de estações do sistema;
> Média de bicicletas por estação;

Tabela 3 - Temáticas, subtemáticas e indicadores

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO E 
DA DINÂMICA URBANA

- total de bicicletas e estações
- passes e horários de uso
- distribuição no território
- estações e viagens mais 

frequentes
- proximidade do transporte 

público
- disponibilidade de passes 

integrados
- proximidade da rede cicloviária

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO USO
- média de viagens por usuários

- viagens por dia da semana
- viagens por horários do dia

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO E 
ESPAÇO URBANO

FAIXA ETÁRIA
- percentual de usuários e 
população por faixa etária

- percentual de viagens por faixa 
etária

- média de viagens por usuário de 
cada faixa etária

- distribuição de viagens por 
trimestre por faixa etária

PERFIL DEMOGRÁFICO

EMISSÕES DE CO2 EVITADAS
- toneladas de carbono evitadas

- toneladas de carbono evitadas per 
capita

- relação entre percentual evitado e 
percentual emitido

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
- mortes prematuras evitadas

- economia equivalente
- percentual de usuários e 

população praticante de 150 min de 
atividade física no deslocamento 

semanal

IMPACTOS E BENEFÍCIOS
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> Capacidade da maior estação e capa-
cidade da menor estação;
> Tipos de planos e preços;
> Duração permitida por viagem;
> Horário de funcionamento do siste-
ma.

Os dados sobre as condições gerais de 
uso dos sistemas bike Itaú foram coleta-
dos através do website  e aplicativos de 
smartphone ofi ciais dos sistemas. 

O cálculo da relação entre o número de 
bicicletas disponíveis e população munici-
pal utilizou o total de bicicletas indicado 
no website do bike Itaú dividido pelo nú-
mero de habitantes estimado pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2019 (IBGE, 2019) em cada muni-
cípio analisado. 

Para a caracterização urbana local e 
compreensão da distribuição do sistema 
no território, foi realizado o mapeamento 
georreferenciado das estações e levanta-
mento das características mais infl uentes 
no uso da bicicleta em cada município. Os 
dados referentes à geolocalização das es-
tações foram fornecidos pela operadora e 
compreendem a confi guração do sistema 
– posicionamento das estações e as que 
estavam efetivamente funcionando – em 
2020. Já os dados levantados sobre carac-
terísticas do município vieram de fontes 
diversas, incluindo o mapa-base do Goo-
gle, bancos de dados disponibilizados por 
órgãos ofi ciais dos municípios, além da 
base cartográfi ca do IBGE. Foram estabele-
cidos os seguintes indicadores de análise:

> Área urbanizada do(s) município(s) 
(GEOINFO - EMBRAPA, 2015);

> Área de cobertura do sistema Bike 
Itaú;
> Densidade média das estações;
> Topografi a e traçado urbano;
> Estações de maior movimento (retira-
da e devoluções);
> Viagens mais realizadas;
> Percentual de estações próximas ao 
transporte público;
> Passes integrados ao sistema Bike 
Itaú;
> Percentual de estações próximas à in-
fraestrutura cicloviária;
> Extensão da malha cicloviária exis-
tente na cidade.
Optou-se por utilizar como referência 

territorial a área urbana dos municípios em 
vez da área total do território dado o fato 
de que este último inclui áreas rurais, cur-
sos d’água e outros elementos topográfi cos, 
buscando assim situar comparações mais 
adequadas e compatíveis com a abrangên-
cia dos sistemas. 

Já para a determinação da área de co-
bertura do sistema em si, foi estabelecido 
um raio de 500 metros (m) a partir de cada 
estação, considerando como resultado a 
área abrangida pelo limite formado no so-
matório dessas circunferências. A partir daí, 
a densidade média das estações relacio-
nou a extensão da cobertura do sistema e 
a quantidade total de estações mapeadas. 
Ressalta-se que, nesse caso, o número total 
de estações pode divergir do número ob-
tido através do website ofi cial do sistema, 
dado que se refere à confi guração do servi-
ço em 2020 e, portanto, sujeito a mudanças 
nesse intervalo. 

As análises sobre a topografi a das cida-
des foram elaboradas por meio da observa-
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ção de imagens de satélite do Google Earth 
sobre o relevo local. Já as análises sobre o 
traçado urbano local foram realizadas por 
meio do Sistema Ambiental Paulista (2019), 
que também permite a visualização do sis-
tema viário das cidades brasileiras. A análi-
se da morfologia urbana aqui proposta não 
pretendeu realizar um aprofundamento no 
tema, restringindo-se a identifi car de forma 
simplifi cada os aspectos de maior infl uên-
cia no uso das bicicletas, como a conectivi-
dade da malha e topografi a. 

A identifi cação das estações de maior 
movimento considerou apenas as cinco es-
tações com mais registros de viagens atri-
buídos a elas, diferenciando na condição 
como origem (retirada) ou destino (devolu-
ção). Da mesma forma, foram contabilizados 
os cinco pares de estações “origem-des-
tino” mais registrados, caracterizando-os 
como principais trajetos realizados. Apesar 
da atribuição dessa nomenclatura, foi pos-
sível identifi car somente as estações em 
termos de utilização, haja vista a indisponi-
bilidade de dados para o mapeamento do 
real percurso realizado pelos ciclistas. Com 
isso, foram também apontadas por esse in-
dicador viagens que apresentaram origem 
e destino em uma mesma estação. 

Também foram traçados paralelos entre 
os resultados encontrados e as questões 
relacionadas ao uso do solo (centralidades, 
comércio, serviços, lazer e oportunidades 
econômicas). Eles se basearam na observa-
ção dos mapas locais e no mapeamento do 
acesso a oportunidades desenvolvido pelo 
IPEA (PEREIRA et al., 2019) para identifi car 
quais desses fatores poderiam infl uenciar 
os padrões de viagens encontrados. Em 
complemento a esse entendimento, tam-

bém foram apontados indicadores que pu-
dessem caracterizar a relação do sistema 
com outras infraestruturas de mobilidade 
locais, tais como o transporte público de 
média e alta capacidade e a malha cicloviá-
ria disponível. 

O percentual de estações próximas ao 
transporte público e à infraestrutura ciclo-
viária foi determinado através do cruza-
mento da geolocalização das estações bike 
Itaú com as estações de transporte público 
de alta capacidade e ciclovias existentes 
nas cidades, contabilizando para o cálculo 
apenas aquelas estações que estivessem 
a um raio máximo de 500 m de proximida-
de dessas facilidades. O levantamento dos 
modos de transporte público utilizou como 
referência o mapeamento disponibilizado 
pelo Instituto de Políticas de Transporte & 
Desenvolvimento Brasil (ITDP BRASIL, 2019), 
no qual foram incorporados como trans-
portes de média e alta capacidade os mo-
dos ferroviários, metroviários, VLT (Veícu-
lo Leve sobre Trilhos), monotrilhos e BRTs 
(Bus Rapid Transit). Para o mapeamento das 
ciclovias, foram utilizadas fontes diversas 
indicadas no relatório conforme cada cida-
de. Já os totais indicados sobre a extensão 
da rede cicloviária tiveram como referência 
uma reportagem publicada pelo G1 (VELAS-
CO; RAMALHO; et al., 2018), na qual foi apre-
sentada a extensão total da malha para to-
das as capitais brasileiras. 

Ainda com relação à intermodalidade, 
foi levantada a disponibilidade de passes 
de transporte integrados ao sistema bike 
Itaú que promovessem em algum nível a 
integração modal das bicicletas comparti-
lhadas com outros serviços de transporte 
existentes. Essa informação foi coletada 
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mediante o termo geral de uso dos siste-
mas (contido no website e aplicativo bike 
Itaú) e em notícias publicadas em websites 
das prefeituras e secretarias de transporte 
municipais.

Características gerais do uso
Com a intenção de traçar um perfi l do 

uso de cada um dos três sistemas do bike 
Itaú, os dados referentes aos registros de 
viagens dos sistemas contidos na base for-
necida pela Tembici foram processados de 
modo a identifi car padrões de comporta-
mento do serviço. Para isso, foram utiliza-
dos os indicadores: 

> Média mensal de viagens por usuário;
> Distribuição de viagens por dia da 
semana;
> Dia da semana de maior e menor uso;
> Horários de pico de uso nos sistemas 
durante os dias da semana.
> Média de viagens realizadas por bici-
cleta.

Os indicadores se referem ao mesmo 
período de utilização do sistema de acor-
do com os dados da base dos registros de 
viagem. A determinação do indicador da 
média mensal de viagens por usuário foi 
calculada por meio da divisão entre o to-
tal de viagens feitas em cada mês pelo nú-
mero de usuários ativos que realizaram ao 
menos uma viagem em cada mês. A partir 
disso, calculou-se a média – geral e por fai-
xa de idade - levando em consideração to-
dos os meses de 2021. Vale lembrar que, por 
se tratar de um ano atípico em que muitas 
pessoas deixaram de utilizar a bicicleta em 
seu dia a dia para comparecer ao local de 

trabalho, a metodologia de cálculo sofreu 
uma alteração em relação à de 2019.

A distribuição de viagens por dia de se-
mana identifi ca o percentual de viagens 
realizado em cada dia da semana em re-
lação à quantidade total de viagens feitas 
no recorte temporal estabelecido. Por meio 
desse indicador, é possível analisar diferen-
ças entre padrões de viagens nos dias úteis 
e no fi m de semana. Esse indicador também 
permite a identifi cação dos dias de semana 
de maior e de menor uso em cada sistema. 

Os horários de pico foram identifi cados 
mediante a análise da quantidade de via-
gens por hora em cada um dos três siste-
mas. Assim como na distribuição de viagens 
por dia, a quantidade de viagens por hora 
se refere ao total de viagens feitas no perío-
do analisado em cada faixa (intervalos de 
uma hora). Esse indicador permitiu correla-
cionar comportamentos típicos de desloca-
mento e as dinâmicas de uso do sistema, 
como o perfi l de uso nos horários de movi-
mento pendular casa-trabalho-casa. 

Por fi m, foi analisada a média diária de 
viagens realizadas por bicicleta, dado im-
portante para avaliação do desempenho 
dos serviços de bicicletas compartilhadas.

Perfi l demográfi co
Para melhor compreensão de alguns dos 

fatores implicados na dinâmica de utilização 
das bicicletas compartilhadas, identifi camos 
as características sociodemográfi cas que 
infl uenciam a demanda de viagem desses 
sistemas (EREN; UZ, 2020). Seguindo a abor-
dagem comparativa, foram examinados os 
aspectos mais relevantes da composição da 
faixa etária da população de cada cidade em 
confronto aos dados disponíveis sobre os 
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usuários dos serviços de compartilhamento.
Visando a estabelecer uma correspon-

dência temporal entre os resultados obtidos 
através do banco de viagens e os dados lo-
cais a serem confrontados, foram utilizados 
os valores obtidos na PNAD para o ano de 
2019 (IBGE, 2019) em virtude da não realiza-
ção da pesquisa em 2020 devido à pande-
mia. 

Outra limitação da fonte de dados utili-
zada é que ela não permite a espacialização 
dos resultados, inviabilizando a construção 
de um panorama descritivo por estações, 
pois há apenas uma média para a cidade in-
teira. 

Gênero , raça e renda
As necessidades de deslocamento 

apresentam importantes diferenças entre 

gêneros. Logo, a bicicleta compartilhada 
pode servir de formas bastantes distintas 
a pessoas que se identifi cam como mu-
lheres ou homens, o que se revela nos 
comportamentos de viagem. Embora a li-
teratura revele uma predominância mas-
culina entre os ciclistas (EREN; UZ, 2020; 
RICCI; MA, 2015; YUAN et al., 2020; REILLY 
et al., 2020), algumas características asso-
ciadas ao serviço compartilhado demons-
tram um alto potencial de inclusão do 
público feminino (BEECHAM; WOOD 2014), 
exercendo um importante papel na am-
pliação da mobilidade deste grupo.

A discussão a respeito das diferenças 
raciais é ainda pouco abordada no cam-
po da mobilidade por bicicleta, embora 
alguns estudos já evidenciem as dife-
renças no acesso aos transportes e dis-
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ponibilidade de infraestrutura para os 
variados grupos raciais que compõem a 
população. Em relação ao uso específi co 
da bicicleta compartilhada, esse quadro 
também é observado especialmente em 
relação aos comportamentos de viagens 
e uso dos sistemas.

A ausência de evidências confi áveis 
justifi ca a necessidade de se levantar da-
dos sobre o tema a fi m de consolidar o 
debate sobre a questão racial, cuja re-
levância tem se mostrado cada vez mais 
urgente. Diante do contexto brasileiro, no 
qual a população se originou a partir de 
uma variedade racial e em que se observa 
uma relação histórica de privilégios atri-
buídos a determinados grupos – especial-
mente aos da raça branca e/ou que se-
jam fenotipicamente reconhecidos como 
brancos –, os sistemas de bicicletas com-
partilhadas, enquanto transporte público, 
têm o potencial de exercer um papel im-
portante para a redução das desigualda-
des.

Por ser um meio de transporte com 
custo mais baixo em comparação a outros 
modos, é recorrente a associação do uso 
da bicicleta a uma população de renda 
mais baixa (YU, 2014; ALDRED et al., 2016; 
BUCK et al., 2009). Mais especifi camente 
sobre o universo dos serviços de com-
partilhamento, estudo realizado em Nova 
York (EUA) indica que os domicílios com 
menor renda familiar são 3,7 vezes mais 
propensos a migrar para a bicicleta com-
partilhada do que domicílios com maior 
renda (REILLY et al., 2020). Porém, tal com-
portamento pode também variar em fun-
ção da cultura local, além das discrepân-
cias na disponibilidade de infraestrutura.

Outros dois fatores importantes impli-
cados na adesão aos sistemas de bicicleta 
são os custos e a necessidade de possuir 
cartão de crédito, que vem demonstran-
do ser uma barreira importante para os 
grupos de renda mais baixa (REILLY et 
al., 2020; EREN; UZ, 2020; RICCI, 2015). No 
cenário brasileiro, essa questão é crucial 
para o alcance dos sistemas compartilha-
dos, uma vez que 29% da população não 
dispõe de conta bancária (LOCOMOTIVA, 
2019). Nesse sentido, as operadoras de 
bicicletas compartilhadas vêm buscando 
oferecer maior variedade na modalidade 
de passes, além de alternativas nos for-
matos de pagamento para que seja pos-
sível atender às diferentes demandas e, 
dessa maneira, alcançar um maior públi-
co.

No caso dos sistemas analisados nes-
te estudo, não foi possível construir uma 
avaliação sobre a dinâmica de uso do ser-
viço a partir da perspectiva de gênero, 
raça e renda. O formulário de registro dos 
usuários ainda não abrange as dimensões 
de raça e renda. Já a dimensão de gênero 
passou a ser dispensada de preenchimen-
to do formulário e, consequentemente, 
não está mais associada à base dos regis-
tros de viagens. Além disso, como mencio-
nado, não foi realizada a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (PNAD) em 
2020, impossibilitando uma análise mais 
atualizada da população de cada cidade, 
tornando mais desafi ador compreender 
questões ligadas a gênero, raça e renda 
no contexto da mobilidade por bicicleta 
compartilhada, diferentemente do estudo 
anterior. 
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Faixa etária
Por se tratar de um modo de transporte 

movido à propulsão humana, estudos reve-
lam que os usuários mais jovens são mais 
propensos a usar bicicletas compartilha-
das (EREN; UZ, 2020; WANG; LINDSEY, 2019; 
RAUX et al., 2017). Especifi camente, estudo 
realizado na Austrália mostrou que indi-
víduos de 18 a 34 anos são 3,3 vezes mais 
propensos a serem usuários de serviços de 
compartilhamento de bicicletas em com-
paração a outras faixas etárias (FISHMAN et 
al., 2015). 

Na abordagem do contexto brasileiro, 
alguns sistemas impõem restrições de ida-
de para que um indivíduo se torne membro, 
principalmente por questões de segurança 
no trânsito. Para os serviços que compreen-
dem o bike Itaú, a idade mínima permitida 
nos termos de uso é de 18 anos autodecla-
rados no momento do cadastro. Trata-se 
de informação de preenchimento opcional; 
logo, não são todos os usuários que apre-
sentam essa informação, podendo alcançar 
uma taxa de 4% de não informantes para 
alguns sistemas. Considerando essas impli-
cações, para as análises por faixa etária, os 
dados foram agregados da seguinte manei-
ra: jovens – 18 a 29 anos; adultos – 30 a 59 
anos; idosos – acima de 60 anos e indefi ni-
dos – não informantes.

Para a avaliação proposta, foram consi-
derados quatro indicadores:

> Participação por faixa etária entre os 
usuários;
> Participação por faixa etária no total 
de viagens;
> Média de viagens por usuário para 
cada faixa etária.

> Distribuição de viagens por trimestre 
por faixa etária

Os indicadores de participação por faixa 
etária foram confrontados com os valores 
obtidos para a população das cidades onde 
os sistemas estão inseridos e com os resul-
tados encontrados na pesquisa do Perfi l do 
Ciclista (LABMOB; TRANSPORTE ATIVO, 2018), 
à exceção da cidade de Salvador, não incluí-
da no levantamento feito em 2018. O cálculo 
da média de viagens considerou o total de 
viagens registradas no período observado e 
o total de usuários por faixa etária.

Impactos e benefícios 
O uso da bicicleta por meio dos ser-

viços de compartilhamento representa 
uma mudança potencialmente signifi ca-
tiva nas condições de mobilidade da po-
pulação, refl etindo em outros aspectos 
da vida urbana. Entre os desdobramen-
tos mais frequentemente observados 
(FISHMAN, 2016; ZHANG; MI, 2018), estão 
a possibilidade de redução de emissões 
de gases do efeito estufa (principalmen-
te CO2), com um consequente potencial 
de contribuição para a diminuição dos 
impactos do aquecimento global e me-
lhora da qualidade atmosférica. Além 
disso, há também outros impactos posi-
tivos para a saúde humana, tais como as 
oportunidades à prática de atividade fí-
sica (BABAGOLI et al., 2019; ROJAS-RUEDA 
et al., 2011), convertendo-se em aliados 
no combate ao sedentarismo e a doen-
ças crônicas deste decorrentes. Com isso, 
a temática se desdobra em dois subte-
mas, nos quais foram mensurados e dis-
cutidos tais benefícios.
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Redução de emissões
Os benefícios da bicicleta como modo 

de transporte de emissão zero de dióxido 
de carbono (CO2) vêm sendo amplamen-
te explorados pela literatura e estão di-
retamente associados aos Objetivos para 
o Desenvolvimento Sustentável (ODS) es-
tabelecidos na Agenda 2030 da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU, 2015). Mais 
especifi camente, os ODS 11 e 13 trazem de 
forma explícita a urgência de se repensar 
práticas cujos efeitos sejam responsáveis 
pela baixa qualidade de vida e aumento 
da temperatura global, sendo as formas 
de deslocamento urbano priorizadas um 
dos fatores determinantes para a infl exão 
desejada. Além disso, em 2016, o Brasil as-
sinou o Acordo de Paris, comprometendo-
se a cortar as emissões de gases de efeito 
estufa (GEEs) em 37% até 2025, com o in-
dicativo de redução de 43% até 2030, para 
assegurar que o aumento da temperatura 
média global não ultrapasse 1,5 °C em re-
lação aos níveis pré-industriais.

Embora já seja consenso que a bicicle-
ta é um modo de transporte capaz de con-
tribuir diretamente para se alcançar esses 
objetivos, a mensuração desses benefí-
cios ainda é um grande desafi o. No ano de 
2018, a discussão ganhou ainda mais força 
quando projetos de mobilidade por bici-
cleta passaram a ser aceitos no mercado 
para a obtenção de créditos de carbono. 

Nesse âmbito, algumas metodologias 
envolvem cálculo para o qual é necessário 
dispor de diferentes informações não so-
mente sobre a dinâmica de viagens, mas 
também referentes ao perfi l do usuário, 
seus hábitos de deslocamento e sobre 
qual forma de deslocamento determina-

do veículo estaria sendo substituído pelo 
uso da bicicleta. Para fazer um cálculo com 
tal precisão, obedecendo a algumas des-
tas metodologias internacionalmente re-
conhecidas, seria necessário realizar um 
questionário complementar a ser aplicado 
aos ciclistas, associando suas respostas 
aos comportamentos de viagens observa-
dos.

Perante a falta de dados dessa natu-
reza, a metodologia proposta traça uma 
estimativa que, baseada em indicado-
res médios sobre o grau de motorização 
e os padrões de deslocamento das cida-
des, resulta em um valor aproximado das 
possíveis emissões evitadas pelo uso das 
bicicletas compartilhadas. A proposta de 
cálculo aqui apresentada foi desenvolvi-
da pelo Instituto Energia e Meio Ambiente 
(IEMA), aplicada também no estudo “Mi-
cromobilidade Brasil: Sistemas Comparti-
lhados” (LABMOB, 2020).

A estimativa emprega a seguinte equa-
ção:
ES=QS*∑ PM,S * FeM,S = Qs * (Pauto,S*Feauto,S+Pmoto,S*Femoto,S)

Onde:
- ES: emissões de gases de efeito estufa 

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

- QS: quilometragem percorrida pelas bi-
cicletas do sistema S, em termos de km por 
ano;

- PM,S: participação percentual (%) do 
modo de transporte M (automóvel ou mo-
tocicleta) na divisão modal original dos 
usuários de bicicletas do sistema S, depen-
dente do município onde o sistema S está 
localizado;

M
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- FeM,S: fator de emissão de CO2, relati-
vo ao modo de transporte M (automóvel 
ou motocicleta), em termos de gCO2e/km e 
dependente do município onde o sistema S 
está localizado.

Para identifi car a quilometragem per-
corrida em cada sistema por ano, foi ne-
cessário realizar estimativas para a adap-
tação do cálculo aos dados disponíveis. 
Além disso, pelo fato de os dados dispo-
níveis informarem sobre o uso do siste-
ma pelo tempo pedalado, foi utilizado um 
fator de conversão em quilômetros (km, 
adaptando-o também à unidade temporal) 
correspondente a 14 km/h, o qual expressa 
a velocidade média dos ciclistas conside-
rada pelo método de cálculo.

Os demais valores imputados no cálcu-
lo possuem origens diversas, de forma que 
alguns deles (como o fator de emissão de 
CO2 equivalente e a divisão modal) varia-
ram de acordo com o município do sistema 
analisado. Foram consideradas as fontes 
mais atualizadas para a obtenção dos da-
dos, conforme especifi cado na documen-
tação original do cálculo (LABMOB, 2020).

Os resultados dessa temática foram 
apresentados a partir dos seguintes indi-
cadores:

> Estimativa de emissões totais evita-
das pelo sistema em um ano;
> Equivalente de emissões evitadas em 
número de árvores plantadas;
> Estimativa de emissões per capita evi-
tadas (em um ano);
> Percentual correspondente das emis-
sões evitadas em relação ao total de 

emissões realizadas no município1  

(ITDP, 2019);

Os valores de referência para as emis-
sões de CO2 de cada município foram ex-
traídos da base de dados contida na pla-
taforma MobiliDADOS, criada pelo ITDP 
Brasil (2019). Nesse sentido, os valores 
constituem estimativas realizadas para o 
ano de 2017, sendo esse o dado mais re-
cente disponível. Com isso, a metodolo-
gia empregada apresentou uma limitação 
por conta da defasagem temporal do dado 
obtido em relação aos dados de uso dos 
sistemas de bicicletas implicados no cál-
culo (isto é, coletados no ano de 2020). 
Ressalta-se que a estimativa de emissões 
apresentada na plataforma MobiliDADOS 
considera somente as taxas de CO2 emi-
tidas por meio do uso do transporte mo-
torizado, não contabilizando outras fontes 
como a indústria, processos de geração de 
energia, entre outros. 

Atividade física e saúde
Os serviços de bicicleta aqui analisa-

dos são compostos por veículos movidos 
a propulsão humana (por isso denomina-
dos, geralmente, por transportes ativos). 
No caso do Rio de Janeiro, apesar da intro-
dução de bicicletas elétricas na operação 
da Tembici em 2020, trata-se de sistemas 
de pedal assistido cujos esforços para lo-
comoção necessitam de esforço humano. 
Nesse sentido, a utilização das bicicletas 
compartilhadas elétricas implica necessa-
riamente que os usuários pratiquem um 

1 O total de emissões realizadas no município 
desconsidera as emissões evitadas pelo sistema de 
bicicleta compartilhada no denominador.
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mínimo de atividade física. Portanto, seu 
benefício é proporcionar maior rapidez 
no deslocamento, garantindo um esforço 
físico mais confortável para as pessoas 
menos habituadas ou resistentes a ativi-
dades físicas intensas. Além disso, a cada 
dia mais cresce a preocupação com o au-
mento da incidência de doenças crônicas 
não comunicáveis, tais como diabetes, 

doenças do coração e o câncer, responsá-
veis anualmente por milhares de mortes, 
muitas delas em fases prematuras da vida. 
Tal fator tem levado instituições, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
adotar como meta prioritária a redução 
da prevalência dessas doenças geralmente 
associadas ao sedentarismo.
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Assim, iniciativas que facilitem a in-
corporação da prática de atividade física 
ao cotidiano, tais como o uso da bicicle-
ta como meio de transporte, representam 
uma estratégia de impacto positivo na 
saúde pública ao contribuir para reduzir o 
risco de doenças e evitar mortes em po-
tencial na população. Para dimensionar a 
amplitude desses benefícios, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu 
em 2011 a ferramenta HEAT (Health Economic 
Assessment Tool), através da qual é possível 
estimar o número de mortes evitadas pelo 
ato de pedalar e caminhar, e as economias 
geradas a partir dessas atividades. A esti-
mativa é apresentada para os cenários de 
um a dez anos, levando em conta a conti-
nuidade da prática.

Partindo dos dados e ferramentas dis-
poníveis, essa subtemática apresenta três 
indicadores: 

> Número de mortes prematuras evi-
tadas pelo uso das bicicletas compar-
tilhadas (calculado a partir do HEAT
-OMS);  
> Economia gerada em valores monetá-
rios atuais, em função das mortes evi-
tadas (calculada a partir do HEAT-OMS);
> Média de tempo de prática de ativi-
dade física semanal através do uso da 
bicicleta compartilhada.

Seguindo a lógica de abordagem con-
textualizada, cada indicador foi confron-
tado com outros valores de referência 
locais. Como principal referência, foram 
utilizados dados da Pesquisa Nacional 
por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2021), 
elaborada anualmente pelo Ministério da 

Saúde. A fonte traz dados importantes so-
bre a incidência de doenças crônicas não 
comunicáveis entre a população, além de 
apresentar informações sobre a prática 
de atividade física, indicando-a como fa-
tor determinante para o controle de tais 
doenças. Alguns resultados obtidos foram 
confrontados com referências estabele-
cidas pela OMS com relação aos níveis 
ideais de prática de atividade física. Além 
disso, para a compreensão do impacto 
econômico, foram utilizados como refe-
rência os valores destinados à saúde nas 
leis orçamentárias municipais para di-
mensionar os ganhos representados pelo 
uso da bicicleta compartilhada.

A metodologia estabelecida nesta sub-
temática, bem como os cálculos e o le-
vantamento de dados compatíveis com 
a realidade brasileira, seguiram a mesma 
metodologia e os mesmos critérios utiliza-
dos na versão anterior, desenvolvidos em 
parceria com pesquisadores do Laborató-
rio de Vida Ativa (LAVA), do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências do Exercício e 
do Esporte da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).

Os cálculos realizados pelo HEAT par-
tem de alguns pressupostos teóricos que 
utilizam em seus inputs tanto valores de re-
ferência internacionais, bem como valores 
ajustados às características do contexto 
brasileiro. Nesse caso, foram adotados os 
seguintes inputs correspondentes à reali-
dade local:

a. Valor de Vida Estatístico (Value of Sta-
tistical Life — VSL) brasileiro estimado, 
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no valor de R$ 2.900.841,342, (igual a € 
464.134,61, pela taxa de câmbio de de-
zembro de 2020)
b. Projeções das taxas brutas de morta-
lidade de 2020 (IBGE, 2018);
c. Velocidade média de deslocamento 
em bicicleta de 14 km/h.

Nos resultados da monetização a longo 
prazo (estimativa de 10 anos), foi incluído 
no cálculo um fator de ajuste de 8,5%, ten-
do em conta que os benefícios econômi-
cos futuros geralmente são considerados 
menos valorizados do que aqueles que 
ocorrem no presente. Embora a ferramenta 
HEAT sugira um desconto de 5%, optou-se 
por adotar um percentual mais condizen-
te com a realidade brasileira, representa-
do pela Taxa Social de Desconto (TSD)3. Os 
resultados foram obtidos em Euros (€) e 
convertidos para o Real (R$) utilizando o 
valor do câmbio do último dia dos dados 
de 2020 (€ 1 = R$ 6,38 - dezembro/2020). 

Ademais, o HEAT utiliza como índice de 
risco relativo de mortalidade para o ci-
clismo o valor de 0,9 (IC 95%, 0,87 – 0,94) 

2 Não foi encontrado um valor referencial aceito 
ofi cialmente para o VSL brasileiro. Nesse sentido, foi 
utilizado o valor obtido a partir da média dos resultados 
apresentados de “VSL certeza” (igual a R$ 2.743.909,21), 
segundo o estudo realizado pelo IPEA (FERRARI et 
al., 2019), considerando o VSL relacionado a viagens 
em rodovias brasileiras.  Essa média foi corrigida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerando a data de publicação do estudo 
(dezembro de 2019) e infl acionando-a para dezembro de 
2020, obtendo-se o valor descrito no item (a). 
3 O valor se refere à TSD para investimentos em 
infraestrutura a partir de 2020, conforme divulgado 
pelo Ministério da Economia em: https://www.gov.
br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/
economia-divulga-nota-tecnica -sobre-a-taxa-
social-de-desconto-para-infraestrutura. Acesso em 
24/08/2020. 

e desconsidera a possibilidade de que a 
atividade em análise seja realizada em de-
corrência de substituição de outra prática 
de atividade física. 

Os inputs relacionados às viagens dos 
sistemas de bicicletas também exigiram 
agregações específi cas. Assim, para cada 
cidade foram consideradas as seguintes 
agregações conforme os pressupostos da 
ferramenta:

a. Viagens realizadas por usuários com 
idade entre 20 e 64 anos;
b. Mediana do tempo de duração (em 
minutos) de viagens por usuário;
c. Escopo temporal de 366 dias corri-
dos, no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020 para todos os siste-
mas analisados;
d. Uso similar do sistema por parte dos 
usuários, independentemente da esta-
ção do ano, para o período analisado 
(ausência de fatores de sazonalidade 
no uso dos sistemas).

A partir dos resultados encontrados na 
base de viagens e dos valores calculados 
pela ferramenta foi estabelecida a análise 
para cada cidade que compôs este estudo. 
Embora os inputs relacionados às viagens 
correspondam a cada cidade especifi ca-
mente, ressalta-se que os demais valores 
utilizados para o entendimento do impacto 
em cada uma delas são valores de referên-
cia nacionais em função da falta de dados 
disponíveis na escala municipal. Com isso, 
devem ser resguardadas as limitações dos 
resultados apresentados, mesmo que eles 
por si só já apresentem uma importante 
aproximação à realidade.
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2.4. Análise histórica e impactos da 
pandemia de COVID-19

A presente seção detalha a metodo-
logia utilizada para acompanhar a evolu-
ção do perfi l de utilização do sistema de 
bicicletas dos municípios do Rio de Janei-
ro, Salvador e São Paulo, apresentada no 
relatório “Perfi l e benefícios: sistemas de 
bicicletas compartilhadas bike Itaú”, publi-
cado em 2020 com dados de até 2019.

Para cada um dos três municípios anali-
sados, serão apresentadas análises quan-
to às viagens e ao perfi l de utilização. Os 
principais pontos abordados dizem respei-
to à “operação, dinâmicas de uso e espaço 
urbano” e “impactos e benefícios” presen-
tes nos subitens 1 e 3 de cada município, 
com foco na evolução entre 2019 e 2020. Os 
resultados desta temática foram apresen-
tados a partir das seguintes análises:

> Evolução do volume mensal de via-
gens;
> Variação da distribuição de uso por 
dia da semana;
> Variação do perfi l horário.

O ano de 2020 sofreu grandes impactos 
na mobilidade devido à pandemia de CO-
VID-19. Em diversas “ondas” de contamina-
ção do vírus, diferentes ações foram toma-
das pelos governos estaduais e municipais 
para conter os deslocamentos não essen-
ciais. Desta maneira, levou-se em conta o 
comportamento dos municípios nas ações 
de distanciamento social e os decretos de 
fechamentos de estabelecimentos e redu-
ções operacionais de sistemas de trans-
porte.
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O sistema bike Rio começou a 
funcionar em 2011 e foi o primeiro 
serviço de bicicletas compartilhadas 
implantado no Brasil. A mudança 
para os moldes da tecnologia atual 
ocorreu em fevereiro de 2018. O 
serviço está localizado no município 
do Rio de Janeiro, na Região Sudeste. 
A cidade constitui a segunda maior 
metrópole brasileira em número de 
habitantes e desempenha um papel 
de destaque no cenário econômico 
e turístico do país. O bike Rio é 
também um dos dez sistemas de 
maior porte da América Latina em 
número de bicicletas ofertadas 
(LATINO SBP, 2020) e o primeiro da 
América do Sul a oferecer bicicletas 
elétricas em seu sistema.
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Características do serviço e da 
dinâmica urbana

om a chegada das bicicletas elé-
tricas em 2020, o bike Rio tornou-
se o sistema com maior disponibi-
lidade de veículos, concentrando 
42% das bicicletas ofertadas pelo 

bike Itaú no Brasil.
As menores estações do sistema apre-

sentam capacidade para onze bicicletas, 
enquanto a de maior dimensão – Praça XV 
– pode receber até 43 veículos. O sistema 
também chega a contar com bolsões tem-
porários de bicicletas em horários de pico 

Tabela 1 - Características gerais do bike Rio

N. DE 
ESTAÇÕES

N. DE 
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 

RELAÇÃO DE N.
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 
POR 

HABITANTES***

MÉDIA DE 
VAGAS POR 

ESTAÇÃO

260* 3.100** 0,000461378 17

Cálculo baseado na estimativa de população para a cida-

de do Rio de Janeiro (IBGE).

 2.600 convencionais e 500 elétricas

Estações de origem ou destino de viagens no banco de 

dados de 2020.

Tabela 2 - Planos oferecidos pelo bike Rio

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

PLANO VALOR VALIDADE DO PLANO
DURAÇÃO POR 

VIAGEM

5H DA MANHÃ 
À 23H59MIN DA NOITE

 AVULSO R$ 3,00 VIAGEM ÚNICA ATÉ 15 MIN.

LAZER R$ 20,00
48 HORAS  SEM LIMITE 

MÁXIMO DE VIAGENS.
ATÉ 2H

BÁSICO R$ 29,90
MENSAL  ATÉ 4 
VIAGENS AO DIA

45 MIN.

COMPLETO R$ 39,90
MENSAL  ATÉ 4 
VIAGENS AO DIA

60 MIN.
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nas estações de maior movimento, am-
pliando a capacidade de aluguel em locais 
estratégicos.

A tabela 2 mostra os diferentes pla-
nos de uso oferecidos pelo sistema e suas 
principais condições: duração (tempo em 
minutos) permitida por viagem e horário 
de funcionamento para retirada das bici-
cletas. No sistema bike Rio, a duração das 
viagens muda de acordo com o tipo de 
plano comprado pelo usuário. Em 2020, o 
Plano Mensal Completo, que permite via-
gens de até 1 hora de trajeto, passou por 
um acréscimo de 30% em seu valor tarifá-
rio. Já a tarifa de viagem avulsa, de 15 mi-
nutos, passou a custar R$ 3 (antes, o valor 
correspondia a  R$ 2). Em relação à devo-

lução, todos os sistemas permitem que as 
bicicletas sejam devolvidas nas estações 
24 horas. 

Ao observarmos a distribuição do sis-
tema no território, a tabela 3 mostra que 
o sistema bike Rio ocupa cerca de 6,9% da 

Mapa 1 - Distribuição das estações do bike Rio no território (2020)

estações Bike Rio

estações metrô

estações trem

estações VLT

estações BRT

vias cicláveis

limite municipal

Tabela 3 - Cobertura do sistema bike Rio

TOTAL ÁREA 
URBANA 

MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO 

KM²

ÁREA DE 
COBERTURA 

BIKE RJ KM²

DENSIDADE MÉDIA 
DAS ESTAÇÕES 

POR KM² DA ÁREA 
DE COBERTURA

925,313

63,56
 6,9% 

DA ÁREA 
URBANIZADA

4

0 2,5 5 km
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área urbana no município do Rio de Janei-
ro, com uma densidade média de quatro 
estações por km².

O mapa 1 mostra a localização das es-
tações do bike Rio no município do Rio de 
Janeiro. A cidade possui uma altitude mé-
dia de 20 m acima do mar e está localiza-
da às margens da Baía de Guanabara e do 
Oceano Atlântico. A topografi a do Rio de 
Janeiro é bastante variada, com a presen-
ça de muitos morros e serras intermedia-
dos por vales e planícies costeiras. Apesar 
dessa diversidade topográfi ca, a ocupação 
urbana formal acontece, em grande par-
te, nas áreas de vales e planícies. O mapa 
mostra que a cobertura do bike Rio acon-

tece principalmente nesses locais, espe-
cialmente nas regiões próximas à orla, com 
estações que se distribuem às margens da 
Baía de Guanabara, no Centro, passando 
pela orla atlântica da Zona Sul e da Zona 
Oeste. Além dessas regiões, o sistema tam-
bém está presente em parte da Zona Nor-
te, com estações localizadas também em 
áreas planas.

O traçado urbano da cidade é bastan-
te diversifi cado. Nota-se que nos bairros 
situados na orla da Zona Sul, há um tra-
çado mais linear e regular do tipo ortogo-
nal. Nessa região, assim como no Centro e 
em alguns bairros da Zona Norte, a ocu-
pação urbana é bastante densa e amigável 

Mapa 2 - Estações com mais retiradas de bicicletas do bike Rio

estações com 
mais retiradas

estações Bike Rio

estações metrô

estações trem

estações VLT

estações BRT

vias cicláveis

limite municipal

0 1,5 3 km

Central do 
Brasil

Metrô 
Botafogo

Largo do Machado

Largo da 
Carioca

Siqueira Campos
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Mapa 3 - Estações com mais devoluções de bicicletas do bike Rio

Mapa 4 - Trajetos mais percorridos no Bike Rio

estações com 
mais devoluções

estações Bike Rio

estações metrô

estações trem

estações VLT

estações BRT

vias cicláveis

limite municipal

0 1,5 3 km

0 1,0 2 km

estações Bike Rio

estações com mais viagens

retirada e devolução no 

mesmo local

vias cicláveis

limite municipal

Central do 
Brasil

Metrô 
Botafogo

Largo do Machado

Siqueira Campos

Buarque 
de Macedo

Central do 
Brasil

Metrô 
Botafogo

Largo do Machado

Buarque 
de Macedo

Praça Barão 
de Ladário
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ao deslocamento por bicicleta. Já na Zona 
Oeste, os bairros possuem uma menor 
densidade média, com algumas superqua-
dras1 . As maiores densidades de estações 
são encontradas na Zona Sul, Centro e nos 
bairros da Zona Norte onde o sistema está 
presente, à exceção do bairro de Madu-
reira (Zona Norte). Nesse último local, há 
duas estações em funcionamento no Par-
que Madureira – área verde e recreativa 
com cerca de 113 mil m².2

Os três mapas anteriores destacam as 
cinco estações com maior número de re-
tiradas e devoluções e os cinco trajetos 
mais percorridos, respectivamente, no sis-
tema bike Rio durante os meses de janeiro 
a dezembro de 2020. As estações da Cen-
tral do Brasil, Largo do Machado, Largo da 
Carioca, Metrô Botafogo e Siqueira Campos 
são as que apresentaram maior número de 
retiradas, enquanto Central do Brasil, Lar-
go do Machado, Siqueira Campos, Metrô 
Botafogo e Buarque de Macedo foram as 
com maior número de devoluções.

Os cinco trajetos mais utilizados no sis-
tema bike Rio (Mapa 4) ocorreram na região 
central e nos bairros da Zona Sul próximos 
ao centro – Laranjeiras, Catete e Botafo-
go –, locais com grande fl uxo de pessoas 
e demanda por viagens na cidade. Por se 
tratar de uma região com alta concentra-

1 Quadras com dimensões extensas, com 
edifi cações verticalizadas e áreas vazias no térreo dos 
lotes, seguindo princípios modernistas e resultantes do 
Plano Piloto Elaborado pelo arquiteto Lucio Costa para 
a Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá (REZENDE; 
LEITÃO, 2016). Disponível em: https://docomomo.org.
br/wp-content/uploa ds/2016/01/148R.pdf. Acesso em 
21/07/2020.
2 Rio Prefeitura - Parques Urbanos. Disponível 
em: https://www.rio.rj.gov.br/web/fpj/parques-urb anos  
Acessado em 17/09/2021.

ção de oportunidades de emprego, além 
de comércio e serviços, o Centro da cidade 
também é uma área de conexão entre di-
ferentes modos, inclusive intermunicipais, 
como o trem (Central do Brasil), a estação 
de barcas (Praça XV) e o VLT, que fi cam jus-
tamente nos arredores do trajeto destaca-
do pelo mapa. As outras três estações, com 
trajetos de mesma origem e destino, estão 
localizadas nas saídas de estações de me-
trô ou próximas a elas – como no caso da 
estação Buarque de Macedo. Essa estação, 
junto à estação Largo do Machado, tam-
bém fi ca próxima ao Parque do Flamen-
go, extensa e signifi cativa área de lazer do 
município.

Apesar da expressiva presença do sis-
tema na orla e locais de lazer ao ar livre 
(dado o grande apelo turístico da cidade), 
mesmo em um ano impactado pela pande-
mia, os dias úteis ainda tiveram um uso li-
geiramente maior do que no fi m de sema-
na (conforme será explorado na próxima 
seção). Três dos cinco trajetos mais reali-
zados no bike Rio possuem a mesma esta-
ção de retirada e devolução, característica 
comumente associada a viagens para fi ns 
recreativos, mas que, no contexto da pan-
demia, também pode estar associada ao 
uso intensivo do sistema para delivery por 
entregadores de aplicativos. Essa hipóte-
se está associada ao expressivo aumento 
do serviço de delivery3  no ano de 2020. 
Muitos entregadores-ciclistas utilizam as 
bicicletas do bike Rio durante a jornada 

3 Jornal da USP. Delivery transformou tendência 
em necessidade e continua em crescimento. Disponível 
em: https://jornal.usp.br/atualidades/delivery-
transformou-tendencia-em-necessidade-e-continua-
em-crescimento/ Acesso em 05/11/2021.    
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de trabalho, retirando e devolvendo-as em 
uma mesma estação próxima ao local de 
origem ou modo de deslocamento utiliza-
do para acessar o local-base para iniciar o 
dia de trabalho – por exemplo, o metrô.

O resultado encontrado indica a im-
portância do sistema de bicicletas para o 
turismo e a integração modal na principal 
centralidade da metrópole carioca, uma 
vez que os cinco trajetos mais realizados 
conectam, também, estações de transpor-
te de alta capacidade. Estas oferecem co-
nexão com outros municípios e periferias 
da cidade por meio do terminal de barcas 
da Praça XV, do terminal de trem intermu-
nicipal operado pela Supervia e da estação 
Central do Brasil do metrô. 

A tabela 4 destaca de forma mais evi-
dente essa relação entre a localização das 
estações do bike Rio e o transporte de mé-

dia e alta capacidade da cidade do Rio de 
Janeiro – metrô, trem, barcas, VLT e BRT. 
Cerca de 52% de todas as estações do bike 
Rio fi cam próximas a estações de trans-
porte de alta capacidade – sendo a maio-
ria destas próximas ao metrô –, além de 

Tabela 4 - Acessibilidade do sistema bike Rio a transporte 

coletivo e ciclovias

ESTAÇÕES PRÓXIMAS AO 
TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA 

CAPACIDADE

ESTAÇÕES 
PRÓXIMAS DE 

CICLOVIAS

52% 94%

Os dados referentes à malha cicloviária do Rio de Janeiro 

utilizados nesta comparação foram obtidos a partir do ma-

peamento disponível em: https://www.data.rio/datasets/

rede-cicloviária. Acesso em: 07/07/2020. O mapa também 

inclui ciclorrotas e ciclovias em construção, porém, o mé-

todo estabelecido não levou em conta tais distinções, in-

cluindo-as como parte da malha cicloviária.
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outras localizadas próximas a estações de 
modos de média capacidade como o BRT. 
O quadro também aborda a proximidade 
das estações de bicicletas em relação à 
malha cicloviária da cidade.

Já em termos de passes que possam 
auxiliar nessa integração, o sistema bike 
Rio pode ser vinculado ao cartão magné-
tico Giro, gerido pelo Metrô Rio. O usuário 
precisa ter um cadastro ativo no sistema 
bike Rio e um passe válido comprado via 
cartão de crédito. Sob essas duas condi-
ções, o usuário fornece o número de seu 
cartão Giro no sistema bike Rio online e, 
assim, a sincronização é efetivada. Com o 
cartão Giro vinculado ao sistema, toda vez 
que o usuário dispor de um passe válido 
do bike Rio, poderá liberar as bicicletas di-
retamente na estação de preferência. 

Em relação à infraestrutura cicloviária, 
o Rio de Janeiro possui uma das maiores 
malhas do país, com um total de 457 km4 . 
Apesar de todas as regiões atendidas (zo-

4 Transporte Ativo. Bicicletas no Plano 
Estratégico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
transporteativo.org.br/ta/ ? p=15055. Acesso em: 
13/08/2021.

nas Norte, Sul, Centro e Oeste) contarem 
com algum trecho de infraestrutura ciclo-
viária, a Zona Oeste e a Zona Sul concen-
tram as maiores extensões de ciclovias. 
Inicialmente, as primeiras ciclovias da ci-
dade concentravam-se ao longo da orla; 
no entanto, com as reestruturações urba-
nas e investimentos realizados para os Jo-
gos Olímpicos de 2016, a malha se expan-
diu para outras regiões, principalmente no 
Centro e na Zona Oeste – nesta última, em 
áreas próximas ao Parque Olímpico. Assim 
sendo, o sistema bike Rio tem suas esta-
ções distribuídas ao longo das novas in-
fraestruturas implementadas. No sistema 
bike Rio, 94% das estações estão próximas 
a vias cicláveis, isto é, a uma distância má-
xima de 500 m de algum trecho da malha 
cicloviária.

Características gerais do uso
No sistema bike Rio, foram realizadas 

em média 9,42 viagens de bicicleta men-
salmente por usuário em 2020. A fi gura 1 
mostra a distribuição de viagens por dia 
da semana. Os percentuais apresentados 
se referem à representatividade de cada 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo

13,9%
14,6% 15,3% 15,0% 14,7%

13,9%
12,6%

Figura 1 - Distribuição de viagens do Bike Rio por dia da semana 
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Tabela 5 - Informações de uso do sistema bike Rio

DIA DE MAIOR USO DIA DE MENOR USO
HORÁRIO DE PICO 

DIAS ÚTEIS
HORÁRIO DE PICO NO FIM DE SEMANA 

SÁB. E DOM.

QUARTA FEIRA DOMINGO 16H ÀS 18H 12H ÀS 17H

Figura 2 - Distribuição de viagens no Bike Rio por horários e por dias da semana

Faixas de horário

dia da semana em relação ao total de via-
gens realizadas no período analisado.

Diante dos registros de viagem contabi-
lizados, o dia da semana que concentra a 
maior parte delas é a quarta-feira (15,3%) 
e o com menor número de viagens no do-
mingo (12,6%). O total absoluto de viagens 
realizadas na quarta-feira é apenas 21,5% 
maior do que o total de viagens ocorridas 
no domingo. Não houve uma diferença 
considerável entre o uso nos dias de se-

mana em comparação ao fi m de semana, 
com a média de uso em 14,5% e 13,4%, res-
pectivamente.

Em relação à frequência por horário, o 
sistema apresenta três períodos em que 
há um aumento no número de viagens nos 
dias úteis. O gráfi co abaixo mostra que es-
ses períodos correspondem aos horários 
próximos ao movimento pendular casa-
trabalho-casa (das 7 horas às 8 horas e das 
17 horas às 18 horas) e horário de almoço 
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(do meio-dia às 13 horas). A maior concen-
tração de viagens ocorre no fi m da tarde, 
entre as 16 horas e as 18 horas. Na faixa 
das 17 horas, a frequência de viagens che-
ga a ser 59,9% maior do que a média dos 
demais horários nos dias úteis. No fi m de 
semana, o uso é mais equilibrado ao longo 
do dia, com um aumento no movimento a 
partir das 11 horas e se mantendo com um 
fl uxo mais alto de viagens até a faixa das 

17 horas, tanto no sábado quanto no do-
mingo.

Por fi m, é importante apresentar o va-
lor de viagens diárias por bicicleta (VDB) 
para o sistema do bike Rio. O ano de 2020 
contou com uma média de 18,16 mil via-
gens por dia, sendo que, em dias úteis, são 
18,69 mil; em fi nais de semana, 16,83 mil 
viagens diárias.
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Faixa etária
Na distribuição por faixa etária dos 

usuários e viagens, diferentemente do que 
costuma ser mais apontado pela literatura 
(EREN; UZ, 2020; WANG; LINDSEY, 2019; RAUX 
et al. 2017), o percentual de usuários e via-
gens é maior para faixa de 30 a 59 anos, 
assemelhando-se à distribuição encontra-
da pelo Perfi l do Ciclista (LABMOB; TRANS-
PORTE ATIVO, 2018) (Figura 3 [a]). A análise 
de viagens mensais por usuários - Figura 

Figura 3 - Dados por faixa etária — Bike Rio

Indefi nido

0 a 17 anos

18 a 29 anos

30 a 59 anos

Acima de 60 anos

(a) Usuários, população e Perfi l do Ciclista

3 [c] - mostra um resultado diferente do 
esperado: os jovens, em média, realizam 
10,13 viagens por indivíduo por mês, maior 
do que as 9,14 e 8,64 viagens realizadas por 
idosos e adultos, respectivamente.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Perfi l do 
Ciclista

População

Usuários

38,2% 55,5% 6,3%

15,9% 43,7% 22%

41,6% 52,9% 3,4%2,8%

18,4%
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(b) Usuários e viagens

Viagens

Usuários

Indefi nido

30 a 59 anos

Acima de 60 anos

18 a 29 anos

(c) Viagens por usuários por mês

No gráfi co da Figura 4, é possível notar 
a diferença das proporções das viagens 
pela faixa etária dos usuários. Nota-se que 
no segundo trimestre, quando ocorreram 
mudanças comportamentais de viagem 
em virtude da pandemia, ocorreu um leve 
aumento da proporção de jovens no perfi l 

de uso, e queda entre os adultos e idosos. 
Essa mudança, entretanto, já não é verifi -
cada no fi nal do ano, com uma menor pro-
porção de jovens e a maior proporção de 
adultos e idosos em comparação aos de-
mais trimestres.

Figura 4 - Dados trimestrais de viagens por faixa etária - bike Rio

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Acima de 60 anos30 a 59 anos18 a 29 anos

18 a 29 anos 30 a 59 anos Acima de 60 
anos

Total

55,3%

41,3%

3,4%

54,4%

42,8% 41,6%

55,2% 56,6%

39,8%

2,8% 3,2% 3,7%

41%

41%

53%

54%

3% 2%

3% 3%

10,13%

8,64%
9,14% 9,10%
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Emissões de CO2 evitadas
O uso das bicicletas compartilhadas no 

Rio de Janeiro tem destaque pela contri-
buição ambiental. Foi estimado que mais 
de 830 toneladas de CO2 deixaram poten-
cialmente de ser emitidas pela intensida-
de de uso do bike Rio em 2020.

Para melhor compreensão do tamanho 
desse impacto, a equivalência expressa em 
número de árvores necessárias para neu-
tralizar a mesma quantidade de carbono 
emitido chegaria a um plantio cuja área 
ocuparia até sete campos de futebol. 

Entre as localidades analisadas, a esti-
mativa realizada para o bike Rio foi a que 
demonstrou maior contribuição efetiva 
entre os sistemas analisados para a redu-
ção de CO2 na atmosfera. 

Neste sentido, a presença de infraes-
trutura cicloviária (estando entre as maio-
res malhas de circulação para bicicleta do 
país) é oportunidade para o bike Rio apre-
sentar alto potencial de contribuir para a 
melhoria da qualidade do ar.

Tabela 6  - Emissões evitadas do sistema bike Rio

EMISSÕES EVITADAS EM 
2020 tCO2e

EQUIVALENTE 
EM ÁRVORES PLANTADAS*

EMISSÕES EVITADAS  
PER CAPITA** tCO2e

PERCENTUAL EVITADO EM 
RELAÇÃO AO TOTAL EMITIDO 

PELO TRANSPORTE NO 
MUNICÍPIO

833,35 5.833 0,000124 0,027921%

* Fonte: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator - United States Environmental Protection Agency.

** Considerando a população do município do Rio de Janeiro, estimada pela PNAD para 2019.
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Atividade física e saúde
Os usuários do bike Rio demonstra-

ram um uso relativamente pouco intenso 
do serviço pelo tempo médio pedalado, 
sendo encontrada uma mediana de uso 
de 8,08 minutos por dia por usuário. Com 
isso, estimou-se que o sistema seja capaz 

Tabela 7 - Mortes evitadas do sistema bike Rio

MEDIANA 
MINUTOS 

PEDALADOS POR 
USUÁRIO/DIA

MORTES 
EVITADAS 
POR ANO 

HEAT

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

DA POPULAÇÃO 
TOTAL

ECONOMIA GERADA 
AO ANO HEAT

ORÇAMENTO 
MUNICIPAL COM 

SAÚDE 

PERCENTUAL 
DO ORÇAMENTO 

DE SAÚDE 
ECONOMIZADO 

8,08 126 0,00187% R$ 374,4 MI R$ 4.513,9 MI 8,29%

Figura 5 - Prática de 150 minutos semanais de atividade 
física no deslocamento (usuários do bike Rio e população 

do Rio de Janeiro)

16,5%

Menos de 150 min. 

População (VIGITEL, 2021)

150 min. semanais ou mais 

18,4%

Tabela 8 - Previsão de mortes evitadas do sistema bike Rio

MORTES EVITADAS EM 10 
ANOS HEAT

ECONOMIA GERADA EM 10 
ANOS HEAT

1.260 R$ 2.457,6 MI

  Descontados 8,5% ao ano

de evitar cerca de 126 mortes por ano.
A estimativa de economia decorrente 

desse cenário é potencialmente signifi cati-
va. Representando mais de 8% das despe-
sas totais do município referentes à saúde 
no ano de 2020, o Rio de Janeiro foi a cidade 

em que o sistema de bicicletas compartilha-
das demonstrou maior percentual estimado 
pelo uso do serviço. Dessa forma, as bicicle-
tas revelam um alto potencial não só para a 
melhora da mobilidade na cidade, mas tam-
bém como política de saúde, representando, 
ainda, um potencialbenefício orçamentário.

Indo além, em dez anos, a economia ge-
rada no longo prazo chegará a ser potencial-
mente mais do que a metade do valor total 
gasto em saúde no ano de 2020 no municí-
pio, dando ideia da capacidade  de contri-
buição das bicicletas compartilhadas.

O intenso uso da bicicleta por usuários 
do bike Rio segue também uma tendência 
observada nos dados sobre a prática de ati-
vidade física no município. O Rio de Janeiro 
é a cidade que apresentou o maior percen-
tual de adultos se exercitando por 150 minu-
tos ou mais em seus deslocamentos. O per-
centual de usuários que atendem ao nível 
recomendado de prática de atividade física, 
somente pedalando as bicicletas comparti-
lhadas, atingiu 18,4%.
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Com a pandemia de COVID-19, fi cou evi-
dente a diminuição no número de usuários 
e viagens realizadas por mês, principalmen-
te no segundo trimestre de 2020. Apesar do 
contexto atípico de quarentena e isolamen-
to social, a evolução histórica mostra que, 
no fi nal do ano de 2020, os patamares de 
viagem mensais fi cam próximos aos pa-
tamares de fevereiro e março de 2019. Em 
outras palavras, a tendência esperada de 
aumento no número de usuários e viagens 
nos sistemas de compartilhamento de bici-
cletas não foi verifi cada por conta da pan-

demia. Por outro lado, essa queda não se 
mostrou tão negativa como poderia ser es-
perado dado o contexto sanitário.

No segundo trimestre, quando aumen-
taram as incertezas e a insegurança sobre 
os rumos que o país tomaria com a defl a-
gração da pandemia, ocorreu uma diminui-
ção no número de usuários em relação ao 
total de usuários no ano. Essa redução foi 
mais drástica do que a queda no número 
de viagens em relação ao total de viagens 
no ano. Essa relação também é verifi ca-
da ao analisar o índice de viagens/usuá-
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rio, que apresenta uma alta, chegando a 
quase 15 viagens por usuário em maio de 
2020. Assim, apesar do número de usuários 
ter caído, o número de viagens não seguiu 
o mesmo comportamento. Em média, os 
usuários que permaneceram usando o sis-

Figura 6 - Evolução de viagens mensais no sistema bike Rio
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Figura 7 - Variação de usuários e viagens por mês no sistema bike Rio
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tema fi zeram mais viagens em um mesmo 
mês, provavelmente na tentativa de buscar 
uma alternativa aos modos de transporte 
de massa que inviabilizavam o distancia-
mento social e com má circulação de ar.
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Figura 9 - Variação horária das viagens nos dias úteis do sistema bike Rio

Ao se analisar as viagens por dia da se-
mana – como apresentado no gráfi co 5 –, 
não há uma variação relevante no segun-
do trimestre de 2020, cujos meses foram 
os mais afetados pelas restrições impostas 
pela pandemia de COVID-19.

Durante a semana, porém, o trimestre 

crítico apresentou um menor número de 
viagens no início do dia, aumentando o nú-
mero de viagens em torno do horário de al-
moço, até às 17 horas, consolidando o gran-
de volume de viagens em todo o período da 
tarde. A partir das 18 horas, a tendência de 
queda no número de viagens mostrou-se 

Figura 8 - Variação de viagens por dia da semana no sistema bike Rio
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Figura 10 - Variação horária das viagens nos dias úteis do sistema bike Rio

parecida aos demais trimestres.
Durante o fi m de semana, as variações 

causadas pelas restrições impostas pela 
pandemia mostram três perfi s ligeiramen-
te diferentes. O primeiro trimestre, de pré
-pandemia, teve um pico mais baixo pró-
ximo ao meio-dia, com um pico da tarde 
se estendendo até as 19 horas. No trimes-
tre crítico, há um pico mais acentuado às 

12 horas e a queda do fi m de tarde ocor-
re mais cedo do que no início do ano. Já 
nos dois últimos trimestres, nota-se que o 
pico próximo ao meio-dia se manteve, in-
dicando que o novo perfi l de uso no fi m de 
semana, ao menos na primeira metade do 
dia, não retornou ao perfi l de uso pré-pan-
demia.
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As bicicletas elétricas da Tembici fo-
ram incorporadas ao bike Rio no dia 26 
de setembro de 2020. É importante desta-
car que, nos três primeiros meses de uso, 
houve diversas mudanças operacionais e 
tarifárias. Neste período, portanto, apesar 
das bicicletas elétricas terem funcionado 
regularmente, pode-se dizer que também 
foi uma fase adaptativa. Dado o fato de 
que a oferta de bicicletas elétricas era um 
novo serviço ofertado, tais alterações in-
fl uenciam os dados e não permitem que 
sejam identifi cados padrões ou tendên-
cias específi cas para o uso das bicicletas 
elétricas. Logo, os dados analisados nesta 
seção devem ser compreendidos apenas 
como diagnóstico desses primeiros meses 
de operação “experimental”.

Características do serviço e da dinâmica 
urbana

Após os primeiros testes da Tembi-
ci com cerca de 25 bicicletas elétricas no 
bike Sampa em março de 2019, a primeira 
cidade a ter ofi cialmente as bicicletas elé-
tricas em seu sistema foi o Rio de Janeiro. 
Inicialmente, as bicicletas disponíveis fo-
ram ofertadas gratuitamente para expe-
rimentação de usuários já cadastrados e 

com planos ativos na plataforma (PNME, 
2021)5 . Logo nas primeiras semanas, foram 
incorporadas gradativamente ao bike Rio 
500 bicicletas elétricas. 

No princípio, parte da equipe foi des-
tinada a atender a demanda específi ca da 
bicicleta elétrica, cujos veículos eram cole-
tados diariamente para recarga durante a 
madrugada no galpão da Tembici. O cres-
cimento na utilização desses veículos foi 
notado logo nos primeiros meses.

O uso da bicicleta elétrica acompanhou 
o comportamento territorial de viagem 
observado nos dados de uso das bicicle-
tas convencionais, seguindo trajetos e es-
tações de retirada e devolução similares. 
O quinto maior percurso realizado pelas 
bicicletas elétricas fi ca entre duas esta-
ções onde há trechos acidentados (Largo 
do Machado e Praça David Ben Gurion, na 
Zona Sul). Além disso, foram observados 
novos trajetos incorporados ao sistema; 
trajetos, aliás, diferentes àqueles mais co-
muns feitos com bicicletas convencionais, 

5 Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica 
(PNME), 2021. Monitoramento Piloto Bicicletas Elétricas 
no Bike Rio. Abril de 2021. Disponível em: https://
d48dfd69-7d3d-4433-9cfa-77df92702958.fi lesusr.com/
ugd/371d4f_b3cee 3a9d6c24 ef1b76068e34205dfaf.pdf
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reforçando o potencial da bicicleta elétrica 
para atender outras fi nalidades e possibi-
lidades de deslocamento. Em geral, no-
tou-se que, em estações onde já houvesse 
uma grande demanda consolidada, as bi-
cicletas elétricas foram bem aceitas, com 
grande aderência de retirada e devolução.

Características gerais do uso durante o 
início do piloto

Comparando o padrão do ano de 2020 
das bicicletas convencionais com os três 
meses de operação das bicicletas elétri-
cas, há diferenças principalmente nos dias 
da semana. Enquanto as elétricas tiveram 
maiores movimentações de segunda a 
quarta-feira, as convencionais ganharam 
leve destaque de uso entre quarta e sexta-

Figura 11 - Variação das viagens por dia da semana por tipo de bicicleta no sistema bike Rio

Bike Rio - GeralBike Rio - Elétrica

feira.
Em relação ao uso por horários, os pa-

drões identifi cados foram similares ao do 
sistema como um todo. Houve pico de uso 
no fi nal da tarde nos dias úteis e uso ele-
vado (mais contínuo) no fi nal da manhã 
até o fi nal da tarde aos sábados e domin-
gos. Nessa tendência, é possível que o pico 
de uso no fi nal da tarde em dias úteis seja 
mais acentuado nas viagens feitas com as 
bicicletas elétricas. Além disso, o uso na 
parte da manhã e no horário de almoço 
cresceu quase que constantemente para 
as bicicletas elétricas, ao passo que, para 
as bicicletas convencionais, é possível ve-
rifi car dois picos menores de uso de ma-
nhã e no horário do almoço.

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo
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15,2 %
14,6 %

15,7 % 15,3 %
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Figura 12 - Variação horária das viagens por tipo de bicicleta no sistema bike Rio

Figura 13 - Proporções de usuários por mês no 
sistema bike Rio
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Características demográfi cas
Os padrões de uso por faixa etária en-

contrados nos grupos de usuários das bi-
cicletas elétricas e nos que usam apenas 
as bicicletas convencionais são similares.

Os dados secundários, que analisaram 
a faixa etária dos usuários com maior de-
talhe, mostram que houve uma participa-
ção de um (1) ponto percentual maior dos 
jovens (entre 18 e 29 anos) no grupo de 
usuários exclusivos de bicicletas elétricas 
(com 42%) comparados a 41% dos usuários 
exclusivos de bicicleta convencional. As 
informações são apresentadas na Figura 13 
(a).

Ao se observar a quantidade de via-
gens por usuário, nota-se deslocamentos 
a uma frequência menor nas bicicletas 
elétricas, como mostra a Figura 13 (b). En-
quanto os jovens utilizam com maior fre-
quência as bicicletas convencionais, nas 
bicicletas elétricas, o maior percentual das 
viagens corresponde àquelas feitas por 
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(b) Viagens/Usuários 

idosos. Como já foi pontuado, conclusões 
mais aprofundadas sobre tendências de 
frequência de uso das bicicletas elétricas 
precisarão ser apresentadas no futuro de-
vido ao fato de que os dados aqui anali-
sados corresponderam aos meses “experi-
mentais” do serviço. 

Ao longo dos três meses de operação 

das bicicletas elétricas, a participação 
cresceu mês a mês (Figura 14). No primei-
ro mês completo de operação, em outubro 
de 2020, a participação das bikes elétri-
cas cresceu a ponto de  representar 7,1% 
das viagens. Em dezembro, essa proporção 
passou para 11,6%, como mostra a fi gura a 
seguir.

Figura 14 - Proporções de viagens por modelo de bicicleta
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O bike Sampa entrou em operação 
no ano de 2012 e, em janeiro de 
2018, tornou-se o segundo sistema 
a implantar a tecnologia atual de 
estações e veículos. O serviço é 
oferecido no município de São 
Paulo, maior metrópole brasileira 
em número de habitantes e o mais 
importante polo econômico do 
país. A cidade concentra diversas 
sedes de empresas nacionais e 
multinacionais. Diferentemente das 
demais localidades onde o serviço 
bike Itaú está disponível, São Paulo 
é uma metrópole sem margens 
costeiras. Isso confere ao sistema 
uma dinâmica particularmente 
distinta aos serviços ofertados no 
Rio e em Salvador.
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Características do serviço e 
da dinâmica urbana

sistema Bike Sampa tem 36% das 
bicicletas ofertadas pelo Bike Itaú 
no Brasil. O bike Sampa é o segundo 
maior sistema de bicicletas com-
partilhadas brasileiro em quanti-

dade de bicicletas e está entre os maiores 
da América Latina (LATINO SBP, 2020).

Tabela 1 - Características gerais do bike Sampa

N. DE 
ESTAÇÕES

N. DE 
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 

RELAÇÃO DE N. DE 
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 
POR HABITANTES*

MÉDIA DE 
VAGAS POR 

ESTAÇÃO

260** 2.700 0,000220390 16

* Cálculo baseado na estimativa de população para a cida-

de de São Paulo (IBGE).

** Estações de origem ou destino de viagens no banco de 

dados de 2020.

No bike Sampa, as maiores estações – 
Largo da Batata e Largo da Batata II – che-
gam a dispor de 55 a 65 vagas para bicicletas, 
sendo as maiores encontradas consideran-
do a oferta total dos serviços do bike Itaú. 
Nas estações de maior movimento, o servi-

ço conta também com bolsões de bicicletas 
nos horários de pico, aumentando a capa-
cidade para atender à maior demanda. O 
sistema bike Sampa também dispõe de es-
tações menores capazes de comportar até 
sete bicicletas.

A tabela 2 mostra os diferentes planos 
de uso oferecidos pelo sistema e as princi-
pais condições: valor cobrado, validade do 
plano, duração (tempo em minutos) permi-
tida por viagem e horário de funcionamento 
para retirada das bicicletas. A duração das 
viagens muda de acordo com o tipo de pla-
no comprado pelo usuário. Durante a pan-
demia de COVID-19, para custear melhorias 
operacionais e ampliar a oferta do serviço, a 
tarifa do plano mensal completo, que permi-
te viagens de até 1 hora de trajeto, teve um 
acréscimo de 30%. O sistema de São Paulo é 
o único do bike Itaú que permite a retirada 
e a devolução de bicicletas 24 horas por dia. 
Nos outros sistemas, apenas a devolução é 
permitida no mesmo período.

De todas as estações vinculadas ao bike 
Sampa, a estação bike Cidade Tiradentes 
é a única que opera diferenciadamente. A 
estação localiza-se dentro de um terminal 
de ônibus e busca incentivar a integração 
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do uso da bicicleta com o transporte pú-
blico1 . Nesse caso específi co para Cidade 
Tiradentes, o usuário pode alugar a bici-
cleta por um período de até 12 horas. Por 
exemplo, é possível levar a bicicleta para 
casa e devolvê-la no dia seguinte, com-
pletando o percurso de ida e volta entre 
casa e estação de ônibus, facilitando os 
deslocamentos pendulares cotidianos. A 
estação bike Cidade Tiradentes faz parte 
de um projeto que busca ampliar o alcan-
ce social das bicicletas compartilhadas em 
áreas periféricas e o envolvimento da co-
munidade na operação do sistema, tam-
bém gerando oportunidades de trabalho 
para quem mora nos arredores. A tabela 
a seguir apresenta os planos disponíveis 
para a estação bike Cidade Tiradentes. Es-
ses planos também dão acesso ao restante 
do sistema na cidade de São Paulo. 

É importante destacar que, por apre-
sentar uma dinâmica de funcionamento 

1 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/
noticia/terminal-cidade-tiradentes-recebe-estacao-de-
compar tilhamento-de-bicicletas. Acesso em 21/07/2020.

Tabela 2 - Planos oferecidos pelo bike Sampa

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

PLANO VALOR VALIDADE DO PLANO
DURAÇÃO POR 

VIAGEM

24H

 AVULSO R$ 2,99 VIAGEM ÚNICA ATÉ 15 MIN.

LAZER R$ 20,00
48 HORAS  SEM LIMITE 

MÁXIMO DE VIAGENS.
ATÉ 2H

BÁSICO R$ 29,90
MENSAL  ATÉ 4 
VIAGENS AO DIA

45 MIN.

COMPLETO R$ 39,90
MENSAL  ATÉ 4 
VIAGENS AO DIA

60 MIN.

Tabela 3 - 

Planos oferecidos para o bike Cidade Tiradentes

HORÁRIO DE 
FUNCIONA

MENTO
PLANO VALOR

DURAÇÃO POR 
VIAGEM

24H

 AVULSO R$ 2,99 ATÉ 15 MIN.

LAZER R$ 20,00 ATÉ 2H

BÁSICO R$ 29,90 45 MIN.

COMPLETO R$ 39,90 60 MIN.

excepcional (e, também, por estar mais 
afastada das demais estações), a estação 
bike Cidade Tiradentes não foi considera-
da na análise global estabelecida para o 
bike Sampa neste estudo.
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Considerando a distribuição territorial 
das estações do sistema, o quadro a seguir 
mostra que o bike Sampa ocupa cerca de 
5,3% da área urbana no município de São 
Paulo, com uma densidade média de cinco 
estações por km². 

Tabela 4 - Cobertura do sistema bike Sampa

TOTAL ÁREA 
URBANA 

MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO KM²

ÁREA DE 
COBERTURA 
BIKE SAMPA 

KM²

DENSIDADE MÉDIA 
DAS ESTAÇÕES 
ESTAÇÕES POR 

KM² DA ÁREA DE 
COBERTURA

949,611
50,73 5,3%  

DA ÁREA 
URBANIZADA

5

O mapa a seguir mostra a localização 
geográfi ca das estações do bike Sampa no 
município de São Paulo. O sistema está 
concentrado no chamado Centro Expandi-
do, incluindo trechos da Zona Oeste e da 
Zona Sul. 

A cidade está situada no Planalto Pau-
lista, a aproximadamente 750 m acima do 
nível do mar, formado por alguns morros e 
planícies. Por conta das elevações, o traça-
do urbano é bastante variado, com trechos 
de quadrículas lineares e regulares, mas 
também trechos de malha irregular, com 
traçado orgânico ou sinuoso. Especial-
mente na área de abrangência do sistema, 
à margem leste do Rio Pinheiros, o relevo 
é predominantemente plano com poucos 
aclives, oferecendo facilidade e conve-
niência ao uso da bicicleta.
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Mapa 1 - Distribuição das estações do bike Sampa no município (2020)
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Nas três imagens a seguir, estão iden-
tifi cadas as cinco estações com maior nú-
mero de retiradas e devoluções e os cinco 
trajetos mais percorridos no sistema, con-
forme as viagens registradas no período de 
janeiro a dezembro de 2020. As estações 
do Largo da Batata, E. E. Aristides de Cas-
tro, Tapinás e Metrô Eucaliptos são desta-
que tanto pelo número de retiradas quan-
to pelo número de devoluções. A estação 
Shopping Center 3, localizada na Avenida 

Mapa 2 - Estações com maior número de retiradas de bicicletas no bike Sampa

Paulista, aparece com destaque apenas 
no mapa de retiradas, enquanto a estação 
Metrô Moema aparece destacada no mapa 
de devoluções. 

Em relação aos percursos mais po-
pulares, todas se referem a trajetos que 
têm o mesmo local de origem e destino. 
Esse perfi l de viagem corresponde a uma 
mudança considerável a 2019, quando os 
trajetos mais populares, apesar de loca-
lizados em uma mesma região, possuíam 
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Mapa 3 - Estações com maior número de devoluções de bicicletas no bike Sampa 

Mapa 4 - Trajetos mais percorridos com as bicicletas do bike Sampa 
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origem e destinos diferentes. Notoriamen-
te, a estação do Largo da Batata aparecia 
como estação de origem ou destino em 
quatro dos cinco trajetos mais realizados 
– e com um total de viagens consideravel-
mente maior que o do restante do sistema. 
Em 2020, a estação do Largo da Batata não 
apareceu em nenhuma das cinco viagens 
destacadas. Uma hipótese explicativa é de 
que essa mudança tenha sido provocada 
por alterações de hábitos decorrentes da 
pandemia de COVID-19. Com as medidas de 
isolamento social, o trabalho remoto pas-
sou a fazer parte da realidade de muitas 
pessoas, dispensando os deslocamentos 
até então usuais para acessar os locais de 
emprego. Em 2019, os trajetos mais popu-
lares correspondiam justamente àqueles 
no eixo da ciclovia da Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, onde há uma grande concen-
tração de postos de trabalho.

Em 2020, as cinco estações com alto vo-
lume de viagens foram aquelas localizadas 
em áreas com grande oferta de infraestru-
tura cicloviária no entorno (ciclovias e ci-
clofaixas) e com perfi l de solo misto, com 
residências e comércio junto a sedes de 
empresas e instituições. Três delas, Fradi-
que Coutinho, Metrô Moema e Metrô Euca-
liptos fi cam nas imediações de estações 
de metrô. Essas viagens também podem 
estar relacionadas a viagens de entrega-
dores-ciclistas que trabalham para apli-
cativos de delivery, a exemplo do que foi 
apontado na seção sobre o Rio de Janei-
ro. Neste caso, os entregadores retiram e 
devolvem as bicicletas potencialmente em 
uma mesma estação do bike Itaú. Isso se 
explica provavelmente pela proximidade 
dessas estações com seu local de residên-

cia e/ou com estações de transporte públi-
co usadas para acessar o local em que ini-
ciam a jornada de trabalho. Por exemplo, 
muitos entregadores-ciclistas utilizam o 
metrô para acessar locais situados no Cen-
tro Expandido, em que alugam bicicletas 
para iniciar as “corridas”. As característi-
cas urbanas dessas regiões – que possuem 
moradia, comércio e trabalho abundantes 
comparadas a áreas menos densas – são 
determinantes para a alta demanda de pe-
didos de delivery.

Em relação às demais infraestruturas de 
mobilidade existentes na cidade, o quadro 
abaixo indica a proximidade das estações 
do bike Sampa em relação aos transpor-
tes de média e alta capacidade disponíveis 
na cidade – metrô, trem, monotrilho e BRT. 
Além disso, trata da proximidade à malha 
cicloviária, infraestrutura determinante no 
uso do sistema de bicicletas compartilha-
das.

Tabela 5 - Acessibilidade do sistema bike Sampa a trans-
porte coletivo e ciclovias

ESTAÇÕES PRÓXIMAS 
AO TRANSPORTE 
DE MÉDIA E ALTA 

CAPACIDADE

ESTAÇÕES PRÓXIMAS DE 
CICLOVIAS * 

41% 88%

* Para a realização do cálculo proposto, foram utilizados 

os dados contidos no mapa de infraestrutura cicloviária 

do município de São Paulo, elaborado pela CET (Compa-

nhia de Engenharia de Tráfego). Disponível em: http://

www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/mapa-de-infraes-

trutura-cicloviaria.aspx. Acesso em 07/07/2020.

Cerca de 40% de todas as estações do 
bike Sampa fi cam próximas a estações de 
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transporte de alta capacidade, como o me-
trô ou trem. Dessas, a grande maioria (78%) 
está localizada próxima, especifi camente, a 
estações do metrô. Não foram encontradas 
estações de bicicletas que atendessem ao 
serviço de monotrilho. Além disso, apenas 
13% das estações estão a menos de 500 m 
de uma estação do BRT.

Já em relação à disponibilização de 
passes que facilitem a integração entre es-
ses modos, o sistema bike Sampa pode ser 
vinculado ao Bilhete Único, cartão mag-
nético utilizado para o transporte público 
de São Paulo. Para efetivar a integração 
tarifária, o usuário precisa ter um cadas-
tro ativo no sistema bike Itaú e um passe 
válido. A partir dessas duas condições, o 
número do Bilhete Único deve ser forneci-
do pelo usuário no próprio sistema online 

do bike Itaú para sincronizar a integração. 
Uma vez concluída essa etapa, o usuário 
poderá liberar as bicicletas do bike Sampa 
na própria estação, usando somente seu 
cartão magnético do Bilhete Único sempre 
que possuir um passe ativo. 

Sobre a relação com a infraestrutura 
para a circulação de bicicletas, São Pau-
lo possui a maior malha cicloviária entre 
as cidades brasileiras, totalizando 684 km 
(CET 2021). A maior densidade de infraes-
trutura cicloviária encontra-se no Centro 
Expandido. A malha também se encontra 
presente, em menor densidade, nas zonas 
Leste e Norte – e somente em alguns tre-
chos isolados na Zona Sul. Nesse sentido, 
quase 90% das estações do bike Sampa 
estão próximas a ciclovias. 
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Características gerais do uso
No sistema bike Sampa, foi realizada 

uma média de 11,16 viagens de bicicleta ao 
mês por usuário em 2020. O gráfi co abaixo 
mostra a distribuição de viagens por dia da 
semana. Os percentuais apresentados se 
referem à representatividade de cada dia 
da semana em relação ao total de viagens 
registradas de janeiro a dezembro de 2020.

No período analisado, não houve varia-
ção signifi cativa no uso do sistema entre os 
dias úteis e o fi m de semana, com a média 
de uso entre 13,7% e 13,5%, respectivamen-
te. O dia da semana com maior represen-
tatividade é a sexta-feira (16,1%), sendo a 
frequência 27,4% maior do que na segunda-
feira, dia com o menor percentual de via-

gens (12,7%) em 2020.
Apesar da distribuição das viagens ao 

longo da semana ser bastante semelhante 
entre si, o comportamento dos horários de 
pico é distinto entre o fi m de semana e os 
dias úteis. O gráfi co a seguir mostra que, no 
recorte analisado, houve três períodos de 
pico durante os dias úteis. Eles coincidem 
com os horários dos deslocamentos pen-
dulares do tipo casa-trabalho-casa e com o 
horário de almoço. O primeiro pico aconte-
ce a partir das 8 horas; o segundo entre o 
meio-dia e as 13 horas; e o terceiro, e mais 
representativo, na faixa das 18 horas. Os 
horários de pico durante os dias úteis che-
gam a ter mais que o dobro de viagens do 
que a média dos demais horários. Já no fi m 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo

15%

10%

5%

0%

12,7%

14,3%
14,8% 15,0%
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Figura 1 - Distribuição de viagens do bike Sampa por dia da semana

segunda-feira
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Figura 2 - Distribuição de viagens no bike Sampa por horários e por dias da semana
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de semana, a demanda começa a crescer 
nas primeiras horas do dia e, em torno do 
meio-dia, atinge o seu pico de viagens, per-
manecendo elevado até as 16 horas.

O valor de viagens diárias por bicicle-

ta (VDB) para o sistema do bike Sampa em 
2020 foi de 5,98 mil viagens por dia. Em dias 
úteis, a média é de 6,10 mil; no fi m de sema-
na, 5,67 mil viagens diárias.

Tabela 6 - Informações de uso do sistema bike Sampa

DIA DE MAIOR USO DIA DE MENOR USO
HORÁRIO DE PICO 

DIAS ÚTEIS
HORÁRIO DE PICO FINAL DE SEMANA 

SEXTA FEIRA SEGUNDA FEIRA
8H 

12H E 13H
18H 

12H E 16H
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Faixa Etária
Do total de usuários do bike Sampa, 

49,6% são adultos (30 a 59 anos), segui-
dos por 45,3% de jovens (18 a 29 anos). 
Essa distribuição se assemelha mais aos 
resultados encontrados na pesquisa Per-
fi l do Ciclista (LABMOB; TRANSPORTE ATI-
VO, 2018) do que na distribuição por faixa 
etária observada na população total do 
município de São Paulo. Já em relação à 
frequência de uso, os jovens fi zeram mais 
viagens, alcançando 60,1% daquelas rea-

lizadas no período analisado, em compa-
ração a 38,3% de viagens realizadas por 
adultos. Essa característica pode ser com-
provada na Figura 3 (c), demonstrando que 
a média mensal de viagens por usuários 
de 18 a 29 anos é maior do que a média 
mensal geral no sistema bike Sampa – sen-
do ainda maior que o dobro da média de 
adultos e idosos.

No gráfi co da Figura 4, é possível notar 
a diferença das proporções das viagens 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(a) Usuários, população e Perfi l do Ciclista

Figura 3 - Dados por faixa etária – bike Sampa

Acima de 60 anos Indefi nidoAté 17 anos 18 a 29 anos 30 a 59 anos

Perfi l do 
Ciclista

População

Usuários 45,3% 49,6% 1,5%

20,7% 17,4% 44,1% 17,8%

29,9% 66,7% 3,2%

4%
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(b) Usuários e viagens

Viagens

Usuários

Indefi nido

30 a 59 anos

Acima de 60 anos

18 a 29 anos

conforme a faixa etária. Nota-se que, no 
segundo trimestre, quando ocorreram as 
maiores mudanças comportamentais re-
sultantes da primeira onda de COVID-19 no 
Brasil, houve um aumento da proporção 
de jovens no perfi l de uso e queda entre os 
adultos. Esse padrão, entretanto, não per-

maneceu até o fi m do ano. Observa-se me-
nor proporção de jovens e maior propor-
ção de idosos em comparação aos demais 
trimestres, e a retomada da proporção de 
adultos próxima aos valores registrados 
no início de 2020.

(c) Viagens por usuários por mês

18 a 29 anos 30 a 59 anos Acima de 60 
anos

Total

15,59%

7,70%
6,98%

10,91%

Figura 4 - Dados trimestrais de viagens por faixa etária – bike Sampa

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Acima de 60 anos30 a 59 anos18 a 29 anos

41,5%

57,6%

0,9%

33,0%

66,1% 61,3%

37,8% 40,3%

58,4%

0,9% 0,9% 1,4%
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Emissões de CO2 evitadas
Em valores absolutos, o sistema bike 

Sampa apresentou a segunda maior es-
timativa de emissões evitadas entre os 
contextos analisados. Porém, deve ser 
considerado que se trata de um sistema 
cuja estrutura é robusta, tendo em vista 
que é um dos que possuem mais esta-
ções e bicicletas disponíveis. Por isso, o 
bike Sampa é capaz de permitir propor-
cionalmente um maior número de via-
gens. Dessa maneira, a contribuição esti-
mada em termos de redução de emissões 
de CO2 em um ano pelo uso da bicicleta 
compartilhada resultou nas seguintes 
estimativas:

É importante lembrar que São Pau-
lo está entre as capitais brasileiras que 
possuem mais alto nível de motorização 
(ITDP, 2018). Consequentemente, é uma 
das cidades que mais emitem gases po-
luentes locais e de efeito estufa. Neste 
sentido, o uso do serviço de bicicletas 
ainda enfrenta desafi os para compensar 
proporcionalmente as emissões geradas 
no município. Mesmo assim, diante de 
um contexto crítico como o que vivemos 
com os efeitos adversos das emergências 
climáticas, iniciativas como a do compar-
tilhamento de bicicletas são indispensá-
veis e protagonistas para tornar a cidade 
de São Paulo menos poluída.

Atividade física e saúde 
A cidade de São Paulo apresentou in-

tensidade alta de uso conforme o tem-
po médio pedalado entre seus usuários. 
Apesar da mediana obtida para o tempo 
de viagem por dia por usuário ter sido de 
11,65 minutos, ainda assim os resultados 
estimados revelaram um impacto expres-
sivo em termos de mortes possivelmente 
evitadas e economia decorrente do uso 
da bicicleta como atividade física. 

Tabela 6  - Emissões evitadas do sistema bike Sampa

EMISSÕES 
EVITADAS 

EM 
2020 
tCO2e

EQUIVALENTE 
EM ÁRVORES 
PLANTADAS*

EMISSÕES 
EVITADAS  

PER 
CAPITA** 

tCO2e

PERCENTUAL 
EVITADO EM 

RELAÇÃO 
AO TOTAL 
EMITIDO 

PELO 
TRANSPORTE 

NO 
MUNICÍPIO

347,36 2.432 0,000028 0,004236%

 Fonte: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator - Uni-

ted States Environmental Protection Agency.

Considerando a população do município de São Pau-

lo, estimada pela PNAD para 2019.
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Tabela 7 - Mortes evitadas do sistema bike Rio

MEDIANA 
MINUTOS 

PEDALADOS POR 
USUÁRIO/DIA

MORTES 
EVITADAS 
POR ANO 

HEAT

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

DA POPULAÇÃO 
TOTAL

ECONOMIA GERADA 
AO ANO HEAT

ORÇAMENTO 
MUNICIPAL COM 

SAÚDE 

PERCENTUAL 
DO ORÇAMENTO 

DE SAÚDE 
ECONOMIZADO 

11,65 50 0,00041% R$ 147,8 MI R$ 13.114,9 MI 1,13%

Conforme estimativas geradas, o uso 
do bike Sampa permitiu à cidade econo-
mizar 1,13% de orçamento de saúde com 
mortes evitadas. Esse valor tem potencial 
de crescer. O fato de São Paulo ser um dos 
municípios mais populosos do país e um 
dos que mais investem em saúde públi-
ca (SIOP, 2020) é oportunidade para atrair 
mais usuários ao bike Sampa e, paralela-
mente, permitir que o orçamento de saú-
de seja redirecionado para melhorias no 
atendimento e cobertura à população.  

Ao estimar uma projeção de 10 anos 
para o uso do sistema nos mesmos parâ-
metros atuais, o resultado da economia 
gerada foi ainda o segundo maior obser-
vado entre Rio e Salvador, sublinhando 
o papel dos serviços para evitar mortes 
prematuras e otimizar gastos públicos.

Tabela 8 - Previsão de mortes evitadas do sistema bike 

Sampa

MORTES EVITADAS EM 
10 ANOS HEAT

ECONOMIA GERADA 
EM 10 ANOS HEAT *

498 R$ 972,8 MI

Descontados 8,5% ao ano.

Já em relação à prática de atividade fí-
sica nos deslocamentos, São Paulo apre-
sentou um percentual relativamente alto 
dentro da realidade brasileira de indiví-
duos que atingem a média de 150 minu-
tos semanais recomendados pela OMS 
(VIGITEL, 2021). Entre os usuários do bike 
Sampa, esse percentual de indivíduos tri-
plicou em relação ao percentual de 2019, 
chegando a 18,5%.

Figura 5 - Prática de 150 minutos semanais de atividade 
física no deslocamento (usuários do bike Sampa e 

população de São Paulo)

13,5%

Menos de 150 min. semanais

População (VIGITEL, 2021)

150 min. semanais ou mais 

18,5%
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Com a pandemia de COVID-19, fi cou evi-
dente a diminuição no número de usuários 
e viagens realizadas por mês. O número de 
usuários caiu principalmente no segundo 
trimestre de 2020, mas no último trimes-
tre passou a recuperar a queda. A evolução 
histórica mostra que, no terceiro trimestre, 
os patamares de viagem mensais fi caram 
próximos aos patamares de fevereiro e 
março de 2019. Porém, com um baixo nú-
mero de viagens no segundo e quarto tri-
mestres em comparação a 2019.

No segundo trimestre, quando aumen-
taram as incertezas e a insegurança sobre 
os rumos que o país tomaria com a defl a-

gração da pandemia, os dados mostram 
redução no número de usuários em rela-
ção ao total de usuários no ano. Foi uma 
redução mais dramática do que a redução 
no número de viagens totais do ano. Essa 
relação também é verifi cada ao analisar 
o índice viagens/usuário, que apresentou 
uma alta, chegando a 18 viagens por ciclis-
ta entre abril e maio de 2020. Assim, apesar 
do número de ciclistas ter caído, o número 
de viagens não sofreu redução acentua-
da. Isto porque, em média, os ciclistas que 
permaneceram usando o sistema fi zeram 
mais viagens em um mesmo mês, assim 
como verifi cado no bike Rio.

Figura 6 -  Evolução de viagens mensais no sistema bike Sampa
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No primeiro trimestre, nota-se uma di-
ferença expressiva nas viagens entre dias 
úteis e fi m de semana, com uma queda 
drástica no número de viagens aos sába-
dos e domingos. Essa peculiaridade, po-
rém, não se repete nos demais trimestres 
do ano, quando ocorreu um ligeiro aumen-
to nas viagens no fi m de semana. Essa dife-
rença entre o primeiro e os demais trimes-

Figura 7 - Variação de usuários e viagens por mês no sistema bike Sampa
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Figura 8 - Variação de viagens por dia da semana no sistema bike Sampa
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15%
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tres pode estar relacionada aos impactos 
da pandemia, que infl uenciou no funcio-
namento regular das atividades urbanas e 
principalmente nos deslocamentos pen-
dulares diários. Esse efeito consta repre-
sentado nos dois gráfi cos a seguir, tanto 
na análise da variação das viagens por dia 
da semana quanto na análise da variação 
horária nos dias úteis, que mostram com 
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precisão uma alteração no perfi l dessas 
viagens a partir do segundo trimestre.

Durante os dias úteis, no primeiro tri-
mestre, é possível observar picos de via-
gens potenciais relacionados aos deslo-
camentos casa-trabalho-casa. No segundo 
trimestre – período crítico em relação às 
restrições do COVID-19 –, o pico da manhã 
perdeu participação, enquanto ao meio-

dia aparece um pico que se manteve alto 
até o fi m de tarde. No terceiro e quarto 
trimestres, ocorreu uma tendência de re-
tomada ao perfi l de horário registrado no 
momento pré-pandemia. Porém, essa “re-
tomada” é tímida, mostrando que os im-
pactos da COVID-19 foram mais duradou-
ros no perfi l de uso do sistema na capital 
paulista. 

Figura 9 - Variação de viagens por dia da semana no sistema bike Sampa

No fi m de semana, as diferenças ao lon-
go do ano foram pequenas. No segundo tri-
mestre, que chamamos aqui de “crítico”, o 
volume nas primeiras horas do dia reduziu. 
Porém, no terceiro trimestre, esse volume 

voltou a apresentar a mesma intensidade 
no momento pré-pandemia (primeiro tri-
mestre), apresentando um ligeiro aumento 
no último período do ano.

Figura 10 - Variação horária das viagens nos dias úteis do sistema bike Sampa
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O sistema bike Salvador iniciou sua 
operação em 2013 e foi o último 
entre os três sistemas bike Itaú a 
implementar a tecnologia atual, em 
abril de 2018. O sistema tem suas 
estações localizadas no município de 
Salvador, capital do estado da Bahia. 
A população soteropolitana chega a 
superar dois milhões de habitantes, 
sendo também a principal centralidade 
da região metropolitana de Salvador. 
Assim como o Rio de Janeiro, o 
município se constitui como um dos 
principais destinos turísticos do Brasil, 
característica que se refl ete na 
dinâmica de uso das 
bicicletas compartilhadas.
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Características do serviço e 
da dinâmica urbana

sistema bike Salvador possui 5% 
das bicicletas disponibilizadas 
pelo bike Itaú no Brasil, sendo o 
menor sistema em termos de veí-
culos disponibilizados. Essa carac-

terística também faz com que o bike Sal-
vador seja o sistema com a menor relação 
entre bicicletas disponíveis e habitantes 
entre os serviços do bike Itaú.

A estação que apresenta maior dimen-
são – Estação Porto da Barra – oferta 23 
vagas para bicicletas, enquanto a menor 
estação oferece sete vagas. 

Tabela 1 - Características gerais do bike Salvador

N. DE 
ESTAÇÕES

N. DE 
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 

RELAÇÃO DE 
BICICLETAS 

DISPONÍVEIS 
POR HABITANTES*

MÉDIA DE 
VAGAS POR 

ESTAÇÃO

50** 400 0,000139276 14

Cálculo baseado na estimativa de população para a cida-

de de Salvador (IBGE).

Estações de origem ou destino de viagens no banco de 

dados de 2020.

Tabela 2 - Planos oferecidos pelo bike Salvador

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

PLANO VALOR VALIDADE DO PLANO
DURAÇÃO POR 

VIAGEM

05H ÀS 23H59MIN

BÁSICO R$ 15,00 MENSAL 45 MIN.

COMPLETO R$ 20,00 MENSAL 60 MIN.

ASSINATURA R$ 120,00 ANUAL 45 MIN.
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O quadro anterior mostra os diferentes 
planos de uso oferecidos pelo sistema e 
as principais condições: duração (tempo 
em minutos) permitida por viagem e ho-
rário de funcionamento para retirada das 
bicicletas.  Todos os sistemas permitem 
que as bicicletas sejam devolvidas nas 
estações 24h por dia. Em 2020, as tarifas 
do bike Salvador tiveram um acréscimo 
de valor, assim como observado nas duas 
outras cidades. O plano mensal, se con-
siderarmos viagens de 45 minutos, teve 
aumento de 50%. Isso porque, em 2019, 
não havia distinção entre o plano básico 
e o plano completo mensal. O único plano 
mensal custava R$10,00 para viagens de 
até 45 minutos nos dias úteis e de até 90 

minutos no fi m de semana e feriados. O 
aumento do plano anual foi de 20%. 

A estação bike Ribeira, vinculada ao 
sistema bike Salvador, é operada de for-
ma diferenciada: as bicicletas só podem 
ser liberadas através do cartão magnéti-
co do bike Itaú ou SalvadorCard (cartão 
magnético do transporte público de Sal-
vador). A retirada nessa estação permite 
que o usuário fi que com a bicicleta por 
um período de até 12 horas. Além disso, 
o intervalo entre a devolução e uma nova 
retirada é condicionado a três horas nes-
sa estação. Os valores dos passes diários, 
mensais e anuais são os mesmos para o 
uso nessas condições.
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Em relação à distribuição territorial 
do sistema, o quadro abaixo mostra que 
o bike Salvador abrange cerca de 8% da 
área urbana do município, com uma den-
sidade média de duas estações por km². 

Tabela 3 - Cobertura do sistema bike Salvador

TOTAL ÁREA 
URBANA 

MUNICÍPIO 
DE SALVADOR 

KM²

ÁREA DE 
COBERTURA

BIKE SALVADOR 
KM²

DENSIDADE MÉDIA 
DAS ESTAÇÕES
ESTAÇÕES POR 

KM² DA ÁREA DE 
COBERTURA

259,562
20,77 

8% DA ÁREA 
URBANA

2

Mapa 1 - Distribuição do sistema bike Salvador no território (2020) 2019)

O mapa 1 mostra a localização geográ-
fi ca das estações do bike Salvador no mu-
nicípio. O sistema foi implementado em 
bairros próximos à costa, concentrado em 
duas áreas: Centro (parte histórica e orla 
central) e Orla. A região do Centro possui 
maior densidade de estações, enquanto a 
região da Orla possui um maior distancia-
mento entre elas. A cidade está no nível 
do mar, sendo costeada pela Baía de To-
dos os Santos e pelo Oceano Atlântico. 

A região do Centro tem topografi a aci-
dentada, com morros às margens da baía 
e do oceano. A topografi a infl uencia o tra-
çado urbano de Salvador, que é bastante 
orgânico e sinuoso em diversas regiões.   
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Mapa 3 - Estações com maior número de devoluções de bicicletas do bike Salvador  

Mapa 2 - Estações com maior número de retiradas de bicicletas do bike Salvador 

0 1 2km

estações com mais retiradas estações Bike Salvador

estações metrô

elevador ou plano inclinado

estações ferry

estações trem

vias cicláveis

Jardim dos Namorados

0 1 2km

estações com mais devoluções estações Bike Salvador

estações metrô

elevador ou plano inclinado

estações ferry

estações trem

vias cicláveis

Amaralina

Praça do Sol

Pedra da Sereia

Barra Professor 
Lemos Brito

Porto da Barra

Praça do Sol

Pedra da Sereia

Barra Professor 
Lemos Brito

Porto da Barra



B
I
K
E

S
S
A

Pe
rf

il
 e

 B
en

ef
íc

io
s:

 B
ik

e 
It

aú

Mapa 4 - Trajetos mais percorridos do Bike Salvador

A topografi a e o traçado, por sua vez, con-
fi guram um sistema viário que possui di-
versos trechos com vias locais sem saída, 
reduzindo a conectividade da malha viá-
ria da cidade por bicicleta. Esses fatores 
infl uenciam a implantação do sistema 
bike Salvador, cujas estações tendem a 
concentrar-se em áreas mais propícias ao 
deslocamento por bicicleta – isto é, na-
quelas com topografi a mais plana e trama 
viária com mais pontos de conexão.   

As três imagens a seguir mostram as 
cinco estações com maior volume de reti-
radas e devoluções de bicicletas e os cin-
co trajetos mais utilizados no sistema, de 
acordo com os registros de viagem obser-
vados no período de janeiro a dezembro 
de 2020. A estação Porto da Barra tem o 
maior número de retiradas e de devolu-
ções. Além dela, as estações Barra-Profes-
sor Lemos Brito, Pedra da Sereia e Praça 

do Sol também aparecem no grupo entre 
as estações com mais retiradas e devo-
luções. A estação Jardim dos Namorados 
fi ca apenas entre as cinco com maior nú-
mero de retiradas. A estação Amaralina 
aparece apenas entre as cinco com maior 
número de devoluções, ambas no mesmo 
eixo da orla e com cerca de 3 km de dis-
tância entre elas. 

Em relação aos trajetos mais reali-
zados, todos possuem a mesma estação 
de origem e destino. A estação Jardim de 
Alah é a única que não apareceu entre 
as cinco estações com maior número de 
devoluções ou retiradas. Todas as cinco 
estações encontram-se próximas à orla, 
regiões que concentram ciclovias, pontos 
turísticos e de lazer. Portanto, é provável 
que essas viagens tenham fi nalidades re-
creativas ao ar livre. Corroborando essa 
hipótese, o bike Salvador em 2020 tam-

0 0,5 1 km
estações Bike Salvador

estações com mais viagens

retirada e devolução no mesmo local

vias cicláveis

estação metrô

Pedra da Sereia

Porto da 
Barra

Barra Professor 
Lemos Brito

Jardim dos 
Namorados

Jardim de 
Alah
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bém concentrou um volume ligeiramente 
maior de viagens no fi m de semana (ca-
racterística que será explorada na próxi-
ma seção), constituindo outro indicativo 
associado a viagens para fi ns de lazer. 

No quadro abaixo, é possível com-
preender como as estações do bike Salva-
dor se relacionam a outras infraestrutu-
ras de mobilidade importantes da cidade, 
como o transporte de alta e média capaci-
dade – considerando o metrô, trem e ferry 
– e a própria malha cicloviária que atende 
o sistema. 

Tabela 4 - Acessibilidade do sistema bike Salvador a 

transporte coletivo e ciclovias

ESTAÇÕES PRÓXIMAS AO 
TRANSPORTE DE MÉDIA E 

ALTA CAPACIDADE

ESTAÇÕES PRÓXIMAS DE 
CICLOVIAS* 

6% 89%

Os dados sobre a malha cicloviária utilizados nesta aná-

lise foram extraídos do Mapa de Infraestrutura Cicloviá-

ria de Salvador, disponível em: http://salvadorvaidebike.

salvador.ba.gov.br/index.php/infraestrutura/. Acesso em 

07/07/2020.

 

As estações de bicicletas próximas ao 
transporte de média e alta capacidade 
relacionam-se apenas com o metrô, es-
tando afastadas dos terminais de ferry e 
do trem, cuja linha ferroviária conecta as 
áreas situadas ao norte da cidade. Embo-
ra não sejam considerados transporte de 
média ou alta capacidade, os elevadores 
e planos inclinados também constituem 
um importante modo de transporte, co-
nectando a “Cidade baixa” à “Cidade Alta” 

de Salvador. Foram identifi cadas quatro 
estações de bicicletas próximas a esses 
modos de transporte: no entorno do Ele-
vador Lacerda e do Plano Inclinado Gon-
çalves. Embora a Prefeitura de Salvador 
permita o transporte de bicicletas nos 
três ascensores da cidade1, as estações 
do bike Salvador encontram-se exclusi-
vamente na chamada “Cidade Baixa”. 

Para estimular a integração do serviço 
de bicicletas com esses e outros modos 
de transporte público, o uso do sistema 
bike Salvador pode ser vinculado ao Sal-
vador Card, o cartão do sistema de bilhe-
tagem eletrônica local. Os estudantes e 
trabalhadores cadastrados no Salvador 
Card precisam pagar uma taxa de cre-
denciamento de R$ 10,00 para conseguir 
utilizar as bicicletas do sistema bike Sal-
vador. Além disso, é necessário ter um 
cadastro ativo no sistema bike Itaú e in-
formar os dados de um cartão de crédito, 
além do número de registro do Salvador 
Card. Uma vez que o cartão de transpor-
te público estiver vinculado ao sistema, 
ele poderá ser utilizado para liberar as 
bicicletas do bike Salvador diretamente 
na estação. 

Quanto à malha cicloviária, a cidade 
de Salvador possui um total de 310 km2, 
estando uma grande extensão dela pra-
ticamente contínua ao longo da orla da 
Baía de Todos os Santos e do Oceano 
Atlântico. Essas áreas são também mais 

1 Disponível em: http://vadebike.org/2014/12/bicicletas-
em-barcas-salvador/. Acesso em 21/07/2020.
2 Leia Mais BA. Salvador tem 310 km de ciclovias.  
Disponível em: https://leiamaisba.com.br/2021/08/18/
salvador-tem-310-km -de-ciclovias. Acesso em: 
01/09/2021.
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segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo

15%

10%

5%

0%

13,2%

Figura 1 - Distribuição de viagens no bike Salvador por dia da semana

fáceis de pedalar em função da topogra-
fi a mais plana. Além disso, há ciclovias 
situadas em áreas que avançam para o 
interior do município. A disposição das 
estações do bike Salvador está direta-
mente relacionada à presença de in-
fraestrutura para circulação de bicicleta: 
cerca de 90% das estações estão próxi-
mas a algum trecho de ciclovia. 

Características gerais do uso
Os usuários realizam em média 4,83 

viagens de bicicleta ao mês, tendo sido a 
menor frequência observada entre os sis-
temas bike Itaú analisados. Vale lembrar 
que Salvador foi a única cidade que teve a 
área da orla bloqueada durante um perío-
do na pandemia. O gráfi co abaixo mostra a 
distribuição de viagens por dia da sema-

na neste sistema. Os percentuais apresen-
tados se referem à representatividade de 
cada dia em relação ao total de viagens re-
gistradas no período de janeiro a dezem-
bro de 2020.

No período analisado, nota-se que o 
uso do sistema no fi m de semana e nos 
dias de semana são equilibrados, com uma 
média de 15,6% no fi m de semana e 13,7% 
nos dias úteis. O domingo foi o dia da se-
mana em que mais viagens foram feitas 
no bike Salvador. Esse comportamento de 
uso se diferencia das outras duas cidades 
observadas, onde as pessoas pedalaram 
um pouco menos aos domingos. O número 
absoluto de viagens do domingo é 22,7% 
maior do que o número de viagens realiza-
das às sextas-feiras – dia de menor uso do 
sistema bike Salvador.

14,0%
14,4%

13,9%
13,2%

15,1%

16,2%
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Tabela 5 - Informações de uso do sistema bike Salvador

DIA DE MAIOR USO DIA DE MENOR USO
HORÁRIO DE PICO 

DIAS ÚTEIS
HORÁRIO DE PICO NO FIM DE SEMANA 

SÁB. E DOM.

DOMINGO SEXTA FEIRA
7H

17H ÀS 18H
10H 
17H 

Figura 2 - Distribuição de viagens no bike Sampa por horários e por dias da semana

Faixas de horário

domingo

sábado

segunda-feira

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

05
:0

0

terça-feira

sexta-feira

quinta-feira

quarta-feira

Com relação à frequência das viagens 
por horário, o gráfi co abaixo mostra que 
nos dias úteis houve um pequeno aumento 
no horário de movimento pendular casa-
trabalho pela manhã em torno das 7 horas. 
Depois, o uso se manteve equilibrado até 
o meio da tarde, aumentando novamente 
e atingindo o seu pico diário na faixa das 
17 horas. Nesse horário, nos dias úteis, o 
volume de viagens foi 2,5 vezes maior do 
que a média dos outros períodos. 

Sábado e domingo possuem padrões 
semelhantes, com dois horários de pico, 

característica que também difere esse sis-
tema dos demais analisados, em que ob-
servou-se um “platô” com um alto número 
de viagens aos fi nais de semana: o primei-
ro pico, na parte da manhã, às 10 horas, 
e o segundo pico na parte da tarde, assim 
como nos dias úteis, em torno de 17 horas.

O valor de viagens diárias por bicicleta 
(VDB) para o sistema do bike Salvador no 
ano de 2020 foi de 1,58 mil viagens por dia. 
Em dias úteis, a média foi de 1,52 mil; no 
fi m de semana, 1,72 mil viagens diárias. 
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Faixa etária
 Pouco mais da metade dos usuários do 

bike Salvador é adulta (entre 30 e 59 anos), 
enquanto a população no geral conta com 
69% de adultos. Já em relação às viagens 
realizadas no período, os adultos são res-
ponsáveis por 50,8% das viagens totais do 
sistema. Os idosos correspondem a 3,7% 
do total de viagens, 2,8% do total de usuá-
rios e a 8,5% da população no município 
(Figura 3). Apesar disso, em média, cada 
idoso realiza 6,06 viagens por mês, uma 

frequência maior do que a média geral e 
do que a média de jovens e adultos (Figura 
3(c))

Importante relembrar que a cidade de 
Salvador não foi abordada pela pesquisa 
Perfi l do Ciclista (LABMOB; TRANSPORTE 
ATIVO, 2018); somente na pesquisa realiza-
da em 2015. Para garantir uma consistência 
temporal na análise, decidiu-se não utili-
zar esse dado em função da sua defasa-
gem.
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(a) Usuários e População

Figura 3 - Dados por faixa etária – bike Sampa

Acima de 60 anos Indefi nidoAté 17 anos 18 a 29 anos 30 a 59 anos

População

Usuários 45,7% 50,8% 2,8%

19,4% 17,9% 17%

1%

4% 1%

46%

49%

51%45%

3%

1%

(b) Usuários e viagens

Viagens

Usuários

Indefi nido

30 a 59 anos

Acima de 60 anos

18 a 29 anos

(c) Viagens por usuários por mês

18 a 29 anos 30 a 59 anos Acima de 60 
anos

Total

5,03% 4,90%

6,06%

5,00%

No gráfi co da Figura 4, é possível notar a 
diferença das proporções das viagens pela 
faixa etária dos usuários. Nota-se que, no 
segundo trimestre, quando ocorreram as 
mudanças de hábitos mais signifi cativas 
devido à primeira onda de COVID-19 no 
Brasil, houve redução da proporção de jo-

vens no perfi l de uso, e aumento entre os 
adultos. Trata-se de um comportamento 
contrário ao apresentado no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Nos semestres seguintes, 
no entanto, ocorreu uma reversão da ten-
dência, com aumento dos jovens em rela-
ção ao início do ano.

45,7%
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Figura 4 - Dados trimestrais de viagens por faixa etária – bike Salvador

Acima de 60 anos30 a 59 anos18 a 29 anos

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

53,0%

42,9%

4,1%

60,0%

35,4% 46,9%

49,5% 47,4%

49,2%

4,6% 3,6% 3,4%
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Emissões de CO2 evitadas
O uso das bicicletas compartilhadas no 

sistema bike Salvador estima o potencial 
de evitar a emissão de 91,5 toneladas de 
CO2 na atmosfera. Considerando serem 
necessárias sete árvores para neutralizar 
uma tonelada de CO2, no total de uso do 
sistema, seria necessário plantar cerca de 
641 árvores para alcançar o mesmo efeito 
mitigador no ambiente.

Ainda que a estimativa de emissões 
evitadas pelo bike Salvador tenha sido a 
menor entre os sistemas analisados em 
valores absolutos, ao estabelecermos 
uma relação proporcional às emissões de 
CO2 do município, o impacto é maior do 
que o constatado na cidade de São Paulo, 
por exemplo.

Atividade física e saúde 
O bike Salvador foi o sistema que apre-

sentou menor tempo de uso diário por 
usuário (mediana de 2,61 minutos). Por 
outro lado, o sistema é o que apresenta 
maior tempo médio por viagem, caracte-
rística que pode estar associada ao con-
texto urbano, refl etindo, assim, na intensi-
dade de oportunidades de atividade física 
que a cidade proporciona a seus habitan-

tes e turistas. Ao estimarmos as mortes 
possivelmente evitadas em decorrência da 
atividade física praticada em relação ao 
sistema compartilhado, foram obtidos os 
seguintes resultados:

Tabela 6  - Emissões evitadas do sistema bike Salvador

EMISSÕES 
EVITADAS 

EM 
2020 
tCO2e

EQUIVALENTE 
EM ÁRVORES 
PLANTADAS*

EMISSÕES 
EVITADAS  

PER 
CAPITA** 

tCO2e

PERCENTUAL 
EVITADO EM 

RELAÇÃO 
AO TOTAL 
EMITIDO 

PELO 
TRANSPORTE 

NO 
MUNICÍPIO

91,50 641 0,000032 0,0071%

 Fonte: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator - Uni-

ted States Environmental Protection Agency.

Considerando a população do município de Salva-

dor, estimada pela PNAD para 2019.



B
I
K
E

S
S
A

Pe
rf

il
 e

 B
en

ef
íc

io
s:

 B
ik

e 
It

aú

Considerando as dimensões do serviço 
bike Salvador em termos de quantidade de 
veículos e estações (isto é, sendo aquele 
que apresenta a menor relação de bicicle-
tas disponíveis por habitante no conjunto 
do bike Itaú estudado), o baixo número de 
mortes evitadas por meio da oportunida-
de de praticar atividade física não signifi -
ca necessariamente um baixo potencial do 
serviço no combate ao sedentarismo em 
Salvador. Ao observarmos o impacto que 
essa economia gerada poderia representar 
em termos de gastos em saúde pública, o 
percentual revelado chega a demonstrar 
um benefício próximo ao encontrado para 
o município de São Paulo. 

Em uma projeção de dez anos, a práti-
ca de atividade física por meio do uso da 
bicicleta compartilhada pode representar 
um impacto ainda maior:

Tabela 8 - Previsão de mortes evitadas do sistema bike 

Salvador

MORTES EVITADAS EM 
10 ANOS HEAT

ECONOMIA GERADA EM 
10 ANOS HEAT *

67 R$ 129,9 MI

 Descontados 8,5% ao ano

O percentual da população do municí-
pio de Salvador cuja prática de atividade 
física nos deslocamentos alcança 150 min 
ou mais chega a 15,4% (VIGITEL, 2021). Le-
vando em conta o uso do sistema bike SSa, 
observa-se um percentual signifi cativo de 
usuários que pedalam em frequência su-
perior a 150 minutos semanais, alcançan-
do os níveis recomendados para a preven-
ção de doenças não comunicáveis.

Tabela 7 - Mortes evitadas do sistema bike Salvador

MEDIANA MINUTOS 
PEDALADOS POR 

USUÁRIO/DIA

MORTES 
EVITADAS 
POR ANO 

HEAT

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

DA POPULAÇÃO 
TOTAL

ECONOMIA GERADA 
AO ANO HEAT

ORÇAMENTO 
MUNICIPAL COM 

SAÚDE 

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

AO ORÇAMENTO 
DE SAÚDE 

ECONOMIZADO 

2,61 7 0,00024% R$ 19,8 MI R$ 1.928,8 MI 1,03%

Figura 5 - Prática de 150 minutos semanais de atividade 
física no deslocamento (usuários do bike Salvador e 

população de Salvador)

15,4%

Menos de 150 min. semanais de prática de 
atividade física

População (VIGITEL,2021)

150 min. semanais ou mais de prática de 
atividade física

14%
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Diferentemente do que ocorreu no bike 
Rio e bike Sampa, apesar da queda nas via-
gens entre março e junho com a pandemia 
de COVID-19, há um aumento no número 
de usuários e viagens realizadas por mês, 
especialmente nos últimos meses do ano, 
após o trimestre mais crítico. A partir de 
julho, ocorreu uma “explosão” no número 
de viagens, terminando o ano em patama-
res acima do ano de 2019.

Figura 6 - Evolução de viagens mensais no sistema bike Salvador
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O desenho do número de usuários se-
gue o padrão do número de viagens ao 
longo de 2020, apresentando uma ten-
dência de queda no primeiro semestre e 
com uma tendência crescente no segundo. 
Dado esse padrão, não houve um aumento 
no índice de viagens por usuário, como ob-
servado nos sistemas anteriores.

Analisando as viagens por dia de se-
mana, em linhas gerais, não aconteceram 
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mudanças relevantes ou tendências verifi -
cadas entre os quatro trimestres do ano de 
2020, em que o uso durante os dias úteis 
apresentou pequenas variações, com um 
aumento na quantidade de viagens visto 
em todos os trimestres durante o fi nal de 
semana - tendência já presente nas análi-
ses referentes ao ano de 2019. Nota-se que 
a segunda-feira foi o dia mais impactado 

Figura 7 - Variação de usuários e viagens por mês no sistema bike Salvador
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Figura 8 - Variação de viagens por dia da semana no sistema bike Salvador

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo

1º trimestre

2º trimestre 4º trimestre

3º trimestre

15%

10%

durante o segundo trimestre de 2020, con-
junto de meses que sofreu maior impacto 
pelas restrições impostas pelo COVID-19. 
Em seguida, o terceiro semestre apresenta 
um uso menor nas quintas e sextas-feiras 
em comparação aos demais.

Durante a semana, os quatro trimes-
tres apresentaram a mesma tendência 
de pico ao fi nal do dia, entre as 17 e as 19 

12,5%
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Figura 9 - Variação horária das viagens nos dias úteis do sistema bike Salvador

1º trimestre 2º trimestre 4º trimestre3º trimestre

Figura 10 - Variação horária das viagens nos fi nais de semana do sistema bike Salvador
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horas. É interessante notar que o segun-
do e o terceiro trimestres, mais impacta-
dos pela pandemia, apresentam um mo-
vimento bastante similar, com horário de 
pico acentuado às 17 horas. Enquanto isso, 
o primeiro e o quarto trimestres possuem 
um horário de pico ligeiramente mais lon-
go e distribuído, entre as 17 e as 19 horas.

Nos fi nais de semana, há uma pequena, 
mas nítida diferença durante o segundo 
trimestre, com uma concentração maior de 
viagens no fi nal da tarde entre as 16 horas 
e as 18 horas. Nos demais trimestres, a va-
riação de uso por hora se manteve muito 
próxima à dos sábados e domingos.
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s gráfi cos abaixo apresentam a 
proporção de estações e bicicle-
tas comparando os três sistemas. 
Apesar de o bike Rio apresentar 
um maior número de bicicletas, o 

bike Sampa possui a mesma proporção de 
estações.

O quadro a seguir compara a relação en-
tre a quantidade de bicicletas disponíveis 

Gráfi co 2 - Proporção de bicicletas entre os três sistemas 
(N=6200)

Gráfi co 1 - Proporção de estações entre os três sistemas 
(N=600)

em cada sistema e o número de habitantes 
do município (PNAD, 2019). O bike Rio é o 
sistema que apresentou maior número de 
bicicletas por habitantes. A proporção en-
contrada para o bike Rio demonstrou ser 
três vezes maior que a obtida para o bike 
SSA, sistema com o menor número de bici-
cletas por habitantes. 
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Tabela 1 - Bicicletas por habitantes

SISTEMAS
N. DE BICICLETAS DISPONÍVEIS 

POR HABITANTES

BIKE RIO 0,000461378

BIKE SAMPA 0,000220390

BIKE SALVADOR 0,000139276

MÉDIA 0,000273681 

Comparada a sistemas consolidados ao 
redor do mundo, a relação média encon-
trada para o bike Itaú é próxima ao contex-
to latino-americano, a exemplo da Cidade 
do México (EcoBici: 0,0008 bicicletas/ha-
bitante). O resultado também se mostra 
condizente com a realidade brasileira se 
comparado a outros serviços de bicicletas 
compartilhadas existentes no país, como 
o Bicicletar, na cidade de Fortaleza (Bici-
cletar: 0,00029 bicicletas/habitantes). Em 
cidades como do Norte Global, a média é 
um pouco mais elevada: Paris (Vèlib: 0,008 
bicicletas/habitante) e Nova York (CitiBi-
ke: 0,002 bicicletas/habitantes).

A tabela 2 indica a cobertura dos sis-
temas bike Itaú em relação às áreas ur-
banizadas das três cidades. Em média, os 

sistemas cobrem cerca de 6,7% da área ur-
bana municipal, com uma densidade mé-
dia de quatro estações por km² dentro das 
áreas de cobertura. 

Em todas as cidades analisadas, a lo-
calização das estações de bicicletas com-
partilhadas demonstrou possuir uma im-
portante relação com as centralidades dos 
municípios (isto é, locais com alta concen-
tração de postos de trabalho, comércio 
e serviços, consequentemente infl uen-
ciando um maior fl uxo de pessoas). Com 
isso, a maioria dos trajetos realizados nos 
sistemas bike Itaú foram observados nes-
sas centralidades – regiões que, em geral, 
também dispõem de uma densidade mais 
alta de estações. A grande maioria dos 
trajetos mais realizados nos três sistemas 
analisados é composta de percursos com 
a mesma estação de origem e devolução. 

No bike Sampa e bike Salvador, todos 
os cinco trajetos com maior número de via-
gens possuem esse perfi l, assim como em 
três dos cinco trajetos destacados no bike 
Rio. Esse perfi l é comumente associado a 
viagens para fi ns recreativos. No entanto, 
diante do contexto da pandemia COVID-19, 
além dessa possibilidade, outra hipóte-

Tabela 2 - Cobertura dos sistemas bike Itaú

SISTEMA
TOTAL ÁREA 

URBANA KM2

ÁREA DE COBERTURA 
BIKE ITAÚ KM2

PERCENTUAL DE ÁREA 
URBANA ATENDIDA 

PELO SISTEMA

DENSIDADE MÉDIA 
DAS ESTAÇÕES 

ESTAÇÕES POR KM² DE 
COBERTURA

BIKE RIO 925,313 63,56 6,9% 4

BIKE SAMPA 949,611 50,73 5,3% 5

BIKE SALVADOR 259,56 20,77 8,0% 2
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se foi apontada como viagens realizadas 
por ciclistas que fazem delivery. Esse se-
tor teve crescimento expressivo em 20201 
e, nas grandes metrópoles, muitos desses 
trabalhadores utilizam as bicicletas com-
partilhadas como modo de deslocamento 
para realizar as entregas – especialmente 
nas centralidades com uso misto do solo.

No bike Salvador, o uso das bicicletas 
próximo a áreas de lazer (orla) é desta-
cável. No bike Sampa, os cinco trajetos 
mais realizados foram realizados em áreas 
atendidas por infraestrutura cicloviária 
próximas ao metrô e com uso do solo mis-
to (sobretudo, áreas densas com residên-
cia e comércio de centros fi nanceiros/ne-
gócios). Já no bike Rio, apesar da presença 
abrangente do sistema na orla da Zona Sul 
e em áreas de lazer turísticas (e, também, 
por causa do impacto da COVID-19 na alte-
ração dos movimentos pendulares), dois 
dos cinco trajetos mais utilizados ocor-
rem no Centro, onde há concentração de 
infraestrutura para integração com vários 
modos de transporte, a exemplo do metrô, 
trem e barcas. Os outros três trajetos des-
tacados acontecem em bairros da Zona 
Sul, próximos a estações de metrô e relati-
vamente próximos à orla e áreas de lazer:

A tabela 3 aborda a relação de proximi-
dade estabelecida entre as estações dos 
sistemas bike Itaú e outras importantes 
infraestruturas de mobilidade locais, tais 
como o transporte público de média e alta 
capacidade e a malha cicloviária. A cidade 

1 Jornal da USP. Delivery transformou tendência em 
necessidade e continua em crescimento. Disponível 
em: https://jornal.usp.br/atualidades/delivery-
transformou-tendencia-em-necessidade-e-continua-
em-crescimento/ Acesso em 05/11/2021. 

com maior percentual de estações próxi-
mas ao transporte de média e alta capa-
cidade é o Rio de Janeiro. No entanto, Rio 
e São Paulo são as metrópoles que pos-
suem os maiores (e mais diversifi cados) 
sistemas de transporte coletivo do país. 
No total, as três cidades aqui abordadas 
possuem alto percentual de estações pró-
ximas a infraestruturas cicloviárias, em 
torno de 90%. 

Tabela 3 - Acessibilidade dos sistemas bike Itaú a trans-

porte coletivo e ciclovias

SISTEMA

PERCENTUAL 
DE ESTAÇÕES 
PRÓXIMAS AO 

TRANSPORTE DE 
MÉDIA E ALTA 
CAPACIDADE

PERCENTUAL 
DE ESTAÇÕES 
PRÓXIMAS A 
CICLOVIAS

BIKE RIO 52% 94%

BIKE SAMPA 41% 88%

BIKE SALVADOR 6% 89%

Apesar das importantes relações de uso 
da bicicleta compartilhada em estações 
próximas ao transporte de média e alta ca-
pacidade, ainda não há mecanismos que 
proporcionem uma efetiva integração tari-
fária entre esses modos. Ou seja: nas três 
cidades que analisamos, existe a possibili-
dade de vincular algum cartão de transpor-
te público ao serviço do bike Itaú. Porém, 
em todos os casos, a cobrança ocorre de 
maneira independente, não havendo redu-
ção de custos para viagens integradas entre 
a bicicleta e outros modos.
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A tabela 5 mostra os dias de maior e 
menor uso dos três sistemas bike Itaú em 
2020. Os sistemas bike Rio e bike Sampa 
possuem picos de uso durante os dias 
úteis; já o bike Salvador tem o pico de uso 
durante o fi m de semana. Os dias de me-
nor uso variam entre os três sistemas: Bike 
Sampa e bike Salvador tiveram os dias 
úteis como períodos de menor uso, en-
quanto o bike Rio apresentou menor uso 
no fi m de semana.

A fi gura abaixo compara a variação da 
frequência de viagens durante a semana 
entre os três sistemas do bike Itaú anali-

sados. Os sistemas bike Rio e bike Sampa 
possuem maior frequência de viagem nos 
dias úteis e bike Salvador no fi m de sema-
na, seguindo a tendência indicada acima. 
No entanto, a diferença entre a média de 
uso dos dias de semana e do fi m de sema-
na foi muito pequena, com 1,45% a mais de 
viagens no bike Rio e apenas 1,03% no bike 
Sampa. Logo, no ano de 2020 o uso entre 
os dias úteis e o fi m de semana nessas ci-
dades fi cou relativamente equilibrado. Em 
Salvador, o uso aos sábados e domingos foi 
apenas 1,91% maior do que nos dias úteis.

Tabela 5 - Dias de menor e maior uso dos sistemas bike Itaú

SISTEMA
SEGUNDA

FEIRA
TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

SÁBADO DOMINGO

BIKE RIO
MAIOR 

USO
MENOR 

USO

BIKE SAMPA
MENOR 

USO
MAIOR 

USO

BIKE SALVADOR
MENOR 

USO
MAIOR 

USO

Figura 1 - Distribuição das viagens por dia da semana dos sistemas de bike Itaú analisados

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo

15%

12,5%

Bike RioBike Sampa Bike Salvador
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Esse comportamento contrasta com 
os resultados das análises do perfi l des-
tes sistemas no ano de 2019, quando foi 
observada uma diferença considerável 
do uso nos dias da semana no bike Rio e 
bike Sampa. No bike Sampa, o uso nos dias 
úteis chegava a ser 10% maior que o uso 
no fi m de semana. Uma hipótese explicati-
va é de que essa diferença verifi cada pode 
ser um efeito da pandemia de COVID-19. 

Nesses casos, houve alta frequência de 
viagens caracterizadas por apresentarem 
a mesma estação de retirada e devolução 
da bicicleta. Essas estações estão situadas 
próximas a áreas de lazer ao ar livre e de 
pontos de interesse local, sugerindo uma 
provável tendência de uso do sistema bike 
Itaú para passeios turísticos.

Já em relação à dinâmica de uso nos di-
ferentes períodos do dia, a tabela abaixo 
apresenta os horários de maior frequência 

de viagem, diferenciando por dias úteis e 
fi ns de semana para os três sistemas que 
analisamos. No geral, os horários de pico 
e aumento de viagens nos dias úteis são 
mais expressivos no fi nal do dia em todos 
os sistemas, em torno das 17 e 19 horas. 
No Rio de Janeiro e em São Paulo, também 
se destacam picos menores de manhã e ao 
meio-dia, volumes pouco relevantes na ca-
pital baiana. No fi m de semana, o uso fi ca 
mais equilibrado nos sistemas bike Rio e 
bike Sampa, atingindo um “platô” aproxi-
madamente entre o meio-dia e as 16 horas. 
Novamente, o bike Salvador apresentou 
um comportamento diferenciado compa-
rado aos outros dois sistemas no fi m de 
semana. Nesse caso, há dois picos de uso 
bem defi nidos: o primeiro em torno de 10 
horas, na parte da manhã, e o segundo 
também às 17 horas. 
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Tabela 6 - Mapa de calor conforme o número de viagens por faixas horárias

DIAS ÚTEIS FINAIS DE SEMANA

BIKE RIO BIKE SAMPA BIKE SSA BIKE RIO BIKE SAMPA BIKE SSA

05:00 05:00

06:00 06:00

07:00 07:00

08:00 08:00

09:00 09:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

20:00 20:00

21:00 21:00

22:00 22:00

23:00 23:00

Dessa forma, apesar da diferença no 
volume total de viagens observado entre 
os dias que compõem o fi m de semana, em 
relação à demanda de viagens ao longo do 
dia, nota-se um comportamento possível 
de ser agrupado entre dias úteis e fi ns de 
semana dadas as semelhanças apresenta-
das.

O gráfi co a seguir apresenta a quanti-
dade de viagens por dia nos três sistemas 
analisados no ano de 2020 (cada linha é 
uma relação das viagens diárias em rela-
ção ao total anual de cada sistema, per-

mitindo uma comparação relativa entre as 
diferentes cidades). 

As três cidades tiveram uma diminuição 
no número de viagens nos períodos críti-
cos da pandemia (segundo trimestre). En-
tretanto, em São Paulo e Rio de Janeiro, a 
queda não foi tão acentuada nos meses de 
maio a agosto, sem recuperar os patama-
res do começo do ano. Salvador, no entan-
to, teve um segundo trimestre mais dramá-
tico e apresentou um aumento acima do 
patamar inicial do ano a partir de outubro. 
Em outras palavras, ao longo do ano, São 

S
Í
N
T
E
S
E

D
O
S

S
I
S
T
E
M
A
S

B
I
K
E

I
T
A
Ú

Pe
rf

il
 e

 B
en

ef
íc

io
s:

 B
ik

e 
It

aú



Paulo e Rio de Janeiro apresentaram uma 
tendência decrescente, enquanto Salvador 
apresentou uma tendência crescente. Uma 
possível explicação para o aumento do uso 
na capital baiana pode ter sido uma mu-
dança no perfi l dos usuários, dado o gran-
de impacto causado pela pandemia. Além 
disso, trata-se de um sistema menor – com 

cobertura urbana menos abrangente com-
parado aos demais – e mais focado em re-
giões turísticas da cidade. Porém, análises 
mais conclusivas devem ser feitas futura-
mente, isto é, à medida que a rotina de uso 
retorna aos padrões do período prévio à 
pandemia.

Figura 3 - Proporções de usuários distintos por mês por sistema bike Itaú
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5%

Figura 4 - Proporções diárias das viagens por sistema bike Itaú
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Apesar de cada cidade apresentar suas 
especifi cidades, alguns padrões podem 
ser percebidos ao analisá-los conjunta-
mente. Ao estabelecermos um compara-
tivo semelhante para a caracterização por 
faixa etária, os resultados não chegaram a 
demonstrar um padrão relevante entre as 
cidades observadas. Enquanto no Rio de 
Janeiro há uma predominância no uso por 
adultos de 30 a 59 anos, em São Paulo a 
predominância se dá entre os jovens de 18 

a 29 anos. Já em Salvador, a proporção é 
aproximada entre esses grupos, com leve 
predominância dos adultos. 

A única semelhança capaz de ser esta-
belecida nas três cidades é o fato de que 
idosos tendem a ser o grupo minoritário 
em quantidade absoluta de viagens. Em 
São Paulo, destaca-se a alta proporção de 
jovens utilizando o sistema se comparado 
com os demais sistemas.

Figura 5 - Porcentagem de uso por faixa etária nos sistemas bike Itaú

Bike Rio Bike Sampa Bike Salvador
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O bike Itaú demonstrou potencial para 
a melhoria da qualidade de vida nas ci-
dades tanto pela perspectiva ambiental 
quanto pelos benefícios proporcionados 
à saúde pública. No entanto, o impacto 
observado assume diferentes proporções 
em cada contexto.

Diante das estimativas de emissões 
calculadas, destaca-se o sistema do Rio 
de Janeiro, onde foi observada a maior 
proporção de impacto frente às emissões 
evitadas. Por outro lado, a análise reve-
lou que o tamanho do sistema não signi-
fi ca necessariamente um maior benefício 

proporcional em termos de mitigação de 
emissões. Isso ocorre pois o dimensiona-
mento do sistema tem maior relação com 
as características urbanas e demográfi cas 
da cidade, resultando em maior número 
de estações e bicicletas nas localidades 
de maior densidade e alta circulação de 
pessoas. No entanto, nos grandes centros 
urbanos, a motorização e a consequente 
emissão de gases provocadores do efeito 
estufa, em geral, são também mais acen-
tuadas, de maneira que, para a redução 
desses efeitos, seriam necessários esfor-
ços ainda mais robustos. Essa situação é 

Figura 6 - Emissões de CO2 evitadas nos sistemas bike Itaú
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observada no caso da cidade de São Pau-
lo: o bike Sampa foi o sistema que apre-
sentou menor efeito mitigador diante da 
realidade de CO2 emitido. 

O percentual de emissão de CO2 evi-
tado em relação ao total emitido pelo 
transporte municipal não excede 0,03% 
no melhor cenário apresentado do siste-
ma bike Rio. Reunindo as estimativas de 
emissões de CO2 evitadas em todos os 
sistemas analisados, o conjunto de ser-
viços de bicicletas compartilhadas impe-
diria que 1.272,2 toneladas de CO2 sejam 
lançadas na atmosfera. Ao compararmos 
com a capacidade de neutralização do 
CO2 emitido por meio do plantio de árvo-
res, seriam necessárias 8.907 árvores para 
alcançar o mesmo efeito mitigador.

Além da contribuição para a redução 
do efeito estufa nas cidades em que os 
sistemas estão inseridos, benefícios con-
tabilizados pela prática de atividade fí-
sica por meio da bicicleta se mostraram 
ainda mais relevantes. 

Embora os sistemas tenham apresen-

tado níveis variados de contribuição para 
a redução de mortes prematuras decor-
rentes de doenças crônicas não comuni-
cáveis – potencializadas pelo sedenta-
rismo –, estimou-se que o benefício dos 
sistemas é correspondente a um total de 
183 mortes evitadas por ano. O maior im-
pacto observado foi no Rio de Janeiro, o 
maior dos sistemas analisados, que evi-
tou potencialmente 126 mortes em 2020.

Se observarmos os impactos na saúde 
sob a ótica da economia gerada pela pre-
venção dessas mortes, estima-se o total 
de R$ 542 milhões economizados no con-
junto dos sistemas. Esse valor representa 
0,34% do total de despesas executadas 
para a área da saúde em todo Brasil no 
ano de 2020 (CONTROLADORIA-GERAL DA 
UNIÃO, 2020). Em dez anos, considerando 
o desconto de 8,5% para o ajuste no tem-
po do valor calculado, o uso da bicicleta 
compartilhada nos sistemas observados 
poderia proporcionar a economia total 
de R$ 3,56 bilhões por seus benefícios à 
saúde.

Figura 7 - Estimativa de mortes evitadas pelo uso do bike Itaú
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Foi possível constatar, ainda, um po-
tencial estratégico dos sistemas como 
promotor da prática de atividade física. 
Em média, 17,24% dos usuários costumam 
alcançar o nível de prática de atividade fí-
sica recomendado pela OMS estimado em 
150 minutos semanais apenas usando o 
serviço de bicicletas compartilhadas nas 
três cidades.

Ao compararmos com os percentuais 
da população de cada município que atin-
ge os 150 minutos de atividade física por 
meio dos deslocamentos,  o bike Salva-

dor apresentou um nível inferior entre os 
usuários das bicicletas compartilhadas, 
enquanto o bike Rio e o bike Sampa apre-
sentaram proporções semelhantes entre 
os usuários do serviço compartilhado e a 
relação total observada no município.
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As análises dos sistemas bike Itaú que 
compõem este relatório, mesmo com di-
mensões e abrangência distintas, apre-
sentaram alguns perfi s comuns de uso. 
Enquanto o Rio de Janeiro possui metade 
das bicicletas disponíveis entre essas três 
praças, São Paulo conta com 44% e Salva-
dor apenas 6%. Por outro lado, enquanto 
o sistema da capital fl uminense atende a 
6,9% da área urbana municipal, o sistema 
paulistano atende a apenas 5,3%; na capi-
tal baiana, essa proporção é de 8%.

Os resultados observados ressaltam 
a importância dos sistemas de bicicletas 
para a mobilidade urbana dos municípios 
em que se inserem, com desdobramentos 
que transcendem a ampliação da acessi-
bilidade. Desdobramentos que também 
são expressos em benefícios que elevam 
a qualidade de vida nos centros urbanos 
e contribuem para o enfrentamento de 
questões importantes da população. Po-
rém, o planejamento da mobilidade das 
cidades ainda precisa efetivar uma tran-
sição mais efetiva para incorporar o modo 
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cicloviário em sua agenda e, assim, favo-
recer a expansão e consolidação dos sis-
temas compartilhados. 

Nota-se que, em geral, os sistemas se 
localizam próximos às ciclovias existen-
tes nas cidades. Mas, quanto ao acesso 
ao transporte coletivo de massa, apenas 
o bike Rio tem conexão com mais da me-
tade das estações de trem, metrô, VLT ou 
BRT. Um passo importante para a consoli-
dação dos sistemas de bike sharing como 
modos complementares de fi rst e last 
mile é estar conectado com transporte 
público coletivo. Por esse motivo, o siste-
ma bike Salvador é o que ainda enfrenta 
desafi os para ser integrado  efetivamente 
ao transporte coletivo de alta capacidade 
da capital baiana.

Nos três sistemas, em relação às carac-
terísticas de uso e da dinâmica urbana, 
viagens com mesma estação de origem e 
destino ganharam notável destaque den-
tre os trajetos mais realizados em 2020. 
Viagens com este perfi l já possuíam re-
levância nas análises de 2019, majorita-
riamente em áreas de lazer (orlas e par-
ques). Em 2020, apenas no bike Rio foi 
identifi cado dentre os cinco trajetos mais 
movimentados viagens que não possuem 
essa característica. Além do uso para fi ns 
de lazer, uma hipótese levantada no pre-
sente trabalho é a de que essas viagens 
destacadas em 2020 podem ser relaciona-
das a serviços de delivery realizados por 
entregadores de aplicativos que usam as 
bicicletas do bike Rio. Muitas dessas es-
tações movimentadas encontram-se em 
áreas urbanas densas e com uso misto 
que são locais de alta demanda de entre-
gas.

Ao se observar o histórico desde 2019, 
nota-se que Rio de Janeiro e São Paulo 
não conseguiram retomar os níveis de 
viagens mensais pré-pandemia até o fi -
nal do período analisado.  Após a queda 
brusca dos meses de abril e maio de 2020, 
houve uma retomada tímida até outubro 
do mesmo ano, perdendo força no fi nal 
do ano. 

Salvador, por sua vez, apresenta resul-
tados mais otimistas do que as capitais 
fl uminense e paulista nos dois últimos 
trimestres de 2020. A cidade sofreu mais 
inicialmente, com uma redução maior no 
volume de viagens no trimestre crítico. 
Porém, a partir de agosto, percebe-se um 
aumento mais acentuado de viagens atin-
gindo o pico em outubro de 2020.

Perante o alto potencial expresso pelo 
uso das bicicletas compartilhadas, evi-
dencia-se a necessidade de se tomar ini-
ciativas que incentivem a adesão aos sis-
temas, propiciando a sua consolidação e o 
seu crescimento no contexto das cidades. 
O uso dos sistemas compartilhados deve 
ser visto indiscutivelmente como política 
pública estratégica na infl exão rumo a ci-
dades mais sustentáveis.
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