ANEXO I  RELATÓRIO DA PESQUISA CICLISTAS E AS ELEIÇÕES EM JOINVILLE

I RESUMO
O Grupo Bicicletada Joinville realizou entre os dias 10 de Agosto e 2 de Setembro de
2012 a pesquisa pública "Ciclistas e as eleições para a Prefeitura de Joinville" com o objetivo de
avaliar as demandas dos ciclistas joinvilenses para o poder público.
Foram obtidas 261 respostas de moradores de 33 bairros da cidade. Das pessoas que
responderam a pesquisa, 74% são do sexo masculino e 26% do sexo feminino, com faixa etária
entre 15 à 29 anos (68%), 30 à 39 anos (19%) e 40 à 60 ou mais (11%). Dessas, 61% afirmou
utilizar a bicicleta como meio de transporte pessoal com frequência.
As respostas classificaram cada um dos items avaliados em cinco níveis: “não é
importante”, “pouco importante”, “importante”, “muito importante” e “fundamental”. Os itens de
maior destaque foram a fiscalização de motoristas que não respeitam as normas de trânsito
com 87% das respostas considerando "fundamental" ou "muito importante", construcão de
ciclovias em avenidas com 86%, estabelecimento e cumprimeito de prazos anunciados para
projetos cicloviários com 86%, criação de programas de educação para motoristas profissionais
com 85% e construção de estacionamentos para bicicletas (bicicletários e paraciclos) em locais
de grande fluxo de pessoas com 76%.
As principais demandas dos participantes da pesquisa dizem respeito a fiscalização de
motoristas no trânsito, programas de educação e construção de ciclovias e ciclofaixas. Notase
a preocupação com a fiscalização e aplicação do Código de Transito Brasileiro em relação aos
problemas e infraestrutura.

II METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada através de um formulário online disponível durante 24 dias e
contou com 22 questões abrangendo temas relacionados a mobilidade urbana por bicicletas. Os
itens foram organizados em 3 categorias: Infraestrutura, Educação e Fiscalização,
Administração Pública e Planejamento e ao final um campo aberto para sugestões. As
respostas classificaram cada um dos items availiados em cinco níveis: “não é importante”,
“pouco importante”, “importante”, “muito importante” e “fundamental”.

III UNIVERSO DAS RESPOSTAS
●
●
●
●

261 respostas
188 homens e 66 mulheres
33 bairros da cidade
27% de usuários frequentes de bicicleta, 37% de usuários esporádicos e 36% de
usuários que usam a bicicleta com pouca ou nenhuma frequência.

IV RESULTADOS DOS ITEMS PESQUISADOS
Sexo

É usuário de bicicleta? Com que frequência?

Se é usuário, com que finalidade utiliza a bicicleta?
(A soma do percentual das respostas pode dar mais que 100%, pois o item era de multiplaescola)

Lazer:

68%

Prática de Esporte:

37%

Transporte Pessoal:

61%

Trabalho (entrega, bikecourier):

3%

Outros:

5%

Em que bairro você mora?

Quais ciclovias ou ciclofaixas você utiliza em Joinville?
(A soma do percentual das respostas pode dar mais que 100%, pois o item era de multiplaescola)

INFRAESTRUTURA

Construção de ciclovias em avenidas
É um espaço segregado para fluxo de bicicletas. Isso significa que há uma separação física
isolando os ciclistas dos demais veículos. A maioria das ciclovias de orla de praia são
exemplos de vias segregadas.

Construção de ciclofaixas em ruas locais
É quando há apenas uma faixa pintada no chão, sem separação física de qualquer tipo
(inclusive cones ou cavaletes). Pode haver “olhos de gato” ou no máximo os tachões do tipo
“tartaruga”, como os que separam as faixas de ônibus.

Criação de trajetos especiais para bicicletas aos fins de semana (Ciclofaixa de Lazer)
Interligando pontos turísticos da cidade, praças, museus, etc.

Implantação de bike box
Espaço reservado para os ciclistas no semáforo, à frente dos veículos motorizados. Exemplo:
http://www.flickr.com/photos/bike/5513441616/

Implantação de tempos diferenciados de semáforo para ciclistas
Semáforos com esta característica abrem alguns segundos antes para os ciclistas, permitindo
que possam desenvolver uma velocidade um pouco maior antes de serem alcançados pelos
veículos automotores.

Criação de zonas de moderação de velocidade (Zonas 30)
Regiões de velocidade máxima e reduzida, a fim de promover mais segurança para pedestres e
ciclistas, por meio da diminuição dos danos provocados pelo excesso de velocidade.

Sinalização de faixa reservada para a bicicleta ao lado das faixas exclusivas de ônibus
Exemplo: http://www.flickr.com/photos/49118796@N07/6052421493/

Compartilhamento das faixas exclusivas para ônibus com a bicicleta
Exemplo: http://www.flickr.com/photos/cyclingisgoodforyou/4913374589/

Construção de estacionamentos para bicicletas (bicicletários e paraciclos) em locais de
grande fluxo de pessoas
Terminais de ônibus, praças, estabelecimentos públicos e privados.

Adaptação dos meios de transporte público para permitir que o usuário de bicicleta
possa carregála consigo
Suportes (racks) para bicicletas nos ônibus. Exemplo:
http://www.flickr.com/photos/albertfreeman/7175899242/

Criação de espaços para práticas de ciclismo esportivo
Exemplo: velódromo, pistas de BMX, espaços para downhill, etc.

Programa de bicicletas compartilhadas
Como o que já foi testado durante o Festival de Dança de Joinville e é utilizado em cidades
como Rio de Janeiro, Paris (Velib), Barcelona, etc.

EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Criação de programas de educação para ciclistas
Explicando os direitos e deveres contidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Fiscalização de ciclistas que não respeitam as normas de trânsito
Exemplo: O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para ciclistas que trafeguem em calçadas
montados em suas bicicletas.

Criação de programas de educação para motoristas
Explicando os direitos e deveres contidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Fiscalização de motoristas que não respeitam as normas de trânsito
Exemplo: O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa e pontos na carteira para motorista que
ultrapassa em alta velocidade e não mantém distância de 1,5 metros do ciclistas.

Criação de programas de educação de motoristas profissionais
Exemplo: Motoristas de ônibus, táxi, caminhão.

Inserção de educação para o trânsito no currículo escolar desde o ensino fundamental:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO

Aprovação de projetos de lei que contemplam o estímulo ao uso da bicicleta

Regulamentação e fiscalização de leis que já foram aprovadas sobre bicicletas

Estabelecimento e cumprimento de prazos anunciados para projetos cicloviários

Espaços de diálogo institucional entre a sociedade civil e o poder público
Exemplo: Audiências Públicas, Conselho de Transportes, Comissão de Mobilidade, etc.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS
(Espaço no formulário aberto para que os entrevistados fizessem comentários)

Um grande númerp de pessoas não utiliza a bicicleta, por falta de infraestrutura e
segurança no transito. Exemplo: eu.

Programa de manutenção e limpeza periódica das ciclovias. O que é comum vermos, é
o abandono das ciclovias (buracos, terra, areia, obras fluviais da prefeitura sem depois reparar
os buracos deixados pelas máquinas e operários).
Melhor sinalização das ciclovias já existentes. Há casos em que a ciclovia acaba sem
nenhum aviso ou sinalização, quando você repara, está no meio do tráfego pesado.

A cidade deve investir no transporte alternativo, e a politica de crescimento da cidade
das bicicletas nao esta contemplando as bicicletas. Temos ciclovias que nao sao interligadas
(ex: Albano Schmidt), ciclovias que sao interrumpida por calçada (Visconde de taunay), etc.
Deve também ser concientizados ciclistas que usam a mesma como meio de transporte
para o trabalho, pois as vezes nem usam a ciclovia, usam o lado oposto.

Sinalização, respeito e Fiscalização são os principais temas que devemos abordar, pois
com sinalização e fiscalização, vamos ter mais segurança e o respeito tem que ser de todos.

Uso a bicicleta diariamente, em varias partes da cidade. Todos os dias, passo por
situações perigosas, claro que não ando como a constituição aconselha, até porque a cidade
não permite. Ando de bicicleta na cidade a anos, e sei andar muito bem, outro no meu lugar
estaria morto. Não é por mim que vim até aqui, é pelos trabalhadores, crianças, mulheres e
todas as pessoas que utilizam a bicicleta, e não tem toda a perícia nescessaria para andar de
bicicleta no centro na hora do rush por exemplo.
E por elas, acho que deve ser feito algo sobre a bicicleta, deve ser bem pensado e
respeitado, a saida não é rodizio de carros, IPI zero pra carros nem estacionamento rotativo.
A bicicleta é muito mais do que parece, apesar de não gostar de politica e nem de
politicos, gostaria de ser surpreendido positivamente, com alguem tentando recuperar o titulo de
"Joinville: a cidade das bicicletas"
Pois hoje as ciclovias vão pra lugar nenhum, e os buracos delas para o centro da terra.

Acredito que de todas as perguntas a de maior relevancia é a Sobre conscientização de
motoristas profissionas e criação de ciclofaixa junto com faixa de ônibus para que os mesmos
não fiquem nos pressionando com seus veiculos e tratando como se fossemos intrusos!! E que
se estimule o uso da bicicleta para que possamos ser chamados verdadeiramente de cidade
das bicicletas!!

É fundamental realizar um processo de manutenção das melhorias já realizadas,
algumas realizações como a ciclovia da Tênente Antônio João foram de grande ajuda porém a
falta de manutenção tornou a ciclovia um local perigoso, com um grande número de buracos e
sem sinalização, fazendo que os outros veículos não respeitem o espaço.

Uma cidade depois de pronta é complicado viabilizar em toda ela ciclovias, mas pelo
menos em locais onde pessoas vão estudar/trabalhar em maior proporção poderiam os
governantes tentar criar ciclovias, com toda certeza isso é o que falta para muita gente que não
acha esse transporte seguro aderir a modalidade.

Deveria haver um projeto de integração das ciclovias existentes para que o ciclista
possa se deslocar a maior parte do tempo possível neste tipo de faixa.

Integração das ciclovias e ciclofaixas existentes na cidade de Joinville. Existe um
projeto no IPPUJ, e precisamos de apoio político e financeiro para que ele seja executado.
Muito importante a educação no trânsito, para todos os motoristas, pedestres e ciclistas,
para que possamos conviver em harmonia.

O fundamental em uma cidade é a cidade ter o total apoio para o ciclista para este meio
de transporte poder ser o principal e mais facilitado.
Foi citado em um tópico de cobrar os deveres dos ciclistas, exemplo quanto ao andar na
calçada, acho isto impraticável enquanto não houver uma estrutura que ofereça a oportunidade
de transitar em todas as ruas por um local específico para bicicletas. Por exemplo na ciclovia
do bom retiro, e direção a Univille, esta termina em contramão ao fluxo da rua, a única
oportunidade que resta é usar a calçada. Primeiramente deve ser feita a implantação correta
para então ocorrer a fiscalização.
Precisam ser feitas campanhas de concientização para o uso da bicicleta no dia a dia,
mostrando dados de que o tempo de bicicleta é inferior ao tempo do carro para chegar de um
ponto ao outro. E isto sem impor riscos ao ciclista.

Creio fortemente que, incentivar o uso de bikes traz vantagens para muitos setores da
sociedade. É a empresa que economiza nos passes de onibus, ou topics, além de ter
funcionários mais saudaveis e que rendam melhor nos seus postos de trabalho. É o sistema de
saúde que terá de tratar menos casos de pessoas com obesidade e problemas oriundos da
mesma. Na realidade, so não incentiva a pratica de bike a sociedade, ou governo que tem
outros interesses, que não sejam o bem maior de sua população.

Divulgar as placas de 1,5m distancia minima dos carros com as bicicletas

Me sinto extremamente inseguro andando de bicicleta nas ruas. A idéia de utilizar a faixa
do ônibus é ótima mas o ônibus deve manter uma distância grande ao ultrapassar o ciclista.

Ciclofaixa da rua Campo Salles foi detonada com a implantação do esgoto sanitário.
Com que órgão vamos cobrar a reimplantação da mesma?

A implantação da fiscalização sobre os ciclistas só será possível quando a maioria das
vias públicas de maior tráfego houver faixas exclusivas e sinalizações adequadas para os
mesmos.

Seria importante que existissem grupos de apoio as vitimas de acidentes de bicicleta
com apoio jurídico para que se possa valer os seus direitos e criar pressão politica para punir
de maneira exemplar criminosos do trânsito.

Incentivo para o uso da bicicleta, visando qualidade de vida, menos carros no trânsito e
menos poluição.

Integração de ciclovias e ciclofaixas;
 Educação também do usuário ""comum"" e motoristas, motociclistas; (cursinhos)
 Limpeza e manutenção de ciclovias (exemplo: ciclovia da rua Guanabara);
 Promover infraestrutura também dentro das empresas, (escolas) incentivo à
funcionários, chuveiros, vestiários, estacionamentos para bicicleta; (infraestrutura envolve
também conforto para o usuário dentro do ambiente profissional e educacional;
Enfim, devese criar um ambiente convidativo, com segurança e infraestrutura para que
a populção se sinta confortável e opte também pela bicicleta. Que andar pela cidade de bicicleta
não seja uma 'aventura' perigosa.

Eu só fui conhecer a lei referente aos 1.5m de distância do automóvel para o ciclista
depois que comprei uma bicicleta e encontrei essa informação acidentalmente em um fórum de
ciclistas na internet.
Todas essas questões citadas acima são fundamentais, desde que haja o respeito
mútuo entre ciclistas, pedestres e motoristas. A educação é fundamental para que isso ocorra.
E também não adianta "ter" essas ciclovias que existem em Joinville, se não existe a
manutenção das mesmas. Tantas ciclovias que vão a lugar nenhum, calçadas compartilhadas
que só tem buracos, fiquei impressionada e realmente disgostosa com as condições das
ciclovias de uma cidade chamada de "Cidade das Bicicletas".

Excelente questionário. Acho muito importante que a educação no trânsito tanto para
ciclistas, motoristas, motociclistas e pedestres seja intensificado pelos orgãos públicos em
parceria com as empresas de Joinville.

Melhorar as ciclofaixas de algumas ruas, bueiros sem tampas, ruas que não suportam a
instalação devido ao espaço.

É necessário relembrar os ciclistas, respeite para ser respeitado, ou seja, as bikes: não

trafegar na contra mão, não furar sinal, usar capacete, usar luzes, etc.
Outra coisa, todos os estabelecimentos comerciais e/ou públicos deveriam ter
estacionamentos para bikes.
E avisar a Gidion e Transtusa que o ônibus deve respeitar os 1,5m e deve trafegar na
velocidade dos ciclistas.

Na minha opinião um dos maiores perigos para o ciclista são as faixas exclusivas para
ônibus, que além de estarem acidentadas, onduladas e esburacadas, sofrem com a falta de
respeito e descaso por parte dos motoristas e taxistas. Educação e fiscalização
PRINCIPALMENTE PARA OS MOTORISTAS PROFISSIONAIS!!!!!

Uma cidade que desrespeita o ciclista como Joinville, não merece mais o nome de
Cidade das Bicicletas....

Penso que um dos primeiros passos é justamente que os ciclistas, reconheçam a
bicicleta como um veículo e que, como tal existem regras de trânsito a cumprir. O fato de o
ciclista ter que cumprir regras fará com que se exuja do poder público que se fiscalize mais toda
a questão do tráfego.
Se todos cumprissem as leis o transporte por meio da bicicleta seria muito mais
vantajoso. mas como moto anda entre os carros, sobe em calçadas (assim como as bicicletas)
e andam na contramão (assim como as bicicletas) o caos está instaurado e vivemos um
verdadeiro "salvese quem puder".
Marquei a alternativa "Fiscalização de ciclistas que não respeitam as normas de
trânsito" como fundamental, mas EM LUGARES ONDE HAJA CICLOVIA. Afinal, entre andar
junto aos carros, arriscando minha vida, ou descumprir a lei andando sob a calçada, prefiro
descumprir a lei.

Continuidade entre as ciclovias e ciclofaixas.

Porque não, a instalação de uma Fábrica de Bicicletas em Joinville!

As bicicletas compartilhadas que tive o prazer de pedalar durante o festival DEVEM ficar
permanentes nas praças de Joinville. Isso inclusive poderia movimentar a economia local, sem
contar nos passeios turísticos que poderiam ser feitos na base do pedal. Quem sabe assim,
aos poucos, Joinville vá voltando a honrar aquele título antigo e desbotado de "cidade das

bicicletas" ;)

Saliento que é fundamental a instalação de calçadas com ciclovia compartilhada, para
atender a situações consolidadas que colocam em risco o ciclista.
Também é fundamental o oposto. Ciclovias compartilhadas para pedestres, para atender
a situações de calçadas consolidadas, que por motivos técnicos (desnível acentuado entre
imóvel e via), não permitem a circulação, principalmente de pessoas em cadeira de rodas ou
com dificuldade de locomoção..

Sinalização da continuidade das ciclovias através de cruzamentos tal como há em
Blumenau.

Que as pistas para bikes sejam limpas como as dos veículos automotores e que não
hajam mais bocas de lobo rebaixadas ou que permitam o travamento de pneus finos.

Que o projeto de ciclovias e ciclofaixas seja feito por pessoas que realmente usem e
entendam as necessidades dos ciclistas. Não adianta ciclovias que acabam do nada.

Joinville também é a cidade das bicicletas, mas na prática ainda não há estrutura e
segurança para os ciclistas. São poucas as ciclovias e a maioria dos motoristas não sabe
como um ciclista deve comportarse no trânsito. Sobre a fiscalização dos ciclistas acho
importante, porém enquanto não houver segurança e ciclovias, não tem como cobrar, pois em
muitos lugares é quase impossível não andar na calçada devido ao pouco espaço ao lado dos
carros e a falta de segurança, um exemplo é na Marquês de Olinda no trecho depois do posto
policial, que Não tem ciclovia e o espaço é mínimo. Esta situação é perigosa para ciclistas e
motoristas.

Utilizo diariamente a bicicleta como meio de transporte, e enfrento muitas dificuldades,
tanto de infraestrutura das vias públicas quanto com a má educação dos motoristas que
estacionam seus carros sobre as ciclo faixas.
Acredido que deveria haver maior fiscalização e conscientização dos motoristas.

A população é muito influenciada a comprar carros, o que obviamente impulsiona a
economia com vendas, taxações e impostos. Mas o uso de um transporte alternativo que ajude

o meio ambiente e também a nós mesmo e só traz benefícios não é e nem será o foco da
grande indústria de fazer dinheiro como as montadores de automóveis. Então, de alguma parte
tem que haver um incentivo às crianças e durante toda a vida que ajudar o planeta não é só
economizar água e separar o lixo e sim se engajar numa mudança de pensamento e
comportamento. É muito mais difícil fazer com que as pessoas percebam os benefícios de
andar mais de bicicleta se não temos segurança no trânsito e os ciclistas não são respeitados.
Propostas como essas acima farão a população criar confiança e perceber que podem se juntar
aos outros nesta causa.

As questões sobre fiscalização e educação de ciclistas só poderiam ser implantadas em
locais onde já existem ciclovias ou ciclofaixas. Porém, acho essencial que estas medidas
sejam aplicadas nestes locais. Onde moro, por exemplo, é comum ver a ciclofaixa vazia e
vários ciclistas passando do outro lado da rua, dividindo espaço com carros.

Fazer plano elaborado para ciclistas em esquinas, já que atualmente as ciclofaixas
existentes acabam misteriosamente antes dos cruzamentos e reaparecem pouco depois.
Estudar porque algumas ciclofaixas são evitadas e os ciclistas preferem dividir trânsito com
automóveis.

