
INTEGRAÇÃO MODAL 
E USO DE DADOS



População
2,6 milhões – 5ª cidade do Brasil

Área
314 km²

Densidade 
8.290 hab./km² [1ª  do Brasil]

Frota Veicular
1,1 milhões de veículos

Malha viária
~ 4,000 km

Emissões CO2
5.139.514 toneladas
[61% do setor do transporte]

FORTALEZA, BRASIL

Fortaleza



Divisão Modal em Fortaleza

 5% dos deslocamentos.
 são realizados de bicicleta.

Fonte: Pesquisa Origem Destino Domiciliar 2019



A política da bicicleta de Fortaleza é 
baseada em duas principais dimensões

malha cicloviária e 
paraciclos 4 diferentes sistemas

infraestrutura bicicletas 
compartilhadas



.expansão da. 
.rede cicloviária.

48% dos habitantes de 
Fortaleza moram há, no 
máximo, 300 metros de 

uma infraestrutura 
cicloviária, o maior 

parcentual entre as 
capitais brasileiras

crescimento de 352%
em 7 anos

68 km

307,5 km

jan/2013 ago/2020



evolução do acesso à 
infraestrutura cicloviária    

população morando em 
até 300 metros de 
infraestrutura cicloviária

2013 201913% 48%













sistemas de bicicletas compartilhadas
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sistemas de bicicletas compartilhadas

Bicicletar. .Bicicleta. 
.Integrada.

.Mini. 
.Bicicletar.

.Bicicletar. 
.Corporativo.principal 

sistema sistema integrado com 
transporte público

sistema para 
crianças

sistema 
corporativo

orientados também para 
atender à integração com 

transporte público



.bicicletar.
É o sistema regular de 
compartilhamento de 

bicicletas. Tem 140 
estações. Está em 

expansão de 80 para 
210 estações utilizando 

recursos públicos



.bicicletar.
Para usuários do 

sistema de transporte 
público a utilização do 

Bicicletar é gratuita 
com o cartão 

transporte 



.bicicletar.
Estações locadas 

prioritariamente como 
transporte, próximo à 

pontos de parada muito 
demandados 



das viagens do Bicicletar são 
integradas com transporte público22%



.quem integra no Bicicletar?.

homens (67%)
até 35 anos (81%)
baixa escolaridade (ensino médio 38%)
até 3 salários (74%)
empregado (56%)
s/ veículo motorizado (76%)



.características da viagem.

Motivo trabalho (60%)
Pedalam até 4,5 km (79%)



.processo de transição.

.renovação das 80 
estações existentes

 
-  

.130 novas estações 
integrada com o 

sistema existente.

 
-  



.processo licitatório.

130
+

estações 
financiadas pela 

prefeitura

80
estações através 

de patrocínio

210
estações no 

sistema

=



.130 novas.

.80 existentes.





O terceiro sistema em número 
de estações e o primeiro em 

número de estações por 
habitantes e por área no Brasil



Está em 7 terminais de 
integração. É um sistema 

de compartilhamento 
voltado para a integração 
com o transporte público 

e permite o usuário 
passar até 14 horas com a 

bicicleta

.bicicleta. 

.integrada.



O sistema foi 
pensado também como 

forma de atender a 
demanda de grupos de 
baixa renda que vivem 

distante da área central 
de Fortaleza

.bicicleta. 

.integrada.



53% 

das viagens do 
Bicicleta Integrada 

são integradas com 
transporte público

xxx



.quem integra no 
Bicicleta Integrada?.

homens (79%)
até 35 anos (52%)
baixa escolaridade (ensino médio 64%)
até 3 salários (97%)
empregado (62%)
s/ veículo motorizado (86%)



O Sistema Bicicleta Integrada será 
licitado novamente e passará por
uma renovação para incorporar 
novos serviços e se modernizar



.Bicicleta Integrada
Modelo atual

 
-  

.Bicicletários nos
terminais

 
-  

+

novo conceito



novo conceito

+

BICICLETA
COMPARTILHADA

BICICLETÁRIOS EM ESTRUTURA 
DE CONTAINER



Um local para guarda segura de 
bicicletas aberto ao público 

com bicicletas compartilhadas 
de longa duração disponíveis 

de forma gratuita



Com o novo Bicicleta Integrada se 
amplia o sistema para outras micro 

centralidades de Fortaleza e o 
sistema incorpora o serviço dos 

bicicletários da prefeitura 



imagens ilustrativas



imagens ilustrativas



imagens ilustrativas



Bianca Macêdo
biancamacedo.pmf@gmail.com
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Percepções do Usuário



ESCOLHA DA 
BICICLETA



Características da Viagem
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