CICLOVIAS

ROTA 24 - TREVO DA SETA - RIO TAVARES

Rotas Inteligentes

LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Rota 24 está localizada na porção sul da ilha de Florianópolis.
Ela conecta a ciclovia Rota 18 - Trevo da Seta - Aeroporto,
ciclovia Rota 23 - SC-405 - Campeche e com a ciclovia Rota 25
Rio Tavares - Porto da Lagoa.
Os pólos atendidos são o comércio local e de serviços.

A extensão da Rota 24 é de aproximadamente 2,95 km.
Principais características da Rota 24:
. caracteriza-se como ciclovia bidirecional.
. a ciclovia foi projetada com 2,70 metros de largura.
. a pavimentação será do tipo asfática,e a sinalização se fará
de acordo com o padrão adotado pela Prefeitura, previsto na
Legislação Municipal;
. o tempo estimado do percurso total é de 18 minutos, a uma
velocidade média de 10 km/h.
O custo total da obra está previsto no valor de R$ 383.500,00
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Rotas Inteligentes é um programa para
incentivar o uso da bicicleta através do
desenvolvimento de rotas que garantam
deslocamentos seguros dos ciclistas.
A Rodovia SC- 405, trecho que vai do trevo da
Seta até o trevo do Rio Tavares, apresenta um
fluxo intenso de veículos de passagem bem
como um fluxo dirigido a zona comercial e de
serviços o que gera constantes conflitos, não
somente do fluxo viário, como dos diferentes
usuários: motoristas pedestres e ciclistas. São
vários os embates entre a policia rodoviária e
ciclistas que circulam a região que são
impedidos de pedalarem na rodovia. Esta
realidade conduz ciclistas para a zona de
acostamentos que se encontram em péssimo
estado de conservação. Os riscos de
acidentes para os pedestres são também
muito altos pois o espaço é reduzido ou as
vezes inexistentes.
Com a proposta de construção da terceira
faixa da rodovia, o espaço para o ciclista bem
como do pedestre deve ser implantado
concomitantemente garantindo as diretrizes
definidas no Plano Diretor, a segurança e
estimulando mais os deslocamentos
ambientalmente sustentáveis na Ilha.

