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Ofício Pró-Bici 004/2011      
 
Florianópolis, 30 de maio de 2011. 
 
Ao Senhor 
JOÃO BATISTA NUNES 
Secretário de Transportes, Mobilidade e Terminais 
 

Prezado Secretário, 
 

Em razão do Ofício n. 0424/2011/30PJ/CAP que recebemos do Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina, recomendando à Secretaria de Transportes, 
Mobilidade e Terminais, através do Ofício n. 0014/2010/30PJ/CAP, estudos sobre a 
viabilidade de os veículos de transporte coletivo disporem de suporte para o transporte 
de bicicletas, reforçamos a solicitação de acompanhamento de todo o processo 
decorrente do Inquérito Civil n. 06.2010.003731-9, constante no mesmo Ofício. 

 
Em concordância à Lei Federal Nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que, em 

seu Art. 21, diz: “Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: [...] II – 
[...] promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas”, 
recomendamos a implementação de projetos e estruturas para transporte de bicicletas 
em veículos de transporte coletivo. 

 
Tal estrutura é composta de suportes (racks) retráteis, com capacidade para, 

geralmente, duas a três bicicletas, instalados na dianteira do ônibus, que podem ser 
operados apenas pelos próprios usuários, sem a necessidade de intervenção ou ajuda do 
motorista do coletivo.  

 
Complementando a informação trazida pelo Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, estes sistemas de transporte de bicicletas nos coletivos não são 
exclusivos de Miami, estando presentes em diversos outros municípios dos Estados 
Unidos, bem como também da Nova Zelândia, dentre outros países. No Brasil, São 
Paulo (SP) e Bagé (RS) são exemplos de municípios que implantaram tais sistemas. 

 
O sistema pode ser implantado de forma gradual, desde que a cada etapa sejam 

contemplados 100% dos veículos que servem a determinada linha de ônibus. Sugerimos 
que as primeiras linhas a serem contempladas sejam as que conectam os terminais de 
integração do município e as que transitam por comunidades em que o uso da bicicleta 
seja maior. 

 
Em relação ao embarque e desembarque de ciclistas, num primeiro momento 

este poderia feito apenas nos terminais de integração e em determinados pontos durante 



o trajeto, próximo aos locais de maior movimento nos bairros, e, em segunda etapa, 
quando os usuários já estiverem adaptados ao sistema, em qualquer ponto de parada do 
ônibus. 

 
Nas etapas de teste, deverão ser objeto de análise o tempo de embarque e 

desembarque da bicicleta, a durabilidade e eficácia dos racks. Recomendamos que a 
quantidade de usuários não seja critério de decisão para sua ampliação, pois somente a 
médio prazo e com uma boa abrangência a população perceberá os benefícios do 
sistema e passará a adotá-lo com freqüência. 

 
O serviço de transporte de bicicleta pelos usuários do transporte coletivo 

deverá ser gratuito e não taxado, como ocorre em todas as cidades citadas. 
 
Os racks podem ser custeados tanto pela Prefeitura Municipal de Florianópolis 

como pelas empresas concedentes do serviço, ou ainda podem ser oferecidos subsídios 
para que estas o adquiram, de maneira a ser definida pela Secretária Municipal de 
Transporte, Mobilidade e Terminais durante o processo de elaboração da licitação. 

 
Segue em anexo fotos de como o transporte de bicicletas em coletivos ocorre 

em algumas cidades. 
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
____________________________ 
ÁTILA ROCHA DOS SANTOS 

Presidente da Comissão Municipal de Mobilidade Urbana por Bicicleta – Pró-Bici  
 



Anexo I – Ofício Pró-Bici 004/2011 
 

 
San Francisco, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (29/07/2008). 
 

 
Santa Rosa, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (24/10/2008). 



 
Santa Rosa, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (24/10/2008). 
 

 
Santa Cruz, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (22/05/2009). 



 
San Luis Obispo, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (28/05/2009). 
 

 
San Luis Obispo, Califórnia, EUA. Foto: Eduardo Green Short (28/05/2009). 
 
 


