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Florianópolis ganha novas ciclovias
Embora promova maior segurança para ciclistas e motoristas, transtorno provocado pelas obras gera discussões  

Oprojeto Florianópolis – cidade 
amiga da bicicleta, lançado 
em 2007 pela prefeitura mu-

nicipal, está provocando divergências. 
O pacote de obras prevê a construção 
de oito ciclovias em pontos distintos 
da cidade, totalizando 18.360 metros 
de extensão, quase o dobro da área 
existente hoje. Todas as obras já estão 
em execução e o transtorno causado 
é inevitável: bloqueio 
temporário das vias e 
congestionamento.

Alguns moradores e 
motoristas que circulam 
pelas áreas beneficiadas 
com as ciclovias não 
aprovam os problemas 
decorrentes. “Me diga, 
para que esse transtorno todo? Eu não 
vou abdicar do meu direito de sair de car-
ro para ir a qualquer lugar! Suar numa 
bicicleta para ir ao trabalho... Nem mor-
to!”, disse um motorista de um Renault 
Clio prata sobre a faixa exclusiva para ci-
clistas em construção na rua Delminda 
Silveira, no bairro Agronômica.

A opinião do condutor ilustra bem 
um dos obstáculos enfrentados pelo 
projeto: a resistência que muitas pessoas 
têm em relação ao uso da bicicleta como 
meio de transporte urbano e diário. Para 
tentar amenizar essa situação, a prefei-
tura já iniciou a distribuição de panfle-
tos, nas regiões próximas às obras, para 
orientar e alertar motoristas, ciclistas e 
pedestres sobre os benefícios do uso da 
bicicleta para o trânsito, meio-ambiente 
e a própria saúde dos condutores.

Mas não são apenas as pessoas que 
não utilizam as ciclovias que têm queixas 
sobre as obras. Vários ciclistas reclamam 

que elas estão sendo construídas em lo-
cais errados, como Antônio Carlos Silvei-
ra, morador da região do Campeche, que 
terá acesso por uma ciclovia construída 
em todo o percurso da avenida Pequeno 
Príncipe. “Para chegar em casa, eu tenho 
que pegar a Gramal (rua que cruza a Pe-
queno Príncipe). Lá os carros andam em 
alta velocidade, mesmo com as lombadas, 
além de a rua ser estreita, fazendo com 

que os carros passem 
muito próximos da 
guia, por isso é grande 
o risco pra quem quer 
pedalar por lá”, conta 
Silveira.

A arquiteta do Ins-
tituto de Planejamento 
Urbano de Florianópo-

lis (IPUF), Vera Lúcia Gonçalves, explica 
que em algumas ruas, como a Gramal, 
é impossível construir faixas exclusivas 
devido ao espaço. Os critérios avaliados 
para decidir que vias receberão as ciclo-
vias consideram basicamente o fluxo de 
pessoas e de veículos motorizados que 
circulam pelo trecho diariamente, a velo-
cidade média registrada e o espaço dispo-
nível para a adaptação, que muitas vezes 
é insuficiente para a execução da obra.

Apesar de não agradar a todos, Milton 
Della Giustina, presidente da Associação 
dos Ciclousuários da Grande Florianópo-
lis (Via Ciclo) e ex-ciclista profissional, 
acredita que as ciclovias em construção 
são o primeiro passo para a massificação 
do uso da bicicleta e o começo de uma 
conscientização da população sobre o 
que é o trânsito. “Os motoristas têm que 
entender que quanto mais espaço deixa-
rem para os ciclistas, mais espaço sobra-
rá para eles, e isso também diminuirá o 

trânsito”, diz Giustina, que também des-
taca a bicicleta como meio de transporte 
ecologicamente correto e mais saudável. 

Movimentos sociais 
A construção das faixas exclusivas é 

apenas parte de um projeto que objetiva 
criar uma malha cicloviária consistente, 
eficiente e segura. Para atingir essa meta 
são necessárias medidas que vão muito 
além das obras da prefeitura. Conven-
cer as pessoas de que andar de bicicleta 
é viável requer uma série de alterações 
no ambiente urbano: infra-estrutura 
adequada, maior segurança no trânsito 
e conscientização dos condutores de veí-
culos automotores - que devem entender 
que os ciclistas têm o mesmo direito de 
utilização das vias e são beneficiados pe-
las leis de trânsito.

Para tentar resolver esses problemas, 
surgiram movimentos sociais para pres-
sionar a sociedade e a administração pú-
blica a favor de um transporte que facilite 
a mobilidade e o acesso aos mais diversos 
locais respeitando as necessidades dos 
moradores e a conservação ambiental. 
Em Florianópolis, grupos de moradores 
participam das discussões sobre o Plano 
Diretor que definirá as diretrizes para o 
crescimento urbano da capital.

Um dos mais ativos é formado 
pelos representantes dos bairros que 
compõem a Bacia do Itacorubi: Itaco-
rubi, Trindade, Santa Mônica, Córre-
go Grande e Pantanal. Em documento 
encaminhado à administração muni-
cipal pelas lideranças das comunida-
des - em média, 30 pessoas -, fica clara 
a preferência às bicicletas como meio 
de transporte mais acessível e cômodo 
para a região.

Um Plano Diretor que priorize a bi-
cicleta e o transporte público também 
pode reduzir os gastos com obras de du-
plicação de vias e construção de elevados, 
muito mais altos do que os recursos que 
seriam destinados à adaptação de uma 
região às ciclofaixas, cujo custo fica em 
média em R$ 100 mil por quilômetro em 
vias já existentes, e em torno de R$ 150 
mil em terreno nu. É possível construir 
dez quilômetros de ciclovias com o valor 
gasto em um de capeamento asfáltico.

Outra proposta do grupo é o mo-
vimento Estaciona e Pega Ônibus 
(Epô). A idéia é que os terminais de 
ônibus sejam interligados com bolsões 
de estacionamento em lugares estraté-
gicos, como o desativado Terminal de 
Integração do Saco dos Limões (TISAC) 
e o mal aproveitado estacionamento do 

Centro de Integração e Cultura (CIC). 
Os bolsões próximos aos terminais se-
riam um incentivo aos condutores de 
carros e motocicletas para que parem 
seus veículos e peguem um ônibus para 
percorrer as distâncias mais longas.

Os bolsões de estacionamento já 
existem em países como a Holanda e a 
Inglaterra, que adotaram medidas para 
priorizar o uso da bicicleta e do trans-
porte público. No Brasil, Curitiba tam-
bém executou o projeto e é a campeã 
brasileira de quilometragem exclusiva 
para os ciclistas: 122 quilômetros. Além 
disso, a prefeitura de Curitiba planeja 
implantar um sistema de aluguel de 
bicicletas, como o que já é utilizado em 
Paris, por exemplo.  

Cauê Azevedo

Na capital de Santa Catarina, a ausência de ciclovias em ruas de grande movimento obriga motoristas e ciclistas a disputarem espaço no trânsito. Apenas a construção de faixas exclusivas para bicicletas não resolve o problema

O pacote do 
IPUF  prevê 
18.360 metros 
de vias para 
bicicletas

O andamento das obras
CANASVIEIRAS .................................................................................700 m ( executada) 
INGLESES.........................................................................................4.000 m (executada) 
ELEVADO ITACORUBI ........................................................................300 m (executada) 
PC-1 - BEIRA MAR CONTINENTAL .....................................................2.300 m (em execução) 
BEIRA MAR LIGAÇÃO FLORIANÓPOLIS / SÃO JOSÉ ...........................360 m (em execução) 
HERCÍLIO LUZ...................................................................................1.200 m (em execução) 
AGRONÔMICA ..................................................................................1.600 m ( em execução) 
(Hospital Infantil/ Beiramar Shopping) 
ROD. LUIZ BOITEUX PIAZZA ..............................................................2.800 m (em execução) 
(Cachoeira do Bom Jesus a Ponta das Canas)  
CAMPECHE (Av. Pequeno Príncipe) ....................................................2.800 m (em execução) 
RIO TAVARES (SC-405) .....................................................................1.100 m (em execução) 
ROD. BALDICERO FILOMENO ............................................................4.700 m (em execução) 
PÂNTANO DO SUL / AÇORES ............................................................1.500 m (licitado) 
                
TOTAL ..............................................................................................23.360 m

Faixas exclusivas


