Projeto Pedala Floripa
O projeto Pedala Floripa é desenvolvido pela Universidade do Estado de Santa Catarina
- UDESC, através do Centro de Educação Física e Desportos–CEFID. Representa a
versão municipal das atuações do grupo CICLOBRASIL.
O grupo CICLOBRASIL é formado por professores, alunos e técnicos de áreas como
Arquitetura, Educação Física e Medicina que desenvolvem estudos e projetos voltados a
busca de ações que favoreçam os deslocamentos não motorizados, em especial aqueles
realizados a pé, por bicicleta e através de cadeiras de rodas.
Criado em 1997, o projeto Pedala Floripa vêm desenvolvendo atividades educativas
quanto ao correto pedalar e sobre os artigos constantes no Código de Trânsito
Brasileiro, referentes aos ciclistas e pedestres, em eventos do SESI, SESC e DETRAN.
Tem também participado e organizado vários Passeios Ciclísticos, Seminários e
Reuniões com órgãos públicos, privados e associações de moradores de Florianópolis.
Em 1999, o grupo CICLOBRASIL elaborou a Agenda CICLOBRASIL 2000, que
definiu uma série de procedimentos a realizar no território brasileiro.
Ainda neste ano, foi desenvolvida a pesquisa “Bicicletas – Uma Contribuição da
Difusão do Uso em Nível Nacional”, onde foram levantados dados sobre infra-estrutura
e uso da bicicleta em mais de 60 cidades brasileiras, na forma de consultoria para o
GEIPOT, Ministério dos Transportes, através do consultor em transportes, Antônio
Miranda.
Também, em 1999, o grupo organizou e coordenou o Seminário “Bicicleta no Brasil, a
nova realidade das Políticas Públicas”, realizado dentro do evento, de renome
internacional, “Salão das Duas Rodas”, de 22 a 24 de Novembro, em São Paulo, onde
cada membro da coordenação apresentou trabalho como tema livre.
Em 2000, a coordenação do grupo CICLOBRASIL participou do Encontro Técnico
“Bicicletas”, realizado no GEIPOT/Ministério dos Transportes, nos dias 23 e 24 de
março, onde foi apresentado resultado da pesquisa acima citada e a reformulação do
Manual Cicloviário (1976), que representa a retomada das atividades do GEIPOT sobre
a questão das bicicletas, após mais de quinze anos sem publicações sobre o assunto.
No dia 14 de Junho, o grupo organizou e realizou o “I Encontro Catarinense por uma
Política Cicloviária”, em Florianópolis, em parceria com a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM e Secretaria de Estado de
Transportes e Obras – STO, onde foi assinado convênio de cooperação técnica entre os
referidos órgãos e UDESC, para o desenvolvimento de estudos e projetos voltados a
melhoria de infra-estrutura para os deslocamentos a pé e por bicicleta no Estado de
Santa Catarina.
Ainda neste ano, o grupo apresentou suas atividades, na forma de pôster, no evento
mundial sobre bicicletas, “Velo Mondial”, realizado de 18 a 22 de Junho, em Amsterdã,
Holanda.
Atualmente o grupo está desenvolvendo o projeto “Guia de Vias Cicláveis do Estado de

Santa Catarina”, onde uma série de rotas para não motorizados estão sendo previstas
visando o desenvolvimento do cicloturismo no Estado.
Coordenação do Grupo CICLOBRASIL
Antonio Carlos de Mattos Miranda, arquiteto especialista em Gestão Espacial e
Ambiental com título de notória especialidade em Planejamento Cicloviário concedido
pelo GEIPOT, Ministério dos Transportes. Consultor em Transportes.
Endereço eletrônico: antonmir@zaz.com.br
Giselle Noceti Ammon Xavier, médica com especialização em Medicina Desportiva e
Mestrado em Ergonomia. Professora do CEFID/UDESC.
Endereço eletrônico: d2gnax@udesc.br
Milton Carlos Della Giustina, profissional de Educação Física com especialização em
Treinamento Desportivo, atleta de elite do ciclismo competição nos anos 70 e 80 e
técnico nos anos 80 e 90. Professor do Núcleo de Cardiologia e Medicina Desportiva do
CEFID/UDESC.
Endereço eletrônico: d2mcdg@udesc.br
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