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RESUMO 

A pesquisa aborda o conceito de micromobilidade e o relaciona aos Sistemas de Bicicletas 

Compartilhadas – SBC, que se mostram cada vez mais presentes no mundo. Atualmente no 

Brasil, quinze capitais já disponibilizam estes serviços, dente elas, Brasília/DF, com 2 sistemas 

em operação: +Bike e Yellow. As particularidades de cada Sistema de Bicicleta Compartilhada 

em operação na capital federal são destacadas, bem como, realizada a comparação entre as 

abrangências geográficas de operação de cada sistema, cujo resultado demonstrou grandes 

similitudes de área de atuação, com pequeno destaque ao apelo turístico dado pelo sistema 

+Bike devido a presença de estações nos parques Asa Delta e Deck Sul, não cobertos pelo 

sistema Yellow. Por último, são apresentadas sugestões para novos estudos referentes aos SBC 

em Brasília. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população mundial, de acordo com previsões das Nações Unidas (2018), atingirá no ano de 

2050 cerca de 9,8 bilhões de pessoas, sendo que atualmente mais da metade são residentes de 

áreas urbanas, podendo-se alcançar em 2050, a razão de dois terços do total.  

Diante da crescente urbanização, expõe-se a necessidade de se pensar em soluções para o 

transporte urbano, com visibilidade às mudanças comportamentais e tecnológicas frente à 

mobilidade individual, dentro de um futuro com maior grau de complexidade para o 

aproveitamento do espaço urbano e devido a novos comportamentos para o uso dos transportes, 

principalmente em se tratando de mobilidade urbana. 

Uma das propostas de solução para a mobilidade urbana correspondem aos sistemas de 

bicicletas compartilhadas – SBC, termo comumente utilizado na língua inglesa, Bike Sharing 
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Systems – BSS, que se multiplicam em todo o mundo como uma forma alternativa para o 

deslocamento das pessoas, principalmente ao nível de micromobilidade, cuja popularidade 

ainda está associada a saúde individual dos praticantes (FISHMAN; WASHINGTON; 

HAWORTH, 2015). 

No Brasil, de acordo com Meddin e Demaio (2019), estes programas abrangem quinze capitais, 

sendo que em Brasília operam duas empresas com sistemas operacionais diferentes, o Sistema 

+ Bike e o Yellow: a primeira, opera pelo sistema dock ou based-station, com estações fixas 

para a retirada e devolução das bicicletas e a outra possui o sistema embarcado à própria 

bicicleta denominada sistema dockless ou Free floating, a princípio, com possibilidade de 

devolução em locais pré-definidos, porém, com flexibilidade de devolução da bicicleta em 

qualquer local desde que dentro da área de operação. 

O objetivo deste artigo é apresentar uma análise de abrangência dos sistemas de bicicletas 

compartilhadas em operação em Brasília considerando-se o conceito de micromobilidade. 

 

2. MICROMOBILIDADE 

 

A Política Nacional de Mobilidade instituída pela Lei Federal nº 12.587/2012 é instrumento da 

política de desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modos de 

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

Município, possuindo como objetivo a contribuição para o acesso universal à cidade, o fomento 

e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e 

diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 

democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. A mobilidade urbana é definida como 

condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano (BRASIL, 

2012). 

Novos conceitos de mobilidade urbana estão associados ao comportamento da mobilidade nos 

SBC, como transporte e tráfego, sendo que em sentido amplo, a mobilidade é o movimento de 

deslocamento de um lugar ao outro, de pessoas ou mercadorias, enquanto que o transporte 

corresponde ao processo de mover pessoas, de forma coletiva ou individual, ou de mercadorias 

com determinado modo de transporte, e, o tráfego se limita a acumulação de transportes 

(VOGEL, 2016). 
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São utilizados índices para representar o comportamento da mobilidade de pessoas a partir da 

medição de viagens realizadas associados a atributos espaciais e temporais, bem como a origem 

e destino da viagem, a rota utilizada, o horário de início e fim da viagem e a duração resultante, 

enquanto que as pesquisas de tráfego medem o comportamento da mobilidade a partir da 

quantidade, distância e viagens realizadas por pessoa, cuja demanda de transporte atendida gera 

tráfego nas redes de infraestrutura de transporte correspondente(RODRIGUE; COMTOIS; 

SLACK, 2013;  VOGEL, 2016). 

Segundo Vogel (2016), o contraste de deslocamento por meio de transporte público ou privado 

apresenta seus prós e contras, bem como pela opção do veículo motorizado ou não e pela 

disponibilidade de infraestrutura, de modo a impor ao usuário a análise de custo e oportunidade 

pela escolha do modo de transporte. 

De acordo com Rodrigue, Comtois e Slack (2013) os principais tipos de movimentos urbanos 

de pessoas podem ser resumidos como pendulares, profissionais, pessoais ou turísticos. Os 

movimentos pendulares são reconhecidos pela necessidade de acesso ao trabalho e retorno a 

moradia; os profissionais são aqueles que objetivam a realização de negócios; os pessoais se 

relacionam ao atendimento a demandas diversas por objetos, serviços ou outros; e, por último, 

os turísticos, que se caracterizam por eventos, lazer, conveniência ou importância 

natural/construída. 

A mobilidade também é uma questão de equidade social, sendo que a zona urbana geralmente 

apresenta maiores opções de transporte público e melhor infraestrutura ao uso privado, no 

entanto, nem sempre resultando em uma mobilidade mais facilitada devido aos frequentes 

congestionamentos, evidenciando a complexa gama de dados e informações a serem 

modeladas, a partir de inúmeras teorias de deslocamento e técnicas de estatística e de 

geolocalização (RODRIGUE; COMTOIS; SLACK, 2013).  

A complexidade nos arranjos de soluções aos problemas de transportes envolvem altas cifras 

de investimentos públicos, sendo que o forte desenvolvimento tecnológico atual estimula o 

aparecimento ou a releitura de formas alternativas ou complementares de deslocamento na 

malha urbana, como por exemplo, a mobilidade compartilhada, que segundo Chang et al. 

(2019) é frequentemente caracterizada como perturbadora, nova, inovadora e emergente, ou 

seja, que ainda carece de maior experimentação.  

Adicionalmente, os espaços urbanos estão pulverizados por centenas ou milhares de pequenos 

veículos leves, em sistema de compartilhamento, disponíveis para locação e uso em pequenos 
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deslocamentos ou período de tempo, geralmente dentro de uma área de cobertura do sistema, 

geralmente bicicletas, patinetes, dentre outros; motorizados, com assistência motora ou não. 

Para esta oferta de soluções de mobilidade direcionada a curta distância é sugerido o nome de 

micromobilidade, que se destina principalmente ao deslocamento realizado na última milha do 

trajeto, que no caso da cidade de São Paulo de convencionou aos deslocamentos de até dois 

quilômetros (RIELLI; SANTOS; NOVAES, 2019). 

Para Chang (2019), a micromobilidade por ser um conceito novo, ainda gera alguma confusão, 

sendo que se propõe a utilização do termo apenas quando se tratar de deslocamento efetuado 

com o uso de microveículos. Dediu (2019), entretanto, relaciona a micromobilidade a grandeza 

da massa útil de uma pessoa, generalizada em 100 kg, e a massa do veículo de transporte, que 

não deve exceder a 5 vezes a carga útil humana, para o deslocamento efetuado por esta pessoa, 

de forma livre e fácil. 

A mobilidade compartilhada satisfaz a demanda das pessoas por conceitos de mobilidade 

inovadores e sustentáveis, combinando tendências sociais e tecnológicas abordadas para 

atender às necessidades de mobilidade atuais, fazendo a ponte entre os modos de transporte 

público e privado, com evidente popularidade devido ao acesso fácil e automatizado permitido 

pelo suporte aos sistemas de informação, com grande sintonia aos deslocamentos de curtas 

distâncias com o uso de veículos leves ou de pequeno porte (VOGEL, 2016). 

Em resumo, tanto o sistema de compartilhamento de veículos quanto o termo micromobilidade 

se mostram em franca experimentação, não se esgotando as múltiplas tentativas de 

uniformização conceitual e de estudos sobre os prós e contras.  

3. OS SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS 

 

Os Sistemas de Bicicletas Compartilhadas – SBC se apresentam em constante evolução, cujo 

princípio básico se traduz disponibilidade de bicicletas por locação, de forma gratuita ou 

onerosa, para deslocamentos baseados em estações fixas, físicas ou virtuais, ou sem estações, a 

depender da tecnologia embarcada no sistema de registro de locação e devolução das bicicletas. 

Os SBC alcançaram abrangência mundial com variabilidade entre os modelos de operação, 

equipamentos e plataformas tecnológicas, embora, a maioria utiliza-se de dispositivos móveis 

e o uso de localização geográfica das bicicletas, com ações constantes de regulação do 

equilíbrio entre a oferta e a demanda dos sistemas. 
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Cada modelo operacional de SBC apresenta especificidades que devem ser avaliadas pelos 

agentes envolvidos na implementação de soluções e políticas de mobilidade urbana, mas, 

segundo Rielli, Santos e Novaes (2019), de acordo com a Tabela 1, é possível relacionar os 

efeitos sobre aspectos econômicos, ambientais e sociais, assim como a facilidade de 

implementação dos SBC. 

Tabela 1 – Especificidades de operação, uso dos ativos e do espaço público dos sistemas de 

Bicicletas Compartilhadas 

 

 

Com base no mapa mundial de bicicletas compartilhadas desenvolvido por Meddin e Demaio 

(2019), em outubro de 2019, cerca de 2.086 cidades no mundo possuíam SBC em operação e 

cerca de 369 cidades tinham o sistema em fase de construção ou planejamento, sendo 

apresentado na Figura 1, uma visão global dos SBC com variação do diâmetro proporcional ao 

número de estações em funcionamento. 
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Figura 1 – Visão global dos Sistemas de Bicicletas Compartilhadas com variação de diâmetros 

equivalentes ao número de estações em cada cidade 

 

Grandes companhias de tecnologia como a Uber, juntamente com a Lyft, buscam definir seu 

espaço também no mercado de mobilidade urbana, paralelamente a uma série de outras startups 

de compartilhamento de bicicletas e scooters, como Lime e Bird, atraindo bilhões de dólares 

em investimentos em capital de risco (FLORIDA, 2019). 

 

4. O COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS NO BRASIL 

 

O crescimento vertiginoso dos serviços comerciais de compartilhamento de bicicletas no 

mundo alcançou o Brasil, e não se limita aos grandes centros urbanos, sendo que a pulverização 

geográfica destes serviços alcança até cidades de pequeno porte, como por exemplo, o 

município de Ipaussu, no estado de São Paulo, com estimativa de 14.971 pessoas para o ano de 

2019 segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) e que de 

acordo com Meddin e Demaio (2019), este sistema foi lançado no ano de 2013 e apresenta 

apenas uma estação de ancoragem com 12 bicicletas. 

Conforme dados de Meddin e Demaio (2019), em outubro de 2019, conforme a Tabela 2 havia 

quinze capitais brasileiras, dentre elas, Brasília e outras dez cidades, já apresentam disponíveis 

este sistema de compartilhamento de bicicletas, sendo 580 estações fixas com 6148 bicicletas 

do tipo dock e 4060 bicicletas do tipo dockless, sendo que a maior disponibilidade se encontra 
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no município de São Paulo, com mais de um quarto do total nacional e com destaque para a 

empresa Yellow com quase 40% das bicicletas disponíveis. 

 

Tabela 2 – Sistemas de Bicicletas Compartilhadas no Brasil 

 

 

 

Infelizmente a regulamentação, planejamento ou avaliação dos impactos dos programas de 

compartilhamento de bicicletas não acompanha o ritmo acelerado de disponibilização de novas 

bicicletas ao mercado, e paralelamente, o número de novos usuários se acumula 

extraordinariamente.  

 

5. SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS EM BRASÍLIA 
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O sistema de compartilhamento de bicicletas na capital federal brasileira, segundo a Secretaria 

de Transporte e Mobilidade do Governo do Distrito Federal – SEMOB (2019), teve início de 

operação em agosto de 2016, com a formalização do Termo de Cooperação nº 01/2016, em uma 

iniciativa intitulada de +Bike, que previa 400 bicicletas compartilhadas em um total de 40 

estações, sendo que atualmente, conforme a Figura 2, estão distribuídas geograficamente em 50 

estações. 

 

 

Figura 2 – Distribuição geográfica do Sistema de Bicicletas Compartilhadas +Bike, em 

Brasília 

Os objetivos do +BIKE, de acordo com a SEMOB (2019), visam à introdução da bicicleta como 

modal de transporte público, saudável e não poluente, com o fomento a atividades físicas pelos 

usuários e paralelamente com a redução de engarrafamentos e diminuição da poluição nas áreas 

centrais da cidade, e por último, promover a humanização do ambiente urbano e a 

responsabilidade social das pessoas. 

Em Janeiro de 2019, de acordo com o portal do Correio Braziliense (2019), outra opção de SBC 

foi inserida nos mercados de Brasília e da região administrativa de Águas Claras do Distrito 

Federal, pela empresa Yellow, que oferece também a locação de patinetes elétricos, sendo 

colocadas à disposição dos usuários cadastrados cerca de 350 bicicletas embarcadas com o 

sistema dockless e 50 patinetes compartilhados em uma área interna de circulação de 19 km².  

De acordo com o portal DESTAK (2019), o diretor de relações governamentais da empresa 

Yellow afirma que Brasília comporta um mercado de 5.000 bicicletas compartilhadas e para a 

escolha da empresa em ingressar no mercado brasiliense considerou-se a vocação de cidade 
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para o lazer - parques diversos, pelo Eixão do Lazer, dentre outros - e pela aposta na utilização 

das bicicletas como integração entre os outros modais de transporte. 

As regras para o uso das bicicletas compartilhadas dos sistemas +Bike e Yellow em Brasília 

são apresentados na Tabela 3, considerando-se a forma de contratação, valores, validade do 

passe/crédito e eventuais taxas adicionais. 

 

Tabela 3. Custos de utilização do Yellow e do +Bike , em Brasília  

 

 

 

Pela análise dos termos de uso dos SBC em operação em Brasília, o sistema dock e dockless 

apresentam equivalência de custo apenas nos primeiros 45 minutos de locação, ou seja, 1 passe 
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diário do +Bike e 3 créditos Yellow, ao custo de R$3,00, conforme Tabela 4. A partir então, o 

sistema dock se mostra mais econômico, o que apenas para fins de comparação, ao se analisar 

um circuito turístico, composto por 4 horas e respectivas premissas de operação, têm-se: 

 

Tabela 4. Comparativo de custo para uso ininterrupto de 4 horas entre os SBC em Brasília 

 

A partir da localização georreferenciada de cada estação do SBC +Bike foi realizada uma 

projeção em círculo, buffer de ponto, forme Figura 3, correspondendo a um deslocamento 

paradigma que permita interligar as estações ou mesmo permitir um trajeto de ida e volta dentro 

do prazo de 60 minutos, naquilo que se convencionou denominar lastmile (última milha), ou 

trechos finais de viagem com deslocamentos até dois quilômetros, de forma a se desconsiderar 

qualquer aplicação de taxa adicional por uso. 

 

 

Figura 3 – Abrangência do SBC + Bike com Buffer de 2000 metros 

 

Sistema de Bicicletas 

Compartilhadas SBC

Forma de contratação

(4 horas de uso ininterrupto)
Custo

Tempo 

efetivo de 

uso

Passe Diário 3,00R$          3h15min

16 Créditos Yellow (Fração de 15 minutos)  R$        16,00 4 horas
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Para o sistema da Yellow, considerou-se a sua área de atuação uma projeção a partir de sua 

poligonal, buffer de polígono também com 2000 metros de distância, conforme Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Abrangência do SBC Yellow com Buffer de 2000 metros 

 

A partir da sobreposição das projeções buffers de 2 quilômetros para o +Bike e o Yellow, 

permite-se inferir que ambos os sistemas se mostram bastantes similares em termos de área de 

abrangência, conforme a Figura 5. 
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Figura 5 – Sobreposição das áreas de atuação do +Bike e Yellow com Buffer de 2000 metros 

 

Conta a favor do SBC dockless uma abrangência na região sudoeste de Brasília, considerando-

se o final do Parque da Cidade, o Cemitério Campo da Esperança e arredores, enquanto que ao 

sul, o sistema dock da +Bike se destaca, em certa exclusividade pela abrangência das estações 

nº 25,48, 500 e 501, atendendo aos pontos turísticos Asa Delta e Deck Sul, inclusive com 

disponibilidade para bicicletas compartilhadas destinadas às crianças, conforme a Tabela 5 e a 

Figura 5. 

 

Tabela 5 – Estações do SBC +Bike com baixa cobertura pela Yellow com Buffer de 2000 

metros

 

ID Localização Latitude Longitude Referência

25 Deck Sul -15.838.091 -47.902.804 Parque Deck Sul, em frente ao estacionamento e a academia ao ar livre

48 Parque Asa Delta -15.836.063 -47.862.506 Parque da Asa Delta, na via interna de circulação

500 Deck Sul Kids -15.837.914 -47.902.696 Parque Deck Sul, em frente ao estacionamento e a academia ao ar livre

501 Parque da Asa Delta Kids -15.835.966 -47.862.360 Parque da Asa Delta, na via interna de circulação
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Caso o prazo de uso dos sistemas não fosse considerado relevante, ambos os sistemas se 

mostram cobertos em área de abrangência em relação ao seu concorrente, salvo no caso da 

região do Parque Asa Delta, estações nº 48 e 501, cuja preferência natural de escolha de SBC 

pelo usuário se daria ao +Bike, pois, se encontra na margem oposta do Lago Paranoá, tornando 

a alternativa de escolha da Yellow, desgastante física e economicamente inviável. 

 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com o crescimento populacional urbano e consequente a ampliação dos desafios 

na mobilidade das pessoas vem impulsionando experimentações de novos comportamentos 

sociais.  

Os sistemas de bicicletas compartilhadas apresentam-se como uma solução pretensiosa para os 

problemas de mobilidade urbana e à saúde física, embora, possa apresentar outros pontos 

controversos que devem ser debatidos, como a propensão a comportamentos de vandalismo e 

gentrificação, por exemplo. 

A fim de proporcionar mais elementos à discussão, este estudo apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a micromobilidade e sobre os sistemas de bicicletas compartilhadas com 

foco na situação atual em Brasília. 

Pelo estudo verificou-se que os dois Sistemas de Bicicletas Compartilhas, + Bike e Yellow, 

apresentam basicamente a mesma abrangência geográfica, ficando a favor do SBC dockless 

uma abrangência na região sudoeste de Brasília, considerando-se o final do Parque da Cidade, 

o Cemitério Campo da Esperança e arredores, enquanto que ao sul, o sistema dock da +Bike se 

destaca, em certa exclusividade pela abrangência das estações que apresentam maior apelo 

turístico como Asa Delta e Deck Sul, inclusive com disponibilidade para bicicletas 

compartilhadas destinadas às crianças. 

De modo a ampliar a discussão, como recomendação de trabalhos futuros, vislumbra-se outros 

estudos que possam estabelecer os itinerários das bicicletas, com verificação das suas origens 

e destinos, a fim de pautar métodos de regulação entre a oferta e demanda. 

Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o 

comportamento de uso das bicicletas, em relação as distâncias percorridas, velocidades médias 

de uso nas SBC de Brasília, definição das principais variáveis de restrição ao uso das bicicletas, 

a pegada ecológica da fabricação e operação das bicicletas compartilhadas, dentre outros. 
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