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Introdução

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ecologia e Desenho Urbano - Gipedu da UFSC (https://

gipedu.ufsc.br), através do Projeto Campus-Parque-Cidade-UFSC, desenvolve estudo sobre as 

atuais condições de mobilidade urbana da região da UFSC, a fim de contribuir para identificar os 

principais problemas e possíveis soluções à qualificação do espaço publico multimodal.

Em síntese o resultado do estudo aponta  a necessidade de mudança da  política de mobilidade 

urbana vigente na região da UFSC, associada a um conjunto de ações capazes de confrontar o  alto 

grau de urbanização desordenada do território, que expõe a ausência de uma ação racional de 

planejamento, desenho e gestão urbana do município, necessária à adoção de estratégias proativas 

visando a antecipação de inúmeros problemas, entre os quais o congestionamento de veículos 

particulares nas principais vias, aliado a deficiente infraestrutura da mobilidade ativa: pedestres, 

ciclistas e passageiros do transporte coletivo.

O estudo considera que a solução específica e prioritária ao enfrentamento do problema de 

mobilidade dos bairros vizinhos a UFSC, deveria ser a implantação do Corredor de Transporte 

BRT, na Rua Dep. Antônio Edu Vieira, pois ela propicia melhorias significativas ao tripé ativo, além 

de aumentar a fluidez do trânsito de veículos particulares. Outras medidas poderiam ser adotas para 

reorientar o sentido do desenvolvimento da região, entre as quais a adoção do teletrabalho, a 

desconcentração dos grandes polos atratores de serviço e pessoas, etc. Na ausência destas soluções, 

a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) está em vias de inaugurar um binário nos bairros 

Pantanal e Carvoeira. 

Entendemos que esta intervenção, de curto prazo, deva ser aceita e aprimorada, como medida 

transitória, até que implante-se o Corredor de Transporte BRT.

O binário  deve ser acompanhada de alterações no sistema viário e de transporte, com o objetivo de 

proporcionar melhorias adequadas ao trânsito multimodal - mobilidade ativa e automóveis - 

reequilibrando o espaço público da rua em favor de pedestres, ciclistas e passageiros do transporte 

público. Este objetivo fundamenta-se na consulta pública em desenvolvimento pelo Gipedu, a partir 
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de 4 (quatro) abaixo-assinados e 1 (um) questionário (disponível em:  https://gipedu.ufsc.br/

index.php?q=Ciclovias%20Seguras%20e%20em%20Rede ) . 

O resultado deste trabalho de pesquisa será entregue à Câmara Municipal de Florianópolis, no dia 

24/04/2023, em um evento denominado Bicicletaço, com o objetivo de contribuir à atualização do 

Plano Diretor de Florianópolis, notadamente no capítulo relativo às estratégias de mobilidade.

Resultados preliminares 

As entrevistas realizadas, com mais de 370 usuários do Campus da UFSC, revelaram que no  

deslocamento à UFSC, 53,5% utilizam o transporte público,  47,9% deslocam-se a pé, 30,5% 

utilizam automóvel particular, e  26% usam a bicicleta (figura 1).

Figura 1: Fonte Gipedu, 2023. 

O estudo revelou ainda que  56,4 % consideram que o trajeto em que caminha-se com maior 

dificuldade é a UFSC-Pantanal (figura 2). Da mesma forma 56,7% consideram que este é o pior 

trajeto para pedalar.  

 
Figura 2: Fonte Gipedu, 2023. 
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As dificuldades para caminhar estão associadas especialmente às condições deterioradas do passeio, 

à pouca iluminação, à falta de arborização e à sinalização deficiente (faixas) (figura 3). 

 
Figura 3: Fonte Gipedu, 2023. 

Para 96,2 % dos entrevistados a falta de ciclovias e de segurança no trânsito limitam uma maior 

participação do ciclista na mobilidade do Campus e entorno. Para 71% dos entrevistados a melhoria 

do caminho da bicicleta ampliaria o seu uso (figura 4).

A percepção dos entrevistados aponta claramente à preocupação com o uso da bicicleta 

principalmente em regiões potencialmente perigosos, como nas principais vias de grande fluxo de 

veículos motorizados, pois representam uma condição muito insegura às bicicletas.

Figura 4: Fonte Gipedu, 2023. 



Estas percepções dizem respeito à necessidade de adotar-se políticas públicas mais ambiciosos  para 

superar a dependência excessiva das pessoas em relação aos carros. É preciso redesenhar o espaço 

público da rua, a fim de garantir melhor acessibilidade ao pedestre, ciclista e passageiro dos 

transportes públicos,  para que os moradores de Floripa possam viver sem passar longas horas 

diárias indo e vindo do trabalho ou escola, enfrentando os riscos de acidentes.

Reconhecendo a baixa eficácia da política de implantação do Corredor de Transporte BRT, 

entendemos  que a alternativa do binário deva ser adotada,  apesar de constituir  um anel  que obriga 

percorrer mais quilômetros até o seu destino. Mesmo que a malha viária da região do Pantanal e da 

Carvoeira  seja densa e descontínua, não concordamos com a alternativa de não fazer nada. Esta  

não parece ser a melhor solução.

Assim a implantação do binário deve atenuar os seus problemas, notadamente ligado a busca de   

maior conectividade da malha viária e uma distribuição mais justa do espaço publico da rua. 

Caminhar, pedalar e usar o transporte público deve ser seguro, digno e eficiente para quem depende 

destes modos de deslocamento. E que seja apelativo para todos, um convite a uma cidade mais 

sustentável e mais saudável. Com este propósito sugerimos algumas recomendações à implantação 

do binário:

1) Implantar hierarquia cicloviária sustentável, que defina Ciclovias segregadas nas vias principais 

do binário, e  Ciclofaixas nas vias secundárias. Ciclorotas devem ser implantadas somente nas vias 

locais do interior dos bairros, pois destinam-se ao compartilhamento das ruas entre veículos 

motorizados e bicicletas. As vias integradas aos diversos modais devem incorporar o conceito de 

ecovia, com arborização, sinalização e iluminação sustentáveis, com vistas a responder às demandas 

do aquecimento global e a perda da biodiversidade.

2) A fim de atenuar os efeitos  negativos do sistema binário, ampliar a conectividade das ruas 

internas aos bairros, a fim de evitar que o morador do bairro tenha que fazer o contorno de todo o 

binário para alcançar a seu destino. Identificamos  na malha urbana do Pantanal-Carvoeira as 

potenciais conexões da Servidão Corintians à  Rua Taquaras, e da Rua das Acácias à Rua Pedro 

Vieira Vidal (figuras 5 e 6).



Figura 5: O Binário Pantanal-Carvoeira, indicado em vermelho, contém  vias secundárias em azul com baixa porosidade 
e duas potenciais conexões  (1 e 3), que podem  reduzir o tempo de viagem do anel. A Potencial Conexão 1 é  
representada pelo encontro da Rua Taquaras com a Servidão Corintians. Cabe verificar a situação do terreno e a 
necessidade de desapropriação do imóvel.Fonte: Gipedu, 2023. Image Google. 



 

Figura 6: A Potencial Conexão 3 é representada pelo encontro da Rua Pedro Vieira Vidal com os limites  do Parque do 
Mirante. Cabe verificar a situação dos terrenos e a necessidade de desapropriação dos imóveis.   Fonte: Gipedu, 2023. 
Image Google. 

3) Implantar linhas de transporte circulares e internas aos bairros Pantanal e Carvoeira, utilizando  

microônibus,  pois eles adaptam-se melhor a escala das servidões. Neste sentido cabe implementar o 

programa de regularização de calçadas das servidões, a fim de garantir maior segurança para o 

pedestre. 

4)  A PMF deve abrir amplo diálogo com as comunidades afetadas, inclusive a comunidade 

acadêmica, a fim de explicar e ouvir sugestões sobre o projeto do binário Pantanal-Carvoeira. Neste 

sentido a nossa proposta de implantação de binários, nos bairros vizinhos a UFSC, difere da 

proposta da PMF, pois fundamenta-se em uma ampla consulta pública, via abaixo-assinados e 

questionário. 

Conclusão  

Não entendemos porque, após tanto tempo e recurso, a Prefeitura Municipal de Florianópolis não 

implantou o Corredor de Transporte BRT,  na Rua Dep. Antônio Edu Vieira.  Esta obra deveria ser 

a prioridade número 1 no sistema viário e de transporte do município. Trata-se de um projeto 

paradigmático, previsto  no contrato entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 

PMF,  em troca da sessão do terreno por parte da UFSC.    



Cabe destacar que nos últimos anos, com o agravamento dos congestionamentos, o fluxo intenso de 

veículos na região de entorno da UFSC, principalmente nos horários de pico,  tem levado cada vez 

mais a busca de rotas alternativas. Esta necessidade tem inclusive induzido os motoristas a subirem 

os morros, utilizando servidões que não estão em condições de receber o grande aumento do 

número de veículos. 

Figura 7: Consulta pública realizada pela equipe da campanha Por Ciclovias Seguras e em Rede - Projeto Campus-
Paraue- Cidade. Fonte: Gipedu, 2023. 

Por esta razão há a necessidade de estabelecer uma política de mobilidade  urbana nos morros, 

especialmente em servidões. Neste sentido lembramos do Art 14, do Plano Diretor vigente, que 

estabelece a adoção da seguintes política: « IV - de otimização de fluxos nas principais vias 

conectoras do Município, priorizando o transporte coletivo, implementando binários, construindo 

ciclovias e qualificando calçadas e logradouros. » 


