
Programa Município VerdeAzul - PMVA 
 

DIRETIVA 
 QUALIDADE DO AR 

 
Município AMERICANA 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Campinas 
UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí                              
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 212.791 habitantes  

Área: 133 km²                    
 
Experiência  
 
Projeto Bike Patrulha. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item QA4 da Diretiva Qualidade do Ar no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Adotar forma de transporte sustentável para promover a segurança pública, 
realizando patrulhamento da Guarda Municipal de Americana - GAMA com o uso de 
bicicletas.  
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Guarda Municipal de Americana - GAMA. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Projeto Bike Patrulha foi lançado para substituir os veículos motorizados por 
bicicletas em patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Municipal de 
Americana, incentivando a utilização de ciclovias e reduzindo a emissão de gases 
de efeito estufa e de gases poluentes decorrentes do processo de combustão dos 
veículos motorizados. 
 
 
Metodologia  
 
Em 2015, como forma de adotar ação voltada à redução da emissão dos gases de 
efeito estufa e de gases poluentes, foi lançado o Projeto Bike Patrulha, visando 
substituir a utilização de veículos motorizados por bicicletas para realizar parte do 
patrulhamento preventivo periódico por parte da Guarda Municipal. 



 
O patrulhamento com uso de bicicletas auxiliará a segurança pública, promovendo a 
proximidade com a população e comerciantes. A área de abrangência do Projeto 
inclui a Avenida Brasil, o Parque Ecológico, o Jardim Botânico e a área central do 
Município. 
 
No primeiro ano do Projeto, empresas apoiadoras doaram doze bicicletas para a 
Guarda Municipal de Americana.  
 
As ciclofaixas sinalizadas na Avenida Brasil são parte integrante do Projeto, sendo 
que o início do patrulhamento aguarda a chegada dos uniformes e dos cones de 
sinalização (também objeto de doação por parte de empresas privadas). 
 
 
Desafio(s) 
 
- Falta de dinheiro público para implantação do Projeto; 
 
- Apresentação e convencimento da iniciativa privada quanto à importância do 
Projeto; 
 
- Efetivação das parcerias; 
 
- Convencimento da viabilidade de utilização das bicicletas para a segurança 
pública. 
 
 
Resultado(s) esperado(s) 
 
- Proximidade da Guarda Municipal com a população, especialmente comerciantes 
e consumidores, no combate à criminalidade; 
 
- Estímulo à adoção de bicicletas como meio de transporte no Município de 
Americana; 
 
- Redução de emissão de gases de efeito estufa e de gases poluentes na 
atmosfera. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Guarda Municipal de Americana; 
 
Colaboradores: Associação Comercial e Industrial de Americana, Mônaco, Unicred, 
Unimed, São Lucas Saúde, Ciclo Raia, Colégio Antares, Najar S/A, Collins, 
Marmoraria Alves, Engetintas, Everest, Construcenter, Ponto Visão, Bendilatti, 
Visual Tintas, Camisa & Cia, Bike Hotel, dentre outros. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Americana. 
 
 
 



 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e site da Prefeitura 
de Americana: 
(http://www.americana.sp.gov.br/v6/americanaV6_index.php?it=1&a=noticias_americana_lista&idnot=14514). 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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