
     A Rota 43 está localizada na regiăo central da Ilha de Florianópolis.
     Ela  conecta com a ciclovia da Rota 01 - Beira Mar  UFSC  e
     da Rota 02  - Beira Mar / Centro..
     Os pólos atendidos : 

 

Justiça da Infância e da Juventude, Colégio
     Padre Anchieta, Hospital Infantil Joana de Gusmão, Direto do Campo,
     Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luís, Beira Mar Shopping.

   A extensão da Rota 43  é de 1,693 km.

   Principais características da Rota 43:

    . caracteriza-se como ciclofaixa unidirecional.

    . a ciclofaixa foi projetada com 1,80 metro de largura, 
      paralela às ruas Rui Barbosa e Heitor Luz.

    . a pavimentação será do tipo asfáltica 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 10 minutos, a uma 
      velocidade média de 10 km/h.

   A Rota 43 serve ao centro da cidade e ao bairro Agronômica,
    tendo como elementos referenciais  no percurso: Justiça da 
    Infância e da Juventude, Colégio Padre Anchieta, Hospital Infantil 
    Joana de Gusmão, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luís,
    Beira Mar Shopping, Habib’s, Mc Donalds, Centro de Saúde 
    Agronômica, Casa do Governador, Posto da Polícia Militar da 
    Agronômica, Direto do Campo.

   O custo total da obra está previsto no valor de R$ 350.000 .

DESCRIÇÃO DO PROJETO

ROTA 43 - HOSPITAL INFANTIL - BEIRA MAR SHOPPING CICLOVIAS
Rotas Inteligentes

LOCALIZAÇÃO

Rotas Inteligentes é um programa para 
incentivar o uso da bicicleta através do 
desenvolvimento de rotas que garantam 
deslocamentos seguros dos ciclistas.
A Avenida Rui Barbosa e sua continuação, 
a Rua Frei Caneca, constitue-se em um eixo 
importante de l igação do Bairro 
Agronômica com a parte central da cidade 
de Florianópolis. Possui um fluxo intenso 
de veículos e nenhuma infra estrutura para 
os ciclistas,favorecendo uma  inibição por 
parte dos pedestres e usuários de 
bicicletas. 
O potencial de crescimento de viagens em  
bicicleta na região é grande, podendo ter 
um grande acréscimo com a instalação 
adequada de infra estrutura para esse 
fluxo. 
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