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PROJETO URB-AL

INTEGRAÇÃO DA BICICLETA NA PLANIFICAÇÃO DO TRÁFEGO EM
CIDADES MEDIANAS NA AMÉRICA LATINA E EUROPA. UM PROGRAMA
PARTICIPATIVO E INTERATIVO.

1. INTRODUÇÃO

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CIDADE

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil,
destaca-se no cenário brasileiro por ser a cidade com maior índice de qualidade
de vida e possuir um ritmo crescente de desenvolvimento urbano. Localizado na
região mediana do litoral catarinense, o município ocupa uma área de 438,5 Km2

(incluindo os últimos aterros), sendo 426,6 Km2 na porção insular e 11,9km2 na
porção continental. Florianópolis possui uma população de aproximadamente
359.000 habitantes.
Privilegiada por ter 80% do seu território localizado numa Ilha costeira, desfruta de
um alto potencial paisagístico que a torna um grande centro atrativo de atividades
turísticas.

Duas imagens que marcam
o cenário da cidade

Lagoa da Conceição

Centro Histórico

Lagoa da Conceição

Foto: CD URB_AL



1.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

A população de  Florianópolis vem experimentando sucessivos incrementos em
seu contingente, tendo crescido 3,5 vezes nos últimos 40 anos, e hoje atinge a
cerca de 355.000 pessoas. Atualmente, 97% da população encontra-se na zona
urbana, consolidando uma tendência de longo prazo, iniciada em meados do
século XX.

Na última década, a taxa de crescimento geométrico da população de
Florianópolis foi de 3,31% aa, substancialmente superior a taxa do Estado, de
1,85% aa. Esse crescimento, que antes era restrito ao centro e distritos
balneários, hoje se estende à todo o território Municipal.

Destaca-se também que uma cidade como Florianópolis, que possui infra-
estrutura, recursos naturais, qualidade de vida, segurança e emprego, é de um
atrativo incomparável ao migrante. A cidade tem atraído não apenas migrantes
rurais pobres e não qualificados, mas também migrantes de classe média e alta,
cultos e oriundos dos grandes centros urbanos do país. Na verdade, na última
década a migração foi responsável por mais de 60% do incremento populacional
de Florianópolis, coisa que não aconteceu com a Região Metropolitana ou o
Estado. A taxa de crescimento anual da migração, calculada em termos das duas
últimas décadas, atinge a 14% aa, que é um valor altíssimo.

Por ser uma cidade turística, a população flutuante de Florianópolis chega quase a
duplicar na alta temporada, embora esse fluxo se distribua ao longo de
aproximadamente 10 semanas. Os dados do ano 2000 indicaram a presença de
506.241 turistas apenas nos meses de janeiro e fevereiro.

Nos últimos 40 anos Florianópolis apresentou uma mudança radical na estrutura
etária de sua população , mostrando  claramente o decréscimo dos estratos
infantis e a ampliação dos jovens e idosos.
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1.3 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

A Ilha de Santa Catarina possui uma forma alongada com dimensões de 54km de
comprimento por 18km de largura. Por estar situada muito próxima a costa
continental configuram-se duas baías interiores, a Baía Norte e a Baía Sul.
Três pontes ligam a Ilha ao continente com destaque para a Ponte Hercílio Luz,
com sua arquitetura metálica em estrutura pênsil construída em 1926 é símbolo da
cidade e do Estado.

Capital do Estado de Santa Catarina, situa-se na região sul do Brasil, numa
localização privilegiada em relação aos maiores pólos do MERCOSUL .

Encontra-se a :  1110 Km do Rio de Janeiro,
                            705 Km de São Paulo,
                            476 Km de Porto Alegre e
                            1.524 Km de Buenos Aires.

Foto: FotoImagem ®



Clima

O clima do Município é do tipo subtropical, classificado como mesotérmico úmido
(Köeppen), sem estação seca definida e com verões quentes. As precipitações
pluviométricas são distribuídas durante todo o ano, sem deficiências hídricas. As
temperaturas sofrem influência marinha, com baixa amplitude térmica anual e
temperatura média é de 20ºC.  A umidade relativa do ar é  em média de 80%; e o
índice pluviométrico anual de 1.406 mm, sendo os meses mais chuvosos de
Janeiro a Março. Os ventos dominantes são o norte e nordeste,  interrompidos por
calmarias; seguidos pelos de sudeste e sul, frios e de rajadas; e pelos de oeste e
leste, com temporais.

O litoral do Município sofre a influência das marés comuns ao litoral catarinense,
com comportamento bem definido e caráter de desigualdade diurna, ocorrendo
ressacas nos meses de inverno.

Geomorfologia

Florianópolis possui uma paisagem natural bastante diversificada, resultante do
contraste entre planícies litorâneas e elevações montanhosas. O litoral do
Município é muito recortado, com pequenas ilhas (30), praias (42), enseadas,
promontórios, costões, lagunas, restingas, manguezais (4) e campos de dunas (2).
As planícies costeiras que se seguem emolduram morros isolados e cristas
montanhosas descontínuas no sentido NE-SW, que chegam a uma altitude
máxima de 522 metros, conformando um conjunto de beleza cênica inigualável.
  

Hidrografia

A inclinação acentuada entre as planícies e as encostas forma uma grande
quantidade de vertentes com córregos e quedas d’água, que geram pequenos
cursos d’água dependentes do regime pluviométrico. Os pequenos cursos d’água
fazem parte das bacias hidrográficas de alguns rios, a maioria com embocaduras
nas baías norte e sul,  sendo as principais as bacias dos rios Capivari (12 km2),
Ratones (80 km2), Saco Grande (17 km2), Itacorubi (27km2) e Tavares (33 km2) .

Existem ainda as bacias hidrográficas dos corpos lagunares, sendo as principais
representadas pela Lagoa da Conceição, com 19 km2 de superfície, que mantém
contato com o mar; a Lagoa do Peri, com 5,10 km2 de superfície e água doce; e as
lagoas  Pequena, do Leste, e da Ponta das Canas.

Flora e fauna

Florianópolis apresenta uma grande biodiversidade, pelo fato da Ilha situar-se na
transição entre as regiões tropicais e subtropicais do Brasil. Convivem no
Município os domínios da vegetação litorânea, da floresta das terras baixas,  e da
floresta ombrófila densa (Mata Pluvial Atlântica), caracterizando uma série de



ecossistemas distintos: manguezais, restingas, alagadiços, dunas, lagunas, mata
de encostas, ilhas e baías.

Em termos de fauna, as espécies originais do Município encontram-se bastante
dizimadas pela ação humana e o avanço da urbanização. Todavia, nos ambientes
aquáticos acham-se ainda diversas espécies de moluscos, crustáceos e grande
variedade de peixes, havendo também répteis e mamíferos, como golfinhos e
baleias migratórias. Nos ambientes terrestres foram identificadas várias espécies
de cobras e lagartos, alguns mamíferos e extensa avi-fauna, comportando tanto
espécies residentes quanto migratórias.

Atualmente existem no Município 25 unidades de conservação ambiental, as quais
se somam alguns zoneamentos protetores, fazendo com que 46% do território
seja considerado área não urbanizável.

1.4  CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS

A economia de Florianópolis está voltada fundamentalmente as atividades
terciárias destacando-se o turismo, comercio , o serviço público e em expansão o
ensino universitário, com dois campos universitários e diversas faculdades que
totalizam a oferta de 51cursos.

O Setor terciário é o setor mais dinâmicos na economia do município, tanto em
termos de geração de empregos como em movimentação de recursos. Conforme
dados disponíveis, cerca de 80% dos empregos formais gerados, em 1997,
pertencem a esses dois setores, sendo que 47,12% são relativos à administração
pública e 32,46% a prestação de serviços, fazendo parte desta última a atividade
turística.
Nos últimos anos, também vem crescendo no município as atividades de base
tecnológica e da maricultura, que são as mais dinâmicas dos setores secundário e
primário do município.

As orlas marítimas e
lacustres são  uma das
regiões mais procuradas
pelos turistas na Ilha.

Foto: CD URB_AL



Cultivo de mariscos                                             Indústria  tecnológica

1.5 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

A fundação da Vila denominada Desterro ocorreu por volta de 1726, por
bandeirantes vicentinos.
A localização geográfica e as vantagens físicas do Porto Desterrense impuseram-
se à razões políticas e econômicas do Império Português, justificando a criação da
Capitania da Ilha de Santa Catarina (1738) e motivando a implantação do mais
expressivo conjunto defensivo litorâneo do sul do Brasil, com 12 fortalezas.

Embora tenha sofrido uma pequena estagnação logo após a proclamação da
República (1989), no século XIX Desterro ( primeiro núcleo de povoamento) foi
elevada a categoria de cidade  tornando-se Capital da Província de Santa Catarina
em 1823. Iniciou-se então, um período de prosperidade, com investimentos de
recursos da coroa, projetos de melhoria do porto e construção de edifícios
públicos.
Ao entrar no século XX, a cidade passou por profundas transformações, sendo
que a construção civil foi um dos principais suportes da economia. A partir de
1970, com a ligação asfaltada com o resto do país (BR-101), tornou-se um
crescente pólo turístico no Brasil e no MERCOSUL.

Atualmente, a cidade reúne um acervo cultural e paisagístico representado pelos
conjuntos arquitetônicos presentes em suas ruas e praças mais antigas e parte da

Forte São José da
Ponta Grossa

Foto: EMAPA Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: FotoImagem ®



malha viária dos séculos XVIII e XIX, onde se mesclam os monumentos de
arquitetura religiosa, oficial, institucional e de uso público, residencial e militar.

2. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES

2.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES

2.1.1   Situação existente do sistema viário

O sistema viário básico do Município apresenta uma série de vias urbanas
principais e coletoras que formam uma estrutura hierarquizada e funcional,
definida em Lei pelos Planos Diretores.

I - Vias Arteriais, aquelas constituídas pelas rodovias que têm a função de
interligar o Centro Urbano com os Balneários e outros Municípios, estruturando
seus respectivos sistemas viários;
II - Vias Principais, aquelas que tem a função de conciliar o tráfego de passagem
com o tráfego local e propiciar facilidades ao transporte coletivo;
III - Vias Coletoras, aquelas que tem a função de coletar o tráfego das Vias  Locais
e encaminhá-lo às Vias Principais, podendo constituir-se nos corredores de
comércio/serviços dos bairros;

Casario junto ao Largo
da Alfândega

Foto: CD URB_AL
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IV - Vias Locais, as demais vias de circulação de veículos, tendo a função de
possibilitar o acesso direto aos lotes e edificações;
V - Vias Preferenciais de Pedestres, aquelas que tem a função de conciliar um
elevado fluxo de pedestres com o acesso direto de veículos aos lotes e
edificações;
VI- Vias Panorâmicas, aquelas que tem a função de turismo e lazer, devido a
visibilidade que propiciam ao mar, às lagoas, aos mangues, às dunas ou a outros
elementos marcantes da paisagem natural ou construída da região;
VII - Ciclovias, aquelas destinadas à circulação exclusiva de bicicletas.

Quanto às faixas de domínio, o sistema rodoviário (AST-1) obedece aos seguintes
gabaritos:

I - 38 (trinta e oito) metros nas Vias Arteriais;
II - 33 (trinta e três) metros nas Vias Principais;
III - 27 (vinte e sete) metros nas Vias Coletoras;
IV - 12 (doze) metros nas Vias Locais;
V - 2,80 (dois vírgula oitenta) metros nas Ciclovias.

A malha viária básica do Município está dividida  entre a parte insular e a parte
continental. A parte insular é composta pelas rodovias que fazem a ligação da
área central com o norte (Via Expressa Norte, SC-401), leste  (SC-404) e sul (Via
Expressa Sul, SC-405)  da Ilha. A Via Expressa Norte tem duas faixas por sentido
e só está implantada até o trevo de Jurerê; a Via Expressa Sul tem três faixas por
sentido  e só está aberta ao tráfego até o centro da Costeira do Pirajubaé, ligando-
se ao centro da cidade por dois túneis.

A malha viária básica da área central é formada por dois anéis viários, composto
por  trechos de rodovias e vias principais: um anel mais central composto pelas
avenidas Paulo Fontes, Oswaldo Cabral e Mauro Ramos; e outro mais externo
que contorna o Morro  da Cruz,  formado  pelas via de Contorno Norte (avenidas
Rubens de Arruda Ramos, Irineu Bornhausen e Henrique Fontes, rua Antônio Edu
Vieira, Via Expressa Sul e seus túneis, e avenida Gustavo Richard. No interior do
anel interno predominam vias com mais de 30 anos  e de pouca capacidade.

Na parte continental a malha viária é constituída por eixos radiais que partem das
cabeceiras das pontes em direção ao Município de São José e através deste até a
BR-101, interconectadas por duas perimetrais. As principais radiais são a Via
Expressa Br-282, as avenidas Ivo Silveira e Max de Souza,  a via projetada PC-3 e
o binário formado pelas ruas Fúlvia Aducci / Pedro Demoro e Gaspar Dutra /
Liberato Bittencourt, que se unem na avenida Max Schram. As perimetrais são a
CC-1 (ruas Almirante Tamandaré, Bruno Schlemper Jr e Santos Saraiva)  e a CC-
2 (ruas Patrício Caldeira e avenida Atlântica). A Via Expressa BR-282 possui duas
faixas por sentido, mas tem marginais incompletas. As vias PC-3, CC-1 e CC-2
estão apenas parcialmente implantadas.



 MALHA VIÁRIA

A rede viária de Florianópolis tem recebido nos últimos anos um incremento
significativo de obras ( viadutos, túneis, interseções, novas vias) que buscam
melhorar o desempenho da mobilidade urbana.
Mesmo com todas as obras realizadas, as alterações na malha viária principal e
original da cidade não foram suficientes para o atendimento da demanda
crescente existente, resultante da densidade de uso e atividades, especialmente
no centro da cidade, e da circulação num número reduzido de corredores viários.



2.1.2 CONGESTIONAMENTO DE VEÍCULOS

A frota de veículos privados em Florianópolis tem aumentado continuamente nas
últimas décadas, e o alto crescimento no número de veículos tem sido apontado
como responsável pelos congestionamentos de tráfego, em vista da capacidade
limitada dos corredores viários.  A taxa de motorização é de 2,21 habitantes por
veículo, porém neste cálculo não estão incluídos carros oriundos de outros
Estados, nem  provindos das demais cidades da Região Metropolitana. Outro
ponto a destacar é que com o turismo da temporada de verão o número de
veículos sofre aumento considerável, e em certos momentos chega a duplicar.  A
tabela, que se segue, mostra a evolução da frota de veículos em Florianópolis.

Tabela 2.33 - Evolução da Frota – 95 a 2001

VEÍCULOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AUTOMÓVEL 94.194 100.113 107.040 110.631 111.049 113.983 118.976
CAMINHÃO 11.266 12.169 12.884 13.357 13.450 13.978 14.949
ÔNIBUS 1.053 1.135 1.291 1.408 1.491 1.614 1.854
MOTOCICLETA 8.425 9.067 9.963 10.713 11.594 12.736 15.078
OUTROS 2.831 3.023 3.276 3.409 3.442 3.595 3.757
TOTAL 117.769 125.507 134.454 139.518 141.026 145.906 154.614
Fonte: DETRAN/SC

Todas essas frotas usam os mesmos corredores viários, em trajetos que se
superpõem, sobrecarregando o tráfego e aumentando o tempo das viagens, o que
acaba induzindo a um maior uso do transporte individual, num círculo vicioso que
se retroalimenta.

Os dados sobre veículos dão apenas uma idéia do problema dos transportes
urbanos em Florianópolis, vinculados a um número crescente de viagens/dia e que
praticamente duplica durante a temporada de verão. A cidade, além do tráfego
normal, gera um apreciável número de viagens por motivos de lazer, estudo e
trabalho, pois é passagem para 42 praias, e concentra  escolas de todos os níveis,
além de deter cerca de 40% de todos os empregos da Região Metropolitana.
Apenas para exemplificar o problema, o tráfego de veículos no eixo norte da área
central é de 100.000/dia, no acesso sul cerca de 30.000 e na travessia das pontes
de 90.000/dia por sentido.

O tráfego costuma apresentar-se mais caótico no final do dia, entre 17h e 19h,
principalmente nas alças de acesso às pontes e, ainda, no final do trecho
construído da via Expessa-Sul, que propiciam acesso ao aeroporto e sul da Ilha.
Durante os períodos de pico da hora do almoço e fim de tarde, na frente das
escolas localizadas na área central, e em todas as vias do centro tradicional,
também ocorrem congestionamentos, em decorrência da baixa oferta de
estacionamentos na área central de Florianópolis.



ATROPELAMENTOS COM VÍTIMA NA CAPITAL
  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL  MÉDIA
1998 34 27 34 17 33 34 31 40 38 35 39 42 404       33,7
1999 36 38 44 42 49 41 34 37 39 48 39 51 498       41,5
2000 58 33 59 52 36 35 39 49 36 43 39 38 517       43,1
2001 55 49 47 41 44 43 35 37 31 48 44 54 528       44,0
2002 73 94 106 79 85 36 37 48     558       46,5

FONTE: PMSC (CÓD. E318) Out/2002

No ano 2000, ocorreram 9.467 acidentes de trânsito em Florianópolis, sendo que
na alta temporada foram 1774, apresentando um  índice mensal mais alto em
comparação com a baixa temporada, num reflexo do aumento de veículos na
cidade. Embora se observe efetiva baixa de fluidez do tráfego na alta temporada,
a Prefeitura não dispõe de meios de quantificar os congestionamentos, cujos
dados são coletados pela Polícia Militar de Santa Catarina, através de um
Convênio (PMF,SSP-SC,PMSC).

No Município existe uma via sob jurisdição federal (BR 282), sete sob jurisdição
estadual (SCs: 400, 401, 402, 403, 404, 405 e 406), ficando as demais vias sob
jurisdição municipal (SSP/SC).
Em 2001 morreram, vítimas de acidentes de trânsito 42 pessoas, sendo que 24
somente nas rodovias estaduais(PRE) e 3 na BR 282(DNER). Este número vem
crescendo, principalmente nas rodovias estaduais, devido principalmente a
atropelamentos causados pelos inúmeros conflitos de uso da rodovia, onde a alta
velocidade conjugada com a imprudência de motoristas e pedestres, causam
essas fatalidades.
Apesar desses dados, Florianópolis possui um índice de mortos/10.000veículos,
ou seja 2,72 (FONTE:CET-SP), que pode ser considerado acima de cidades como
Nova York( 1,6 em 1997) e Tokyo (1,1) mais elevado em relação a cidades
brasileiras como Curitiba e Santo André-SP.

1998

1999

2000

2001

2002



2.1.3 ESTACIONAMENTO E ESPAÇO

Estacionamento na área central de Florianópolis é insuficiente, havendo falta de
oferta de estacionamento, principalmente nas áreas comerciais.
Atualmente a cidade possui o Sistema ZONA AZUL: sistema rotativo de vagas
( 6,00x2,00) que permite uma permanência 2 horas; máximo 5 horas.
Número Total de vagas é 2619, sendo 15 para deficientes.

Existem 200 vagas para automóveis em estacionamentos subterrâneos privados
na área central. Não existe nenhum edifício garagem, embora encontrem-se
estacionamentos privados em terrenos baldios, com um total de vagas não
especificado.

Os estacionamentos para bicicletas são muito poucos. A prefeitura Municipal
terminou recentemente a implantação de cinco Paraciclos (estacionamentos de
curta duração) e tem previsão para a construção dos Bicicletários junto aos
Terminais de Integração do Transporte Coletivo, com aproximadamente 400
vagas.

Valores da Zona Azul

Cartão
1(uma) hora   -  cartão azul R$0,75
2(duas) horas - cartão verde R$1,50
5(cinco) horas - cartão laranja R$3,75

Parquímetro
10 horas cartão azul R$7,50
20 horas cartão verde R$15,00

Foto: site www.ipuf.sc.gov.br/principal.htm

Fotos: Vera L. G. da Silva



2.1.4 TRANSPORTE PÚBLICO

O grande tráfego de automóveis e as crescentes dificuldades de deslocamento
fariam supor um sistema de transporte de massa eficiente. Tal não é o que acorre,
havendo um setor de transportes coletivos, com frotas de veículos coletivos ou
individuais, bastante ineficiente, embora as concessões e o controle sejam feitos
pela Prefeitura através do Núcleo de Transportes.

Existem hoje 6 empresas concessionárias de transportes coletivos explorando 146
linhas, e que transportam cerca de 5.300.000 passageiros/mês em 376 ônibus
com idade média de 5,14 anos. Essas empresas operam também 72 ônibus
executivos para alguns bairros (19 linhas), transportando cerca de 113.500
passageiros/mês em boas  condições de conforto. Além disso, existem 80
empresas de transporte escolar (incluindo os autônomos cadastrados) que
transportam cerca de 2.550  estudantes/dia. Complicando ainda mais o sistema,
muitos estabelecimentos de grande porte, escolas, associações e comunidades
optam por fazer o fretamento de ônibus para as viagens de seus empregados,
alunos ou associados. Existem ainda 400 veículos entre vans e ônibus de turismo
que circulam diariamente pela cidade. Durante a temporada de verão aparecem
ainda os ônibus tipo jardineira que circulam em alguns balneários.

Na tabela a seguir pode-se ver a evolução dos passageiros transportados pelo
transporte público em Florianópolis.

Tabela– Evolução do Transporte público em Florianópolis, 1980-2001
ANO FROTA

TOTAL
LINHAS VIAGENS

(MIL)
PASSAGEIROS

(MIL)
KM (MIL)

PERCORRIDOS
1980 - - - 40.847 -
1985 229 46 1.152 48.004 -
1990 282 69 1.401 58.209 17.939
1995 356 101 1.716 67.488 26.835
2000 407 135 1.226 64.011 27.712
2001 408 146 1.272 63.576 28.317

Fonte: Núcleo de Transportes, 2002.

SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA EXECUTIVO

Foto: site www.transoltc.com.brFoto: site www.transoltc.com.br



Para fazer frente às deficiências do transporte público hoje existente, a Prefeitura
Municipal está implantando um Sistema Integrado de Transportes para ônibus,
segundo um modelo tronco alimentador.

2.1.5  ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público de Florianópolis caracteriza-se por suas vias, calçadas, praças,
parques, morros, áreas de preservação e áreas de marinha. Situando apenas na
questão das vias, pode-se dizer que ele é extremamente limitado na Área Central
com possibilidades de ampliação no interior da ilha. As melhores oportunidades de
espaços para circulação são propiciadas pelas orlas das baías, das lagoas
naturais e da própria costa marítima.

Vias principais da cidade
estão sendo estruturadas
para atender melhor o
usuário do transporte não
motorizado.

Ciclovia e passeio
Av. Beira Mar Norte

Praça Getúlio Vargas

Rod. SC –405
Ausência  de ciclovia e passeio

O município tem hoje cerca de 1,11% das zonas urbanas destinadas as áreas
verdes de lazer, quando deveria ter pelo menos 10% no Distrito Sede e 20% nos
demais distritos. A conseqüência tem sido a criação de espaços urbanos com
grande variação térmica, ventos excessivos, desequilíbrios hídricos e estética
inadequada.

Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: Vera L. G. da Silva



2.1.6    A SITUAÇÃO ATUAL DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
          ( BICICLETA E PEDESTRES)

A bicicleta responde hoje por cerca de 2% das viagens de Florianópolis. Este fato
esta associado as dificuldades existentes de circulação, ou seja, a falta de infra-
estrutura cicloviária e falta de respeito de outros condutores de veículos
motorizados para com os ciclistas.

Desde 12/03/2001 a Lei complementar 078/2001 dispõe sobre o uso da bicicleta e
o sistema cicloviário da cidade;

A alta taxa de motorização somado a falta de infra-estrutura responde pelo baixo
número de ciclistas nas ruas;

Florianópolis é insuficiente em estrutura cicloviária, registrando apenas  um
sistema cicloviário com 18km de ciclovias;

Av. Madre Benvenuta - Ciclovia
inaugurada recentemente

Passarela para travessia de
vias principais e expressas

Rod. Gilson da Costa Xavier
Pedestres e ciclistas sem
segurança para circularem

Padrão de passeio
adotado para a cidade

Av. Pequeno Príncipe
Sem passeio e ciclovia

Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: Jose Luis Cañavate

Foto: Vera L. G. da Silva

Foto: Vera L. G. da Silva



Com relação aos pedestres não existem dados sobre o volume de deslocamentos.
Embora estejam sendo padronizados os passeios na cidade, são muitos ainda os
espaços urbanos com área inadequada para a circulação de pedestres. Na
maioria das ruas antigas do centro histórico, os passeios são insuficientes, com
largura inferior a 1,50m e comprometidos por postes de iluminação e outros
obstáculos.  Nas rodovias do interior da Ilha é regra comum a ausência de
passeios e ciclovias.

O estacionamento para bicicletas é insuficiente na cidade, existindo cinco
paraciclos implantados pelo IPUF.
A ausência de estacionamento para bicicletas cria insegurança no ciclista e
desestimula um uso maior deste meio de transporte.

Uso diário pela maioria dos usuários

Os maior problema apontado pelos usuários da bicicleta foi a falta de ciclovias.

Uso da Bicicleta na Semana

1% 5% 10%
2%

16%

7%

59%

1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
todos os dias

LEGENDA:

Maiores Problemas 
Enfrentados no Trajeto

18%

8%

23%

19%

1%

1%
2%

1%4%
3%11%

8% 1%

Muitos carros na via

Tráfego pesado de ônibus

Tráfego pesado de caminhões

Ausência de iluminação pública

Ausência de segurança geral

Ausência de ciclovia

Motoristas não respeitam ciclistas

Buracos na pista

Sarjetas da pista danificadas

Cruzamentos perigosos s/semáforos

Ausência de espaço para a bicicleta

Problemas com 1 ou 2 indicações 

Não vê problemas



2.2 DESCRIÇÃO DAS POLÍTICAS ATUAIS E EXISTENTES

2.2.1 OBJETIVOS E POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A política de desenvolvimento urbano adotada pelo município de Florianópolis
pode ser sintetizada em “Promover o desenvolvimento da cidade, através da
oferta de um habitat digno ao cidadão e da conservação do ambiente natural” e
“Tornar-se o Centro Turístico do Mercosul”.

As ações desenvolvidas estão dirigidas para os seguintes objetivos:

♦ Atendimento das necessidades básicas da população , (moradia, emprego,
saúde, abastecimento,  acessibilidade, lazer e valores culturais, morais e
espirituais);

♦ Preservação do ambiente natural;
♦ Manutenção dos referenciais urbanos (históricos, culturais e paisagísticos);
♦ Reserva de espaços necessários para implantação do sistema estrutural de

vias de circulação urbana;
♦ Recuperação e ampliação de espaços exclusivos para circulação de pedestres;
♦ Melhoria e ampliação de espaços destinados ao lazer e recreação;
♦ Descentralização, fortalecimento e criação de centros de bairros;
♦ Participação da comunidade no planejamento;
♦ Melhoria da infra-estrutura turística da cidade;
♦ Garantia de espaço para atividades produtivas (comércio, serviços,

administração pública, turismo e alta tecnologia).

Estas diretrizes estão expressas e aprovadas no Plano Diretor de Florianópolis,
com complementar out/97.

2.2.2 POLÍTICA DE TRÁFEGO E VIÁRIA

A política de tráfego adotada pelo município de Florianópolis é garantir a eficiência
da mobilidade diária de seus cidadãos e a acessibilidade a todos os pontos do
território municipal. Embora não expressa claramente, esta política está a cargo da
gerência de sistema viário – GSV, pertencente a estrutura do IPUF- Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, que é encarregada da implantação das
vias, sinalização e operacionalização de todo o sistema de transportes da cidade.

Sala do CTA – Localizada na sede do
Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis - IPUF

Foto: Vera L. G. da Silva



Com a Municipalização do trânsito, a política educacional tornou-se também
responsabilidade das ações da GSV entretanto este ano a mesma ainda foi feita
pelo  Departamento de Transito do Estado de Santa Catarina – DETRAN.

Consta ainda da política de tráfego e de mobilidade do município de Florianópolis
o incentivo ao uso da bicicleta. Para tanto, foi concebido o Programa Ciclovias –
Rotas Inteligentes, que pretende inserir de forma definitiva a bicicleta como
modal de transporte no conjunto de facilidades destinadas à mobilidade dos
moradores do município. O Programa consta em desenvolver projetos de rotas
cicláveis que garanta de maneira segura o transporte em bicicleta. Como a cidade
em algumas regiões não possui espaço para a construção de ciclovias, através do
programa Rotas Inteligentes é possível propor uma infra-estrutura que assegure o
deslocamento dos ciclistas em convivência com as demais modalidades de
transportes.

Em 2001 foi elaborado o conceito da primeira Rota denominada
Rota 3 – Itacorubi/Santa Mônica
Extensão 2480 metros

Ciclovia inaugurada

Fotos: Vera L. G. da Silva



Atualmente, os projetos concebidos incluem os acessos da bicicleta, através de
pequenos trechos cicloviários aos novos terminais de integração ônibus/ônibus e,
futuramente, ônibus/bicicleta. Para tanto, já foram realizados anteprojetos
geométricos e de sinalização para 5 dos 7 terminais.

BICICLETÁRIO

ACESSOS AO BICICLETÁRIO E
TERMINAL DE PASSAGEIROS



Também já foi concluído  o anteprojeto geométrico e de sinalização da Rota 10,
Santo Antônio/ Sambaqui, onde se concebeu uma rota com trechos cicloviários
(ciclovias e ciclofaixas), além de maior segurança em pontos cruciais ao longo de
seus 3,5 km. No sul da Ilha outra rota, com 4,6 Km, está sendo elaborada e
deverá ser concluída em 2003.

Rota 10,  Santo Antônio/ Sambaqui

O município possui ainda um estudo para implantação de Paraciclos
(estacionamentos de curta duração), tendo sido implantados cinco equipamentos
desses em praças da cidade.

Com a elaboração da política viária, o município possui no Plano Diretor diretrizes
que orientam a construção da infra-estrutura básica para o sistema rodoviário
através de um sistema de vias hierarquizadas, objetivando a distribuição do
tráfego por corredores. A monitoração do volume do trafego atualmente esta
sendo feita por uma Central de Controle Semafórico que distribui automaticamente
os fluxos de automóveis, evitando-se os engarrafamentos e otimizando a
circulação nas vias urbanas.

Foto: Vera L. G. da Silva



Com o constante aumento do tráfego, superior a capacidade das
interseções, e a continuidade de congestionamentos em vários pontos da
Ilha, houve a necessidade da execução de obras viárias em desnível.

Em 2000 foi inaugurado o Elevado Vilson Kleinubing, sobre a antiga rótula do CIC,
acabando com congestionamentos intermináveis na interseção que na época
tinha o  maior volume de tráfego em todo o Estado de Santa Catarina.
Em 2001 foi inaugurado Elevado Dias Velho, ao lado do Terminal Rodoviário Rita
Maria, melhorando o acesso as pontes e acabando com os congestionamentos na
antiga rótula. Todavia, ainda ocorrem congestionamentos nas pontes devido ao
dimensionamento da Via Expressa (BR-282), que já não suporta mais o fluxo
existente.

Todas as obras acima citadas fazem parte de uma política de Promoção do
Transporte Público

Construção do Elevado
Vilson Kleinubing

Supermercado -
Polo gerador de tráfego

Foto: FotoImagem ®



2.2.3 POLÍTICA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

Tentando resolver a problemática de transportes no município, a Prefeitura de
Florianópolis optou por implantar um novo sistema de transportes públicos.
Seguindo a tendência verificada em um grande número de cidades de porte
médio, como é o caso de Florianópolis, as deficiências existentes podem ser
minimizadas com a implantação de modelos do tipo tronco-alimentador. Por estes
modelos, nos trechos em que há grande concentração de linhas, elas são
substituídas por linhas únicas, que constituem o Sistema Troncal (ou tronco),
formado por linhas expressas (terminal-a-terminal) e de linhas paradoras (com
paradas intermediárias). Nos trechos em que as linhas se dispersam, os itinerários
originais são mantidos e este conjuntos é chamado de Sistema Alimentador. As
interseções destes dois sistemas são consideradas pontos críticos, onde são
implantados terminais de integração que possibilitaram as transferências entre um
e outro, sem a aquisição de nova passagem.

No sistema de Florianópolis existirão 9 terminais de integração, situados em
Canasvieiras (TICAN), Santo Antônio de Lisboa (TISAN), Lagoa da Conceição
(TILAG), Rio Tavares (TIRIO), Saco dos Limões (TISAC), Trindade (TITRI),
Centro (TICEN), Jardim Atlântico (TIJAR) e Capoeiras (TICAP). Os terminais da
Trindade e do Saco dos Limões têm a finalidade adicional de permitir a integração
dos passageiros das regiões Norte/Leste e Sul, respectivamente, com a UFSC.

SISTEMAS INTEGRADOS

MODELO FÍSICO

MODELO TRONCO-ALIMENTADOR EM REDE

SITUAÇÃO EXISTENTE          SITUAÇÃO PROPOSTA

Tipo de linha Quantidade
Alimentadora 77
Principal Expressa 9
Principal Paradora 9
Principal Semi-Expressa 7
Complementar Circular 9
Complementar Paradora 5
Periférica 10

TOTAL 126



As linhas intermunicipais contarão, além dos terminais intermunicipais previstos
em Biguaçu, Barreiros, Praia Comprida, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz,
com dois terminais dentro do Município de Florianópolis, em Capoeiras e no
Jardim Atlântico.

O dimensionamento de cada terminal de integração foi determinado a partir da
demanda de passageiros das linhas que o utilizarão a partir da implantação do
novo sistema, até o horizonte de projeto fixado em 2020. O partido geral adotado é
de plataformas únicas, para que todas as transferências de passageiros possam
ocorrer sem conflitos de circulação entre pedestres e ônibus.

Também deverão ser previstas em cada terminal espaços comerciais de
conveniência, postos de informação e de serviços públicos essenciais à
população, que servirão para dar aos passageiros mais conforto nos Terminais e
evitar deslocamentos até o centro da cidade. Os terminais de ponta terão ainda
estacionamento para automóveis e bicicletário, para induzir ao transporte
intermodal e diminuir o tráfego nas vias urbanas.
Numa primeira etapa não está previsto a integração com o transporte público
metropolitano. No entanto, alguns estudos já vêm sendo desenvolvidos para se
obter algum nível de integração entre os dois sistemas, mas a previsão é para que
isto ocorra no segundo semestre de 2003.

Terminal de Canasvieiras

Foto: Vera L. G. da Silva



Mapa de Florianópolis com a localização dos Terminais de Integração



2.2.4 REGULAMENTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

O sistema de transporte público operado hoje em Florianópolis ocorre por meio de
permissão fornecida pelo Núcleo dos Transportes da Prefeitura, a qual é o poder
concedente. As atuais empresas operadoras deverão cumprir a nova programação
operacional a ser implantada a partir da segunda quinzena de dezembro de 2002,
considerando que tiveram seus contratos prorrogados em 1999 por mais dez
anos.

Ao terem assinado essa prorrogação as empresas concordaram com a Lei
do Sistema Integrado, submetendo-se às exigências da proposta de integração
dos serviços, da tarifa única e, ainda, ao Novo Regulamento de Transporte. Este,
entretanto, constitui apenas uma atualização de regulamento anteriormente
existente. A gestão dos serviços ainda é precária, mas tende a sofrer grande
incremento a partir da entrada em operação dos novos terminais. Ainda está em
discussão a forma de pagamento das empresas e a manutenção de uma Câmara
de Compensação Tarifária, para repasse das diferenças do custeio operacional.

Com relação a regulamentações legais para a bicicleta, o município segue a LEI
COMPLEMENTAR Nº 078, de 12 de março de 2001, que dispõe sobre o uso da
bicicleta e o sistema cicloviário e dá outras providências.

 O município dispõe também de um Manual de Sinalização Cicloviária, e de um
Manual do Ciclista que disciplina a conduta do ciclista na cidade.



PÁGINA DO MANUAL DE
SINALIZAÇÃO
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3. ENFOQUE GERAL DO ESTUDO

3.1 FINALIDADES E OBJETIVOS

Florianópolis, tem como objetivo geral  promover a qualidade de vida  através de
uma oferta eficiente, eqüitativa e qualitativa de transportes. Dentro deste contexto,
passou a trabalhar na melhoria do transporte coletivo e sua integração aos outros
modais não motorizados, a bicicleta e pedestres. Tem sido necessário estudos,
pesquisas e projetos para atender especialmente os usuários da bicicleta.

A realidade tem mostrado que estamos longe de qualificar o transito da cidade
como seguro e eficaz. A  informação e educação no transito por parte de todos os
cidadãos é matéria fundamental para alcançarmos uma cultura de mobilidade
mais ampla e de inclusão de todos os modos de transportes.

O desenvolvimento de uma política de promoção do uso da bicicleta exige
também atenção sobre a infra-estrutura cicloviária e para isto Florianópolis
necessita de um Plano que direcione as ações e obras de maneira contínua.

Como objetivos específicos queremos:
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.

3.2 FATORES SÓCIO ECONÔMICOS

Os benefícios  advindos de uma  política de incentivo ao uso da bicicleta refletem
diretamente na saúde e no inter-relacionamento pessoal do ciciclista, bem como
na economia urbana e na conservação ambiental.

A  condição física promovida pelo ciclismo melhora significativamente o estado de
saúde, aumentando a capacidade respiratória, a imunidade as doenças e o bom
humor. Andar de bicicleta é uma atividade fortemente sociabilizada pois a baixa
velocidade e o veículo aberto facilitam o contato com as pessoas, especialmente
com outros ciclistas.

A utilização da bicicleta diminui o consumo de combustíveis fósseis, reduzindo a
emissão de gases poluentes na atmosfera e o ruído causado pelo muitos
automóveis e ônibus atualmente rodando na cidade. Essa mudança na matriz
energética da cidade, ainda que pequena em termos financeiros, torna-se
significativa em termos de melhoria da qualidade ambiental.



4. DIAGNÓSTICO

4.1 CARACTERÍSTICAS ATUAIS DOS CICLISTAS

Em setembro de 2002, foi realizada uma pesquisa para a coleta dos dados, uma
vez que não haviam informações sobre este tema. Foi elaborado um formulário e
entrevistadas 244 pessoas.

OS PONTOS SELECIONADOS FORAM OS SEGUINTES, LOCALIZADOS EM
10 VIAS – que são eixos de circulação principal:

O perfil do usuário da bicicleta pode ser observado, através dos seguintes dados:

4.1.1 Idade e sexo

88% dos ciclistas pertence ao sexo masculino e apenas 12% são mulheres;

A maioria são jovens de 13 a 20 anos – 37% ;

• Rua Coronel Pedro Demoro (em frente a Ag. do BESC) – Bairro de Estreito;
• Av. Max de Souza (próximo de lombada eletrônica) – Bairro de Coqueiros;
• Av. Mauro Ramos (próximo de lombada eletrônica) – Centro;
• Av. Madre Benvenuta (defronte ao Supermercado Angeloni) – Santa Mônica;
• Av. Beira Mar Norte (defronte ao trapiche, próximo do sinaleiro) – Centro;
• Rua João Pio Duarte Silva - Bairro Córrego Grande;
• Av. Domício Freitas (defronte de lombada eletrônica) – Bairro de Carianos;
• Rua Henrique Veras do Nascimento – Bairro Lagoa da Conceição;
• Rodovia Gilson da Costa Xavier (na entrada da Barra de Sambaqui) –
• Bairro de Santo Antônio de Lisboa.

Faixa Etária de Ciclistas de Florianópolis

5%

36%

17%
5%
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0 - 12 anos
13- 20 anos
21 - 35 anos
36 - 50 anos
> 51 anos

LEGENDA:



4.1.2 Nível de educação

Os estudantes de nível superior são os que mais utilizam a bicicleta entre todos os
graus de estudantes, sendo intenso o seu uso às proximidades dos campus
universitário das universidades federal e estadual;

4.1.3 Ocupação – Situação econômica

Boa parte dos empregados que declararam uma segunda atividade, também
são estudantes – cerca de 36% deles;

4.1.4 Motivo de uso

Entre as razões para uso da bicicleta, a economia surge muito à frente de todas as
outras, com 29% das referências, seguida da flexibilidade de horário para decisão
das viagens, que apresentou 14% das indicações;

Condição Funcional - Atividade Principal

16%3%

2% 4% 2% 37%

36%

Empregado
Autônomo
Trabalhador Avulso
Estudante
Aposentado
Desempregado
Outra Condição

LEGENDA:

A bicicleta é utilizada por trabalhadores – 56%
(Empregados; Autônomos; outros)

Razões para Usar a Bicicleta:

7% 5% 3%
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12%
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Economia
Conforto
Flexibilidade de horário
Itinerário do ônibus não satisfaz
Mora próximo ao trabalho/escola
Lazer
Exercício Físico/Esporte
Saúde
Por ser mais rápida
Porque gosta



4.1.5 Origens e destinos mais freqüentes

36% dos usuários utiliza a bicicleta para ir ao trabalho

4.1.6 Estimativa da quantidade de bicicletas existentes na cidade:

4.1.7 Outras informações extraídas das entrevistas:

• A grande maioria dos entrevistados era de solteiros – 72%;
• 90% eram proprietários das bicicletas que estavam utilizando quando

entrevistados;
• 58% faz uso da bicicleta todos os dias, inclusive nos finais de semana;
• Somando-se aqueles que fazem uso nos 5 dias úteis, e mais um dia no final

de semana, temos cerca de 81% dos usuários;
• Tempo médio da duração das viagens indica que a maioria realiza viagens

com até 30 minutos de duração, correspondente a até 8km. Foram 71,5% das
indicações. No entanto, cerca de 13% dos entrevistados realiza viagens com
mais de 1 hora de duração;

• Entre os maiores problemas apontados pelos ciclistas, a falta de ciclovias ou
vias exclusivas para o tráfego da bicicleta atingiu o percentual de 23% das
indicações, seguida do desrespeito dos motoristas aos ciclistas com 19%, e de
muitos carros na via com 18% das afirmativas;

• Entre as indicações para melhoria das viagens dos ciclistas, a construção de
vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas) correspondeu a 64% das
respostas, seguida de rodovias e vias mais largas com 4,5%; tapar buracos na
via com 4%; e conscientização de motoristas com 4%.

• O uso da bicicleta é mais intenso nas pequenas localidades no interior da Ilha
do que na Área Central, apesar de nelas não existir nenhuma infra-estrutura
favorável ao seu uso. Em alguns bairros, além do uso ser muito superior ao de
motocicletas, chega a ser maior do que 10% do total de viagens observadas.
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A bicicleta responde por cerca de 2% das viagens de Florianópolis, com
aproximadamente 876 ciclistas.



Angela Regina Heinzen Amin Helou
Prefeita Municipal

Ana Cláudia Abreu
Relações Internacionais da Prefeitura

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis

Carlos Alberto Riederer
Presidente do IPUF

José Rodrigues da Rocha
Diretor de Planejamento do IPUF

Marcelo Vieira Nascimento
Diretor de Operações

Equipe Técnica

Coordenação
Arq. Vera Lúcia Gonçalves da Silva

Consultoria Técnica
Arq. Amilton Vergara de Souza
Arq. Antônio Carlos M. Miranda

Projeto Gráfico, Editoração e Revisão Geral do Texto
Arq. Amilton Vergara de Souza

Arq. Vera Lúcia Gonçalves da Silva
Estag. Marina Marques Webber

Colaboração
Equipe Técnica GPL
Equipe Técnica GSV

Equipe "Pedala Floripa"
Equipe VIACICLO

19
77

--
20

02


