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Electric scooters tend to be the summer hit in Rio 
 

A world fever, electric scooters tend to be the 
summer hit in Rio de Janeiro. Since the 
beginning of the month, the city is receiving 
stations for the sharing of 500 vehicles. The 
system is like the one that shares bicycles in 
the streets and parks. Scooters will be 
released via a smartphone app and should be 
picked up and returned at specific locations. 

According to the company responsible for 
operating the system, stations are being 
installed on the beachfront, from Leme to 
Leblon, as well as around Lagoa Rodrigo de 
Freitas, in the South Side of the city. Some 
stations will be on the streets, and others, in 
Petrobras Gas Stations, Petrobras being the 
sponsor of the initiative. “Electric scooters are 
a trend in micro mobility. We believe it has 
great potential,” says Tomás Martins, CEO of 
Tembici. 
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The installations of stations and the addition of scooters to the system will be made in 
stages. Initially, 100 scooters will be in operation and may be picked up and returned in any 
one of the five stations. By the end of the month, there will be 150 scooters in 10 seasons. 
For the beginning of 2019, 300 scooters will be available in 20 stations. The full fleet of 500 
scooters in 25 stations will be in operation by the end of January. 

The electric scooters are fitted with a speed display and, according to the company, the 
larger handlebar and plank ensure stability. The speed is electronically limited to 15 km/h, 
and the scooters are tracked by GPS. By the end of December, the first 15 minutes of use 
will be free. After this limit, the amount charged will be $4 Reais every 15 minutes. The 
operating hours of the stations are from 8am to 8pm, daily, with the last return having to 
meet this schedule. 
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Patinetes elétricos prometem ser a sensação do verão no Rio 

Febre mundial, os patinetes elétricos prometem ser a sensação do verão no Rio de Janeiro. 
Desde o início do mês, a cidade está ganhando estações para o compartilhamento de 500 
veículos. O sistema é semelhante ao que disponibiliza bicicletas nas ruas e praças. Os 
patinetes serão liberados via aplicativo, devendo ser retirados e devolvidos em pontos 
específicos. 

De acordo com a empresa responsável pela operação do sistema, as estações estão sendo 
instaladas na orla, do Leme ao Leblon, além do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona 
Sul da cidade. Algumas estações estarão nas ruas e outras serão nos Postos Petrobras, que 
patrocinam a iniciativa. “Patinetes elétricos são uma tendência em micro mobilidade. Nós 
acreditamos que o potencial é grande”, conta Tomás Martins, CEO da Tembici. 

A instalações das estações e a inclusão de patinetes no sistema acontecerá em etapas. 
Inicialmente, estão em operação 100 patinetes, que poderão ser retirados e devolvidos em 
uma das cinco estações. Até o fim do mês, já serão 150 patinetes em 10 estações. Para o 
início de 2019, 300 patinetes estarão disponíveis em 20 estações. A frota completa, de 500 
patinetes em 25 estações, estará operando até o fim de janeiro. 

Os patinetes elétricos oferecem display com velocidade e, segundo a empresa, o guidão e a 
prancha maiores garantem a estabilidade. A velocidade é limitada eletronicamente a 15 
km/h, e os patinetes são rastreados por GPS. Até o fim de dezembro, os primeiros 15 
minutos de locação serão gratuitos. Passado este limite, o valor será de R$ 4 a cada 15 
minutos. O horário de funcionamento das estações é das 8h às 20h, diariamente, com 
última devolução tendo que acontecer até este horário. 
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