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RESUMO 
Sistemas de compartilhamento de bicicleta são considerados uma solução replicável, que           
viabiliza e incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte. Assim, nota-se a              
oportunidade de desenvolver, através da computação, um sistema de compartilhamento de           
bicicletas a fim de otimizar a mobilidade. Diante disto, o artigo tem por objetivo apresentar               
experiências de computação no desenvolvimento de um sistema de compartilhamento de           
bicicletas para o contexto do Campus Mossoró da UFERSA. Estas experiências mesclam            
práticas da área do software e do hardware e vieram a definir um sistema composto por um                  
programa para coordenar estações de bicicletas e demais aplicações, um terminal para as             
estações e duas aplicações para usuários e administradores. Observa-se que projetos no            
contexto da mobilidade são complexos e demandam a integração entre várias áreas. 
 
ABSTRACT 
Bike sharing systems are considered a replicable solution that enables and encourages the use              
of bicycles as a means of transportation. Thus, there is the opportunity to develop, through               
computing, a bicycle sharing system in order to optimize mobility. Given this, the article aims               
to present computing experiences in the development of a bicycle sharing system for the              
context of the UFERSA Mossoró Campus. These experiments combine software and           
hardware practices and came to define a system consisting of a program for coordinating              
bicycle stations and other applications, a terminal for stations and two applications for users              
and administrators. Projects in the context of mobility are complex and require integration             
between various areas. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Mobilidade urbana é um conceito que contempla a capacidade de deslocamento dos            

cidadãos no espaço urbano e as condições fornecidas pela cidade para que estes se              
locomovam com facilidade, segurança, conforto e tempo hábil para a realização das suas             
atividades cotidianas e de suas necessidades e desejos (MACEDO et al. 2008). Trata-se de um               
tema relevante e complexo devido ao aumento excessivo de automóveis, vias despreparadas            
para as demandas das cidades, sistemas saturados e com dificuldades para a locomoção que              
podem ser observados no cenário atual (RICALDONI e POLISSENI 2018). Esses problemas            
afetam a qualidade de vida da população e a economia das cidades e, por isso, vêm ganhando                 
atenção especial por parte dos governos, que têm proposto novas políticas públicas de             
transporte, trânsito e de uso e ocupação do solo, porém estas ainda ocorrem em passo lento,                
principalmente no Brasil (NARDES et al. 2010).  
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Na busca por soluções para o desafio de mobilidade urbana, surge a mobilidade ativa,              
a qual, segundo Buehler e Pucher (2012) e Bandeira et al. (2017), pode ser entendida como                
aquela que utiliza unicamente o esforço físico do ser humano para locomoção, tornando-se             
alternativa para mitigação dos problemas de deslocamentos. Entre as alternativas de inserção            
da mobilidade ativa, para Shaheen et al. (2010) e Chardon et al. (2017), os sistemas de                
bicicletas compartilhadas vêm ganhando popularidade em inúmeras cidades, em escala          
mundial. Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP 2014), os             
sistemas de bicicletas compartilhadas são um conjunto de estações espalhadas pela malha            
urbana, contendo bicicletas disponíveis para a população utilizá-las e realizar seus           
deslocamentos.  

Demaio (2009), Shaheen et al. (2010), Goodman et al. (2014), Kabra et al. (2018) e               
Bauman et al. (2017) afirmam que a utilização de sistemas de bicicletas compartilhadas (ou              
bikesharing em inglês) tende a gerar muitos benefícios, tais como: aumento da flexibilidade             
de mobilidade, por oferecer um transporte alternativo; redução das emissões de poluentes;            
diminuição dos congestionamentos; aumento da acessibilidade para uma parcela maior da           
população; resiliência e flexibilidade nas viagens; redução nas barreiras para explorar o            
ciclismo urbano; aumento da visibilidade das bicicletas, além de uma série de benefícios para              
a saúde pública. 

Assim, o presente artigo registra a elaboração de um sistema de compartilhamento de             
bicicletas que envolveu o desenvolvimento de uma central e terminal de interação das             
estações de empréstimo e devolução, além de aplicações auxiliares para o gerenciamento e             
visualização do sistema. O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta              
referencial teórico sobre o tema de sistemas de compartilhamento de bicicletas e alguns             
trabalhos relacionados; a seção 3 apresenta o contexto do Campus Mossoró da UFERSA e o               
modelo proposto; a seção 4 discorre sobre o desenvolvimento dos componentes deste sistema             
e a seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas 

 
O compartilhamento de bicicletas, teve sua primeira e polêmica aparição em 1965 na             

Holanda, com a proposta do Luud Schimmelpennink que pretendia reduzir o tráfego de             
automóveis no centro da sua cidade. A proposta consistia em pintar 20.000 bicicletas de              
branco e distribuí-las gratuitamente pela cidade para serem usadas pela população, mas foi             
rejeitada pela assembleia municipal (ITDP, 2014). A tentativa do holandês, apesar de não de              
ter sido bem sucedida, acabou influenciando futuras gerações a implantarem seus sistemas de             
bicicletas compartilhadas. 

Três décadas depois, a cidade de Copenhague, Dinamarca, replicou a ideia e            
introduziu o sistema de compartilhamento de bicicletas visando melhorias relacionadas à           
problemática do furto de bicicletas. Essa fase ficou conhecida como a segunda geração do              
sistema (ITDP, 2014). A terceira geração foi implantada em inúmeras cidades da Europa, e              
um caso de destaque dessa fase foi a cidade de Rennes, na França, que implantou o sistema                 
em 1998, inserindo a tecnologia de cartão inteligente. Segundo o ITDP (2014), Demaio             
(2009), essa tecnologia possibilitou o controle do uso das bicicletas em tempo real, provendo              
maior segurança, monitoramento e aperfeiçoamento do sistema de cobrança. 
 



 
 

A partir dessas experiências exitosas, o interesse por essa forma de deslocamento            
aumentou também em países fora da Europa. Segundo Demaio (2009), a partir do ano de               
2008, surgiram os primeiros casos de implantação de estações de bicicleta compartilhadas em             
países, como Brasil, Chile, China, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos.              
Ainda, em 2008, havia cerca de 90 sistemas em operação e em 2009 cerca de 120. De acordo                  
com o IPTD (2014), as últimas inovações são a presença de placas solares nas estações,               
estações móveis e uso de cartões universais que permitiram a integração entre modais de              
transporte. 

Com base no mapa mundial de bicicletas compartilhadas desenvolvido por Meddin e            
Demaio (2018), em maio de 2018 cerca de 1.600 cidades no mundo possuíam o sistema de                
compartilhamento de bicicletas em operação e cerca de 400 cidades tinham o sistema em fase               
de construção ou planejamento. No Brasil poucos serviços desse tipo estão consolidados e             
possuem estrutura suficiente para atender demandas de locomoção, não só de passeios por             
lazer. Destaca-se o sistema Samba implantado em 2012 no Rio de Janeiro e em São Paulo,                
trazido a Belo Horizonte por sua amplitude e o sistema aplicado a universidades brasileiras              
mais reconhecida academicamente, o PedalUSP, hoje desativado. 
 
2.2 Trabalhos Relacionados 
 

Em análise bibliométrica Ruan Pereira et al. (2019) apresentaram como vem sendo            
abordada nos artigos acadêmicos, as dimensões da logística e mobilidade urbana no contexto             
de cidades inteligentes (smart cities em inglês). Um total de 572 artigos internacionais foram              
verificados no período entre 2007 a 2017. A análise revelou que muitos dos artigos              
identificados estão fortemente associados aos aspectos da mobilidade urbana e          
sustentabilidade, porém, pouco sobre a essência da logística, identificando uma lacuna           
científica para o desenvolvimento de pesquisas futuras associadas com as abordagens de            
smart city e logística. 

Como citado na seção anterior, o trabalho mais reconhecido academicamente no Brasil            
foi o PedalUSP. Este projeto aparentemente funcionou entre o período de 2010 a 2012, e               
aparentemente pois pouco se encontra sobre o mesmo além de uma página de blog              
[PEDALUSP [S.d.]]e rede social (PEDALUSP, [S.d.]) com publicações dentro do período           
citado. Com o que há disponível é possível compreender que o sistema baseava-se em              
estações distribuídas entre a USP e a estação de metrô do Butantã. O acesso dos usuários às                 
bicicletas se dava a partir do cartão da própria universidade e a devolução da mesma consistia                
apenas no engate da bicicleta na estação. 

Nessa falta de conhecimento técnico de domínio público sobre sistemas de           
compartilhamento de bicicletas se sobressaem dois projetos abertos: o Open Bike Initiative            
(Open Bike Inc., [S.d.]) e o Open Source Bike Share (Open Source Bike Share, [S.d.]). Estes                
projetos foram lançados entre os anos de 2013 e 2014 e não compartilham apenas isso, seu                
modo de funcionamento se baseia no mesmo princípio: os usuários, através de SMS ou              
aplicativo, requisitam a senha de destrave da bicicleta e recebem além desta uma nova para               
reconfiguração da trava. Os projetos publicaram seus resultados em suas respectivas páginas            
na internet. 

O Open Bike Initiative demonstra em seus documentos o uso integrado da            
infraestrutura da Google. Aplicações como o Google Drive, Google Voice e Gmail            
trabalhando em conjunto a um servidor programado em .NET para servir ao            
compartilhamento de bicicletas baseado em SMS’s, onde o controle dos usuários e bicicletas é              
feito diretamente em planilhas no Google Drive. Em contrapartida, o Open Source Bike Share              
 



 
 

estabelece toda sua regra de negócio em um servidor programado em PHP, necessitando             
apenas de uma aplicação de terceiros para o envio das SMS’s, no entanto, essa funcionalidade               
é opcional visto que existe a opção de utilizar aplicativos de celular para leitura de um QR                 
code e comunicação com o servidor. 
 
3 UFERSA VAI DE BIKE 
 
3.1 Contexto do Campus Mossoró 
 

Semelhante aos centros urbanos que, segundo o Instituto de Políticas de Transporte e             
Desenvolvimento (IPTD, 2014), fora afetado pelo incentivo ao uso do carro, a UFERSA tem              
grande parte do uso da sua área destinado aos veículos particulares motorizados. Segundo             
Minayo (2009), Rafael e Fábio (2012) e, Rubim e Leitão (2013), essa valorização do              
automóvel aumenta a quantidade dos congestionamentos, dos acidentes de trânsito, da           
poluição sonora e atmosférica, das alterações climáticas e da diminuição da qualidade de vida              
da população, que enfrenta grandes dificuldades de deslocamento diariamente. 

Mesmo tendo consciência do atual montante de aproximadamente 6000 pessoas          
(UFERSA DRE, 2018) que frequentam as suas imediações, a universidade não tem            
estimulado a transformação do seu trânsito interno, perpetuando assim problemas enfrentados           
por quem se desloca a pé dentro do próprio campus, pois alguns trajetos podem chegar a 1                 
km, aumentando o tempo gasto de um local a outro e, durante o dia, um maior tempo de                  
exposição ao sol. 

Considerando a extensa maturidade, experiência e resultados alcançados por gerações          
de bike sharing, é possível ver o incentivo da bicicleta através destes sistemas como um forte                
candidato para a transformação na cultura de mobilidade que a universidade e sua             
comunidade anseiam e foi isto que levou alguns alunos a conceber uma campanha para              
incentivar a criação de uma plataforma de compartilhamento a qual se denominou UFERSA             
Vai de Bike. 

Até o momento, movimentações na internet a fim de trazer visibilidade, e uma             
apresentação a comunidade ufersiana, foram as formas que os alunos introduziram o conceito             
de bike sharing. Através da repercussão, e com apoio de doações, os alunos puderam começar               
os estudos acerca do desenvolvimento do sistema. 

 
3.2 Modelo Proposto 
 

Nesta seção, apresentamos o modelo de sistema de compartilhamento de bicicletas           
proposto por este trabalho, definindo cada parte deste. O sistema em questão é composto por               
usuários, bicicletas, estações e uma central administrativa computadorizada. 

No modelo proposto o usuário poderá utilizar o sistema a partir de cadastro prévio e               
após ter sido instruído a como fazer uso mesmo. O projeto não prevê muitas peculiaridades               
para a bicicleta, o único requisito é que esta possa ser apoiada em qualquer slot de qualquer                 
estação e assim possa ser travada nesta, no entanto, o projeto deverá prever a futura inserção                
de localizadores GPS e uma forma da mesma compartilhar essa informação com a central. As               
bicicletas e usuários serão identificados unicamente pela estação e por isso devem estar             
munidos de identificadores por radiofrequência também conhecido como RFID (Radio          
Frequency Identification). 

O RFID trata-se de um sistema de captura de dados que utiliza o sinal, frequência, de                
rádio para realizar tal tarefa. Na bicicleta o RFID pode ser incorporado em sua estrutura,               
 



 
 

especificamente localizado próximo ao encaixe da trava de forma que a estação consiga             
identificá-la. O usuário terá além de cartão de identificação uma senha para autorização final              
de algum empréstimo. 

As estações devem possuir estrutura para suportar as bicicletas travadas em apoios,            
aqui chamados slots e também um terminal interativo para o usuário, aqui chamado de totem.               
Estas partes são observadas nas maiorias dos sistemas de compartilhamento de bicicletas com       
estação. As estações terão leitores de RFID em seus slots, especificamente no encaixe das              
travas de bicicletas e em seu totem, este também deverá possuir periférico do tipo teclado para                
a inserção da senha e uma tela para qualquer informe ao usuário, como os de sucesso ou falha.                  
A estação comunicará com a central utilizando alguma interface de rede seja com ou sem fio e                 
assim poderá receber autorização para o empréstimo e registrar uma devolução. 

A central administrativa computadorizada se trata de um programa de computador           
desenvolvido para prover uma interface de comunicação para coordenar os empréstimos e            
devoluções de bicicletas entre toda as estações em operação no sistema. Também será de              
responsabilidade da central, a partir de sua interface, permitir o desenvolvimento de            
aplicações que possam criar, consumir, alterar e até remover os seus registros. 

A figura 1 ilustra o fluxo das operações de empréstimo e devolução. Em um cenário               
ideal, o sistema seguirá funcionando a partir dos passos a seguir para cada uma das operações.                
No empréstimo: o usuário se identifica na estação apresentando seu cartão ao leitor e              
inserindo sua senha; a estação envia estes dados a central que autorizará o empréstimo; uma               
bicicleta é liberada com a estação indicando sua retirada ao usuário e ao fazer a estação                
informa a central para registro do empréstimo. Na devolução: o usuário ao chegar na outra               
estação acomoda a bicicleta e a trava novamente devolvendo-a; a estação reconhece a             
bicicleta e informa a central para registro. 

 
 
 
 
 

Figura 1 – Fluxo das operações de empréstimo e devolução 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 



 
 

 
Vale salientar que a central também deve verificar a situação do usuário no sistema,              

pois o mesmo poderá se encontrar bloqueado a utilizar os serviços devido a algo não previsto                
aqui. Portanto, é desejado que a estação consulte a situação do usuário na central antes de                
receber a sua senha. 

 
4 DESENVOLVIMENTO 

 
Esta seção discorre sobre os esforços da aplicação da engenharia da computação no             

desenvolvimento dos componentes do modelo proposto o qual está dividido entre a central, o              
terminal da estação e duas aplicações que são como interfaces da central. 

 
4.1 Central 
 

Mesmo que a maioria das iniciativas seja no âmbito privado, é possível verificar que              
um sistema de bike sharing se apoia no funcionamento de estações que, tal como um sistema                
distribuído, trabalha de forma coordenada e sincronizada para atender os usuários. A partir             
disso é possível vislumbrar a necessidade da arquitetura cliente-servidor (em inglês           
client/server model) contendo essencialmente no lado do servidor uma aplicação para           
administrar a comunicação coordenada das estações de bicicletas e outros clientes, ou seja,             
uma API (Application Programming Interface) e, consequentemente, um banco de dados.  

Uma API é como uma ponte entre qualquer cliente e o banco de dados, suportando               
tanto várias estações simultâneas como outros tipos de clientes que queiram fazer uso dos              
dados para seus devidos fins. A implementação desta API deve garantir, no mínimo, as              
operações de CRUD (Create Request Update Delete), no banco de dados, no tocante às              
estações, bicicletas, usuários, administradores e operações de empréstimo e devolução,          
acompanhando as estações de bicicletas em todo o fluxo destas. 

Para a API, um servidor de aplicação Node.js foi utilizado para implementação de um              
servidor REST em javascript. Construído em cima do motor V8 de javascript do navegador              
Google Chrome e com um ambiente de execução orientado a eventos assíncronos, o Node foi               
projetado para criar aplicativos de rede escalonáveis  (NODE.JS FOUNDATION, 2019). 

Para a base de dados um banco relacional como o PostgreSQL poder ser utilizado para               
persistência dos dados sensíveis ao funcionamento de projeto. O banco deve ser configurado             
para manter a integridade, evitar redundâncias e gerar logs de registro para todas as operações               
importantes como, por exemplo, as de transações de bicicletas (empréstimo e devolução). 

A figura 2 contém uma visão da arquitetura cliente-servidor deste trabalho, listando            
como clientes além das estações, computadores e smartphones que necessitariam se           
comunicar com a central caso portem alguma aplicação desenvolvida para este fim. Vale             
salientar que apesar de listar dois servidores estes podem residir no mesmo computador, se              
observado questões envolvendo desempenho da máquina escolhida. 

 
Figura 2 – Arquitetura cliente-servidor do sistema 

 



 
 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
 
4.2  Terminal da Estação 
 

É nítida a influência que a automação e a eletrônica continuam exercendo nas gerações              
atuais de bike sharing. Nesse contexto, o terminal da estação, ou totem, é vital na interação                
com o usuário e para este foi utilizado um microcontrolador responsável por garantir o fluxo               
das operações de empréstimo e devolução de bicicletas. 

Destinada a qualquer pessoa que faça projetos interativos e aproveitando o           
envolvimento do autor com seu ecossistema, a plataforma eletrônica de código aberto            
chamada Arduino, conhecida por ser baseada em hardware e software fáceis de usar, foi              
utilizada na prototipação da automatização da estação de bicicletas. O modelo escolhido foi a              
placa Mega 2560 devido a quantidade de periféricos de entrada e saída no projeto, já que esta                 
possui 54 pinos de entradas e saídas digitais e uma maior quantidade de memória. 

A figura 3 mostra o diagrama esquemático feito no software fritzing com os seguintes              
componentes: 

● visor de LCD 16x2, para qualquer informe ao usuário, o potenciômetro           
presente serve apenas para controlar sua luminosidade; 

● teclado matricial de membrana, para inserção de senhas ou outras entradas; 
● leitor de RFID, para leitura de cartão do usuário e da tag na bicicleta; 
● pistão solenóide, representando a trava, o relé presente serve para seu           

acionamento; 
● módulo ethernet no modelo shield, ou seja, encaixa-se por cima do arduino e             

com sua conexão via cabo possibilita conectar-se  ao servidor central, e 
● arduino mega 2560 abaixo do módulo de ethernet. 

 
Figura 3 – Diagrama Esquemático 

 



 
 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
 

A figura 4 mostra o protótipo desenvolvido usando como invólucro um quadro de             
distribuição elétrica. Nas laterais do invólucro saem um cabo e alguns fios, respectivamente             
da esquerda para a direita, o cabo de rede RJ45 de cor amarela para o módulo de rede ethernet                   
utilizado e fios para o acionamento do relé para a trava da bicicleta. A trava usada funciona                 
por princípios eletromecânicos e é comumente utilizada em portas, ao receber um impulso sua              
bobina desarma a trava mecânica. Esta trava serviu apenas para fins de demonstração. 
Figura 4 – Protótipo de terminal da estação 

 



 
 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
 

No interior do invólucro se encontra o leitor RFID que fica posicionado exatamente             
atrás da tampa onde fica o teclado. Testes constataram que não houve alteração no              
desempenho do leitor, o que validou a decisão de manter esse bom uso do espaço               
considerando as limitações de tamanho do invólucro utilizado. A alimentação do protótipo,            
apesar de não desenvolvida, poderia ser dar através de fonte elétrica ou, se instalado ao ar                
livre, bateria recarregável a partir de sistema fotovoltaico. 

 
4.3 Aplicações 
 
4.3.1 Painel Administrativo 
 

Esta aplicação é destinada para os administradores do sistema de compartilhamento de            
bicicletas. Aqui se dá a interface pela qual poderá incluir, verificar, alterar e remover usuários,               
estações e bicicletas. Foi desenvolvida a partir de tecnologias web como HTML, CSS e              
ferramenta Javascript chamada AngularJs. 

A figura 5 demonstra as opções do painel desta aplicação e se remete a seção de                
resumo, um vislumbre do panorama geral do sistema no que se remete a quantidade de               
operações de empréstimo e devolução concluídas, empréstimos em aberto e estações em            
operação. 
 
Figura 5 – Tela de resumo do sistema 

 



 
 

 
Fonte: Print screen da aplicação administrativa 

 
A figura 6 refere-se a seção de administração dos usuários onde se pode ver, incluir,               

editar e alterá-los. Esta mesma tela se encarrega de exibir algumas informações como nome e               
sua situação perante o sistema, se está ou não a fazer uso do sistema. 
 
Figura 6 – Tela de gerenciamento dos usuários do sistema 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
A figura 7 diz respeito a seção de administração das estações onde se pode ver, incluir,                

editar e alterá-las. Esta mesma tela se encarrega de exibir algumas informações como nome,              
situação perante o sistema e quantos slots há nela. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 7 – Tela de gerenciamento das estações do sistema 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
 

A figura 8 apresenta a seção de administração da bicicletas onde se pode ver, incluir,               
editar e alterar-las. Esta mesma tela se encarrega de exibir algumas informações como nome,              
situação perante o sistema e se, no momento, está a ser utilizada. 
 
Figura 8 – Tela de gerenciamento das bicicletas do sistema 

 
Fonte: Print screen da aplicação administrativa 
 

A figura 9 demonstra a seção de histórico das transações realizadas. Esta tela se              
encarrega de exibir as informações como nome do usuário, nome da bicicleta, data do              
empréstimo, nome e slot da estação de onde saiu a bicicleta e, no caso de haver sido                 
devolvida, o nome e slot da estação que a recebeu. 

 
 
 
 

 



 
 

Figura 9 – Tela de histórico de empréstimos e devoluções do sistema 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
Ambas as telas se apoiam na diferenciação dos símbolos utilizados como resumo da             

informação a qual se deseja verificar. A situação e status do usuário e bicicleta e, a situação da                  
estação e da transação no histórico são exemplos disso, é necessário que o usuário              
administrador esteja atento o quanto a isto. 

 
4.3.2 Painel de Mapeamento 
 

Com a finalidade principal de ser uma plataforma de visualização da geolocalização            
das estações e bicicletas, esta aplicação foi feita a partir do consumo dos recursos da central                
após a inserção de dados de teste na mesma. 

A aplicação foi feita utilizando HTML, CSS e Javascript puro, ou seja, sem nenhuma              
ferramenta adicional além de uma biblioteca para criação de interatividade ao mapa utilizado.             
A biblioteca, chamada Leaflet, permite a renderização e uso do mapa gratuito e aberto              
chamado OpenStreetMaps. 

O Leaflet é a principal biblioteca JavaScript de código aberto para mapas interativos             
compatíveis com dispositivos móveis e possui todos os recursos de mapeamento que a             
maioria dos desenvolvedores precisa. Assim, foi possível a plotagem dos marcadores das            
estações, das bicicletas e do usuário que a está acessando, além de permitir a partir de plug-ins                 
a inclusão de controles e janelas de informação para o mapa e seus componentes. 

A figura 10 retrata esta aplicação de mapeamento e apresenta o mapa do campus              
Mossoró da UFERSA com quatro estações dispostas e quatro bicicletas em utilização, sendo             
isso representado por seus respectivos marcadores. Também é possível ver no canto superior             
direito o marcador do usuário que está acessando a aplicação.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Figura 10 – Aplicação de Georreferenciamento do sistema 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
A aplicação tanto faz uso de pequenas janelas para introduzir ao usuário a legenda do               

mapa, como também para informar sobre o estado de alguma estação ao clicar em um               
marcador destas. No canto superior esquerdo se encontram alguns botões, os primeiros são os              
controles de zoom do mapa e o que abre a janela de introdução, o outro com ícone de bicicleta                   
serve para indicar ao usuário qual a estação mais perto dele com bicicletas e por último o                 
botão que centraliza o mapa na localização do usuário. 
 
5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Com origem anterior ao ano de 1790 e a muitos meios de transporte, a bicicleta               
retorna de forma messiânica e tem sido ironicamente um dos carros-chefe das novas políticas              
de mobilidade urbana. É necessário reconhecer que a mobilidade urbana tem nos sistemas de              
compartilhamento de bicicletas uma grandiosa ferramenta para mudanças drásticas nos          
cenários caóticos de alguns lugares. Uma alternativa como esta poderia trazer grandes            
benefícios para quem frequenta a UFERSA, não só na melhoria da qualidade vida como              
também na perspectiva da iniciação científica. 

Na pretensão de um dia transformar o trânsito interno da instituição, este trabalho             
visou um sistema que aproveita o potencial de diferentes gerações de compartilhamento de             
bicicleta unindo simplicidade e modernização. O desenvolvimento compreendeu um servidor          
de aplicação para a ação coordenada das estações do sistema, um protótipo de terminal da               
estação e aplicações web para administradores e usuários. 

Nota-se que a integração entre o serviço desenvolvido e os clientes é muito intensa,              
principalmente porque estes atuam nos pontos de contato com os usuários, mediando a             
interação deles com o serviço. O processo de implementação foi longo e englobou muitas              
etapas de aprofundamento no contexto, síntese, aplicação de ferramentas, criação, elaboração           
de ideias e alternativas, testes e refinamento. Demanda do desenvolvedor a habilidade de             
gestão da informação e de extrair aprendizados de cada etapa executada. 

Nascido de uma campanha virtual, este projeto gerou um interesse da comunidade, no             
entanto, evidencia-se que o contexto da mobilidade e projetos da magnitude de um sistema de               

 



 
 

compartilhamento de bicicletas são complexos, multidisciplinares e demandam, para a sua           
viabilização, outros projetos e estudos, sob outros olhares além da ciência da computação.             
Requer por exemplo um projeto de design, projeto de sinalização urbana, entre outros. 

É válido a trabalhos futuros, a discussão, proposta e desenvolvimento no tocante às             
bicicletas e infraestrutura física da estação. Nenhum modelo de bicicleta e estação foi             
proposto, também não fora estabelecido como se daria a alimentação necessária para o             
terminal já que não se sabe como ou onde seriam instaladas as estações e mesmo conseguindo                
englobar os principais elementos do bike sharing, é necessário validar o desempenho perante             
uma demanda projetada e atendida, investigando se houve nisso interferência das limitações            
do seu desenvolvimento, possibilitando que a plataforma possa amadurecer e se estabilizar. 

Diante disto o projeto seguirá tentando conseguir mais voluntários interessados e           
recursos em uma universidade que ignora o seu potencial em ser a pioneira na implementação               
de alternativas de mobilidade urbana no Rio Grande do Norte. 
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