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Rodoviária

Para viajar dentro de Santa Catarina,
para outros estados brasileiros ou
países, o acesso terrestre saindo de
Florianópolis é pelo Terminal Rodoviário
Rita Maria - Av. Paulo Fontes, 1101 Centro.
Aeroporto

O acesso aéreo é pelo aeroporto Floripa
Airport - Rod. Acesso ao Aeroporto, nº
6.200. Bairro: Carianos, Florianópolis/SC.

Transporte público
O sistema de transporte público de
Florianópolis é formado por 6 terminais
de integração - TICEN, TICAN, TILAG,
TIRIO, TISAN, TITRI.
Ao utilizar uma linha de ônibus, o
usuário pode mudar de ônibus sem
precisar pagar novamente. Com exceção
de quando precisar fazer uma troca de
plataforma no TICEN, somente usuários
com cartão não precisarão pagar duas
vezes.
Cartão de ônibus

Consórcio Fênix

Para ter um cartão de ônibus, você precisa ir pessoalmente na Central de Atendimento
Intermunicipal - SETUF, localizada no terminal do centro - TICEN.
CIDADÃO: Para residentes em Florianópolis e região. Para adquirir é necessário apresentar o
RNM ou protocolo de refúgio, CPF, um comprovante de residência (conta de luz / água / aluguel)
e uma primeira recarga no valor de R$ 5.
ESTUDANTE: Este cartão dá direito a desconto no valor da passagem nas linhas convencionais
do transporte coletivo para alunos de escolas e universidades da Capital. Os documentos
necessários são: documento de Identidade, contendo o número do CPF; Atestado de matrícula;
Comprovante de residência. É obrigatória a presença do estudante para tirar foto no local.
Pagamento de tarifa para o cadastro: R$4,20.
CARTÃO ESPECIAL: Este cartão oferece a gratuidade ou desconto nas passagens.
Social: instruções de como fazer aqui.
Estudante social: instruções de como fazer aqui.
Necessidades Especiais: instruções de como fazer aqui.
Passe Rápido Idoso: necessário apresentar o RG original para comprovar a idade mínima de
65 anos, um comprovante válido de residência e realizar o cadastro com foto na sede do
Passe Rápido no TICEN.
A empresa responsável pela mobilidade dentro de Florianópolis é a Consórcio Fênix. Para
consultar horários e trajetos, você pode utilizar aplicativos de celular:
Aplicativos de celular úteis
app.fênix
moovit
floripanoponto

Jotur

A Jotur é uma empresa de transporte coletivo que abrange os municípios de Palhoça, São José e
alguns pontos de Biguaçu. É possível fazer integração os passageiros que tenham origem ou
destinos aos bairros de Palhoça. Nesse caso é possível trocar de ônibus, sem custo de uma nova
tarifa, para realizar uma integração dentro do município de Palhoça. Para as linhas
intermunicipais, quem deseja realizar a integração deverá apenas pagar a diferença entre a tarifa
municipal e intermunicipal. Para tanto é necessário que passe pela catraca do ônibus de uma
linha diferente da anterior dentro de um prazo de 2 horas. O valor da tarifa municipal é R$4,50 e
intermunicipal R$6,75.
Todos os usuários que possuem cartões professor municipal, vale transporte, cidadão ou
estudante, desde que contendo saldo, poderão se beneficiar da integração. O uso do cartão é
obrigatório. Entre aqui para ter acesso aos pontos de integração.
Para solicitar o cartão da Jotur, é necessário comparecer à agência de crédito da Jotur, localizada
em frente à Estação Palhoça, ou no SETUF no centro de Florianópolis.
Endereço da Palhoça: Rua Santos Dumont, nº 51 – Sala 02 – Ponte do Imaruim – Palhoça,
Telefone: (48) 3222-1622.
SETUF: Av. Paulo Fontes, nº 701 – Centro – Florianópolis, Telefone: (48) 3251-4101.
CARTÃO CIDADÃO: Para solicitar o cartão cidadão, é necessário ter em mãos o RNM ou
protocolo de refúgio, CPF, um valor mínimo de R$10,00. A Jotur oferece desconto na tarifa para
quem utilizar os cartões cidadão ou vale-transporte.
CARTÃO ESTUDANTE: O estudante deverá comparecer ao SETUF ou na agência da Ponte do
Imaruim, com os seguintes documentos: comprovante de residência (somente água, luz ou
telefone fixo) em nome dos pais; Identidade ou certidão de nascimento; Comprovante de
matrícula ou atestado de frequência escolar atualizado. É cobrado uma taxa de R$ 5,00.
A Jotur possui também os cartões: Vale Transporte, Professor, Especial e Sênior. Mais
informações sobre a documentação necessária, e documentos baixados a serem preenchidos,
aqui.

Transporte coletivo
Biguaçu

A Biguaçu Transportes Coletivos está presente na Grande Florianópolis atendendo os
municípios de Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos e São José.
CARTÃO CIDADÃO: A primeira via do Cartão Fácil Cidadão pode ser obtido na Central de
Atendimento Fácil, junto ao Ticen, com o seu RNM ou seu protocolo de refúgio, informar seu
endereço e fazer uma recarga mínima de R$5,00. Esse cartão pode ser obtido por qualquer
usuário da Biguaçu Transportes Coletivos. Em caso de perda, roubo, extravio ou dano em
decorrência de mau uso do Cartão Fácil Cidadão, o dono do mesmo estará sujeito a cobrança
de taxa para emissão de segunda via.
CARTÃO ESTUDANTE: O Cartão Estudante FÁCIL é emitido para uso de alunos regularmente
matriculados em curso fundamental, médio, técnico, frequentadores de estágios curriculares
obrigatórios, ensino superior, pós-graduação ou doutorado reconhecidos pelo Ministério da
Educação e confere ao estudante desconto legal para uso do transporte coletivo.
Mais informações, aqui.

