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Será que hoje conseguirei pedalar? 

 

O lugar onde vivo é um pequeno município, localizado no estado de Santa Catarina, 

chamado São João Batista, que possui pouco mais de 35 mil habitantes, segundo estimativa 

do IBGE em 2018, em uma área de 200 km². 

A cidade se destacou nos últimos anos tendo um grande aumento populacional devido aos 

investimentos em seu polo calçadista. Porém, esse crescimento populacional repentino 

tem causado alguns problemas. 

Esse investimento realizado na área calçadista nas últimas décadas, que incentivou muitas 

pessoas a migrarem para a pequena cidadezinha, que não estava estruturalmente 

preparada para toda essa população que estava chegando. O crescimento que a cidade 

sofreu às pressas resultou em uma má infraestrutura de locomoção para automóveis, 

fazendo com que muitos moradores optassem por um meio de transporte mais fácil e 

barato: a bicicleta. 

Com isso, a locomoção feita por pedestres e ciclistas pela cidade tem se tornado um evento 

traumático: a ausência de ciclovias acaba forçando os ciclistas a trafegarem em meio aos 

carros, pondo sua segurança em risco e resultando em uma considerável quantidade de 

acidentes. 

Vale ressaltar que esse não é um problema enfrentado unicamente pelos batistenses, como 

são chamados os moradores do município, pois, segundo levantamento da Polícia 

Rodoviária Federal do estado, o número de ciclistas mortos em rodovias do estado de Santa 

Catarina nos primeiros meses de 2019, já é quase equivalente ao que fora registrado em 

todo o ano anterior. 

A falta de planejamento urbano faz com que os ciclistas enfrentem diariamente 

dificuldades para circular pelas margens das ruas estreitas, tendo ainda que as dividir com 

pedestres, além de outros ciclistas que buscam um pouco mais de segurança. Além disso, 

a construção de calçadas maiores, principalmente no centro, não é possível, pois a cidade 

também sofre com problemas de ruas "coladas" aos estabelecimentos o que dificulta ainda 

mais a circulação. 

É fato que alguns desses problemas não podem ser resolvidos imediatamente, pois 

necessitam de capital financeiro, um grande planejamento e espaço urbano. Enquanto isso 

o sonho de muitos batistenses, de poder trafegar com mais liberdade e segurança, 

continua. 

Não obstante, algumas medidas temporárias poderiam amenizar essa situação. Uma delas 

seria melhorar a sinalização nas travessias para que pedestres, ciclistas e motoristas 

tenham ciência de como se locomover em determinadas ruas e avenidas. Também seria 

importante a construção de mais ciclovias nos arredores do município, para que os ciclistas 

possam percorrer seus caminhos sem atrapalhar o trânsito local. 


