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RESUMO 
 
 

Em centros urbanos, se locomover é uma verdadeira aventura e guerra contra o tempo, já que 
os meios de transporte estão cada vez mais superlotados. Uma alternativa para este problema 
está na utilização de bicicletas. Apesar de ser o 4º meio de transporte mais utilizado no Brasil, 
as pessoas têm certa resistência à mesma, devido à falta de locais apropriados e seguros para 
guardá-las, os denominados bicicletários. Estes são, portanto, um espaço delimitado 
exclusivamente para o estacionamento de bicicletas, sinalizado, coberto, em local visível, 
contendo quantidade suficiente de estruturas de fixação - chamada "paraciclo" - que permita a 
acomodação de todos os tipos de bicicletas, sem danificá-las e possibilitando a sua fixação de 
maneira segura. O seguinte projeto visa incentivar esse meio de transporte alternativo através 
da implantação de um bicicletário seguro, eficiente e sustentável; atingindo, assim órgãos e 
entidades públicas ou privadas que possuam público-alvo apto. As suas principais vantagens 
são a diminuição de gases poluentes e de resíduos gerados pelos meios de transporte mais 
comuns, como os veículos motorizados, além de diminuição do congestionamento nas vias 
urbanas e, ainda, a melhoria na saúde pública pela prática desportiva. Estudos apontam que, 
utilizando a bicicleta cinco vezes na semana para se chegar a um determinado local com uma 
distância de 3 km, por exemplo, é possível queimar cerca de 1760 kcal e deixar de emitir 8,25 
kg de gás carbônico (CO2) na atmosfera. A inovação está na estrutura em forma de “roda-
gigante” sendo moldado com os critérios e exigências de cada cliente e adaptável a qualquer 
segmento. Estima-se um custo de R$50.000,00 com capacidade para 56 bicicletas, ocupando 
uma área de aproximadamente 50m², o que corresponde a 8 vagas de estacionamento. Supõe-
se que em um estacionamento comum, uma vaga custe cerca de R$150,00 ao mês. Em um 
ano, custará R$1800,00 para um carro. Se multiplicarmos por 56, sairá a R$100800,00. Desta 
maneira, o mesmo investimento poderia ser direcionado à compra de dois bicicletários. O 
retorno financeiro dar-se-á a médio prazo, levando em consideração a redução de vale 
transportes, aluguel de estacionamentos, emprego de tecnologias ambientais (painel 
fotovoltaico, sistema de captação de águas pluviais), etc. A estrutura do presente bicicletário é 
basicamente composta por alumínio. Seu design feito em "Y" permite uma melhor captação das 
águas pluviais, reutilizadas para fins não potáveis de acordo com a NBR 15527/07, como a 
lavagem de calçadas, irrigação ou até mesmo em banheiros públicos. Além disso, possui em 
seu telhado, painéis fotovoltaicos, que permitem a captação e conversão de raios solares em 
energia elétrica a fim de autoabastecer o local de implantação e suprir a demanda energética 
da bomba d’água. Realizou-se no mês de agosto de 2013, uma pesquisa com 50 pessoas de 
diferentes faixas etárias das cidades de Caraguatatuba (SP), Cachoeira Paulista (SP), 
Guaratinguetá (SP), Lorena (SP), São Sebastião (SP) e Taubaté (SP) para saber o que elas 
pensam a respeito desta idéia. Os resultados obtidos foram analisados em conjunto e 
observou-se a falta de investimento neste tipo de equipamento, ou seja, segundo os 
entrevistados, as cidades não apresentam estrutura adequada para o armazenamento das 
bicicletas e 90% dos entrevistados responderam que utilizariam mais este meio de transporte 
se houvesse um local apropriado para guardá-las. A implantação dos novos bicicletários é 
interessante a todos os segmentos trazendo consigo inúmeros benefícios aos usuários e 
mantenedores, sendo inclusive, economicamente viável e rentável a médio prazo. 


