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Tráfego excede capacidade das vias
Caso nenhuma alteração eficaz seja feita, outras 12 ruas da capital ultrapassarão seu limite em dois anos

Mais de 38 vias na capital traba-
lham com pontos de fluxo de veículos 
próximos ou acima da capacidade 
nas horas de pico. Muitas são essen-
ciais como a avenida Professor Pedro 
Henrique de Silva Fontes, que recebe 
o fluxo dos campi da Universidade 
Federal e Estadual, a rodovia Ademar 
Gonzaga, que liga o centro à Lagoa da 
Conceição e o trevo da Seta, que dá 
acesso ao aeroporto e região do Cam-
peche. Caso nenhuma alteração seja 
feita,  mais 12 vias alcançarão o limite 
de sua capacidade em diversos pontos 
nos próximos dois anos. O estudo foi 
realizado a partir de um convênio fir-
mado entre a  Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), o Laboratório 
de Sistemas de Transportes da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e o Instituto de Planejamen-
to Urbano de Florianópolis (IPUF).   

Os dados foram coletados através 
da contagem de veículos que trafegam 
nas ruas e de simulações que estima-
ram os fluxos futuros. Nas simula-
ções foram considerados o aumento 
populacional e locais onde há maior 
demanda, como shoppings e parques. 
“Mesmo incluindo todas as alterações 
estruturais sugeridas pelo IPUF, como 
a ampliação de avenidas ou constru-
ção de túneis, muitos pontos críticos 
não foram solucionados”, alerta a 
coordenadora da pesquisa Estudo dos 
impactos no sistema viário devido 
ao adensamento urbano da cidade 
de Florianópolis, Lenise Goldner. “A 
solução para este problema só pode 
ser alcançada por uma mudança no 
modelo do transporte urbano em Flo-
rianópolis”, complementa. 

Segundo dados do Detran/SC, a 
frota da capital em 2005 era de 143 
mil carros, 23 mil motos e 514 ônibus. 
De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísitca (IBGE) Flo-
rianópolis possui 402 mil habitantes, 
o que gera uma relação de um carro 
para cada 2,8 pessoas. “O modelo do 
carro possibilitou uma grande expan-
são das cidades, num processo de pul-
verização, porém isso tem um limite, e 
estamos próximo dele aqui em Floria-
nópolis”, alerta Arnoldo Debatin Neto, 
doutor em engenharia de produção e 
especialista em planejamento e proje-
to do espaço urbano. 

Propostas
Uma das alternativas para que o 

transporte urbano em Florianópolis 
opere de forma eficiente é a substitui-
ção deste modelo. “O transporte deve 
ser pensado priorizando o trinômio 
pedestre, ciclista e, por fim, transporte 
público”, afirma Francisco Ferreira, 
professor do Departamento de Arqui-

tetura e Urbanismo da UFSC e coor-
denador do Grupo Interdisciplinar 
de Pesquisa em Ecologia e Desenho 
Urbano. Esta mudança deve se refletir 
no espaço cedido a cada uma destas 
formas de transporte. “Reduzindo a 
largura da faixa destinada aos auto-
móveis, pode-se criar espaço suficien-
te para a construção de uma ciclovia”, 
indica Ferreira. Para o professor, estas 
alterações não trazem prejuízo para o 
trânsito já que a maioria das ruas da 
capital pode ter suas pistas reduzidas. 

  Faixas exclusivas de ônibus estão 
sendo testadas pela prefeitura. Algu-
mas já estão demarcadas permanen-
temente. “Conseguimos diminuir o 
tempo de viagem de algumas linhas 
de ônibus em até 30 minutos”, afirma 
Wálter Tamagusko, diretor de plane-
jamento da secretaria de transportes 
de Florianópolis. Outras mudanças 
em estudo são a demarcação de faixas 
exclusivas na avenida Beiramar nor-
te e sul, na Ivo Silveira e na rodovia 
SC-405, além da alteração das ruas 
de acesso à região da UFSC. “A admi-
nistração pública deve ser pró-ativa e 
hoje é visível que ela está apenas atrás 
de uma demanda, tentando resolver 
os problemas pontualmente”, critica  
o professor Debatin. “Você tem que 
trabalhar uma visão para a cidade, 
compreendendo o modelo econômico 
que vigora e qual será a proporção de 
privilégio dado ao empreendedor e ao 
usuário. Hoje eu vejo um apoio exage-
rado aos empresários.” 

Mesmos problemas
A Contrans, uma comissão com 

o objetivo de dar consultoria ao 
planejamento urbano composta por 
representantes do Sindicato dos Tra-
balhadores no Transporte Urbano, 
Secretaria de Transportes Urbanos, 
UFSC, associações empresariais e 
entidades comunitárias, apresentou 
sugestões para solucionar problemas 
do trânsito. “As medidas apresen-
tadas são pequenas comparadas ao 
tamanho do problema, falta instru-
mentos técnicos e verbas para fazer 
um estudo mais aprofundado”, res-
salta Werner Kraus Junior, membro 
da comissão e especialista  em con-
trole de transporte urbano.  

A tarifa mais barata é indispensável 
para que o ônibus se torne uma opção 
atraente. Um estudo feito em 2007 por 
Edgar Conrado, bacharel em ciências 
econômicas pela UFSC, demonstra que 
o custo de um carro com dois ocupan-
tes é vantajoso em diversos casos. No 
trajeto de 12,2 quilômetros, a econo-
mia chega a 47% .

Diego Kerber

Dados do Departamento de Trânsito de Santa Catarina 
- DETRAN - indicam que Florianópolis possui cerca de 280 
carros para cada ônibus em circulação  

Locais onde o trânsito ficará crítico
 Fonte: Política de Planejamento de Transportes e Desenvolvimento Urbano: Arnoldo Debatin Neto.

 Fonte: Estudo dos impactos no sistema viário devido ao adensamento urbano da cidade de Florianópolis. 
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Santa Catarina na 
rota dos investidores
Governo estadual destina mais de R$ 3 milhões para sediar 
o maior congresso de turismo do mundo em Florianópolis

A 9ª Conferência Anual da World 
Travel e Tourism Council (WTTC)  
acontece pela primeira vez na Amé-
rica Latina, entre os dias  14 e 17 de 
maio.  O encontro vai reunir cerca 
de 800 pessoas, entre representantes 
de governos, jornalistas e líderes de 
grandes empresas relacionadas ao 
turismo. Quando o governador de 
Santa Catarina, Luiz Henrique da Sil-
veira, confirmou a vinda do fórum  de 
turismo para Florianópolis, afirmou 
que fazia questão de ir pessoalmente 
a Dubai entregar o convite para cada 
um dos xeiques. E foi o que fez. Em 
cinco meses,  partiu para outras 11 
viagens que divulgaram a milionária 
conferência. Nos últimos três anos, 
as cidades sedes do evento foram Wa-
shington, Lisboa e Dubai, respectiva-
mente. Ano passado, São Paulo per-
deu o posto para os Emirados Árabes.

Este ano a disputa ficou entre Chi-
na e Brasil. A cidade de Xangai, com 
uma população de quase 19 milhões, 
perdeu por decisão unânime para 
a Ilha de Santa Catarina, de apro-
ximadamente 400 mil habitantes. 
Na página da WTTC, a justificativa: 
o motivo para a escolha da capital 
catarinense sustenta-se na  preocu-
pação do governo com a preservação 
do meio ambiente, da cidade e da cul-
tura local. O mesmo governo que, às 
vésperas da conferência, sancionou o 
novo código ambiental do estado que 
fere a legislação federal e está sendo 
questionada pelo Ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc. 

“Nem precisamos pescar um in-
vestidor grande, um peixe de um ta-
manho normal é um investimento de 
100 milhões de dólares para o estado. 
Queremos fazer de Santa Catarina 
um destino como Cancún”, revela 
Guilberto Savedra, diretor geral da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cul-
tura e Esporte. A conferência englo-
ba, além do Congresso de Turismo, 
atividades chamadas de sociais, onde 
os líderes poderão se reunir para co-
nhecer alguns dos pontos turísticos 
do estado. “O importante é colocar 
Santa Catarina na rota dos inves-
timentos internacionais”, afirma o 
diretor. Na última conferência, em 
Dubai, o evento garantiu o equiva-
lente a US$1,9 milhão em espaço na 
imprensa mundial e US$ 100 milhões 
em negócios após seu término. A vin-
da da nona edição para o Brasil é 
resultado de um esforço conjunto do 
governo federal, governo estadual e 
instituições privadas. 

Os investimentos
O orçamento total do fórum gira 

em torno de R$ 10 milhões. Até o fe-
chamento desta reportagem, Santa 
Catarina investiu  R$ 3 milhões, fran-
quia cobrada ao estado pela WTTC 
para a realização do evento. O governo 
federal, através da Embratur entrou 
com o montante de R$ 3 milhões e os 
demais investimentos serão custeados 
pelos patrocinadores. Segundo Save-
dra, ainda poderão surgir algumas 
questões até a conferência, por isso 

a direção da Secretaria estadual de 
turismo ainda está a procura de mais 
investimentos das instituições priva-
das. “A nossa responsabilidade é de 
passar para o conselho mundial todos 
os contatos que estamos recebendo, 
propiciando assim mais oportunida-
des de negócios para Santa Catarina”, 
afirma Hélio Leite Jr., da Florianópolis 
e Região Convention e Visitors Bure-
au, entidade privada que participa da 
organização da conferência.

As ações efetivas de retorno para 
o estado começam pela publicidade 
gratuita. Além do grupo RBS, o canal 
de televisão britânico BBC World, o 
jornal USA Today e a revista ameri-
cana Newsweek Internacional são 
parceiros do evento. Os anúncios 
convidando para o congresso, como 
o da contracapa da revista Newsweek 
em fevereiro, somaram um valor de 
R$ 5,7 milhões. Até o dia do evento, a 
expectativa é que a publicidade atin-
ja um valor próximo a oito milhões 
de reais. Outro ganho anunciado 
para o estado é o método de conta-
bilidade desenvolvido pelo próprio 
WTTC,  chamado de Conta Satélite 
de Turismo, estimado em R$ 600 mil. 
A pesquisa, patrocinada pela WTTC, 
será divulgada no próprio evento e 
irá  apresentar o levantamento do to-
tal impacto econômico e de geração 
de empregos do turismo em Santa 
Catarina, mostrando números para 
atrair futuros investidores.

Secretaria privilegia o turismo 
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Total:
R$ 35.010.000
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