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RESENHA 

Apresentação da experiência de Sorocaba-SP com a implantação de um sistema de bicicletas públicas 
disponibilizadas para a utilização gratuita pela população, como um novo modal facilitador para a integração 
com os outros sistemas de transportes.  

 

PALAVRAS-CHAVE   Bicicletas Públicas 

Apresentação da experiência de Sorocaba-SP com a implantação de um sistema de bicicletas públicas 

 

INTRODUÇÃO  

Caracterização Geral 
 
O município de Sorocaba está situado na região sudeste do Estado de São Paulo, a aproximadamente 90 km 
da capital. Sorocaba é sede de Região de Governo e conta com aproximadamente 610.000 habitantes. 
 
A empresa pública “URBES – Trânsito e Transportes” é a gerenciadora do Trânsito e do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano da cidade de Sorocaba / SP. 
 
 
Sistema Cicloviário de Sorocaba 
 
 
Governo Municipal de Sorocaba com o objetivo de desenvolver uma política pública incentivadora à 
modalidade sustentável investe desde 2005 na implantação de uma estrutura cicloviária, que foi prevista em 
seu Plano Cicloviário com três fases distintas de atuação no primeiro ciclo de investimentos:  
 
a) Primeira Fase: implantação da Infraestrutura Cicloviária, composta por Rede de ciclovias, 
ciclofaixas, paracilos, bicicletários e outros, interligada ao sistema público de transportes urbano; 
 
b) Segunda Fase: implantação de um programa municipal permanente de apoio e incentivo ao uso da 
bicicleta; 
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c) Terceira Fase: disponibilização de um Sistema de Bicicletas Públicas para uso da população de 
forma gratuita. 
 
Com a execução da primeira fase do Plano Cicloviário, Sorocaba recebeu uma Infraestrutura Cicloviária 
composta por uma rede com mais de 106 km de ciclovias, ciclofaixas e faixas exclusivas compartilhadas, 
localizadas nas principais vias do sistema viário municipal, que interligam todas as regiões da cidade. 
Também foram implantados dispositivos de apoio ao estacionamento de bicicletas com mais de 40 paraciclos 
e nove bicicletários, posicionados em áreas de interesse a mobilidade urbana, facilitando a integração dos 
ciclistas com o sistema de transporte público.  
 
Na segunda fase, foi criado um programa municipal que tem como objetivo incentivar a população a utilização 
da bicicleta como veiculo de locomoção diária, que atua em todos os segmentos sociais por meio de ações 
pontuais de impacto e de caráter permanente, estabelecidas em calendário anual de eventos. O programa 
tem como foco a abordagem de questões comportamentais e educativas em seus eventos. 
 
Encerrando o ciclo de investimentos, na terceira fase do Plano Cicloviário foi prevista medida complementar 
caracterizada pela implantação de um sistema de bicicletas públicas, disponibilizado à população por meio de 
rede com estações de bicicletas de autoatendimento. 
 
Nesse sentido, um estudo técnico de viabilidade foi elaborado considerando as características locais para 
definição do melhor modelo operacional, detalhes das estações e das bicicletas, área da cidade com potencial 
de demanda de utilização, cronogramas físico e financeiro. 
 
Com base nos resultados obtidos no estudo de viabilidade, deu-se a contratação de empresa especializada 
para instalação, operação e manutenção do sistema, onde os detalhes e experiência seguem apresentados 
neste trabalho. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO - PROPOSIÇÕES 
 
Caracterização do Sistema de Bicicletas Públicas 
 

O sistema de transporte por bicicletas públicas de Sorocaba foi denominado de “INTEGRABIKE” e tem como 
característica básica disponibilizar bicicletas para o uso público, distribuídas em área de interesse à 
mobilidade urbana, facilitando a integração com o transporte coletivo em locais de alta demanda de atração 
de usuários. 

 

Foi desenvolvido para a utilização exclusiva com um dos cartões válidos do sistema de transporte coletivo de 
Sorocaba. 

 

O INTEGRABIKE é constituído por uma rede de 19 (dezenove) estações de bicicletas (152 bicicletas) e de 
logística de gestão e operação que garante a eficiência dos serviços e segurança dos usuários, com as 
seguintes características:  

 
Estação de Bicicletas: infraestrutura para o estacionamento e a disponibilização das bicicletas, 
composta de terminal com monitor para interatividade dos usuários, painel de informações, dispositivo 
eletrônico para o travamento e a liberação das bicicletas, microprocessador gerenciador das 
operações, conjunto de alimentação de energia e de transmissão de dados.  
  
Bicicleta: as bicicletas são constituídas de características especiais e ficam estacionadas nas vagas 
das estações, disponibilizadas para utilização dos usuários. 
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Unidade Central de Controle: responsável pelo controle da disponibilização e recepção das 
bicicletas, bem como dos recursos tecnológicos necessários para o autoatendimento dos usuários. 
 
Unidade Operacional: responsável pela coleta, abastecimento, distribuição e substituição das 
bicicletas nas estações, bem como a prestação dos serviços de limpeza, conservação e manutenção.  
 
Gestão do Sistema: Conjunto de Softwares, equipamentos e processos para gerir o funcionamento da 
operação da rede de estações de bicicletas, suas atividades de operação e supervisão, 
cadastramento, interface com os sistemas eletrônicos envolvidos (internet, redes informatizadas e 
outros), suporte ao usuário, estatísticas de uso, registro e acompanhamento de ocorrências gerais e 
reclamações.  
 
 
 
Localização das Estações de Bicicletas do INTEGRABIKE:  
 
 
 
ESTAÇÃO 
     

LOCALIZAÇÃO 

 
Nº DE BICICLETAS/ 
ESTAÇÃO    

 

1 Praça Nove de Julho 08 
2 Praça Frei Baraúna 08 
3 Praça Carlos de Campos 08 
4 Praça Central Coronel Fernando Prestes 08 
5 Rua XV de Novembro x Rua Barão do Rio 

Branco (extremidade sul do boulevard) 
08 

6 Praça Arthur Fajardo (Canhão) 08 
7 Rua Leopoldo Machado x Rua XV de 

Novembro 
08 

8 Praça do Rosario 08 
9 Av. Dr. Álvaro Soares x Rua Barão do Rio 

Branco (extremidade do norte boulevard) 
08 

10 Praça do Relógio – Mercado Municipal 08 
11 Praça da Bandeira 08 
12 Praça Adolpho Hanickel 08 
13 Área de Transferência - Ipanema 08 
14 Área de Transferência - Itavuvu 08 
15 Vila Angélica x Av. Ipanema 08 
16 Av. Dom Aguirre ( prox. Poupatempo) 08 
17 Av. Dom Aguirre ( prox. Ponte Pinga-pinga) 08 
18 Av. Dom Aguirre x Parque das Águas  08 
19 Biblioteca Municipal  08 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas das Estações de  Bicicletas: 
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As  estações de bicicletas foram projetadas com dimensões reduzidas e atuam como mobiliários 
urbanos, adequados aos espaços definidos para cada localização. Contam com terminais para 
autoatendimento do usuário e sistema de acoplamento das bicicletas, com as seguintes 
características: 

 
 

 
a) A estrutura principal conta com 12 (doze) vagas para o estacionamento de bicicletas, sendo 8 

(oito) vagas com bicicletas e 4 (quatro) vagas livres para facilitar a rotatividade; 
 

b) Permite o remanejamento e reinstalação com facilidade; 
 

c) Terminal com monitor para permitir o autoatendimento e interação do usuário  e dispositivo de 
interface para de leitura de cartão smartcard (cartão do transporte coletivo); 
 

d) Material adequado e resistente as intempéries; 
 

e) Gabinete com microprocessador e bateria de alimentação; 
 

f) Totem com informações gráficas (identificação da estação, mapa de localização das demais 
estações, e instruções de uso); 
 

g) Barra de travamento geral para a liberação e a devolução das bicicletas, que possibilitam: 
 

i. Liberação individualizada das bicicletas, eleita pela preferência dos usuários; 
ii. Devolução das bicicletas mesmo nos momentos inoperante ou com a estação 

desligada;  
iii. Sinal indicativo da situação das bicicletas (livre ou em uso); 
iv. Leitores de Rf-Id (identificador por radio frequência) para identificação das bicicletas 

conectadas; 
 

h) Sistema de alimentação por energia solar;  
 

i) Dispositivo de conexão com a Unidade Central de Controle através de link de transmissão de 
dados on line, para permitir o monitoramento remoto da estação, o acompanhamento da 
ocupação pelas bicicletas, informação precisa do número de identificação de cada bicicleta 
conectada, inclusive a referida posição na estação; 
 

Características Básicas das Bicicletas: 
 
 
As Bicicletas possuem as seguintes características básicas:  
 

a) Quadro anatômico, numerado e com design especifico, ajustado ao uso universal da maioria da 
população; 
 

b) Peso de 20 (vinte) kg; 
 

c) Selim (Assento) anatômico com material resistente, dispositivo antifurto e com sistema para 
ajuste de altura; 

 

d) Câmbio manual com mínimo 7 (sete) marchas; 
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e) Guidom emborrachado; 
 

f) Suporte para abrigar artigos pessoais posicionado na frente de bicicleta;  
 
g) Sistema de proteção contra a retirada das rodas; 
 
h) Equipamento identificador por Rádio Frequência (RF-ID) que permita fazer a exata identificação 
da Bicicleta na estação por meio eletrônico; 
 
i) Sistema que permita o travamento das bicicletas junto à estação bem como a sua liberação 
automática pelo usuário autorizado; 
 
j) Painel para exibição de mídia móvel, localizado nas laterais das rodas da bicicleta, que 
preservam o seu design e minimizem atritos aerodinâmicos, podendo ser facilmente substituído 
quando houver troca de material publicitário, sem a necessidade de fazer retirada das rodas das 
bicicletas; 
 
k) Paralamas dianteiro e traseiro; 
 
l) Dispositivo protetor da coroa, corrente e catraca;  
 
m)  Freios dianteiro e traseiro, com os manetes posicionados no guidom, de fácil manejo e 
resistentes às quedas e intempéries; 
 
n) Pneus voltados à utilização em meio urbano, certificados pelo INMETRO-  Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 
 
o) Aro de vinte polegadas; 
 
p) Dotadas de equipamentos de segurança obrigatórios conforme Resolução nº46/98 do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN: 
 

I - Espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidom; 
II - Campainha; 
III - Sinalização Noturna.  

 
 
 
 

Sistemas de Controle e Gestão 
 

A utilização das bicicletas no INTEGRABIKE é acessível a todas as pessoas possuidoras de cartões 
do sistema de transporte coletivo de Sorocaba. 
 
Os usuários interessados são recadastrados e concordam em atender as exigências formais e os 
critérios previstos em regulamento de uso estabelecido pela Urbes, onde são esclarecidos os 
procedimentos, condições, direitos e deveres para o uso das bicicletas. 
 
 
 
Retirada da Bicicleta da estação para o uso: 
 
a) O monitor da estação reconhece o cartão do transporte coletivo, através da sua aproximação no 

leitor identificador do terminal e iniciar os procedimentos operacionais para a utilização das 
bicicletas; 
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b) Há indicação no painel do monitor qual a posição da bicicleta que será liberada;  
 
c) Inicia o controle do tempo de utilização das bicicletas, estabelecido de forma gratuita em até 1 

(uma) hora de uso.  
 

  
Devolução da Bicicleta na estação 
 
a) Possibilita ao usuário a devolução da bicicleta na mesma estação onde houve a retirada ou em 

qualquer outra estação, desde que haja uma posição livre. 
 

b) Há disponibilizado um número de telefone para um chamado para assistência técnica e/ou 
atendimento em campo caso ocorra algum problema na devolução, ou o usuário não consiga 
travar a bicicleta na estação. 

 
c) O monitor do painel Informa ao usuário que ele completou o travamento da bicicleta. 
 
  
 
Não Devolução da bicicleta em 24 horas 
 

O sistema bloqueia o cartão do usuário no caso de não devolução da bicicleta no período de 24h da 
sua retirada, e informa que ao usuário que deverá devolver a bicicleta imediatamente, sob pena de 
arcar com medidas judiciais para reintegração da mesma, previstas no regulamento do uso.  

 
 
Roubo da Bicicleta 
No caso no caso de roubo da bicicleta em posse do usuário, o mesmo deverá avisar imediatamente a 
central de operação e registrar um boletim de ocorrência na delegacia de policia mais próxima.  
 
A não adoção deste procedimento no caso de roubo implicará na aplicação das medidas previstas  no 
regulamento do uso. 
 
 
Danos Provocados a Bicicleta 
Em caso de devolução da bicicleta com algum dano físico ou mecânico, a empresa contratada  poderá 
cobrar o valor correspondente aos custos de reparação da bicicleta ao usuário, previsto no 
regulamento de uso. 
 
 
 

 
CONCLUSÔES  
 
 
A determinação do uso do cartão do sistema de transporte urbano para o INTEGRBIKE possibilitará uma 
gestão mais precisa do sistema, visto que o usuário cadastrado terá seus deslocamentos registrados, 
proporcionando análises das demandas de utilização das bicicletas, dos usos das estações, da integração 
entre os dois sistemas entre outros. 
 
Mesmo considerando que o INTEGRABIKE encontra-se em fase de adaptação (doze meses de 
funcionamento), alguns dados expressivos já foram registrados: 
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INTEGRABIKE                                 (dados maio/2013) 
 
Usuários cadastrados no sistema 
 

 
12.000 

 
Deslocamentos de bicicletas (viagem completada em até 1 hora) 
 

 
130.000 

 
Percentual dos deslocamentos integrados com o sistema de 
transporte coletivo 

 
24% 

 
Índice de depredação 

Nulo (somente 3 
ocorrências registradas 
desde inauguração) 

  
 
Desta forma a URBES – Trânsito e Transportes, gerenciadora do Sistema de Transporte Coletivo da cidade 
de Sorocaba/SP busca incentivar a mobilidade urbana sustentável e melhorar a qualidade dos serviços em 
atendimento às diretrizes da Lei de Mobilidade Urbana.  


