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“Cicloativismo” em Florianópolis 
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Frente Parlamentar pela Mobilidade Urbana Sustentável 

organizada não organizada 
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Por que investir na bicicleta? 

— Investir na estrutura para carros é incentivar as pessoas a continuarem 
usando esses veículos e contribuir para se aumentar a frota. Aumentar vias 
e estacionamentos, em uma cidade com congestionamentos, é como 
alguém com obesidade apenas afrouxar o cinto em vez de tentar 
emagrecer. [Rodney Tolley] 



Por que investir na bicicleta? 

94% dos “acidentes” em Santa Catarina foram 
causados por imprudência do motorista  



Ghost bike 



As bicicletas-fantasmas de Florianópolis dão uma indicação de dois problemas: 
 
1. Desrespeito à Lei Seca   Fiscalização 

 
2. Ausência de ciclovias decentes em locais nas quais elas deveriam existir 



2009 
Destinados R$ 1,605 milhão 
Anulados R$ 4,973 milhões 
Saldo R$ 3 milhões e 368 mil negativos 
 
2010 
Destinados R$ 60 mil 
Anulados R$ 7 milhões e 76,79 mil 
Saldo R$ 7 milhões e 16,79 mil negativos 
 
2011 
Destinados R$ 115 mil 
Anulados R$ 2 milhões e 331 mil 
Saldo R$ 2 milhões e 216 mil negativos 
 
2012 
Destinados R$ 1,75 milhão 
Anulados R$ 3 milhões 933,45 mil 
Saldo R$ 2 milhões e 183,45 mil negativos 

75% das pessoas diz que os 
investimentos em mobilidade 
beneficiam principalmente o uso do 
automóvel particular em Florianópolis 







Ciclovias 



Dispõe sobre o uso da bicicleta e o sistema cicloviário E dá outras providências. 
 
 
Art. 7º Nas novas vias públicas deverá ser implantado sistema cicloviário, conforme estudo prévio de 
viabilidade física e sócio-econômica, sendo considerado no mínimo a implantação de faixa 
compartilhada devidamente sinalizada. 
 
[..]§ 2°- Nos casos em que a implantação da via implicar na construção de pontes, viadutos e abertura 
de túneis, tais obras também serão dotadas de sistemas cicloviários integrados ao projeto; 
 
§ 3°- A implantação de ciclovias deverá ocorrer nos principais eixos de deslocamento da cidade, 
inserindo este sistema nas principais áreas geradoras de tráfego que sejam pontos potenciais de 
origem e destino dos ciclistas. 
 
Art. 8° Os projetos e os serviços de reforma para alargamento, estreitamento e retificação do sistema 
viário existente a data desta Lei, contemplarão a implantação de sistema cicloviário conforme estudo 
prévio de viabilidade física e sócio-econômica, sendo considerado no mínimo a implantação de faixa-
compartilhada devidamente sinalizada. 

Ciclovias 

Legislação Municipal – Lei Complementar nº 78/2001 



Dispõe sobre a infraestrutura  e equipamentos de segurança e acessibilidade para as formas de 
mobilidade não motorizadas e adota outras providências.  

. 
 
Art. 9º Na confecção de projetos de novas rodovias estaduais será conferido às vias destinadas às 
formas de mobilidade não motorizada o mesmo tratamento de importância conferido às vias para 
veículos motorizados, buscando a integração de todo o sistema de mobilidade.  
 
Art. 10. Todos os novos projetos de obras públicas de transposição de obstáculos naturais ou artificiais 
deverão incluir vias destinadas a pedestres e veículos não motorizados.  

Ciclovias 

Legislação  Estadual – Lei Promulgada nº 15.168/2010 



Ciclovias 

Promessas 
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Ciclovias 

Promessas 

• Armação 
 
• Rio Tavares  
 
• Osni Ortiga 
 
• Ribeirão da Ilha  
 
• João Gualberto Soares... 
 

Enquanto isso... 

 

...o déficit de pistas cicláveis em 

Florianópolis atingiu 40km 



Agronômica 



Campeche 



Centro 



Ponta das Canas 



Porto da Lagoa 



Estreito 



Trindade 



Jurerê 



Ingleses do Rio Vermelho 



Saco Grande 



Fazenda do Rio Tavares 



Cachoeira do Rio Tavares 



Lagoa da Conceição 



Praia Mole 



Costeira do Pirajubaé 



Taperinha e  
Caieira da Barra  do Sul 



João Paulo - Vila Ivan Matos 



Armação do Pântano do Sul 



Carianos 



Abaixo-assinados 
 
• Coqueiros 

• Canasvieiras 

• Ponta das Canas e Cachoeira do 

Bom Jesus 

• Porto da Lagoa 

• Fazenda e Cachoeira do Rio Tavares 

• Tapera e Caieira da Barra do Sul 

• Saco Grande 

• Rio Vermelho 



Ciclovias de domingo 

Demanda reprimida:               70%    Instituto MAPA 
     74%    Pq Bici SC 



Ciclovias 

Lei Complementar Nº 106/2002 



Ciclovias 



Dispõe sobre o uso da bicicleta e o sistema cicloviário E dá outras providências. 
 
 
Art. 6° É obrigatória a destinação de local reservado para o estacionamento de bicicletas em toda e 
qualquer área pública que gere tráfego de pessoas e veículos, a ser determinado pelo Órgão Municipal 
de Planejamento. 
 
Art. 9º – Terão espaços reservados para bicicletas, na forma de estacionamentos e/ou bicicletários: 
 
I – Os terminais integrados de transporte coletivo; 
 
II – Os prédios públicos municipal, estadual e federal; 
 
III – Todos os estabelecimentos comerciais terão uma vaga de estacionamento para cada 100,00m² de 
área construída; 
 
IV – Os complexos comerciais tipo shopping centers e supermercados, terão uma vaga de 
estacionamento para cada 250,00m² de área construída. [Redação dada pela LCM 155/2005] 

Bicicletários 

Legislação Municipal – Lei Complementar nº 78/2001 



Bicicletários 



Ciclovias e Bicicletários 

Para os legisladores: 
 
- Atualizar o Manual do Ciclista e o Manual de Sinalização Cicloviária 
 

- Regulamentar as “bike boxes” dentro da sinalização horizontal 
 

- Retroatividade na implementação de estacionamentos de bicicleta 
 

- Regularizar o manual “Estacionamentos de bicicletas” como elemento de 
padronização para a divulgação e ampliação de modelos adequados de 
paraciclos e bicicletários 
 
 

Zona Verde     grande potencial de promover equidade e isonomia no uso do 
espaço público 
 
- Legislação vertical regulamentada por órgão técnico 
 
- Modelo municipal 
 



Fiscalização 



Educação no Trânsito 

70,3% dos habitantes desconhecem a legislação de 
trânsito referente à circulação de bicicleta (CTB) 

Vídeos 

Para os secretários de educação: 
parcerias com escolas!!!  



Compromisso 



 
- Decreto de atualização da Pró-Bici 
 
 

- Lei da Paisagem  Floribike 
 
 

- Regulamentação de bicicletas elétricas 

verdadeiras, e-bikes e ciclomotores   

  nível federal e nível municipal 

 
 

Legislação 

www.gopedelec.eu 





 
 

 

5 PILARES DE GIL PEÑALOSA 



 
 

 

5 PILARES DE GIL PEÑALOSA 

COMPROMISSO POLÍTICO 

SENTIDO DE URGÊNCIA 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

REALIZADORES  
NO SETOR PÚBLICO 

LIDERANÇA 

Criação de um pacto e pensar-se nas ruas 
para construir comunidades, não segregá-las 



 
 

 

Por que investir na bicicleta? 

O caminhar e o pedalar são a única forma de mobilidade 
individual para: 

 
-70% das pessoas do mundo, 
 
- todos os jovens e crianças. 




