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PARA UMA POLÍTICA  INTEGRAL DE PROMOÇÃO DO
TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

5.    Potencial para o  Uso da Bicicleta

5.1. Pontos Fortes para estimular o uso da bicicleta

Florianópolis possui um território com forte potencial paisagístico, um clima
agradável e uma topografia favorável, que são características naturais que
estimulam o uso da bicicleta. De fato, no diagnóstico realizado em Setembro/2002,
foi observado que 2% das viagens realizadas no município são feitas em bicicleta,
o que é um valor alto se for considerada a precária infra-estrutura cicloviária
existente.

ROTA – 4 CLUBE DO REMO/ PARQUE DIAS VELHO

Outro ponto forte está nas ações que vêm sendo empreendidas por parte do
Governo Municipal para a promover o uso da bicicleta no município. Em primeiro
lugar foi sancionada a Lei 078/2001 que dispõe sobre o uso da bicicleta e o
sistema cicloviário, a partir da qual passaram ser exigidas as seguintes ações:

1. Nas novas vias públicas ou nos alargamentos, estreitamentos e retificação das
vias existentes deverá ser implantado sistema cicloviário, conforme estudo
prévio de viabilidade física e sócio-econômica, sendo considerado no mínimo a
implantação  de faixa compartilhada devidamente sinalizada;



2. Na elaboração de projetos e construção de praças ou parques com área
superior a 4.000,00 m² (quatro mil metros quadrados, é obrigatória a inserção
de sistema cicloviário e seus equipamentos complementares);

3. Nos casos em que a implantação da via implicar na construção de pontes
viadutos e abertura de túneis, tais obras também serão dotadas de sistemas
cicloviários integrados ao projeto;

4. A implantação de ciclovias deverá ocorrer nos principais eixos de
deslocamento da cidade, conectando-se com os principais pólos geradores de
tráfego que sejam pontos potenciais de origem e destino dos ciclistas;

5. Os terminais integrados de transporte coletivo municipal terão espaços
reservados para bicicletas na forma de estacionamentos e/ou bicicletários.

Os resultados dessa Lei podem ser visto através das obras de implantação de
ciclovias em novos loteamentos, da inserção de bicicletários nos projetos e obras
do Sistema Integrado de Transportes na inclusão de facilidades para os ciclistas
nos projetos e obras de  interseções  do sistema viário principal, na promoção de
passeio ciclístico em datas comemorativas.

CICLOVIA JUNTO A VIA EXPRESSA SUL                               CICLOVIA JUNTO A NOVA  INTERSEÇÃO

 Loteamento Jurerê Internacional                                              Passeio ciclístico promovido pelo IPUF
 A ciclovia foi exigida pelo órgão de planejamento                    em parceria com a VIACICLO (Associação
 no processo de aprovação do loteamento                                dos ciclistas e Pedala Floripa- UDESC)



Em segundo lugar estão os estudos feitos pelo Órgão Municipal de Planejamento -
IPUF sobre as rotas principais do ciclismo, através do projeto " Rotas Inteligentes".
Estes estudos permitem alocar prioridades de execução da infra-estrutura
cicloviária e constituem o embrião de um futuro plano cicloviário que abrangerá
todo o município.
Um outro ponto forte a se considerar é a atuação educativa e reivindicatória das
Associações de Ciclistas existentes na cidade, e do programa “Pedala Floripa”, da
Universidade Estadual (UDESC).

Os vários movimentos de usuários da bicicleta estão se organizando e realizando
atividades tipo “critical mass”  que expõem a realidade difícil do ciclista, os perigos
que enfrentam com o desrespeito às regras de trânsito cometido por muitos
motoristas. Os Passeios Ciclísticos e outras promoções executadas em parceria
com o Governo tem chamado a atenção da comunidade e feito com que, apesar
das dificuldades, o número de ciclistas que se arriscam no trânsito de Florianópolis
seja crescente, e com isso aumentem as demandas por projetos e adequações
dos espaços públicos para sua circulação.

5.2   Pontos fracos para estimular o uso da bicicleta

O principal ponto fraco está na ausência de infra-estrutura cicloviária, incluindo
tanto a de circulação (ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas), como a de
estacionamento (paraciclos e bicicletários). Na cidade existem apenas 18 Km de
ciclovias para um território de 438,5 Km².

A malha viária característica da cidade, principalmente na Área Central, é formada
por vias estreitas originárias do período colonial. Os corredores principais em
grande parte não possuem espaço para construção de ciclovias, e a solução de
compartilhamento da via exige a diminuição da velocidade da mesma. Esse tipo
de solução ainda é de difícil implantação, seja pela atual forma de resolver a
circulação urbana, seja pela falta de pesquisas, estudos e exemplos de boas
práticas que a respaldem.

Outro ponto fraco é a ausência de Marketing no Órgão de Planejamento,
dificultando as campanhas educativos e a divulgação do transporte não
motorizado. O pensamento técnico predominante está direcionado à criação de
espaços para estacionamentos e obras para a circulação de automóveis, não se
dando prioridade à promoção do uso da bicicleta.

Outro aspecto está na falta de financiamentos para a elaboração de projetos
voltados a implantação de infra-estrutura cicloviária. Como não existem  políticas
de fomento ao uso da bicicleta nas diferentes esferas de Governo, isso dificulta o
interesse por projetos nessa área. No orçamento de 2003 a câmara Municipal
aprovou apenas R$ 43.000,00 em verbas destinadas à projetos de infra-estrutura
cicloviária e educação.



5.3   Oportunidades para o uso da bicicleta

O momento atual é favorável para o desenvolvimento de um Plano Cicloviário para
Florianópolis sobretudo no aspecto político, onde a atual Prefeita tem apoiado os
projetos e ações em favor de maior uso da bicicleta. A oportunidade de contar com
uma administração progressista não deve ser minimizada.

Outro aspecto a ressaltar é o apelo pela preservação ambiental e a melhoria da
qualidade da vida urbana propagado pela maioria da sociedade. Neste ponto,
projetos dessa natureza que promovem a saúde  e contribuem para diminuir a
poluição atmosférica e sonora na cidade, recebem apoio da comunidade,
facilitando sua aprovação e implantação. Deve-se considerar ainda a oportunidade
de explorar o viés esportivo do Ciclismo, uma vez que competições estaduais e
nacionais realizadas na cidade, como a " Volta de Santa Catarina" ou o " Iron
Man", dão enorme publicidade a esta modalidade esportiva.

Uma experiência importante, registrada recentemente, mostra o potencial em
trabalharmos com empresas que executam loteamentos, não só para exigir o
cumprimento da lei, mas principalmente como agente incentivador dessa política
cicloviária.  Por iniciativa própria, uma empresa procurou o órgão de planejamento
para uma consulta sobre construção de ciclovia obrigatória e acabou induzida a
implantar um Sistema Cicloviário completo, atendendo a 6 Km² de área
urbanizável.

5.4   Ameaças para estimular o uso da bicicleta

A primeira ameaça aos trabalhos é uma equipe insuficiente para elaboração de
projetos, contando apenas com duas pessoas em tempo integral, mas sem
garantia de permanência a longo prazo. No ano de 2002 pudemos contar com um
consultor que foi fundamental para os projetos desenvolvidos, e também contamos
com a atuação esporádica de técnicos do órgão de planejamento da cidade -IPUF,
mas talvez isso não se repita.

Segue-se a falta de visão e de integração entre órgãos responsáveis pela infra-
estrutura viária e de gerenciamento de transportes nos âmbitos municipal e
estadual. A visão da importância da inserção do transporte em bicicleta é ainda
fraca e o seu desconhecimento, por parte de técnicos diretamente envolvidos com
os projetos viários e de transportes, é um fato que colabora para o desinteresse
das diversas secretarias no desenvolvimento de ações conjuntas para o estímulo
do uso da bicicleta na cidade.

É também uma ameaça a falta de recursos financeiros adequados no orçamento
municipal, estadual e federal para execução de projetos e obras de infra-estrutura
cicloviária e programas educativos de trânsito direcionados à bicicleta.



Ao nível mais coletivo, temos ainda o problema da cultura do automóvel e do
boicote do transporte não motorizado pelas empresas de transporte.

5 Uma política para promoção do uso da bicicleta

6.1 Como Iniciar

Florianópolis iniciou seus primeiros passos na direção de promover o uso da
bicicleta em 1998, quando se reuniram  técnicos, ciclistas, políticos e professores
de universidades locais para  discussão do tema e das ações necessárias à
implementação de uma política cicloviária no Município. Dessa reunião resultou
uma listagem de ações de curto, médio e longo prazo, e a criação de uma
associação de ciclistas para funcionar como equipe impulsora da política .

Na oportunidade, foi constatado que haviam poucas obras de infra-estrutura
cicloviária planejadas e/ou executadas no Município e que não se conhecia em
detalhe a política de mobilidade urbana de Florianópolis. Os dados sobre o
transporte em bicicleta, na verdade não existiam.

Em decorrência foi elaborado um diagnóstico que permitiu uma visão global da
política de transportes adotada pelo governo municipal e serviu para orientar a
criação dos objetivos da política cicloviária do município.  Citamos  o exemplo da
política de incentivo do uso do transporte público, que previa a integração dos
terminais de transbordo, mas nos quais havia ausência de infra-estrutura para
guarda de bicicletas, bem como de acesso cicloviário aos mesmos. Era evidente
que um dos objetivos a ser traçado deveria ser a integração do transporte público
motorizado com o transporte não motorizado.

Em 1999,  recebemos através de um projeto com o Ministério de Indústria, Energia
e Meio Ambiente da Espanha (Cidade, Energia e Meio Ambiente), um  apoio
técnico para aprofundarmos o tema e definir propostas para soluções de
transportes de baixo impacto ambiental e energético.

A primeira etapa desse processo inicial foi sem dúvida o reconhecimento da
realidade do território de trabalho, identificando: políticas, infra-estrutura,
legislação, ideologias, deficiências, potencialidades, etc. A segunda etapa foi
pesquisar e conhecer práticas bem sucedidas e  instrumentos adotados  por
outras cidades, as quais até hoje servem como referê
ncia e ajudam na formulação da política cicloviárias. A decorrência principal desse
processo inicial foi a criação do programa Rotas Inteligentes, que fez um primeiro
estudo de rotas cicláveis.

Foi fundamental para deslanchar o trabalho que, desde o início, houvesse uma
ação em conjunto com os ciclistas organizados e fosse sendo informado aos
mesmos os avanços dos projetos.



6.2  Objetivos

No caso de Florianópolis, o objetivo geral de promover a qualidade de vida
através de uma oferta eficiente, eqüitativa e qualitativa de transportes, exige que a
oferta  do transporte não motorizado receba maior atenção e apoio, tanto pelos
cidadãos quanto pela comunidade técnica. Isso se expressa no atendimento a
uma hierarquia onde o pedestre tem a preferência, seguido da bicicleta, do
transporte coletivo e por último do veículo particular.

Nesse contexto, os objetivos específicos que têm sido adotados para promoção do
uso da bicicleta são:

1. Oferecer à população, a opção de transporte de bicicleta em condições de
segurança;

2. Atender a demanda de deslocamentos em bicicleta no espaço urbano;
3. Integrar a modalidade de transporte individual não motorizado às modalidades

de transporte público;
4. Reduzir a poluição atmosférica e sonora, e diminuir o congestionamento das

vias públicas por veículos automotores;
5.  Promover o lazer ciclístico,  a conscientização ecológica e a melhoria da

qualidade de vida da população.

Para alcançarmos estes objetivos são adotadas as seguintes estratégias:

1. Divulgar e nivelar as informações entre os técnicos dos setores que trabalham
nas áreas de transportes, sistema viário, meio ambiente, planejamento físico
territorial, aprovação de projetos, etc, no âmbito municipal e estadual;

2. Criar uma equipe técnica permanente para elaborar, acompanhar e monitorar
projetos de infra-estrutura cicloviária;

3. Buscar o planejamento e a gestão integrada do Sistema Municipal de
Transporte Público.

6.3   Como definir uma rede

Em Florianópolis, a definição de uma rede cicloviária foi sempre considerada uma
ação essencial, sendo as ciclovias uma infra-estrutura exigida por 36% dos
ciclistas.

A rede cicloviária está sendo desenvolvida a partir de agregações do projeto
“Rotas Inteligentes” que se propõe a elaborar estudos e projetos de Rotas
ciclísticas nos eixos de maior acessibilidade e com maior fluxo identificado de
bicicletas. Desta forma, quando todas as " Rotas" estiverem concluídas teremos
uma rede completa.

Elaboramos preliminarmente um mapeamento de “Rotas” que deverão ser objeto
de estudo para análise e viabilidade, e definimos como meta a elaboração do



projeto de no mínimo uma rota por ano, em função de insuficiência de equipe e
recursos financeiros.

Mapa da Rede Cicloviária

Legenda:
            Rotas Propostas



A análise das Rotas é feita através do levantamento cadastral e de um diagnóstico
utilizando fichas para a coleta de dados e para  a contagem volumétrica.

FICHA DE ENTREVISTAS COM CICLISTAS

FICHA CONTAGEM VOLUMÉTRICA

  D ia da S emana:     H or ár io:  
  P es quis ador :   

  N.º  de Or dem: _ _

    (  ) empr egado  (  ) s em empr ego  (  ) autônomo   (  ) t r ab. Avuls o (bico)

(  ) outr a condiçã o  (  ) apos entado  (  ) nã o r es pondeu   (  ) es tudante

  P rof is s ã o:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    (  ) empr egado  (  ) s em empr ego  (  ) autônomo   (  ) t r ab. Avuls o (bico)

(  ) outr a condiçã o  (  ) apos entado  (  ) nã o r es pondeu   (  ) es tudante

  P rof is s ã o:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    (  ) s em renda  (  ) 1  S M  (  ) 2  S M   (  ) 3<5 S M     (  ) ñ res pondeu
    (  ) <1 S M  (  ) 1  e meio S M  (  ) 2<3 S M   (  ) 5<8 S M   Vl R eal:

  É  dono da bicicleta?  (  ) S im  (  ) Nã o   (  ) nã o r es pondeu

 (  ) 1  dia  (  ) 3  dias   (  ) 5  dias          (  ) todos
 (  ) 2  dias  (  ) 4  dias   (  ) 6  dias

 (  ) famí lia   _ _ _  us uár ios

 (  ) o ôn ibus  nã o s atis faz
 (  ) mora pr ó ximo ao trabalho
 (  ) outr o motivo

Condiçã o F uncional                      
(Ativ. P r incipal)     

Condiçã o F uncional                   
(Ativ. S ecundár ia) 

  R enda                                
(S al. Mí n . R $ 200,00)

  P or  que us a bicicleta?

  Quantos  dias  da s emana us a a bicicleta?

  Quantas  pes s oas  na famí lia us am bicicleta?

  Qual o motivo da s ua viagem?      

  Obs .:  

  Qual o maior  problema enfr entado no s eu trajeto de bicicleta?     

  O que é  neces s ár io par a melhor ar  o s eu trajeto?  

  Qual a extens ã o da s ua viagem? 

 (  ) f lexibil idade de hor ár io
 (  ) confor to
 (  ) economia

  Data:

P R E F E IT U R A  MU NICIP AL   D E   F L OR IANÓP OL IS
Ins t itu to de P lanejamento U rbano de F lor ianó polis  - IP U F                                                                             

Gerê ncia de P lanejamento
  L ocal:  

  Motivo:   

E NT R E VIS T AS   COM  CICL IS T AS   NA  VIA  P Ú B L ICA

  E s tado Civil  (  ) s olteir o      (  ) cas ado            (  ) outro

  F aixa E tár ia   (  ) 0-12 anos    (  ) 13-20 anos      (  ) 21-35 anos    (  ) 35-50 anos   (  ) >50 anos

  S exo:              (  ) Mas culino   (  ) F emin ino  

  Horário:  das 16h às 19h

    PERÍODO bicicleta moto
carro 

particular
utilitários

microbus e 
vans transp.

ônibus
cam 2 
eixos

cam 3 eixos  
e +

16:00 às 16:15 2 4 13 2 _ 1 1 _
16:15 às 16:30 11 2 17 4 _ _ 1 _
16:30 às 16:45 16 1 15 4 3 1 4 _
16:45 às 17:00 7 1 20 _ 5 _ 2 _

17:00 às 17:15 9 2 14 2 _ 1 _ _
17:15 às 17:30 5 3 20 2 1 1 _ _

17:30 às 17:45 7 1 12 2 2 1 _ _
17:45 às 18:00 11 4 26 1 1 1 _ _
18:00 às 18:15 9 1 10 5 2 _ _ _
18:15 às 18:30 8 4 20 _ 1 1 3 _
18:30 às 18:45 3 1 11 2 _ 1 2 _
18:45 às 19:00 3 1 9 2 _ 1 _ _

TOTAL 91 25 187 26 15 9 13 0

C O N T A G E M    V E I C U L A R    C L A S S I F I C A D A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF                                                                                                                          

Gerência de Planejamento
Local:  Rodovia Gilson da Costa Xavier  -  Santo Antonio 

Obs.:  Nublado e frio, mas sem chuva ou garoa. Foram contados todos os movimentos de Sambaqui para 
Barra do Sambaqui e de Barra do Sambaqui e de Sambaqui para o Centro de Santo Antonio

  Pesq.: MirandaMotivo: Diagnóstico Uso da Bicicleta em Florianópolis

Data: 13/09/2002   Dia Semana: 6ª feira



Ao final do diagnóstico obtém-se um cadastro dos percursos, com suas
características e problemas, o qual permite definir o conceito da Rota (ciclovia bi-
direcional, uni-direcional, ciclofaixa e ou via compartilhada). A Rota, seu conceito e
características técnicas são então sintetizadas numa ficha descritiva, conforme
exemplo abaixo.

Em resumo, ao final dos trabalhos obtivemos um estudo preliminar para direcionar
os futuros projetos, embora o mesmo não se configure como Plano Cicloviário
passível de aprovação em Lei nem receba aporte de recursos financeiros no
orçamento para sua conseqüente implementação.

7.     Realização de objetivos: aspectos institucionais

7.1   Integração de “grupos focais”

Desde o início, quando houve a primeira reunião técnica para tratar o tema
das bicicletas, foi constatada a necessidade de um trabalho mais unificado
dos diversos atores envolvidos com a questão. Não havia na época uma
associação oficial dos ciclistas, que tivesse um papel importante na cobrança
às autoridades competentes das ações devidas. No final de 2001 foi criada a
VIACICLO que tem sido parceira constante em nossos projetos.

As ações da VIACICLO iniciaram junto ao Governo Municipal com a
cobrança da aplicação da política cicloviária da cidade, e com a solicitação
do repasse de informações sobre projetos de infra-estrutura cicloviária

ROTA 10 - SANTO ANTÔNIO/SAMBAQUI

EXTENSÃO:   370 metros

BAIRRO:         Santo Antônio / Sambaqui

DESCRIÇÃO:Ciclovia Bidirecional com largura de 2,20m.
            Ciclofaixa com largura de 1,0m.

                       Passeio Compartilhado com largura de 2,20m.

PÓLOS ATENDIDOS: Comércio local; Escolas; Intendência; Feira das
  Alfaias; Igreja Nossa Senhora das Necessidades; Terminal de
  Integração /Praça da Integração

CONEXÃO:    SC 401

PONTOS DE REFERÊNCIA: Igreja Nossa Senhora das Necessidades;
  Ponta do Sambaqui; Orla de Santo Antônio; Praça Roldão da
  Costa Pires



elaborados pelo IPUF a outros setores da Prefeitura e do Estado. Eles
também colaboraram, juntamente com o grupo do "Pedala Floripa", com mão
de obra para alguns trabalhos de pesquisa e divulgação.

Estamos longe de um funcionamento integrado com a VIACICLO, devido sua
pequena estrutura, mas sabemos da importância de uma maior
comunicação. Atualmente não existe um compromisso de reuniões
periódicas e normalmente nos comunicamos apenas quando há organização
de  eventos ou necessidade de ajuda, como comentado acima.  Para realizar
maior integração  se propõe criar uma agenda de reuniões com a VIACICLO
para os próximos anos.

Outro grupo importante na integração do processo de promoção do uso da
bicicleta é o da construção civil. Em decorrência da legislação que exige
infra-estrutura ciclística nos novos loteamentos e nos projetos de
alargamento, estreitamento ou retificação do sistema viário existente,  tem
havido necessidade de um maior diálogo com os empresários, buscando
disponibilizar informações técnicas que facilitem e promovam essas
atividades.

Nossa experiência com uma empresa de empreendimentos imobiliários,
mencionada no início desse documento,  foi muito positiva como exemplo de
integração de um novo grupo de impulsão para promover a infra-estrutura e o
uso da bicicleta. Tendo tomado conhecimento da exigência legal de sistema
cicloviário através de processo de aprovação da nova etapa do loteamento, a
empresa procurou obter informações sobre a política cicloviária junto ao
Órgão Municipal de Planejamento - IPUF. Posteriormente, com os resultados
do início das obras, a empresa percebeu o impacto positivo desta infra-
estrutura para seus negócios, e solicitou a aprovação de uma nova rota
ligando dois bairros da região, indo além de sua obrigação legal. Finalmente,
a integração estendeu-se ao projeto de novas rotas que será feito em
parceria, cobrindo todos os 6 Km² do balneário de Jurerê .

Esse fato reforça a importância do trabalho integrado do governo com  a
iniciativa privada, com ênfase na implantação da política cicloviária do
município. Essa integração que ainda é muito incipiente, deverá ser
expandida nos próximos anos, por ser ação estratégica de promoção do uso
da bicicleta.

7.2    Integração de departamentos

Fator fundamental para o êxito da implantação permanente de  projetos e
programas para promoção do uso da bicicleta é a integração dos
departamentos internos da administração pública, assim entendidos como os
setores de um mesmo órgão.
Ao nível municipal deve-se distinguir a integração entre os departamentos do
órgão municipal de planejamento, e destes com os demais órgãos



municipais, estaduais e federais. No primeiro caso, os projetos e programas
direcionados ao ciclista estão sendo elaborados dentro do setor de
planejamento físico territorial, contudo sua aprovação depende do setor de
sistema viário e  trânsito. Há dificuldades para trabalharmos em conjunto
devido as diferentes prioridades de cada setor. Na prática, só temos êxito em
alguns projetos em função dos encaminhamentos dados pela própria
Prefeita, que impõe a devida importância ao tema das bicicletas. Parece ser
necessária uma mudança da cultura de mobilidade na cidade para termos
um trabalho harmônico no Órgão de Planejamento.

Sobre a integração com outros órgãos de governo, afetos ao tema
(secretarias de obras, transportes, divulgação, esportes, órgãos rodoviários
estaduais e federais), a integração também é pequena em comparação ao
desejado e pelo mesmo motivo acima citado. Como cada órgão tem sua
função específica e participa distintamente de várias etapas do planejamento
e implementação da política cicloviária, é necessário haver um diálogo
permanente, para vencer as resistências das áreas técnicas. Tal como no
Instituto, o sucesso tem dependido da ação política da autoridade sob a qual
estão os dirigentes destes órgãos.

Nossa proposta é a realização de um seminário  para o nivelamento das
informações e exposição de boas práticas para os técnicos das diversas
secretarias.

Será preciso recursos e vontade política para que ambas ações aconteçam e
se possa estabelecer prioridade integrada para a implantação da política
cicloviária.

8.      Realização de objetivos: infra-estrutura

8.1    Ciclovias

Desde 1997, haviam propostas de ciclovias no Plano Diretor da cidade, no
projeto de algumas vias do sistema viário principal. A única ciclovia
decorrente do Plano Diretor que foi implantada é aquela da via expressa sul,
parcialmente concluída, com cerca de 4 Km.

Não havia no entanto um programa para estimular o uso da bicicleta e
desenvolver projetos para promover a segurança dos deslocamentos dos
ciclistas. Em 2000, lançamos um Programa denominado “Rotas Inteligentes”
que consistia em elaborar projetos de rotas cicláveis em todo município. Em
2001 o primeiro projeto foi concluído: a Rota 3 Itacorubi/ Santa Mônica, com
2,7Km, tendo sido inaugurada o primeiro trecho da ciclovia em 2002.

                                              Logo marca criada para divulgação dos projetos



Rota 3 – Itacorubi/Santa Mônica

Extensão:  2480m

Descrição: Ciclovia bidirecional – 2,70m
                  O percurso inicia na Av. da Saudade (trecho 1)
                  seguindo pela Rod. 401 (trecho 2 e 3)

Pólos atendidos: CIC, ACARESC, UDESC, Supermercado Rosa, Igreja São
                  Bento, Hospital do Câncer, Conselho Comunitário do Itacorubi.

Conexão: Rota 01 – Beira Mar/UFSC/SC-401

Pontos de Referência:  Mangue do Itacorubi, Cemitério São Francisco de
                  Assis, UDESC, TELESC



                                                                                           Perspectiva do projeto

Em 2003 foi concluído o projeto da Rota 10 – Santo Antônio / Sambaqui com
3,07 Km, aprovado já pela comunidade local. Atualmente estamos concluindo
o projeto da Rota Alto Ribeirão/Tapera, com 4,6 Km.

Rota 10 – Santo Antônio/Sambaqui

Trecho implantado devido à reforma e ampliação do
sistema viário.



Com a participação da iniciativa privada, temos a perspectiva de projeto e
construção da Rota Jurerê / Praia do Forte, com 3 Km. Neste balneário,
também foram projetados 1,6 Km de ciclovias ao logo de parques, dos quais
600 m estão implantados.

Nosso objetivo é a cada ano elaborarmos o projeto de uma rota ciclável e
buscarmos recursos humanos e financeiros para a elaboração mais
detalhada de um Plano Cicloviário.

8.2   Estacionamentos

A avaliação feita na época da primeira reunião técnica com relação aos
estacionamentos constatou a quase total ausência de paraciclos e
bicicletários na cidade.

8.2.1 Paraciclos

Denominam-se paraciclos os estacionamentos de bicicleta de curta duração.

Inicialmente verificou-se que alguns poucos estabelecimentos privados
tinham um modelo de paraciclo que foi criticado pelos ciclistas pela
fragilidade da guarda das bicicletas.

Juntamente com os ciclistas foi feita uma visita a campo para identificar os
locais públicos mais urgentes para a instalação do estacionamento. Também
foi realizada uma pesquisa sobre modelos de estacionamentos, a qual
resultou em um manual com modelos de paraciclos.

Atualmente cinco paraciclos estão instalados. Como o custo do modelo
adotado é alto, a estratégia esta em utilizarmos o modelo que permite
patrocínio e implantarmos esse equipamento aos poucos na cidade.



     Modelo de Paraciclo implantado                                                          Modelo de Paraciclo
                                                                                                                 (Opcional com propaganda)
8.2.2 Bicicletários

Os bicicletários são os estacionamentos para bicicletas de longa duração.

Com o objetivo de integrar a bicicleta com o Sistema Integrado do Transporte
Coletivo, foi contratado o conceito preliminar do bicicletário que será
implantado junto a cada Terminal. O bicicletário foi licitado para a elaboração
do projeto executivo, e já dispõe de recursos financeiros para a execução de
cinco neste ano.

8.3 Manutenção

Todas obras que dizem respeito ao sistema viário e cicloviário sob jurisdição
do município são de competência da Secretaria de Transportes e Obras
(STO), sendo apenas à parte de sinalização operacionalizada pelo IPUF.
Quanto às ciclovias em rodovias estaduais ou federais estão sob jurisdição
dos respectivos órgãos viários, o DER e o DNER.

Nesse sentido, o diálogo mais próximo com a STO, DER e DNER pode
colaborar para  eficiência da manutenção da infra-estrutura cicloviária.
Todavia, essa estratégia não esta articulada e a manutenção deixa muito a
desejar.



8.4   Sinalização

Como foi descrito no item 2.2.1 Regulamentações  Legais e Institucionais  do
primeiro documento da cidade, o município dispõe de um Manual de
Sinalização Cicloviária, aprovado por Lei Municipal.

Na verdade, o Manual de Sinalização foi um dos primeiros passos dados
para a elaboração do Plano Cicloviário, porque não haviam placas para
disciplinar o trânsito da bicicleta na legislação oficial. Inicialmente criamos
uma logomarca do ciclista para ser adotada em cada ação do projeto. Depois
foi realizado um levantamento da legislação internacional existente e,
baseando-se nessas informações, foi elaborado o manual.

O Manual contém toda a sinalização horizontal e vertical para a utilização em
todo o Plano Cicloviário, incluindo materiais, placas, pinturas, cores,
dimensões, textos e locação.

Consideramos que esta foi uma importante etapa. Contudo, o documento
abordou apenas as informações básicas para o disciplinamento do trânsito
de bicicletas, devendo receber aperfeiçoamentos com o desenvolvimento dos
trabalhos.

Exemplos de Placas que são partes do Manual de Sinalização
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8.5    Aspectos legais

Como  já mencionado no inicio desse documento, Florianópolis possui uma
legislação (Lei Complementar 078/2002) que determina as ações obrigatórias
para a promoção do uso da bicicleta e implantação da infra-estrutura
adequada.

Como se trata de uma lei recente, ainda falta uma avaliação de seus
resultados para medir o nível de aplicabilidade desse instrumento. Nossa
meta é termos em conjunto com a Lei do sistema cicloviário o Plano
Cicloviário, aprovado também em Lei. Com esses dois instrumentos e sua
integração ao Plano Diretor, a promoção do uso da bicicleta na cidade
poderá ocorrer de forma ininterrupta, uma vez que os recursos poderiam
passar a constar do Plano Plurianual do município.

6 9.     Políticas laterais: Promoção e educação para o trânsito

De maneira geral, a educação para o trânsito no país é baixa se levarmos
em conta o número elevado de pessoas que morrem em acidentes de
trânsito. Em Florianópolis, o grupo dos ciclistas nem sequer é computado
separadamente nas estatísticas do departamento de trânsito, quanto mais ter
uma política específica.

A maioria da população não é consciente da estrutura hierárquica do uso das
vias e o carro consolida-se como soberano do sistema viário. Os
desrespeitos dos motoristas aos ciclistas são diários, e os próprios ciclistas
colocam-se muitas vezes em situação de risco, o que tem resultado na perda
de preciosas vidas.

Em vista desse problema, juntamente com objetivo de dotar a cidade de
infra-estrutura cicloviária, também propusemos uma política para educação
no trânsito para os ciclistas. Em primeiro lugar, elaboramos um Manual do
Ciclista para regular a conduta do ciclista na cidade, e o aprovamos através
da Lei Complementar 106/2002. Em 2001, foram editados mil exemplares
para distribuição gratuita aos técnicos da Prefeitura e ciclistas que
trabalharam na edição. Em 2003, estamos contratando a edição de mais mil
exemplares, que serão distribuídos gratuitamente nas escolas básicas do
município.

Constatamos a dificuldade para elaborar uma campanha educativa para
motoristas e ciclistas conjuntamente, uma vez que os motoristas já haviam
sido alvo de muitas campanhas na cidade. Como as verbas destinadas à
educação para o trânsito sempre foram destinadas aos motoristas, é
necessário uma revisão sobre a utilização desses recursos para atender a



todas as modalidades, em especial àqueles que nunca receberam, os
ciclistas.

Em termos da promoção do uso da bicicleta, um outro meio de informação
utilizado são os passeios ciclísticos, abrindo espaços significativos nos meios
de comunicação da cidade. Esses eventos, como anteriormente já
mencionados, são realizados em parceria com outras entidades com
destaque a VIACICLO, e atingem principalmente crianças e jovens reunindo
até 200 ciclistas.

Em Florianópolis existe um grupo organizado, que articula “bicicletadas”
desde 2002. É um movimento de ciclistas que se reúne no último sábado do
mês para pedalar e protestar por mais respeito aos ciclistas e infra-estrutura
para bicicleta. O resultado dessas “bicicletadas” tem chamado a atenção, em
especial dos motoristas de ônibus e donos das empresas do transporte
coletivo, que batem recordes em desrespeitos com os ciclistas, e aos poucos
estão se sensibilizando para o problema.

Foto C. Dion Teles – Grupo Bicicletada

Foto C. Dion Teles – Grupo “Bicicletada”
Passeio Ciclístico – Promoção : IPUF/
VIACICLO/ Pedala Floripa



10. Investimentos para a realização de objetivos

Os recursos financeiros deveriam estar disponíveis para as etapas de
pesquisa, projeto e implantação, tanto da infra-estrutura cicloviária quanto da
promoção do transporte em bicicleta.

No caso de Florianópolis, os resultados obtidos são fruto de investimentos do
programa URB_AL- R.8-P10-01,  exceto na infra-estrutura, e do governo
local, cujos custos recursos cobriram projetos e execução de infra-estrutura.
Neste item da infra-estrutura também houve a participação da iniciativa
privada. Nesse sentido, a URB_AL já investiu 6350 euros, o governo local
78250 euros/ano e a iniciativa privada cerca de 25.000 euros.

A consecução dos objetivos globais de criar um sistema cicloviário na cidade
e promover o transporte não motorizado em bicicleta dependerá de
investimentos que se estimam na ordem de 220.000 euros/ano, e para os
quais não há previsão orçamentária, nem linhas de financiamento
específicas.

11. Continuidade

Consideramos importante a continuidade desse trabalho para viabilizar a
execução de um projeto piloto, onde possamos avaliar propostas deste
Projeto Comum do Programa URB-AL para estimular o uso da bicicleta na
cidade.

A primeira atividade seria a implantação de um programa de edição e
divulgação do Manual para o Desenvolvimento de uma Política de
Transporte não-Motorizado para Cidades de Porte Médio. Florianópolis está
interessada em ser a cidade responsável por essa ação.

Florianópolis esta também interessada na execução de uma Rota “Modelo”
que utilizasse solução do  tipo “Ciclofaixa” na área central da cidade, e
também na criação de um programa de conscientização e integração dos
departamentos que lidam com o trânsito e transporte da cidade.
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