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RESENHA: O sistema Bikesampa é o resultado de parceria entre a Prefeitura 
de São Paulo e a iniciativa privada para a implantação de um sistema de 
bicicletas comunitárias. Visa oferecer à cidade de São Paulo opção de 
transporte sustentável e não poluente, para trajetos curtos internos ou 
integrados à rede de transporte público. 

PALAVRAS-CHAVE: Transporte Sustentável; Bicicletas Comunitárias; 
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INTRODUÇÃO: O sistema de compartilhamento de bicicletas conhecido 
mundialmente como “Bike Sharing” chegou ao Brasil em 2011 no Rio de 
Janeiro (Bike Samba), através de parceria entre iniciativa privada e poder 
público, representado por prefeituras municipais. Além do Rio de Janeiro, 
atualmente o sistema está operando em outras cidades como Sorocaba 
(Integra Bike), São Caetano (Sanca Bike), Campinas ( Viva Bike), 
Florianópolis., Gramado, Porto Alegre, entre outras.   

Na Cidade de São Paulo, este sistema, conhecido pelo nome de Bike Sampa, 
encontra-se em pleno  funcionamento, e conta atualmente com quase 100 
estações de bicicleta, dotadas de dez bicicletas cada.  Elas oferecem à 
população, uma opção de transporte sustentável e não poluente, priorizadas 
para pequenos deslocamentos internos, integrados às redes de transporte 
público. Para garantir este objetivo não há cobrança de tarifa pela primeira 
meia hora, ultrapassando este período o usuário paga R$ 5,00 a cada meia 
hora de uso. 

As estações do Bike Sampa situadas, majoritariamente em vagas 
anteriormente destinadas a estacionamento, e dispostas distantes entre si em 
500 metros, demandou o desenvolvimento de sinalização viária para a própria 
estação e a criação de uma rede de ciclorrotas nas áreas onde foram 
implantadas. Ambas as sinalizações tiveram por objetivo garantir a integridade 
do sistema e de seu usuário.  A pesquisas sobre utilização do Bikesampa 
apontaram o sucesso do sistema que apresentou duas utilizações distintas e 
bem definidas.  Durante a semana uso utilitário e no final de semana para lazer 
e prática de exercício físico. 
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DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÃO E RESULTADOS: A busca de formas de 
transportes alternativos não motorizados tem sido uma constante nas políticas 
públicas das grandes metrópoles, com ênfase ao uso da bicicleta para 
deslocamentos de até cinco quilômetros.  A Secretaria Municipal de 
Transportes da de São Paulo, através  da Companhia de Engenharia de 
Tráfego, tem investido na intensificação do uso da bicicleta como modo de 
transporte cotidiano e intensificado a implantação de infraestrutura cicloviária 
no Município de São Paulo.  

A dimensão de uma metrópole como São Paulo impossibilita estruturar, a curto 
prazo, uma rede cicloviária que atenda todas as regiões da cidade.  Assim 
optou-se por iniciar a implantação de uma rede cicloviária paulistana nas 
regiões da cidade onde se registrou o maior número de viagens de bicicleta, 
situadas nas áreas de periferia.  Portanto os bairros mais centrais não seriam 
contemplados por infraestrutura cicloviária neste primeiro momento.   

Na mesma época a Companhia de Engenharia de Tráfego foi procurada por 
uma empresa privada para implantar um sistema de bicicletas públicas, 
conhecido mundialmente como Bikesharing, em  área composta por 9 bairros 
de contorno do Parque do Ibirapuera, (Mapa 1) um dos principais da cidade e 
situado praticamente no miolo do Centro Expandido.  Esta proposta foi 
imediatamente aceita e foi muito bem finda por caracterizar uma ótima 
oportunidade para consolidar a utilização da bicicleta em região da cidade não 
contemplada pelos primeiros planos, com a dotação de uma moderna 
infraestrutura cicloviária de caráter definitivo. Assim foram implantadas, desde 
maio de 2012, noventa e seis estações de aluguel de bicicleta com dez 
bicicletas cada uma, todas situadas em locais estratégicos vinculados a eixos 
de transportes e  pólos de interesse ciclístico. 

 

                            Mapa 1 – Área de implantação do BikeSampa Fase 1  

                       Fonte:  Samba / CEBRAP  
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Entretanto, nas cidades onde este programa foi implantado anteriormente, as 
condições diferiam, em muito, da realidade urbana de São Paulo.  Isto tornou 
necessária a adoção de algumas adequações ao próprio sistema e na rede 
viária, com o objetivo de  possibilitar não só a integridade das  estações em si 
mas que elas pudessem se conectar através de uma rede de ciclorrotas, de 
forma a  garantir condições de segurança requeridas pela vulnerabilidade do 
ciclista, além de se articularem às demais rotas de bicicletas e outras tipologias 
de infraestrutura cicloviária de circulação existentes e previstas na cidade. 

A seleção dos locais foi realizada preliminarmente pela empresa responsável 
pelo sistema de bicicletas, contratada pelo patrocinador. Estes locais foram 
avaliados e validados pela CET, levando em conta além do enfoque principal 
que é a integração com os modais de transporte público, o interesse ciclístico, 
a segurança do usuário do sistema e a dos demais usuários da via, a insolação 
disponível, já que o sistema é movido a energia solar, e as interferências 
presentes que pudessem comprometer a implantação da estação, tais como 
mobiliário urbano, e tampas de solo.  

Após a definição do local foi necessário que a CET desenvolvesse sinalização 
de segurança para garantir a visualização do equipamento nos horários 
noturnos, evitando possíveis acidentes veiculares quando não houver veículos 
estacionados (Fotos 1 e 2), já que a grande maioria das estações foi 
implantada em vagas anteriormente destinadas ao estacionamento de 
veículos.  Esta sinalização é composta por elementos de sinalização horizontal 
delimitando a estação com fundo azul, borda e narizes delimitatórios em 
branco.  A sinalização vertical é composta por sinalização regulamentando o 
local para estacionamento de bicicletas e elementos balizadores junto aos 
limites da vaga dotados de películas refletivas visíveis nos horários noturnos. 

     

                  Foto 1 e Foto 2  - Estações do Bikesampa implantadas com sinalização vertical e 
               Horizontal desenvolvida pela CET 

               Foto: Arquivo DCL / CET 

Complementando o sistema de transporte por bicicletas compartilhadas, 
também visando a segurança de seus usuários, as áreas onde estão situadas 
as estações do Sistema de Bicicletas Compartilhadas Bikesampa foram 
dotadas com ciclorrotas  conectando as estações através de trajetos que 
proporcionassem maior segurança aos ciclistas, uma vez que a sinalização da 
ciclorrota é composta por marcas de bicicletas na pista e placas advertindo os 
motoristas da maior presença de bicicletas na via.  Estas ciclorrotas foram 
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definidas a partir de caminhos já consagrados por ciclistas e mapeados para a 
prefeitura de São Paulo pelo Instituto CEBRAP.  

A inscrição do usuário ocorreu, a princípio, através do cadastramento via 
internet em site específico do operador do Sistema Bikesampa, mediante 
depósito caução de R$10,00, via cartão de crédito, para cobrir multas 
eventuais decorrentes da utilização do sistema além do período gratuito.  Com 
a ampliação do sistema e a diretriz da atual administração municipal de integrá-
lo à tarifa dos sistemas de transporte coletivo, algumas das estações de 
bicicletas passaram a operar com o Bilhete Único. Inicialmente em operação 
nas estações Shopping Eldorado, Metrô Santa Cruz e Trianon, tem previsão de 
ampliação para todas as estações até o final deste ano. 

O período de um pouco mais de um ano de funcionamento do Bikesampa foi  
suficiente para consolidá-lo como alternativa de mobilidade para viagens curtas  
complementares aos sistemas de transporte ou pequenos deslocamentos  
internos e entre bairros vizinhos.  Apesar de não ter sido planejado para esta 
finalidade, tem sido procurado para o lazer aos finais de semana.  Um estudo 
sobre as características do sistema Bikesampa e de hábitos de seu usuário foi 
encomendado pela empresa patrocinadora junto ao Instituto CEBRAP – Centro 
Brasileiro de Planejamento.  Alguns dos resultados mais notáveis estão aqui 
apresentados. 

O primeiro deles refere-se ao  uso do sistema Bikesampa ao longo dos horários 
do dia.  Os resultados mostram que nos dias úteis os horários de maior 
incidência concentram se nos mesmos horários de pico da manhã e da tarde 
do tráfego motorizado, com menor intensidade no horário do almoço.  Já aos 
finais de semana, a maior concentração de viagens ocorre no meio do dia  em 
faixa horária em tendência de subida até o horário do almoço, passando a 
decrescer depois. Os Gráficos 1 e 2, baseados em dados retirados do registro 
de retiradas refere-se ao  período de maio até outubro de 2012. 
 

   

      Gráfico 1 e 2: Porcentagem de viagens de estações do Bikesampa  nos dias úteis (Gráfico 1)  e  
      finais de  semana (Gráfico 2) – período de 22 de maio a 18 de outubro 

      Fonte: Samba – elaboração CEBRAP 

Outro dado apontado pela pesquisa refere-se à vocação das estações em 
relação ao transporte ou lazer a partir da maior retirada de bicicletas em dias 
úteis ou aos finais de semana.  As estações mais próximas aos eixos de 
transporte tem maior retirada nos dias úteis e as estações mais próximas aos 
polos de lazer aos finais de semana, conforme indicado nas Figuras 1 e 2.. 
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                 Figura 1 – Número de viagens com retirada e devolução na mesma estação, dia útil 

              Fonte: Samba – elaboração CEBRAP 

 

                   

              Figura 2 – N~umero de viagens com retirada e devolução na mesma estação, fim semana 

              Fonte: Samba – elaboração CEBRAP 

 

CONCLUSÕES : Pode ser concluído que como projeto piloto de  sistema de 

bicicletas compartilhadas no Município de São Paulo, o Bikesampa tem sido 

bem sucedido, já possuindo um número expressivo de usuários, ainda mais 

com o uso do Bilhete Único, e o número médio de retiradas por estação 

encontra-se entre 2 a 4 retiradas por dia.   

Sob o ponto de vista de segurança, a sinalização desenvolvida para garantir a 

visibilidade da estação tem tido resultado pois até o momento das 96 estações 

implantadas apenas duas sofreram danos maiores.  Quanto à segurança do 

ciclista usuário, não há até o momento registro de acidentes com vítimas ou 

fatais, tendo certamente contribuído para isso a adequada localização das 
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estações em vias menos movimentadas e sem a presença de veículos grandes 

como ônibus e caminhões. 

Como resultado desta aceitação, está sendo consolidada a ampliação do 

Sistema Bikesampa com previsão de implantação de mais 200 estações de 

aluguel de bicicleta  até o final deste ano nos bairros centrais e da região leste 

do Município de São Paulo, consolidando o sistema como alternativa de 

transporte para viagens de extensão compatível ao uso da bicicleta. 
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