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Como transportar minha 

Bicicleta? - por Claudia Franco 

A primeira dúvida relacionada a bicicleta, que a 

grande maioria das pessoas têm, é como fazer o 

transporte da mesma,  seja no próprio carro, ou em 

outros meios de transporte, como trens, metrô, avião 

ou ônibus. 

Aquelas que ainda não tem muita familiaridade com a 

bicicleta, me relatam que desistem de pedalar pela 

dificuldade de transportar a “bike”, outras dizem que 

compraram a bicicleta dobrável, pois fica mais fácil de 

colocar no porta malas do carro. 

Antes de falar a respeito do transporte das bicicletas, faço duas ressalvas: uma “possível” 

e momentânea dificuldade em transportar a bicicleta, não deve ser, de maneira alguma, 

uma desculpa para deixar de pedalar. 

A outra ressalva é que, devemos comprar a bicicleta de acordo com o uso que faremos da 

mesma. Se você pretende, por exemplo, pedalar em trilhas ou usar a bicicleta como 

prática esportiva para condicionamento físico, a bicicleta dobrável, não é o modelo 

indicado para esta finalidade. Ou seja, ela caberá no porta malas do carro, mas não 

atenderá ao propósito principal que é o tipo de pedalada que pretendes fazer. E, quando 

o objetivo é levá-la em suas viagens, a não ser que você leve muito pouca bagagem ou 

tenha um carro grande, a “bike” no porta malas irá dividir um espaço importante com 

suas malas. 
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2- Na parte externa do carro  

Utilizo os racks e suporte da marca Thule. A Thule é de um grupo Sueco e está no mercado 

desde 1942. São mais de 70 anos de 

estudos e desenvolvimento de 

produtos focados no transporte de 

nossas “tralhas”. A Thule tem 3.000 

funcionários e está presente em mais 

de 50 países. O foco da empresa está 

no transporte de tudo o que nos 

importa, com segurança, facilidade e 

estilo, de forma que fiquemos livres 

para desfrutar os momentos de 

liberdade e lazer.  

Adoro o “slogan” da Thule: “Bring 

your life”, pois traduz exatamente a 

facilidade que eles criam para que 

possamos carregar tudo o que 

queremos. Devido aos racks e suporte 

da Thule, consigo carregar nada mais, 

nada menos que 7 bicicletas no meu compacto Citroen C3!! Levo 3 bicicletas no suporte de 

teto, 2 bicicletas no suporte traseiro e 2 dentro, da forma como expliquei no item 1. 

É fundamental escolher um suporte que ofereça segurança, facilidade e não deixe de lado 

o design.  

Ressalto que não vale a pena comprar um suporte baratinho, afinal a sua bicicleta não é 

um bem tão barato, algumas custam quase o preço de um carro. Além disto, economizar 

na sua segurança, na de terceiros e do seu bem, não é uma boa escolha.  

Imagine o transtorno que você terá se sua bicicleta despencar da traseira ou do teto de 

seu veículo! 

COMO TRANSPORTAR A BICI EM SEU CARRO 

Há muitas formas de transportar a bicicleta no carro: 

1- Dentro do Carro 
a. Retire as rodas dianteira e traseira; 
b. Retire o conjunto canote e selim; 
c. O quadro cabe no banco traseiro ou dentro do porta malas se o carro for 

grande como uma SUV, ou então em carros menores com o banco 
traseiro rebaixado; 

d. Ao apoiar o quadro dentro do carro sempre deixe a parte do câmbio 
voltada para cima de forma que não haja pressão ou peso sobre o 
mesmo. 
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A melhor maneira de escolher um suporte para bicicletas é definir como deseja transportá-

las, ou seja, no teto do carro, na traseira, ou na caçamba das pick-ups.  

Lembre-se de importantes detalhes para evitar maiores transtornos, seja num percurso 

pequeno ou em uma longa viagem. Situações adversas podem surgir e provocar alguns 

danos nas bicicletas, no carro, ou até mesmo em terceiros provocando acidentes. Lembre-

se também de verificar as leis de trânsito para não cometer infrações. 

Algumas formas de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Veja todos os produtos da Thule em detalhes clicando aqui 

 

 

 

 

Transporte sua Bicicleta com atenção as 

Regras do CTB - Código de Trânsito Brasileiro 

http://www.thule.com/pt-br/br
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FORMAS DE TRANSPORTAR 

BICICLETA NO TETO: A Resolução 349/10 do Conselho Nacional de Trânsito permite o 

transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou suportes desde que não 

ultrapasse a altura máxima de 50 centímetros, porém a regra não se aplica às bicicletas 

colocadas sobre o teto, podendo ultrapassar esse limite. Não pode ser ultrapassado o 

comprimento e largura da parte superior da carroceria. Essa é a forma destinada para 

automóveis e mistos. 

No caso de caminhonetes, além do teto, o transporte na caçamba é considerada parte 

interna de carroceria aberta, ou seja, não é considerada a caçamba como parte externa 

do veículo. 

A Resolução 210/06 do Contran que estabelece limites máximos de dimensões dos 

veículos, prevê que a altura máxima dos veículos, com ou sem carga, não pode 

ultrapassar 4,4 metros. 

BICICLETA DENTRO DO CARRO: Quanto à colocação na parte destinada a bagagens (porta-

malas) não há que se falar em qualquer restrição, pois a bicicleta é uma carga. Quanto ao 

espaço destinado aos passageiros (assentos) também não há qualquer regra que proíba, 

tampouco infração. É proibido transportar pessoas no compartimento de carga, mas não 

é proibido colocar cargas no compartimento de passageiros, esteja ela montada ou 

desmontada. 

Nesse caso vale a recomendação, do acondicionamento dela de forma a não ficar solta de 

modo a implicar em riscos no caso de frenagens de emergência ou colisões. 

BICICLETA DO RACK TRASEIRO: A Resolução 349/10 do Contran permite o transporte de 

bicicletas na parte posterior. Na parte traseira, o suporte deve ser fixado em “local 

apropriado”, não impedir a visibilidade nem obstruir as luzes do veículo. 

Com relação ao uso de engate, a Resolução 197/06 dá um tratamento ao dispositivo 

como se sua única finalidade fosse a de tracionar outro veículo (reboque/semi-reboque) 

porém não vemos conflito com a expressão “local apropriado”, já que há dispositivos no 

mercado adaptados ao encaixe no engate, que nesse caso entendemos aplicar-se a regra 

da Resolução 349. 

O Art. 230 , VI do Código de Trânsito prevê que é infração gravíssima conduzir com 

qualquer das placas sem condições de legibilidade ou visibilidade, independente do que 

esteja causando isso, portanto caso esse transporte comprometa a leitura da placa e 

estará sujeito à penalidade. 

A Resolução 349 também prevê a instalação da segunda placa em decorrência de seu 

encobrimento, como no caso de engates. Nesse caso a segunda placa também deverá ser 

lacrada na estrutura, ao lado direito da traseira, ou em suporte apropriado. Informar-se 

junto ao Detran onde o veículo está registrado sobre os procedimentos. 
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Observe no exemplo ao lado com 

colocação de bicicletas no rack traseiro 

do carro. Nesta foto mostramos um 

exemplo de suporte para a segunda 

placa do veículo e também com 

conexão e reprodução das luzes 

traseiras.  

Ao colocar a bicicleta na parte traseira 

é importante que a mesma não seja 

maior que a largura do veículo, que é o 

limite dos espelhos laterais do carro. 

 

 

 

 

 

 

 

Assista aqui um vídeo de apenas 3 minutos do Globo Auto 

Esporte, onde mostramos na prática a forma de transportar a 

sua bicicleta no carro. 

 

 

 

FORMAS DE TRANSPORTAR 

BICICLETA EM CARRETINHA: Nas carretinhas, ou seja, reboques ou semi-reboques 

destinados ao transporte de cargas não há qualquer restrição (desde que não impliquem 

naquelas já comentadas), pois sua finalidade é justamente o transporte de cargas. 

BICICLETA NO ÔNIBUS: A Resolução 26/98 do Contran estabelece que nos ônibus e 

microônibus a carga deve ser colocada em compartimento segregado dos passageiros, 

porém da mesma forma não estabelece penalidade por descumprimento. É o que 

chamaríamos de fato atípico, por não se enquadrar numa infração específica. 

O QUE NÃO SE DEVE FAZER:  

Transportar na parte externa do veículo (que não das formas comentadas acima), tais 

como na dianteira ou na lateral do veículo podendo ser considerada infração de 

transportar objetos na parte externa (Art. 252, II do Código de Trânsito). 

Também não se pode tracionar a bicicleta com cabos flexíveis, como cordas, na hipótese 

de alguém amarrar a bicicleta atrás de um carro ou moto. 

Dificultar ou esconder a placa traseira do veículo, assim como as luzes traseiras. 

http://www.youtube.com/watch?v=1AuP1_Safdc&list=PLoHoRaUpMHOTMh6Eqks0BmEde3IZPXi67&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=1AuP1_Safdc&list=PLoHoRaUpMHOTMh6Eqks0BmEde3IZPXi67&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=1AuP1_Safdc&list=PLoHoRaUpMHOTMh6Eqks0BmEde3IZPXi67&index=11
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COMO LEVAR A BICICLETA NO 

METRÔ E NOS TRENS DA CPTM 

Para integrar o uso da bicicleta com o 

transporte metropolitano sobre trilhos, 

o Metrô e a CPTM (Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos) liberam o 

último vagão dos trens para embarque 

das bikes. 

 
Aos sábados, o transporte de bicicletas é permitido das 14:00 até 1:00 do domingo. Aos 

domingos e feriados, é liberado o dia inteiro. 

No caso do Metrô, os ciclistas também podem embarcar com as bikes de segunda à 

sexta-feira a partir das 20:30. Cada vagão pode transportar, no máximo, quatro 

bicicletas por viagem. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos pais ou 

responsáveis. 

Veja mais detalhes no site da CPTM clique aqui 

http://www.cptm.sp.gov.br/e_noticias/Campanhas/ciclista_cidadao.asp
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COMO LEVAR A BICICLETA NO ÔNIBUS 
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O transporte da bicicleta em 

ônibus municipais, não 

é permitido devido as 

condições do transporte em 

si, e também por falta de 

espaço e suportes 

adequados. 

Em ônibus intermunicipais e interestaduais é permitido o transporte de 

bicicletas. Antes de viajar informe-se junto a companhia de ônibus as regras para o 
transporte de sua bicicleta. Embora seja permitido por lei, os funcionários das aviações 
nem sempre estão bem instruídos a respeito dos procedimentos e você pode ficar à mercê 
da falta de bom senso do mesmo. Informe-se da frequência de passageiros, conforme a 
época da viagem. Atente-se ao seguinte:  

Motorista do ônibus: Esteja em concordância com o motorista, ele pode dificultar ou 
impedir o embarque da bicicleta, nesse momento tente ser simpático e 'aguardar' sua vez. 
A prioridade de embarque é para as pessoas, que na maioria estão sem bicicleta, para 
mulheres com crianças, idosos. Observe que o motorista está com atenção ao embarque 
das pessoas, por isto aguarde a sua vez de falar com o mesmo, ou então se antecipe, caso 
tenha oportunidade de falar com ele antes do inicio do embarque no veículo. 

O motorista pode impedir qualquer bagagem que ele considere um risco transportar. No 
caso de bicicletas: 

 Para evitar o risco de transportar carga roubada (as Bikes) eles pedem a nota 
fiscal. 

 Para evitar o risco das bikes danificarem (riscarem o ônibus, danificarem bagagem 
de outros passageiros e até as bikes etc), eles pedem que as mesmas sejam 
embaladas. 

 Para evitar que as bikes fiquem balançando de um lugar ao outro eles pedem para 
amarrá-las nas colunas do meio. 

 O critério de risco é do motorista, que pode ou não aplicá-los de acordo com seu 
relacionamento com ele. 

Algumas dicas ajudam minimizar o risco de não embarcar. 

 Ter sua carteirinha da federação de ciclismo (sua identidade de ciclista). 

 Ter cópia autenticada da nota fiscal. 

 Colocar a bike em uma mala-bike. 

 Ter rodas com blocagem para facilitar quando o motorista não aceitar ela em pé 
sem desmontar. 

Estar em grupo e caracterizados como ciclista. Em grupos maiores de 4 ou 5 correm o risco 
de não embarcarem no mesmo ônibus, algumas empresas regulam em no máximo 4 ou 5 
bicicletas por ônibus. 

  



Como transportar a minha Bicicleta – por Claudia Franco 

 

 

Escola de Bicicleta Ciclofemini | www.ciclofemini.com.br – cicloFemini@ciclofemini.com.br 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como acondicionar a sua Bicicleta para o transporte:  

A melhor forma de proteger a sua bicicleta é o uso de mala-bike, porém se você for um 

cicloturista que usará o ônibus em certos trechos da viagem, o uso da mala-bike não é 

para o seu caso.  

A mala-bike é muito útil em viagens onde a mesma não será utilizada durante o percurso. 

Em alguns ônibus é possível levar a bicicleta em pé dentro bagageiro, presa a estrutura do 

próprio bagageiro. 

Em outros a bicicleta precisa ir deitada. 

Neste caso aconselho tirar as rodas e prendê-las ao quadro para proteção do mesmo.  

Fique atento ao câmbio, de forma a protegê-lo também.  

O uso de fitas com presilhas, aquelas que predem o “ firma pé”, são muito úteis para este 

caso. Mais fáceis de soltar que as “enforca gato” ou “tire-up”.  

Retire também o canote e selim.  

Solte o guidão de forma a deixá-lo na lateral da bicicleta.  

Tudo o que for possível para reduzir o volume e ao mesmo tempo proteger o quadro e as 

peças da bike. 
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COMO LEVAR A BICICLETA NO AVIÃO 

Informe-se previamente com a empresa 

aérea sobre as providências necessárias 

para o transporte de bagagem especial. 

Mas normalmente as bicicletas são 

aceitas como bagagem. 

Artigos esportivos em geral (prancha de 

surfe, bicicleta, kite surfe, etc), 

instrumentos musicais, entre outros, 

deverão ser incluídos na franquia (peso 

máximo permitido para bagagens sem o 

pagamento de valor adicional) de bagagem 

para vôos domésticos. 

Em vôos domésticos, tanto na empresa Gol e 

na TAM, para despachar a bicicleta basta 

entregá-la no balcão de embarque, sem 

precisar desmontá-la – confirmei essa 

informação com a Gol, no 0800-704-0465. 

Para tanto é necessário despacha-la com os 

pneus vazios, pedais removidos e guidão 

alinhado. 

 

Alguns ciclistas preferem levar a bicicleta em mala-bike outros preferem despachar a 

bicicleta embalada em papelão, com saco bolha, mas fora de caixa ou mala e, já outros, 

preferem despachar a bicicleta montada, pois dizem ser mais fácil visualizar eventuais 

danos e reclamar imediatamente com a companhia. A Gol, por exemplo, não se 

responsabiliza pelos danos causados em bicicletas. 

Em caso de dificuldade faça contato com a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, pelo 

telefone 0800 725 4445,  ou pelo site da empresa: http://www.anac.gov.br/Default.aspx 


