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RESUMO 

 

O decorrer do último século serviu de pano de fundo para um fenômeno jamais visto 

com tamanha celeridade na história da humanidade: a urbanização das populações 

ao redor do mundo. Associadas a este fenômeno, diversas conseqüências foram 

surgindo no âmbito das cidades, congregando tanto impactos positivos, quanto 

negativos. Uma das externalidades mais sensíveis no dia a dia dos diversos 

aglomerados urbanos refere-se à mobilidade e a acessibilidade urbana. O 

crescimento das cidades, desenvolvidas em sua maioria a partir de um modo de 

produção concentrador em todas as suas facetas e da ausência de um planejamento 

efetivo por parte do Estado, afetou sensivelmente a facilidade com que as pessoas 

têm de acessar os diversos espaços que a cidade oferece. O processo de 

conurbação verificado nas cidades que compõem o Aglomerado Urbano de 

Florianópolis é um exemplo cristalino desse modelo de desenvolvimento, 

intensificado, sobretudo nas últimas décadas. Cenário de declínio da qualidade de 

vida de seus habitantes e de degradação na dinâmica econômica, a região da 

capital do Estado de Santa Catarina assiste diariamente o crescimento de seus 

índices de congestionamento, poluição atmosférica e acidentes de trânsito. Desta 

forma, o presente trabalho se propõe a analisar os cenários de mobilidade 

verificados na área de estudo, através dos aspectos urbanísticos, econômicos e de 

engenharia do seu sistema de transporte público por ônibus. Por fim, uma análise 

comparativa entre os investimentos em transporte individual e transporte público 

busca apontar elementos para uma formulação de políticas públicas que objetivem a 

humanização da mobilidade nos centros urbanos. 

Palavras-chave:  Mobilidade Urbana. Transporte Público Urbano. Ônibus. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A mobilidade de pessoas e a circulação de mercadorias nos centros 

urbanos correspondem intimamente a fatores condicionantes do grau de qualidade 

de vida e da dinâmica econômica nas cidades de médio e grande porte nos dias 

atuais. A maior ou menor facilidade de realizar deslocamentos para as diversas 

atividades diárias, bem como o acesso a mercadorias e serviços, reflete diretamente 

na satisfação das pessoas quanto ao nível de desenvolvimento econômico e social 

da sociedade na qual estão inseridas (FERRAZ e TORRES, 2004). Investimentos 

públicos em serviços básicos – saúde, educação e lazer, por exemplo – só têm o 

alcance esperado caso o acesso a estes serviços, ou seja, o modo como as pessoas 

se deslocam para chegar até o local de oferta, seja eficiente, adequado e, 

principalmente, não oneroso ao cidadão. Portanto, o grau de satisfação do usuário 

quanto ao atendimento de suas necessidades, passa não só pelo momento da 

prestação do serviço em si (hospital, escola, teatro, etc.), mas também por todo o 

processo de acesso a estes serviços, ou seja, inclui também a facilidade com que 

ele tem em chegar aos diversos espaços que a cidade oferece. E é nesse contexto 

que se insere o direito à cidade, como um direito coletivo a apropriação e a interação 

com os espaços públicos da cidade, a partir dos princípios de sustentabilidade, 

democracia, equidade e justiça social (Fórum Social Mundial, 200X). 

Segundo Vasconcellos (2002), em países com economia em 

desenvolvimento como o Brasil, os habitantes dos centros urbanos realizam, em 

média, dois deslocamento por dia, enquanto nos países já desenvolvidos, este valor 

tende a ser o dobro em relação ao anterior. Atualmente, este índice para a 

população das metrópoles brasileiras é de 1,86 viagens/habitante/dia (ANTP, 2008). 

Esse dado mostra claramente a relação existente entre o poder econômico dos 

cidadãos de uma determinada região e o “poder de acesso” que estes mesmos 

cidadãos têm dentro das suas cidades. 

Ao longo dos anos, o surgimento e crescimento das cidades no Brasil se 

deu de maneira desordenada e sem um planejamento efetivo por parte do Estado, 
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que garantisse uma urbanização socialmente justa às diversas camadas da 

população. A segregação e a favelização nos centros urbanos, associadas à 

dependência do rodoviarismo nos modos de transporte e ao incentivo massivo para 

o transporte individual motorizado, gerou nas aglomerações urbanas um cenário de 

degradação das condições ambientais e socioeconômicas (ORRICO FILHO. et al., 

1996). Estas externalidades associadas a sistemas de mobilidade ineficientes 

interferem negativamente nas condições de desigualdades sócio-espaciais 

existentes e tendem a desequilibrar as já frágeis estruturas ambientais no espaço 

urbano. (IPEA, 2011) 

A atual crise de mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras é 

conseqüência direta da prevalência do transporte individual sobre o transporte 

coletivo, fruto do ciclo vicioso de perda de produtividade e atratividade do transporte 

público, retroalimentado pelo aumento crescente do preço das tarifas e sua 

conseqüente perda de demanda no sistema (IPEA, 2011). Soma-se a isso a 

facilidade cada vez maior na aquisição de um veículo particular, seja ele automóvel 

ou motocicleta, para suprir a deficiência dos sistemas de transporte público. 

Segundo a Associação Nacional das empresas Financeiras das Montadoras (ANEF), 

o saldo de crédito para aquisição de veículos entre janeiro e agosto de 2011, 

corresponde a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e representa 10,5% do total do 

crédito do Sistema Financeiro Nacional, bem como 32,1% do total para pessoas 

físicas (DIÁRIO CATARINENSE, 31 de outubro de 2011). 

Dentro desse contexto de mobilidade, Florianópolis apresenta 

características peculiares a serem consideradas. Por tratar-se de uma ilha com um 

relevo bastante acentuado na sua região central, seu sistema viário apresenta 

alguns entraves incomuns em cidades continentais e, geralmente, mais planas. 

Segundo Gonçalves e Tavares (2009), o fato de grande parte dos serviços estarem 

localizados no “triângulo central” de Florianópolis, compreendido pelas Avenidas 

Mauro Ramos, Paulo Fontes (Baía Sul) e Jornalista Rubens de Arruda Ramos (Baía 

Norte), bem como possuir apenas uma ligação ilha-continente, através das Pontes 

Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, gera na região central um cenário caótico 

quanto à mobilidade urbana, com constantes congestionamentos – principalmente 
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nos horários de pico – que se alastram gradualmente para as regiões mais 

periféricas da cidade. 

Outro aspecto influente diz respeito a sua posição político-administrativa, 

pelo fato de Florianópolis ser a capital do Estado. Em conseqüência disto, a 

estrutura administrativa central, juntamente com suas empresas estatais (CELESC, 

CASAN, TELESC, SCGÁS, etc.), estabeleceram-se na ilha, atraindo também 

equipamentos urbanos como aeroportos e universidades, aumentando 

consideravelmente a demanda por deslocamentos no sistema viário urbano.  

De suma importância também, a atratividade turística da cidade por conta 

de suas praias e belas paisagens naturais, implica num alto fator de sazonalidade no 

número de pessoas e veículos que se deslocam em Florianópolis nos meses de 

verão. No período de alta temporada – compreendido entre os meses de dezembro 

a fevereiro – cerca de 500 mil turistas visitam a ilha, movimentando a economia da 

região, principalmente no setor de serviços turísticos (hotéis, restaurantes, etc.) 

Outra forte vertente do turismo que vem sendo incentivada nos últimos anos é o 

setor de turismo de eventos, que pretende atrair movimentação na região mesmo 

nos meses de baixa temporada (FERREIRA, 2010). 

Portanto, o cenário em que se insere este estudo se mostra bastante 

complexo devido aos diversos fatores e atores que implicam direta, ou indiretamente 

na problemática da mobilidade urbana, bem como as relações existentes entre cada 

um desses agentes no cotidiano das médias e grandes cidades, como neste caso, 

Florianópolis e cidades conglomeradas. Dessa forma, analisar a mobilidade urbana, 

não só pelos seus aspectos internos, mas também a partir das externalidades a ela 

associadas, é crucial para realizar o ciclo de compreensão, proposição, atuação e 

avaliação dos níveis de mobilidade oferecidos aos cidadãos, proporcionando-lhes 

assim, equidade e qualidade nos serviços públicos. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Considerando toda a contextualização do problema apresentado, julgou-

se necessário fazer uma leitura ampla da mobilidade de Florianópolis e região, sob 
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os aspectos técnicos da Engenharia de Transportes, bem como das nuances 

urbanísticas e econômicas, identificando os problemas estruturais da mobilidade 

urbana, considerando principalmente o transporte coletivo por ônibus. Deste modo, o 

presente trabalho se propõe a: fazer uma análise da mobilidade urbana no 

Aglomerado Urbano de Florianópolis, abordando os aspectos operacionais e 

econômicos do transporte público por ônibus; caracterizar a atual política de 

incentivo ao transporte individual nos diversos âmbitos governamentais; e por fim, 

apontar estratégias de políticas públicas que priorizem o transporte coletivo, 

considerando as limitações e implicações pertinentes dentro do contexto 

apresentado. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Geral 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da mobilidade 

urbana no Aglomerado Urbano de Florianópolis, sobretudo sob os aspectos da 

operacionalização do transporte público por ônibus, bem como fazer um comparativo 

entre os benefícios advindos de investimentos nesse tipo de transporte e a atual 

política de priorização do transporte individual. 

1.3.2. Específicos 

• Analisar o panorama atual da mobilidade urbana na região do 

Aglomerado Urbano de Florianópolis, com enfoque no transporte 

público; 

• Caracterizar os aspectos operacionais e econômicos do Sistema 

Regular de Transporte Público de Passageiros de Florianópolis – 

SRTPP/FLN, sob jurisdição da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

• Analisar a evolução dos parâmetros operacionais e econômicos do 

SRTPP/FLN de 2003 a 2011, bem como para os últimos doze meses; 

• Apresentar um comparativo entre os indicadores de qualidade e 

produtividade do Sistema Integrado de Florianópolis e sistemas de 

transporte por ônibus de outras cidades brasileiras de porte 

semelhante; 
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• Abordar as implicações da priorização do transporte individual na 

mobilidade urbana, comparando-a com os efeitos advindos de 

possíveis investimentos em transporte público e; 

• Apontar propostas de ações que priorizem o transporte público na área 

de estudo, com vistas a uma agenda de pesquisas e formulações de 

políticas públicas para a mobilidade urbana no Aglomerado Urbano de 

Florianópolis. 

1.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como este trabalho não pretende dar uma resposta final à problemática 

da mobilidade urbana na região do Aglomerado Urbano de Florianópolis e sim, 

acrescentar elementos a este debate, de modo a fornecer subsídios teoricamente 

embasados para a formulação de uma agenda de políticas públicas que se 

proponha a melhorar constantemente a dinâmica de acesso à cidade na área de 

estudo, algumas ponderações devem ser feitas para que, ao interagir com este 

estudo, o leitor tenha compreensão das limitações implícitas no trabalho. 

Primeiramente, o transporte público urbano aqui tratado assumirá 

basicamente o modal por ônibus, negligenciando de certa forma a discussão em 

torno de modais sobre trilhos como trem urbano, metrô ou VLT (Veículo Leve sobre 

Trilho) e modais especiais como embarcações, teleféricos e outros exemplos desse 

tipo. Estudos apontam que a demanda adequada para justificar os altos 

investimentos na implantação desses sistemas ainda não é encontrada em 

Florianópolis e região, sendo os sistemas integrados por ônibus, bem como os 

sistemas BRT (Bus Rapid Transit), os mais indicados, técnica e economicamente 

para a realidade do aglomerado urbano, mesmo considerando o crescimento 

populacional para os próximos 10 anos. Recentemente, estudiosos de tráfego 

urbano vêm se debruçando com mais afinco na questão da intermodalidade nos 

transportes, principalmente através de modais não-motorizados, como a formulação 

mais correta para a compreensão e resolução dos problemas de transporte urbano 

nas cidades ao redor do mundo. Portanto, este estudo não pretende apresentar o 

transporte público por ônibus como única saída necessária para o cenário caótico da 
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mobilidade na região de estudo e sim cativar elementos que possibilitem e 

contribuam para futuros estudos sobre sua participação dentro da gama da 

intermodalidade nos transportes urbanos. 

Quanto à área de abrangência do estudo, o fato de limitar-se apenas às 

cidades de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçú se fez necessário para 

facilitar a obtenção dos dados dos sistemas de transporte, tendo como base as 

quatro cidades que mais influenciam no tráfego da região. Porém, entende-se que a 

consideração das demais cidades da Região Metropolitana (Águas Mornas, 

Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, Rancho Queimado, 

Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara) na dinâmica da 

mobilidade nesta área é importante, haja visto o processo de conurbação crescente 

entre a capital Florianópolis e demais as cidades do seu entorno. 

Mesmo para as cidades do Aglomerado Urbano de Florianópolis, a 

dificuldade de obtenção de dados precisos quanto ao sistema intermunicipal de 

transporte de passageiros, sob jurisdição do DETER, implicou em uma análise 

defasada da operação do transporte público na região conurbada dos quatro 

municípios. De qualquer forma, por tratarem-se de sistemas distintos e que pouco se 

comunicam, uma análise mais aprofundada do Sistema Regular de Transporte 

Público de Passageiros de Florianópolis (SRTPP/FLN) já permite elucidações 

bastante concretas a respeito do panorama do transporte público por ônibus no que 

tange a mobilidade da região como um todo, uma vez que a cidade caracteriza-se 

como principal pólo atrativo dentro do AUF. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho segue a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 – Introdução: descreve uma breve discussão sobre o tema, sua 

contextualização no Brasil e na área de estudo, uma justificativa quanto à 

necessidade de se abordar este tema no contexto em que está situado e por fim, o 

objetivo geral e os específicos que se pretende alcançar neste trabalho, 

consideradas as limitações existentes na sua elaboração. 
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Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: faz uma abordagem histórica sobre os 

temas tratados, à luz dos textos que o autor pesquisou previamente à elaboração 

deste estudo, bem como cita conceitos importantes que serão explorados ao longo 

do trabalho. São apresentadas sob um contexto histórico e conceitual, temas como a 

mobilidade urbana, transporte público urbano e em especial a urbanização e o 

desenvolvimento do transporte coletivo em Florianópolis. 

Capítulo 3 – Metodologia do estudo: primeiramente, caracteriza o local de 

estudo sob os aspectos geográficos, sociais e econômicos. Em seguida, apresenta 

os dados de operação e custos do Sistema Regular de Transporte Público de 

Passageiros de Florianópolis, bem como uma análise da evolução destes 

parâmetros no longo e médio prazo. Ao final deste capítulo é apresentado um 

comparativo entre os indicadores de qualidade e produtividade do SRTPP/FLN e os 

indicadores de sistemas de transporte por ônibus de algumas cidades brasileiras de 

porte minimamente semelhante à Florianópolis. 

Capítulo 4 – Comparativo entre investimentos em transporte público e 

transporte individual: neste capítulo será dado enfoque nos aspectos que 

caracterizam a atual política de incentivo ao transporte individual, tanto no âmbito 

municipal e estadual – através de projetos de expansão viária – quanto no âmbito 

federal – através de subsídios a indústria automobilística e da política de tributação 

de combustíveis. Ao final, será apresentado um comparativo entre os benefícios 

gerados com o investimento e a priorização do transporte público em detrimento ao 

transporte individual. 

Capítulo 5 – Considerações finais: por fim, serão apresentadas as 

considerações finais do autor, com base nas análises abordadas no decorrer do 

trabalho, bem como recomendações para futuros estudos, que venham a 

complementar e engrandecer a discussão em torno do tema. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MOBILIDADE URBANA 

2.1.1. Histórico da Mobilidade Urbana (FERRAZ e TORRES, 2004) 

 A relação entre o desenvolvimento dos centros urbanos e a evolução dos 

transportes de pessoas e mercadorias nesses centros está evidenciada pelo 

transcorrer da história. As constantes mudanças nas características das cidades ao 

longo dos anos, como seu tamanho, forma e localização, sofreram grande influência 

por parte da disponibilidade dos meios de transportes em cada época. A facilidade 

de troca de informações e produtos dentro de seus domínios e até mesmo com 

outras localidades influenciam diretamente no crescimento e no desenvolvimento 

socioeconômico das aglomerações urbanas. A capacidade de obter suprimentos, 

seja através da produção própria ou da troca de mercadorias entre diferentes 

centros de produção, bem como a distância máxima que cada modo de transporte 

possibilitava para a realização das diversas atividades urbanas, foi moldando as 

cidades ao sabor das evoluções tecnológicas de produção e de transporte. Portanto, 

em última análise, podemos afirmar que a cidade possui uma relação dialética com o 

modo de produção e as possibilidades de transporte vigentes em cada época e em 

cada sociedade. 

Anteriormente ao século XVII, as pessoas deslocavam-se essencialmente 

a pé ou montadas em animal e no caso dos muito ricos, através de carruagem 

própria puxada por animal. Desse modo, a configuração dos aglomerados à época 

apresentava-se de maneira compacta e densa, devido às limitações de 

deslocamentos entre distâncias maiores. 

Consta dessa época também, o uso de embarcações para a transposição 

de rios, lagos e braços de mar, devido à insuficiência tecnológica que possibilitasse 

a construção de grandes pontes para este fim. Como a utilização desse meio de 

transporte era feita a custos relativamente baixos, as cidades passaram a se forjar 

nas proximidades desses corpos d’ água e se expandirem para além das barreiras 

aquáticas. 
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O surgimento de uma espécie de transporte público se deu em Londres, 

em 1600, e Paris, em 1612, através das carruagens de aluguel puxadas por animais 

e mais adiante através das liteiras de aluguel, conduzida por homens, geralmente 

escravos. Porém, a criação de um serviço regular de transporte público através de 

linhas com itinerários e horários fixos se deu em 1662, em Paris, tendo como criador 

desse sistema o matemático francês Blaise Pascal. 

No entanto, foi no século XIX que os transportes urbanos sofreram suas 

mudanças mais sensíveis, fruto das constantes evoluções tecnológicas e culturais 

advindas da Revolução Industrial. O aparecimento dos primeiros omnibus1 na 

primeira metade do século XIX refletia essa mudança de paradigma na forma de 

produção, que se dava através da implantação de fábricas em locais fixos, fazendo 

com que os operários tivessem que se deslocar de suas casas até elas para 

exercerem seu trabalho assalariado.  

Da mesma forma se sucedeu com o surgimento dos bondes. O fato de 

proporcionarem velocidades maiores que a dos omnibus, justificava 

economicamente o custo de implantação dos trilhos para este sistema. A partir da 

construção de linhas de bondes nas maiores cidades da época, os centros urbanos 

começaram também a sofrer alterações na sua configuração, passando a se 

desenvolver ao longo dessas linhas devido à facilidade de acesso que elas 

proporcionavam. 

A partir de 1890, a utilização de ônibus2 nas cidades da Alemanha, 

França e Inglaterra começam a preponderar no uso de transporte urbano sobre os 

bondes movidos a tração mecânica ou elétrica, devido as suas características de 

operação e implantação (sem necessidade de trilhos e cabos, flexibilidade nos 

trajetos e confiabilidade na operação). Assim, as cidades puderam adquirir 

novamente seu aspecto mais compacto através de um adensamento uniforme dos 

espaços urbanos, pois a permeabilidade no sistema viário que o ônibus 

                                            
1 Do latim omnibus, para todos. O termo voiture omnibus era utilizado na França, por 

volta de 1830, para designar serviços de carruagem por tração animal. 
2 Denominação dada aos omnibus movidos à propulsão mecânica e utilizada até os dias 

atuais. 
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proporcionava, permitia uma ocupação do solo radial a partir das áreas centrais, em 

contraponto ao modelo linear experimentado no período de predominância dos 

bondes no transporte urbano. 

Na primeira metade do século XX, os trólebus3 foram amplamente 

utilizados nas cidades européias e nos Estados Unidos, aproveitando-se da rede 

elétrica dos sistemas de bonde ainda disponíveis. Porém, devido à rigidez de suas 

rotas, maiores custos de operação e menor confiabilidade em relação aos ônibus a 

diesel, o uso do trólebus começou a declinar a partir dos anos 1950, quando estava 

no seu ápice. 

Outro modo de transporte urbano que exerceu bastante influência na 

mobilidade urbana das cidades no seu estágio mais atual é o transporte ferroviário, 

seja como trem suburbano ou metrô. Seu surgimento se deu ainda na segunda 

metade do século XIX. Em 1863, a primeira linha de metrô subterrâneo passou a ser 

utilizada em Londres, já com o intuito de mitigar os congestionamentos na área 

central da cidade. Da mesma forma, em 1868 foi implantada a primeira linha elevada 

em Nova York. A partir da possibilidade de utilização de locomotivas elétricas, 

eliminando assim os inconvenientes da propulsão a vapor, esse sistema 

experimentou uma expansão nas grandes cidades do mundo, sobretudo nos países 

desenvolvidos. Através da implantação de linhas de metrôs e trens suburbanos nas 

cidades, estas passaram a verificar ocupações não-uniformes dos espaços urbanos, 

devido à alta atratividade de concentração habitacional e de atividades comerciais 

que as estações desses sistemas promovem no seu entorno. 

No século XX, até meados dos anos 20, o transporte público era 

praticamente a única forma de mobilidade urbana das pessoas, porém a partir do 

surgimento do automóvel no início do século e seu rápido aperfeiçoamento durante 

os anos seguintes, o transporte coletivo foi paulatinamente sendo substituído pelo 

transporte individual na distribuição modal dos deslocamentos realizados nos 

centros urbanos até os dias de hoje. A produção de automóveis em escala industrial 

ajudou a reduzir consideravelmente os custos de produção, reduzindo seu preço de 

                                            
3 Ônibus elétricos. 
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venda e facilitando a aquisição por grande parte da população. Suas características 

de conforto e flexibilidade intensificaram seu uso no transporte urbano e 

influenciaram também os hábitos da população das cidades. A “cultura do 

automóvel” conferiu um grau de status social àqueles que possuíam determinado 

modelo de carro e acentuaram os modos individualistas de relação na sociedade, 

tornando exígua a cultura de sociabilidade e interação que o transporte coletivo 

proporcionava entre as pessoas. 

Com o advento da preponderância do automóvel no transporte urbano, 

favoreceu-se a descentralização das atividades, proporcionando a implantação de 

centros comerciais e de serviço distantes das áreas centrais das cidades, o que 

antes era limitado pelo uso do transporte público. No entanto, a expansão da 

mancha urbana na maioria das cidades se deu de forma não planejada e irracional, 

conferindo baixas densidades de ocupação e, conseqüentemente, gerando menor 

eficiência econômica nos serviços de infraestrutura pública, dentre eles, o próprio 

transporte público. 

Mais recentemente, além do uso indiscriminado do automóvel na 

mobilidade urbana, as motocicletas vêm representando uma parcela considerável na 

distribuição modal nos deslocamentos dentro das cidades, principalmente nos 

países tropicais, onde o clima ameno permite seu uso na maior parte do ano. Desde 

o seu surgimento no final do século XIX, esse modo vem sendo constantemente 

aperfeiçoado, conferindo melhor desempenho e reduzindo seus custos de fabricação 

e operação, o que contribui para a massificação desse tipo de transporte. 

Outro modal não-motorizado que vem ganhando bastante espaço nos 

últimos anos é a bicicleta. Inventada em 1839 na Inglaterra, teve seu apogeu no 

transporte urbano entre o final do século XIX e meados do século XX, muito devido 

ao seu baixo custo de aquisição e operação, bem como sua flexibilidade no tempo e 

no espaço para os deslocamentos de menores distâncias. No entanto, nos países 

desenvolvidos passou a ter seu uso reduzido a partir dos anos 1930, conseqüência 

da massificação do uso do automóvel. Hoje em dia ainda é bastante empregada na 

mobilidade urbana em países como Cuba, Índia, China e até mesmo em países ricos 

do norte europeu, como Suécia, Finlândia, Noruega, Holanda e Alemanha. 
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Recentemente, vem sendo utilizada na integração com outros modais públicos como 

ônibus e metrôs em países como Espanha e Holanda. 

O Quadro 1 sintetiza a evolução do desenvolvimento dos transportes na 

mobilidade urbana a partir de seus marcos históricos. 

Quadro 1 – Evolução Histórica dos Modos de Transpor te 

 

Fonte: Rodak, 2008 apud Ferraz e Torres, 2004. 

 

De maneira geral, a mobilidade urbana nos dias atuais é marcada pelo 

uso massivo do transporte individual motorizado (carro e motocicleta) na grande 

maioria dos centros urbanos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa 

situação acarretou uma série de problemas para as cidades: congestionamentos, 

acidentes, poluição atmosférica, desumanização do espaço público em virtude das 

grandes áreas destinadas a vias e estacionamentos, ineficiência econômica da 

infraestrutura viária devido ao espalhamento das aglomerações urbanas, etc. Os 

níveis alarmantes de congestionamentos4 enfrentados hoje nas grandes e médias 

cidades refletem a necessidade de retomar a priorização dos transportes coletivos 

                                            
4 Em muitas cidades de grande porte, a velocidade de deslocamento por automóvel 

chega a ser menor do que a velocidade dos bondes empregados no passado e, em alguns 
momentos, menor até mesmo que a velocidade de uma pessoa caminhando (FERRAZ e TORRES, 
2004). 

Período Tecnologia Local

Anterior ao séc. XVII A pé, montado em animal ou carruagem -

1600 Carroças de aluguel Londres - Inglaterra

1617 Liteiras de aluguel Paris - França

1662 Serviço regular de transporte público de Pascal Paris - França

1826 Omnibus  - "carruagem longa ou comprida" Nantes - França

1832 Bondes de tração animal Nova York - EUA

1839 Invenção da bicicleta Inglaterra

1863 Primeira linha de metrô subterrâneo Londres - Inglaterra

1873 Bonde movido a cabo São Francisco - EUA

1888 Bonde impulsionado por motor elétrico Richmond - EUA

1890 Surgimento do ônibus movido à gasolina Alemanha, França e Inglaterra

Final do séc. XIX Primeiros modelos de carros -

1919 Fabricação do carro Ford modelo T no Brasil EUA

1901 Primeira linha de Trólebus (ônibus elétrico) Paris - França

1920 Primeiros ônibus movidos a óleo diesel Alemanha

1930 Congestionamentos envolvendo automóveis Nova York - EUA
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na mobilidade urbana e, sobretudo, repensar a integração modal entre os diversos 

meios de transporte existentes atualmente, lançando mão das facilidades 

tecnológicas que estão disponíveis. 

 

2.1.2. Modos de Transporte Urbano (FERRAZ e TORRES, 2004) 

O conhecimento do modo como o transporte de passageiros se dá nos 

centros urbanos é de fundamental importância, pois cada modal traz consigo 

características e conseqüências na mobilidade e na acessibilidade das pessoas 

dentro da cidade. Podemos classificar os modos de transporte através de diferentes 

parâmetros: quanto à propriedade (público ou privado); quanto à capacidade de 

transporte de passageiros (coletivo ou individual); quanto à tração (motorizado ou 

não); quanto ao tipo de energia empregada (combustão, eletricidade); enfim, várias 

podem ser as formas de caracterizar e agrupar os diversos modos de transporte. 

Ferraz e Torres (2004) apresentam uma forma de classificação, na qual 

dividem os modais em três grandes grupos, segundo o Quadro 2: 

Quadro 2 – Classificação dos Modos de Transporte 

 

Fonte: Ferraz e Torres, 2004. 

 

Tratando especificamente dos modais públicos de transporte, cabe a 

compreensão das características técnicas de operação de cada modal, para que se 

possa indicar cada modelo conforme as necessidades e possibilidades de cada 

centro urbano. Os custos de implantação de cada alternativa também implicam no 

fator econômico-financeiro, fundamental para o planejamento de transportes 

urbanos, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil. 

Modo de transporte Características Exemplos

Veículo conduzido por um de seus usuários   A pé

Flexibilidade de itinerário e horário de partida Bicicleta

Transporte porta a porta    Motocicleta

Pequena capacidade de transporte de passageiros Automóvel

Veículo pertencente geralmente a uma empresa Ônibus

Público, coletivo Horários de partida, itinerários e pontos de embarque fixos Bonde

 ou de massa Transporte não é de porta a porta Metrô

Grande capacidade de transporte de passageiros Trem suburbano

Veículo pertencente a empresa ou indivíduo Táxi

Horários de partida, itinerários e pontos de embarque adaptáveis Mototáxi

Características intemediárias entre modos privados e públicos Lotação

Privado ou individual

Semipúblico
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O Quadro 3 apresenta alguns dos principais parâmetros dos modais 

ônibus, bonde, VLT, metrô e trem urbano, bem como o custo médio da implantação 

de um quilômetro de cada um destes modais. 

 
Quadro 3 – Parâmetros Técnicos dos Modais Públicos de Transporte 

Parâmetro Ônibus Bonde VLT Metrô Trem suburbano

Largura (m) 2,4 - 2,6 2,4 - 2,6 2,4 - 2,8 2,5 - 3,2 2,5 - 3,2

Comprimento da unidade (m) 6,5 - 24 14 - 23 14 - 30 15 - 23 20 - 26

Lotação (pass/unidade) 20 - 240 70 - 250 100 - 250 150 - 250 150 - 250

Unidades em comboio
1 - 4 

independentes

1 - 3          

engatadas

1 - 4         

engatadas

4 - 10         

engatadas

4 - 10          

engatadas

Velocidade média (km/h) 10 - 40 10 - 20 20 - 40 25 - 60 40 - 70

Capacidade de transporte 

(mil pass/h)
5 - 15 5 - 15 10 - 25 25 - 60 20 - 50

Distância entre paradas (m) 200 - 400 200 - 400 400 - 800 700 - 2000 1500 - 4000

Custo de implantação 

(milhões R$/km)
5,5 0,893 40,4 201,0 70,0

Fonte: Adaptado de Ferraz e Torres, 2004 e NTU (2008). 

 

A partir da breve visualização de cada modo de transporte e suas 

características mais relevantes de implantação e operação, é conveniente traçar 

paralelos que permitam um comparativo entre os diversos modais para que, de 

acordo com o cenário de cada aglomeração urbana, seja possível uma tomada de 

decisão quanto ao modelo mais adequado a cada realidade, bem como as 

possibilidades de integração entre sistemas diferentes. Além dos custos de 

implantação e operação, a flexibilidade de uso no tempo e no espaço e a 

capacidade de passageiros transportados representam fatores técnicos importantes 

a serem observados para os diversos modais disponíveis. 

Na Figura 1 estão representados numa escala de flexibilidade e 

capacidade, alguns dos principais meios de transporte apresentados, segundo suas 

características. 
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Figura 1 – Comparativo da Flexibilidade e Capacidad e dos Modos de Transporte 
Fonte: Ferraz e Torres, 2004 apud Gray e Hoel, 1992 

 

2.1.3. Planejamento dos Sistemas de Transporte Urbano (HUTCHINSON, 1979) 

Conforme visto anteriormente, os sistemas de transporte urbano foram 

tornando-se cada vez mais complexos ao longo dos tempos conforme a 

incorporação de novas tecnologias insurgentes em cada época e exigindo cada vez 

mais uma abordagem sistemática na resolução dos seus problemas.  

Os sistemas de transporte urbano podem ser entendidos por uma relação 

através dos cenários sociais e econômicos existentes nos aglomerados urbanos, 

relação na qual os próprios cenários também são influenciados pelo 

desenvolvimento dos sistemas de transporte. Ou seja, a partir de diferentes 

tendências de ocupação do solo urbano surgem diferentes implicações nas 

necessidades a serem atendidas pelos sistemas de transporte, no entanto, as 

características provenientes de determinados tipos de sistemas de transporte 

também implicam no modelo de desenvolvimento do solo. A partir desse 

entendimento, Hutchinson afirma que o processo de planejamento dos sistemas de 

transporte urbanos deve se dar de maneira contínua e deve envolver, 

invariavelmente, a interação entre poder público e a comunidade local. 

Um modelo de processo para o planejamento de transportes urbanos 

desenvolvido para o Chicago Area Transportation Study é apresentado na Figura 2. 
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O diagrama ilustra o processo aplicado a partir da fase de levantamentos e 

previsões, concluindo na preparação, teste e avaliação de um determinado plano de 

transporte. 

Um dos principais problemas relacionados aos sistemas de transporte nas 

cidades são os impactos conseqüentes da implantação e ampliação das vias 

expressas nos centros urbanos. Poluição sonora e atmosférica, impacto visual e os 

problemas que implicam no uso do solo e nas atividades sociais da utilização dessa 

solução exigem um olhar acurado por parte dos planejadores neste sentido. Outro 

problema diz respeito justamente às conseqüências provenientes dos planos de 

transportes no desenvolvimento das tendências de ocupação do solo. As opiniões 

contrárias aos investimentos em expansão do sistema viário afirmam que um maior 

adensamento residencial deve se dar através de facilidades de transporte de massa 

orientadas na direção das áreas centrais, representando este tipo de investimento 

uma correta solução para a problemática da mobilidade e acessibilidade urbana. 

 

Figura 2 – Processo de Planejamento de Transportes utilizado no Chicago Area Transportation Study 
Fonte: Hutchinson, 1979 apud Chicago Area Transportation Study, 1969 
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Por outro lado, defensores da implantação de vias expressas argumentam 

que o crescimento da área será inibido no caso de não haver acessibilidade elevada 

ao distrito comercial central (DCC) partindo de todos os vetores das regiões urbanas. 

Soma-se a isto o problema social mais impactante no planejamento de transportes 

urbanos que se refere à geração de oportunidades de viagens àqueles que não 

possuem automóveis, necessitando quase que exclusivamente do transporte público 

para a realização de suas atividades. 

De maneira geral, podemos resumir que os processos atuais de 

planejamento de transporte pecam nos seguintes grupos de impacto: 

1. Impactos das diferentes tecnologias de transporte sobre a condição plena do 

meio ambiente urbano; 

2. Impactos diferenciais quanto aos investimentos de transporte sobre a 

acessibilidade de classes econômicas diversas ás oportunidades de serviço e 

emprego; 

3. Impacto das variações de acessibilidade quanto à distribuição espacial sobre 

as diferentes atividades urbanas; 

4. Incerteza implícita na tomada de decisão sobre os investimentos de 

transporte e sua acumulação seqüencial com o passar dos anos e; 

5. A relação entre a demanda de recursos para transportes e para outros 

setores públicos. 

Desta forma, a partir dos princípios de engenharia de sistemas 

anunciados por Hall apud Hutchinson, pode-se apresentar uma morfologia de 

planejamento fundamentada em cinco etapas, sendo elas: definição do problema; 

geração da solução; análise da solução; avaliação e escolha e; implantação. Para se 

compreender esta estrutura, no entanto, é necessário conceituar cada etapa do 

processo bem como o processo como um todo. 

Na temática de planejamento de transportes, um sistema pode ser 

definido por um conjunto de elementos organizados entre si de forma a dirigir a ação 

do sistema através de inputs (dados de entrada) em direção às metas e aos 

objetivos específicos. Dito isto, é fundamental definir o meio ambiente no qual este 

sistema se insere, que para o caso dos transportes urbanos trata-se da área urbana. 
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É válido ressaltar que o conjunto de fatores que definem o meio ambiente e são 

exteriores ao sistema, influem no comportamento do sistema da mesma forma que é 

influenciado por ele. Sendo assim, Hutchinson define a área urbana como: 

(...) porções de terra ocupadas por vários tipos de  

facilidades de caráter físico, ou espaços adaptados , que 

abrigam um ou mais tipos de atividades humanas. Est es 

espaços adaptados são servidos por outros tipos de 

facilidades de caráter físico tais como serviços de  

transporte, fornecimento de água e esgoto. As pesso as 

que ocupam os espaços adaptados da estrutura urbana  

interagem dentro do contexto de subsistemas de 

atividades, tais como o subsistema residência-local  de 

trabalho, residência- comércio varejista, etc. Alte rações 

nas propriedades do sistema de transporte influenci am a 

tendência de interações dentro destes subsistemas d e 

atividades. O sistema de atividades de uma área urb ana 

pode ser encarado como parte constituinte do meio 

ambiente de um sistema de transporte urbano. 

(HUTCHINSON, 1979, p. 11) 

Portanto, é compreensível que a principal questão na definição de um 

problema nesse âmbito é a caracterização da interface sistema-meio ambiente. 

Evidentemente, a primeira etapa do processo de um planejamento que se 

proponha a resolver um problema é justamente definir claramente o problema sobre 

o qual se debruça a busca de soluções. Hutchinson afirma que, em planejamento de 

transportes urbanos existem inúmeros casos nos quais os apontamentos foram 

dados sem uma perfeita compreensão do cenário, pois existe uma diferença 

preponderante entre indicar melhorias para uma solução já existente e definir 

plenamente as implicações de um problema como um todo, de modo a solucioná-lo 

de maneira sistemática. Por exemplo, no caso de um estudo de planejamento 

urbano realizado no Canadá, Lithwick fez as seguintes observações: 

Se a nossa tarefa é investigar a substância dos pro blemas 

urbanos, é necessário, inicialmente definir o que s e 

entende por “problema urbano”. Para muitos, isto po de 

parecer um esforço ridículo – para eles os problema s são 
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tão óbvios que esta insignificância constitui uma t ática 

diversionária que impede a continuação do trabalho.  

Contudo, precisamente porque não há bastante 

esclarecimento sobre o assunto é que temos cometido  

tantas falhas no tratamento dos problemas urbanos. De 

que outro modo podemos explicar como três níveis de  

governo e os vastos recursos de uma sociedade prósp era 

falharam em fazer qualquer progresso para resolvê-l os? 

Tem havido importantes tentativas em resolver os 

problemas óbvios: empregou-se um fluxo substancial de 

recursos em construções de casas, escolas, hospitai s, 

melhorias de transporte e, mais recentemente, em 

construção de casas para pessoas de baixa renda e 

renovação urbana. Mas estas políticas não parecem t er 

tido qualquer efeito positivo, e os problemas urban os 

tornam-se cada vez mais sérios. (LITHWICK, 1971 apud 

HUTCHINSON, 1979). 

Conclui-se então que o objetivo da fase de definição do problema é 

justamente definir como se dá a interface entre o sistema e o meio ambiente em 

questão, possibilitando ao planejador a identificação e proposição de um sistema 

ótimo. Sendo assim, os seguintes conceitos podem ser abordados de forma concisa 

para esta etapa: objetivos do sistema; restrições do sistema; dados de entrada do 

sistema; dados de saída do sistema; função de valor e; critério de decisão. 

A Figura 4 apresenta o fluxograma que inter-relaciona estes componentes 

do processo de definição do problema. 

 

Figura 3 – Componentes da Fase de Definição do Prob lema 

Fonte: Hutchinson, 1979. 



 
Diego Mateus da Silva 

35 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Dentro desta formulação, a distinção entre metas, objetivos e padrões é 

fundamental para dirimir as confusões semânticas do processo e balizar a 

compreensão dos diferentes níveis hierárquicos do planejamento que serão tratados 

mais adiante. No entanto, seria incoerente negligenciar alguns objetivos que 

dificilmente podem ser traduzidos para unidades monetárias, por exemplo, no caso 

dos impactos advindos da poluição atmosférica e sonora inerentes a algumas 

tecnologias de transporte. No cenário ideal e irreal, os objetivos podem ser 

mensurados em unidades monetárias e, portanto, a definição do critério de decisão 

parte, logicamente, da maior diferença entre o valor presente líquido (VPL) e os 

custos.  Para os casos mais comuns, Hutchinson argumenta que “a questão de 

valores e, conseqüentemente, da possibilidade da existência de um ótimo, deve ser 

expressa através do processo político.” 

Quanto as restrições de um sistema, Hutchinson define como sendo as 

características implícitas ao meio ambiente e que limitam o alcance dos objetivos 

esperados por algumas soluções. E ainda afirma que: 

Talvez algumas das mais sérias restrições do 

planejamento dos sistemas de transporte urbano seja m as 

de natureza política. Por exemplo, em certas comuni dades 

pode ser necessário subsidiar os serviços de transp orte 

urbano com parte das receitas dos impostos sobre a 

propriedade geral, a fim de tornar estes serviços v iáveis 

financeiramente. Este subsídio pode ser necessário para 

proporcionar às pessoas que não possuem automóveis um 

nível aceitável de serviços de transporte. Entretan to, o 

governo pode não aceitar o princípio de deduzir sub sídios 

de serviços de transporte público das taxas gerais.  O 

planejador de transporte pode-se ver forçado a tent ar um 

meio alternativo, para a realização deste mesmo fim , que 

seja compatível com as preferências políticas do go verno. 

(HUTCHINSON, 1979, p. 15). 

Ainda em termos de conceituação do processo de planejamento, a 

hierarquização dos diversos níveis existentes exerce importante papel. 
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Os cinco níveis de planejamento são ilustrados na Figura 5, onde cada 

nível é identificado a partir da sua inter-relação com os demais níveis. Esta 

conceituação foi apresentada pos Smith, para a região de Sidney, na Austrália. 

 

Figura 4 – Inter-relacionamento de Diferentes Nívei s de Estudos de Planejamento 
Fonte: Hutchinson, 1979. 

 

Por fim, existe um entendimento geral atualmente, de que não é possível 

tratar a questão dos transportes a partir de um único problema, mas sim, através de 

um conjunto variado de subproblemas caracterizados por diferentes escalas e 

alcances. Portanto, o planejamento de transportes públicos exige uma visão da área 

urbana em termos das tendências de desenvolvimento das atividades relacionadas 

às diferentes classes socioeconômicas. 

 

2.1.4. Panorama da Mobilidade Urbana no Brasil (CARVALHO et al. 2011) 

O intenso crescimento urbano verificado no Brasil a partir da década de 

1950 gerou sistemas de mobilidade de baixa qualidade e alto custo em muitas 

cidades e regiões metropolitanas (RMs). Impactos negativos na vida das pessoas e 

nos custos ambientais e econômicos da sociedade criaram cenários caóticos nos 
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diversos aglomerados urbanos do país. Portanto, a necessidade de se avaliar o 

atual panorama de mobilidade no Brasil é fundamental para a formulação de 

políticas públicas que resultem em sistemas mais eficientes no objetivo de 

proporcionar o direito à cidade de modo equitativo. 

Para ilustrar a mudança no perfil da mobilidade nas grandes e médias 

cidades brasileiras ao longo da última metade de século, pode-se analisar a partir do 

Gráfico 1 – referente à distribuição das viagens na cidade no Rio de Janeiro nos 

anos de 1950 e 2005 – o crescimento exponencial do uso do automóvel na 

mobilidade urbana, bem como o desaparecimento dos bondes em detrimento ao 

maior uso de ônibus nas viagens realizadas por modais públicos. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das Viagens na cidade do R io de Janeiro 
Fonte: IPEA apud ANTP e GEIPOT 

 

A priorização de investimentos na indústria automobilística por parte do 

Estado a partir da metade do século passado trouxe grandes transformações no 

perfil de mobilidade urbana das pessoas nas cidades brasileiras. Observando-se os 

dados dos Gráficos 2 e 3, percebe-se claramente a queda da participação do 

transporte público no número total de viagens nos centros urbanos – de 68% para 

51% - em contraponto ao aumento do uso do transporte privado – de 32% para 49%. 
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Gráfico 2 – Mobilidade nas Regiões Metropolitanas d o Brasil - 1977 
Fonte: IPEA (2011) apud GEIPOT 

 

  

Gráfico 3 – Mobilidade nas Regiões Metropolitanas d o Brasil – 2005 
Fonte: IPEA (2011) apud ANTP 

 

Os sistemas de mobilidade urbana dos grandes centros urbanos no Brasil 

são caracterizados atualmente pelo uso intenso do transporte individual motorizado, 

seja por carros ou motos, acarretando numa série de externalidades negativas para 

as cidades e sua população, sendo mais notáveis e nefastos os problemas 



 
Diego Mateus da Silva 

39 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina 

ambientais, o dispêndio de tempo nos congestionamentos e o aumento nos índices 

de acidentes de trânsito. O Gráfico 4 apresenta a divisão modal no número de 

viagens para o ano de 2007 no Brasil, que apresentava um total de 148 milhões de 

viagens por dia nas cidades com população acima de 60.000 habitantes. 

 

Gráfico 4 – Divisão Modal (Municípios com mais de 6 0 mil habitantes) – 2007 
Fonte: IPEA (2011) apud ANTP (2008) 

 

O aumento significativo na frota de automóveis e motocicletas decorre 

predominantemente por dois fatores: a elevação do poder aquisitivo da população 

na última década e a ineficiência combinada a onerosidade da maioria dos sistemas 

de transporte público nas cidades. Esta tendência de aumento pode ser observada 

no Gráfico 6, onde para o ano de 2008 a venda de automóveis chegou a marca de 

2,2 milhões e de motocicletas em 1,9 milhões de unidades. 
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Gráfico 5 – Vendas de Automóveis e Motos no Brasil 
Fonte: IPEA (2011) apud Anfavea (2008) e Abraciclo. 

 

Um dos sintomas mais visíveis e sensíveis a população urbana em 

decorrência do aumento da frota de veículos privados corresponde ao acréscimo 

considerado no tempo dos deslocamentos diários, em virtude dos 

congestionamentos que se formam diariamente nos sistemas viários das grandes 

cidades, sobretudo nos horários de pico. Esse cenário é facilmente comprovado a 

partir dos dados da Tabela 1, que mostram que o tempo médio para realizar o 

deslocamento casa-trabalho aumentou em 6%, de 1992 a 2008 e o percentual de 

pessoas que gastam mais de uma hora nesse mesmo deslocamento aumentou de 

15,7% para 19%. Os dados foram levantados nas dez principais RMs do país5. 

Tabela 1 – Deslocamento Casa-Trabalho nas dez princ ipais Regiões Metropolitanas do Brasil – 1992-2008 

 

Fonte: IPEA (2011) apud PNAD (1992) e IBGE. 

 

Algumas das desvantagens apresentadas pelo uso do ônibus em relação 

ao uso de automóveis e motocicletas na mobilidade urbana estão ilustradas no 

Gráfico 6. Utilizando os parâmetros de tempo e custos de deslocamentos para um 

                                            
5 Regiões Metropolitanas oficiais identificadas na PNAD: Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. 
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comparativo entre os três principais modos motorizados utilizados nos 

deslocamentos nas cidades atualmente, percebe-se uma grande vantagem do uso 

de motocicletas e até mesmo do carro sobre o ônibus. Este retrato é conseqüência 

imediata da série de políticas públicas adotadas nas últimas décadas, onde pelas 

quais o transporte público acaba sendo penalizado em detrimento dos diversos 

benefícios concedidos ao transporte privado, tanto em nível federal e estadual, como 

municipal. 

 

Gráfico 6 – Tempos e Custos Relativos entre os Modo s de Transporte 
Fonte: IPEA (2011) apud ANTP. 

 

Outra característica inerente ao uso massivo de automóveis e 

motocicletas nos deslocamentos realizados diariamente nos aglomerados urbanos 

corresponde ao consumo de energia. O Gráfico 7 ilustra um comparativo entre os 

índices dos modais coletivos e dos modais individuais (em tonelada equivalente de 

petróleo – TEP), onde nota-se que os carros e motos consomem 68% da energia 

empregada nos deslocamentos diários, enquanto os transportes públicos consomem 

apenas 32% deste total. 



Análise da Mobilidade no Aglomerado Urbano de Florianópolis com ênfase no Transporte Público por Ônibus 

42 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Gráfico 7 – Consumo de Energia na Mobilidade Urbana   (Cidades com mais de 60 mil habitantes) – 2007 
Fonte: IPEA (2011) apud ANTP(2008). 

 

No âmbito da segurança de trânsito, a mobilidade urbana continua 

apresentando dados bastante negativos quanto ao número de mortes relacionadas a 

acidentes de trânsito, mesmo com os avanços obtidos com a promulgação do novo 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997. Em 2004, a edição da Política 

Nacional de Trânsito (PNT) trazia cinco objetivos fundamentais a serem alcançados 

através dessa política, para os três cenários de horizonte (2006, 2010 e 2014), 

sendo estes os objetivos: 

• Aumentar a segurança de trânsito; 

• Promover a educação para o trânsito; 

• Garantir a mobilidade e acessibilidade com segurança e qualidade ambiental 

a toda a população; 

• Promover o exercício da cidadania, a participação e a comunicação com a 

sociedade, e 

• Fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito 

Mesmo a partir dessas medidas institucionais, a violência no trânsito 

continuou apresentando dados alarmantes. Segundo o Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde, entre 

1997 e 2007, houve um aumento de 5% no número de mortes por acidente de 

trânsito nos centros urbanos, conforme representado no Gráfico 8. Se 

considerarmos que a frota de veículos praticamente dobrou no mesmo período, este 
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ligeiro acréscimo pode ser visto como um dado positivo. No entanto, avaliando os 

resultados para cada modo separadamente, percebe-se que o acréscimo no número 

de mortos por acidente envolvendo motos (734%) e envolvendo automóveis (112%), 

aliado ao fato de o número total de pedestres mortos no trânsito corresponder a 

maior parte absoluta dentre todos os modais, representa um cenário degradante na 

qualidade de vida da população, sobretudo sobre a parcela mais jovem (18 a 24 

anos).   

 

Gráfico 8 – Número de Mortes em Acidentes de Trânsi to no Brasil – 1997-2007 
Fonte: IPEA (2011) apud Datasus/MS. 

 

Em relação aos sistemas de transporte público, os ônibus urbanos e 

metropolitanos são a modalidade predominante no Brasil, operando em 85% dos 

municípios. Sistemas alternativos e, geralmente, desregulamentados, como vans e 

mototáxis têm crescido fortemente nos últimos 15 anos e estão presentes em mais 

da metade dos municípios brasileiros. Já os transportes de alta capacidade sobre 

trilhos e as embarcações correspondem a uma pequena parcela de cidades, 

restringidas às RMs, no caso de trens metropolitanos e metrôs e às cidades da 

região Norte, no caso do transporte hidroviário. O Gráfico 9 ilustra bem essa 

distribuição modal, de acordo com as faixas de população das diversas cidades. 
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Gráfico 9 – Ocorrência de Transporte Público nas Ci dades Brasileiras 
Fonte: IPEA (2011) apud IBGE. 

 

Os estímulos ao transporte individual citados anteriormente, associados a 

aumentos de custos nos transporte público e ausência de políticas que priorizem 

esse tipo de transporte geram perdas de demanda e receitas para os sistemas 

públicos. Esse processo impacta diretamente no valor da tarifa cobrada, 

retroalimentando o ciclo vicioso de ineficiência e falta de atratividade no transporte 

público urbano através de maior perda de demanda. 

Quanto à política tarifária exercida nos sistemas de transporte público e 

os mecanismos utilizados na definição das gratuidades, Gomide afirma que: 

É nesse ponto que reside a grande iniqüidade dessa 

política. Quem acaba pagando a maior parte do benef ício 

concedido são pessoas de média e baixa renda, usuár ios 

cativos do transporte público. Considerando ainda q ue não 

há requisitos de renda na política de concessão de 

gratuidades e benefícios, há situações nas quais pe ssoas 

de baixa renda subsidiam pessoas de segmentos socia is 

mais altos, gerando uma política arrecadatória regr essiva. 

(GOMIDE, 2003). 
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A relação entre o aumento real do preço das tarifas e a retração no 

número de viagens de transporte público está retratada nos dados do Gráfico XX. 

Pode-se perceber que o aumento de renda da população a partir de 2002, foi 

fundamental para reverter a tendência de queda no uso de transporte coletivo por 

ônibus advinda desde meados da década de 1990. 

 

Gráfico 10 – Evolução da renda domiciliar per capit a, das tarifas de ônibus urbano e de passageiros pa gantes nos 
sistemas de ônibus urbanos no Brasil – 1994-2008 

Fonte: IPEA (2011) apud INPC, PNAD/IBGE, NTU (2008) e IDET/CNT. 

 

A partir do cenário apresentado, é evidente que a discussão sobre o 

futuro do panorama da mobilidade urbana nas cidades e áreas metropolitanas 

brasileiras está intimamente ligada à previsão de demanda de viagens que as 

pessoas farão futuramente (demanda) e aos meios de transporte que estarão 

disponíveis (oferta). Uma projeção feita a partir dos índices de mobilidade atuais 

aponta que em 2025, o número total de viagens por dia nos centros urbanos do 

Brasil estará entre 156 e 220 milhões. 

Seguindo as taxas atuais de declínio no uso do transporte público e 

incremento progressivo no uso do transporte individual, pode-se estimar uma 

repartição modal no total de viagens realizadas nos aglomerados urbanos no mesmo 

molde dos dados apresentados no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Estimativa da Participação do Transpor te Público no Total de Viagens das Regiões Metropol itanas no 
Brasil 

Fonte: IPEA (2011) apud ANTP 

 

Partindo destas análises, não é possível vislumbrar cenários otimistas 

para os serviços de transporte público urbano no futuro de médio e longo prazo, a 

menos que mudanças de rumo nas políticas públicas que favoreçam este setor – 

inclusive com restrições ao uso do automóvel – sejam realizadas. 

2.2. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

2.2.1. Conceitos e características de operação (FERRAZ e TORRES, 2004) 

O transporte público tem um papel estratégico de fundamental 

importância na dinâmica das cidades. Por suas características técnicas e sociais, 

promove uma mobilidade mais democrática e de fácil acesso nos aglomerados 

urbanos, possibilitando às diversas camadas da sociedade o pleno direito à cidade. 

Em cidades de médio e grande porte, esse meio de transporte serve 

também como mitigador das degradações urbanas causadas pelo uso excessivo do 

transporte individual, melhorando a qualidade de vida da população e racionalizando 

os custos relacionados à infraestrutura urbana. 

Portanto, segundo Ferraz e Torres (2004), o transporte público urbano é 

“imprescindível para a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a 

eficiência das cidades modernas.” 
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A escolha dos modos de transporte público a ser utilizado para cada 

cidade depende, dentre outros fatores, da demanda e principalmente das 

características físicas da cidade, como seu relevo e tamanho. Cidades pequenas e 

médias apresentam características mais associadas ao uso de veículos sobre 

pneus, como ônibus e microônibus, que tem maior facilidade em permear as vias, 

geralmente mais estreitas que as de cidades maiores. Grandes cidades e Regiões 

Metropolitanas tendem a lançar mão também da implantação de sistemas de 

transporte de massa sobre trilhos, tais como metrôs, trens metropolitanos, metrôs de 

superfície, etc. 

No Brasil e em grande parte dos países do mundo, o serviço de transporte 

público urbano opera através de empresas privadas que atuam por sistema de 

concessão de linhas, enquanto o planejamento e a gestão ficam por conta do poder 

público – no caso brasileiro, o poder público municipal para os sistemas municipais e 

o poder público estadual, para os sistemas intermunicipais, mais comum nas regiões 

metropolitanas. 

A ausência ou incoerência na definição e na execução do planejamento e 

da gestão nos sistemas de transporte público influem de maneira prejudicial na 

eficiência destes sistemas, gerando externalidades negativas na estabilidade 

econômica e jurídica do sistema de transporte e até mesmo na qualidade de vida da 

comunidade. 

Os índices de qualidade e de eficiência estão relacionados ao 

cumprimento de cinco premissas: conscientização, planejamento, gestão, legislação 

e educação/capacitação. 

A qualidade do sistema de transportes públicos deve ser atendida do 

ponto de vista de todos os atores envolvidos no processo, como usuário, 

comunidade, governo, trabalhadores e empresários do setor (este último para o caso 

de operação privada). Do mesmo modo, a eficiência deve ser mensurada em todas 

as etapas do serviço de transporte público, inclusive nas implicações que este 

serviço gera nos ambientes externos ao sistema. 
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Portanto, Ferraz e Torres afirmam que “a qualidade e a eficiência do 

transporte público nas cidades devem ser contempladas com uma visão ampla do 

sistema de transporte e do ambiente urbano.” 

Quanto aos tipos de linhas utilizadas nos sistemas de ônibus, Valente 

(2004) sugere a classificação segundo dois parâmetros: traçado e função. 

A Figura 6 ilustra os tipos de traçado comumente empregados nos 

sistemas de ônibus nos centros urbanos. 

 

Figura 5 – Tipos de Linhas de Ônibus quanto ao Traç ado 

Fonte: Valente (2004) 

 

No parâmetro função, podemos classificar as linhas de ônibus da seguinte 

forma, segundo Quadros Júnior (2008): 

• Convencional: recolhe os passageiros na região de origem e transporta-os até 

a região de destino, onde faz sua distribuição. 

• Troncal: opera em um corredor com alta concentração de demanda, fazendo 

o papel de transporte de massa de uma região para outra. 
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• Alimentadora: recolhe os passageiros de uma região até uma estação 

(terminal), onde alimenta linhas convencionais ou troncais. Da mesma forma, 

recolhe os passageiros desses terminais, transportando-os até as regiões. 

• Expressa: opera com poucas paradas ao longo do trajeto intermediário, dando 

maior velocidade ao transporte. 

• Especial: linha que geralmente entra em operação em horários determinados, 

como horários de pico, por exemplo, ou até mesmo na ocorrência de outros 

eventos esporádicos. 

 

2.2.2. Regulamentação do Transporte Urbano por Ônibus (ORRICO FILHO et al., 

1996) 

A partir das experiências observadas ao longo dos anos, fica notável que 

a busca de soluções para os entraves existentes na mobilidade urbana nos dias de 

hoje, sobretudo nas cidades brasileiras, exige uma gama de ações que passam 

desde a capacitação técnica das questões de planejamento e gestão do tráfego, 

como também por uma nova leitura urbanística do desenvolvimento dos centros 

urbanos, a partir de uma cultura menos dependente do transporte motorizado. 

Portanto, é fundamental uma abordagem transdisciplinar da problemática de 

mobilidade, congregando os campos tecnológico, socioeconômico, financeiro, 

urbanístico-ambiental, gerencial e institucional. 

Desta forma, a compreensão dos instrumentos de regulamentação 

econômica e gerencial dos sistemas de transporte urbano nos dias atuais torna-se 

elemento-chave no processo de formulação política, relacionada ao 

desenvolvimento deste setor. 

A compreensão do papel do Estado nesse âmbito faz parte do debate 

político inerente à discussão sobre regulamentação dos serviços públicos. Diversas 

formulações quanto a esse papel vêm sendo trazidas à baila no transcorrer da 

história, de acordo com as culturas e ideologias dominantes em cada período. Uma 

breve passagem sobre a formação do Estado, bem como o conceito de seu papel 

nas sociedades antigas e sua transformação em cada momento histórico de acordo 
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com as imposições econômicas vigentes, pode ser compreendida na citação de 

Engels: 

A sociedade, que se movera até então entre antagoni smos 

de classe, precisou do Estado, ou seja, de uma 

organização da classe exploradora correspondente pa ra 

manter as condições externas de produção e, portant o, 

particularmente, para manter pela força a classe ex plorada 

nas condições de opressão (a escravidão, a servidão  ou a 

vassalagem e o trabalho assalariado), determinadas pelo 

modo de produção existente. (...) O Estado era o 

representante oficial de toda a sociedade, sua sínt ese num 

corpo social visível; mas o era só como Estado que,  em 

sua época, representava toda a sociedade: na antigu idade 

era o Estado dos cidadãos escravistas, na Idade Méd ia o 

da nobreza feudal; em nossos tempos, da burguesia. 

(ENGELS, 1880). 

Posto isto, no âmbito dos enlaces econômicos dos serviços de ônibus 

urbano, é fundamental caracterizar a intervenção estatal através das relações entre 

o geral e o específico da ação pública, ou seja, abordar os elementos 

microeconômicos dessa regulamentação. 

Os argumentos favoráveis aos controles regulatórios sobre um 

determinado setor justificam-se sobre potenciais “falhas de mercado”, naturais de 

economias desregulamentadas, tais como: 

• Tendência a formação de monopólios, oligopólios ou qualquer forma 

imperfeita de competição; 

• Retornos crescentes de escala, levando ao monopólio natural; 

• Possibilidade de lucros rentistas; 

• Concorrência predatória; 

• Existências de externalidades; 

• Ausência de coordenação e complementaridade; 

• Riscos e incertezas; 

• Insuficiência de informações; 

• Instabilidade dinâmica do mercado; 
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• Situações de risco moral; 

• Escassez de bens essenciais ou de condições de produção. 

A partir destas argumentações, Aragão afirma que as competências do 

Estado sobre serviços públicos baseiam-se em duas vertentes: 

Intervenção normativa  e intervenção de serviço . Por 

normativa , designa-se a intervenção do estado no sentido 

de controlar a atividade econômica, com amparo em l eis e 

regulamentos, para fins da segurança, da saúde e 

tranqüilidade dos cidadãos. Na intervenção de serviço , o 

Estado suprime a liberdade de atividade econômica e m 

nome do interesse público: à Administração Pública cabe a 

tutela sobre o serviço, podendo este ser executado 

diretamente pela própria Administração ou, indireta mente, 

seja por autarquias, empresas ou sociedades de econ omia 

mista, seja por entes privados sob delegação. A 

organização do exercício dessas competências públic as 

varia segundo a ordenação geopolítico-administrativ a de 

cada país e condicionantes histórico-culturais. (OR RICO 

FILHO et al., 1996 apud ARAGÃO, 1995). 

Os níveis de intervenção do Estado na economia foram paulatinamente 

sendo reduzidos a partir do fim da União Soviética, em 1991, quando no plano 

político-ideológico, pressupondo o “fim do socialismo real”, preponderaram as 

opiniões neoliberais de que a presença do Estado torna-se um óbice na dinâmica 

econômica do livre mercado. Esse ideário hegemônico apóia-se nas teses de Hayek, 

nas quais a competitividade e a produtividade serão estimuladas com a redução da 

intervenção estatal e o nível de equilíbrio dos lucros se dará no longo prazo. 

No entanto, os pilares dessa teoria para o caso dos sistemas de 

transporte urbano colapsam claramente na seguinte argumentação: 

(...) a hipótese de um mercado de ônibus urbano aut o-

regulado não encontra sustentação nem mesmo no plan o 

dos pressupostos fundamentais da teoria da concorrê ncia 

perfeita. Além disso, em regime de livre competição , o 

mercado apresentaria disfunções que comprometeriam a 

eficiência econômica da produção e da alocação de 
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recursos. Tais disfunções reclamariam a presença 

reguladora do Estado no mercado. 

Portanto, fica evidente que os aspectos inerentes ao serviço de transporte 

urbano inferem na maneira como se aborda a estrutura da sua prestação, ou seja, o 

seu distanciamento das estruturas industriais de produto único faz com que a 

programação da produção por parte do prestador no nível das unidades não 

equivalha à perspectiva vislumbrada pelos que, assim possamos chamar de 

consumidores. Uma conclusão deste processo é dada da seguinte forma: 

O produto transporte urbano  é, portanto, passível de ser 

analisado segundo distintas caracterizações ou 

perspectivas, e boa parte das falhas de mercado apo ntadas 

anteriormente têm como raiz esta peculiaridade do 

produto. Ademais, o produto é intangível, como qual quer 

serviço, e é inestocável, o que implica a existênci a de uma 

capacidade ociosa estrutural, agravada pela flutuaç ão 

horária da demanda ao longo de um dia de operação. 

(ORRICO FILHO et al.  1996). 

O debate, portanto, se insere na dualidade entre as experiências e teorias 

que justificam a regulamentação e intervenção do Estado, e os modelos 

microeconômicos teóricos e idealistas. Para o embasamento das formulações a 

serem feitas no dia de hoje, podemos avaliar, por fim, que: 

A atual transformação por que, em todo o mundo, pas sam 

as relações público-privado no setor em tela consti tui, para 

além do embate político-ideológico, um momento 

privilegiado em que se confrontam idéias e teorias,  em um 

debate fartamente alimentado por uma vasta e variad a 

gama de reformas regulatórias em curso. (ORRICO FIL HO 

et al.  1996). 

 

2.2.3. Transporte Público como direito social (GOMIDE, 2003) 

O processo de segregação sócio-espacial, deflagrado pelo modelo de 

urbanização que se deu no Brasil durante o século XIX, gerou nas cidades uma 

dicotomia entre uma parcela da população inserida e servida de infraestrutura 
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urbana e outra distante e desprovida de serviços públicos e infraestrutura 

minimamente adequada às suas necessidades. Esse cenário resulta diretamente no 

desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços públicos por parte da 

população de baixa renda e, conseqüentemente, gera uma iniqüidade social quanto 

à dinâmica de deslocamentos nas cidades, ou seja, além de sua segregação 

espacial no espaço urbano, esta camada da sociedade tem também suas condições 

de mobilidade bastante limitadas. 

Conforme dados do IPEA de 2009, 21% da população brasileira vivem 

abaixo da linha da pobreza, sendo que, grande parte desse número vive em áreas 

urbanas.  

De acordo com dados do IBGE, os gastos com transporte correspondem 

a cerca de 8% do orçamento das famílias com renda mensal de até três salários 

mínimos, valor que equivale à metade dos gastos totais com serviços públicos – 

água, esgoto, energia elétrica, telefonia e transporte. Segundo estudo de Andrade 

(2000), a proporção dos gastos com esses serviços no orçamento familiar aumenta 

gradativamente, conforme menor for a renda, o que permite concluir que, os 

reajustes tarifários no transporte público têm impacto diferenciado entre as famílias 

das diversas classes econômicas. Reside aí a iniqüidade da política tarifária, pois 

pode haver casos onde pessoas de baixa renda subsidiam pessoas de poder 

aquisitivo maior, confluindo para uma lógica arrecadatória regressiva. 

Uma verificação que pode ser feita através da análise de pesquisas 

origem/destino (O/D) já realizadas, é que o número de viagens/dia por habitante 

aumenta conforme a renda. Para os dados da Região Metropolitana de São Paulo, o 

índice de mobilidade das pessoas com renda familiar acima de 20 salários mínimos 

é 125% maior do que aquelas cuja renda familiar é inferior a um salário mínimo, 

sendo que estas últimas realizam 60% dos seus deslocamentos a pé, enquanto as 

pessoas do primeiro grupo (renda familiar acima de 20 salários mínimos) realizam 

80% de seus deslocamentos através de um modal motorizado. Esses dados revelam 

também que os dois principais motivos para as pessoas se deslocarem a pé – ao 

invés de utilizar um meio motorizado – são, essencialmente, a distância ao ponto ou 

estação de embarque e o alto custo da tarifa. 
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A inexistência de uma rede de transportes socialmen te 

efetiva, que garanta a acessibilidade da população a todo o 

espaço urbano, pode infligir consideráveis gastos d e 

tempo e desgastes físicos nos deslocamentos dos mai s 

pobres. O tempo excedente nas viagens poderia ser 

aproveitado para outras atividades remuneradas ou n a 

satisfação de necessidades básicas, como de lazer e  

integração social, por exemplo. (GOMIDE, 2003, p.) 

A relação da mobilidade urbana com a questão habitacional é implícita. O 

dispêndio de tempo e dinheiro para deslocamentos entre casa e trabalho, faz com 

que os usuários cativos do transporte público procurem residir próximo ao local de 

trabalho, tornando os bairros com maior oferta de emprego e serviço – comumente 

as regiões centrais das cidades – áreas de atração de residências. A partir da 

saturação dos espaços regulares nessas regiões, seja pela ocupação, seja pela 

especulação imobiliária, alimenta-se o processo de favelização no entorno das áreas 

centrais. Quando nenhuma dessas possibilidades é viável, as pessoas passam a 

fixar residência nos setores periféricos da cidade (KRANTON, 1991 apud GOMIDE, 

2003). 

Desta forma: 

Os custos com transporte limitam o acesso às 

oportunidades de trabalho. O custo de procurar empr ego 

(despesas com tarifas de transporte público) chega a ser 

proibitivo para determinadas parcelas da população.  

Muitas pessoas também vêem limitadas suas 

oportunidades de trabalho se tiverem que pagar mais  de 

duas tarifas por dia. (GOMIDE, 2003, p.) 

Ainda de acordo com o IPEA (2011), 37 milhões de brasileiros não 

utilizam plenamente o transporte público para economizar ou realmente por não ter 

condições de pagar a tarifa. Em novembro de 2002 a Revista Istoé apresentou uma 

matéria especial mostrando que 25% dos moradores de rua da cidade do Rio de 

Janeiro têm casa ou algum tipo de dormitório, segundo informações da Secretaria de 

Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. A principal alegação para 

dormirem nas ruas era que, para utilizar o transporte público (ônibus ou metrô) para 
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voltar para casa todos os dias, teriam que utilizar o dinheiro reservado para comida. 

Vale ressaltar que grande parte dessas pessoas atuava no mercado informal, 

portanto sem direito ao vale-transporte. (GOMIDE, 2003). 

Segundo dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU), o aumento real6 da tarifa média cobrada nas capitais brasileiras foi 

de 28%, no período de 1994 a 2009. 

Com base nesse cenário, Gomide conclui que: 

Combater a exclusão social significa lutar contra a s 

situações de privação e carências, de tal forma que  a toda 

pessoa sejam dadas condições mínimas para exercer s eus 

direitos e suas capacidades. Uma estratégia de comb ate à 

exclusão social, nesta acepção, é a garantia do ace sso aos 

serviços públicos essenciais, entre os quais o tran sporte 

coletivo. A inexistência de um serviço de transport e 

adequado às necessidades da população implica a que da 

da mobilidade urbana dos mais pobres, restringindo suas 

capacidades e oportunidades. Os dados analisados 

indicam que as populações de baixa renda dos grande s 

centros urbanos brasileiros estão privadas do acess o aos 

serviços públicos de transporte coletivo. (...) Uma  política 

de transporte urbano voltada para a inclusão social  deve 

priorizar o desenho de programas e projetos que 

proporcionem o acesso dos mais pobres a serviços de  

transporte adequados. A proposta de colocar os usuá rios – 

em particular, os mais pobres – no centro das soluç ões 

pode ser um ponto de partida para a formação de uma  

visão alternativa para o enfrentamento dos atuais d esafios 

do setor de transporte urbano no país. (GOMIDE, 200 3, p.) 

  

                                            
6 Calculado sobre a inflação medida pelo IGP-DI para o período de 1994 a 2009. 
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2.3. SÍNTESE HISTÓRICA DA URBANIZAÇÃO E DO TRANSPOR TE COLETIVO 

EM FLORIANÓPOLIS 

2.3.1. Histórico do Transporte Coletivo no Aglomerado Urbano de Florianópolis 

Os meios de transporte terrestres comumente encontrados na ilha nos 

séculos XVIII e XIX eram as montarias, as charretes puxadas por cavalos e os 

carros de boi. No entanto, a condição de ilha favorecia a utilização de vias 

marítimas, lacustres e fluviais para os deslocamentos entre os locais banhados por 

corpos d’ água. 

O início de um embrião de transporte urbano em Florianópolis surgiu por 

volta dos anos 1860, quando surgiram os tílburis7 na cidade. Alguns anos mais tarde 

já eram comuns o aluguel de carrinhos puxados a cavalo. 

Entre os anos de 1880 e 1934, o transporte urbano da pacata cidade foi 

retratado pelo uso dos bondes puxados a cavalo. Durante um primeiro momento, os 

bondes não tiveram bons resultados na cidade, sendo que cinco anos após sua 

inauguração, a operação foi encerrada e os trilhos arrancados dos leitos das ruas. 

No entanto, em 1907, a partir da criação da Companhia de Carris Urbanos e 

Suburbanos, os bondinhos voltaram a operar com percursos ampliados e licença de 

operação por sessenta anos. 

Esse tipo de transporte utilizando tração por burros e mulas, marcou o 

primeiro sistema integrado de transporte coletivo em Florianópolis, registrando um 

volume de 49 mil passageiros transportados nos primeiros nove meses. A facilidade 

de locomoção através dos trilhos em relação às vias não pavimentadas impulsionou 

a expansão desse tipo de transporte na capital.  (Gonçalves e Tavares apud Sachet, 

2004). 

Já a partir da segunda década do século XX, os bondinhos voltaram a 

apresentar deficiências consideráveis. A discussão acerca da possibilidade de 

eletrificação das linhas veio sendo debatida desde 1912 e retomaram com mais 

                                            
7 Espécie de carro de duas rodas e dois assentos, sem boléia, com capota e puxado por 

um só animal. 
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força em 1919, porém devido às dificuldades geradas pela Primeira Guerra Mundial, 

a implantação dessa tecnologia nunca se concretizou. 

Veiga retrata bem o cenário dos sistemas de bondes à época: 

O sistema de bondes vinha sofrendo a concorrência c ada 

vez maior dos “auto-ônibus” e as críticas dos usuár ios, de 

vido a má qualidade dos serviços. Os 96 animais par a a 

tração estavam velhos, quase imprestáveis e a despe sa 

para substituí-los era elevada. O material rodante estava 

precário, pois era de baixa qualidade, o que obrigo u a 

CCU8 a encomendar novas e melhores, na Inglaterra. 

(Veiga, 2004. p. 36). 

O transporte urbano na região de Florianópolis durante o século XX foi 

marcado pelo crescimento paulatino do transporte rodoviário sobre os modos até 

então predominantes. Associados à disposição do sistema viário da ilha pela 

facilidade de permeabilidade nas vias estreitas da cidade, tanto a frota de 

automóveis, quanto a de ônibus aumentou significativamente, sobretudo após o 

término da Segunda Guerra Mundial.  

O Quadro 4 apresenta os marcos históricos da evolução dos transportes 

coletivos na cidade de Florianópolis, desde o século XVIII até os dias atuais. 

  

                                            
8 Companhia de Carris Urbanos. 
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Quadro 4 – Linha do Tempo do Transporte Coletivo em  Florianópolis 

Ano Marco Histórico

1726
Elevação de Desterro (Florianópolis) à categoria de Vila (município), incluindo

em seus domínios as terras de São José.

1830
Vários tipos de carros e carroças puxados por cavalos circulavam pelas ruelas

desterrenses. Os veículos deveriam ser licenciados e numerados.

1860
Os tílburis, uma espécie de carro de duas rodas e dois assentos, sem boléia, com

capota e puxado por um só animal, circulavam em Desterro.

1870

Surgiram as empresas que alugavam carrinhos puxados a cavalo. Uma delas, com

sede na rua Formosa, atual Esteves Júnior, exigia que a solicitação de uso dos

carrinhos fosse feita com duas horas de antecedência.

1880

Um serviço de bonde puxados a burro para atender ao centro da cidade e apenas

na ilha foi inaugurado pelo 30º Presidente da Província de Santa Catarina, Sr.

João Rodrigues Chaves. A iniciativa foi do Engº Olavo Polidoro de São Thiago

1885
O primeiro serviço de bondes puxados a burro foi encerrado e os trilhos

arrancados das ruas.

1892 A passagem do Estreito era feita com barcos à vela e à remo.

1894

O Governo Hercílio Pedro da Luz decretou a mudança do nome da capital do

estado de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, que passou a se chamar

Florianópolis.

1896
Foi celebrado contrato para o sistema de travessia ilha-continente com lanchas

movidas a vapor.

1907

Com a criação da Companhia de Carris Urbanos e Suburbanos, os bondinhos

voltaram a funcionar em Florianópolis. Os percursos foram ampliados e os

concessionários obtiveram licença para explorar o serviço por sessenta anos.

1919

Surgiu a discussão sobre a possibilidade de eletrificação das linhas de bondes em 

Florianópolis, fato que nunca se concretizou. Velhos e desarranjado, eles

acabaram desaparecendo aos poucos.

1920

Assinado o contrato para a construção da ponte sobre o Canal do Estreito com o

representante da Casa Bynton e Sundstron, de Nova York e o Dr. Ferreira Bastos,

procurados fiscal do Estado de Santa Catarina.

1920
Surgiram as lanchas movidas a gasolina, convivendo com os botes a reboque, ou

mesmo à vela, para fazerem a travessia ilha-continente.

1920

O primeiro ônibus circula em Florianópolis. O serviço foi inaugurado com dois

veículos, fazendo uma única linha regular, desde a Praça XV de Novembro até a

Estação Agronômica.

1926
A Ponte Hercílio Luz é inaugurada. Declina o transporte oficial de passageiros

entre o continente e a ilha, que era feito através de lanchas

1938

Com o início da Segunda Guerra Mundial, os serviços de transporte coletivo no

Brasil todo sofreram, em muitos lugares paralisando, pela falta de combustível e

peças. Gasogênio foi usado como combustível alternativo.

1947

A Inspetoria de Veículos e Trânsito Público da Capital anunciou um novo terminal 

de ônibus - o do Largo Fagundes - complementando os já antigos, nos lados da

Alfândega e imediações do Mercado Público.

1950

Foram expedidos 60 licenças para registro de linhas de ônibus. Foram contados:

13 motocicletas, 168 bicicletas, 50 caminhonetes de aluguel, 33 caminhonetes

particulares, 79 automóveis de aluguel, 87 ônibus, 453 automóveis particulares e

276 caminhões. Havia apenas 7 sinaleiras em toda a cidade de Florianópolis. Em

1955 ainda era o mesmo número.

1951 Elaborado o primeiro Plano Diretor de Florianópolis.

1960

A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada pela Lei 3.849. Junto à

modernização dos sistemas de comunicações telefônicas e à conclusão da BR-

101, soma-se aos fatos que fortaleceram a metropolização da capital.

1970

O Porto de Florianópolis, que tivera expressivo movimento no século XIX e início

do século XX, perdia importância à medida em que as rodovias se estabeleciam.

Ele foi desativado nesta década.
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Ano Marco Histórico

1972 A Ponte Colombom Machado Salles foi inciada em 20 de dezembro.

1974
A prefeitura sanciona a Lei nº 1280, que dispôs sobre as Concessões dos Serviços

de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Florianópolis.

1975
Inaugurada a Ponto Colombo Machado Salles, em 8 de março. Ônibus e

caminhões passaram a circular por ela e não mais pela Ponte Hercílio Luz.

1976 Aprovação do novo Plano Diretor de Florianópolis.

1977 O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) foi criado.

1980
O primeiro ônibus articulado, um veículo com capacidade para 200 pessoas, da

linha Canto e Empresa Emflotur, inaugurou a experiência em Florianópolis.

1981

Em janeiro, por determinação do Decreto Municipal 228, foi implantado o

Sistema de Tarifa Social, ou Tarifa Única, em resposta à parcela da comunidade

domiciliada fora do centro de Florianópolis, que pagava uma tarifa alta. No ato

de implantação, já houve aumento da tarifa. Todas as linhas de ônibus de

Florianópolis passaram a custar Cr$ 11,00.

1982

A Ponte Hercílio Luz foi interditada por 45 dias. O fluxo médio de tráfego era da

ordem de 15 mil veículos/dia. O máximo registrado neste ano foi 24 mil

veículos/dia, quando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas recomendou o seu

fechamento.

1984
A tarifa única foi abolida, tendo sido implantados 3 níveis tarifários, levando em

conta a extensão das linhas: curtas, médias ou longas.

1985
No dia 1º de maio, iniciou a primeira greve de motoristas de ônibus em

Florianópolis, com paralisação em massa.

1985
O vale-transporte foi instituído pela Lei nº 7.418, de 16 de dezembro e

regulamentado pelo Decreto nº 92.180, de 19 de dezembro de 1985.

1987
Reajustes tarifários voltaram a acontecer com frequência, em descompasso com

a evolução dos salários, renovando o interesse pelo vale-transporte.

1988

A Ponte Hercílio Luz foi reaberta para pedestres, bicicletas, motocicletas e

veículos de tração animal. A medida vigorou de 15 de março deste ano até 1991 e

beneficiou os que não dependiam de ônibus, carros ou caminhões.

1988 Inauguração do Terminal Cidade de Florianópolis, em 28 de agosto.

1991
Inaugurada a Ponte Pedro Ivo Campos. Em 4 de julho, a Ponte Hercílio Luz foi

novamente fechada ao tráfego.

1993

Em setembro deste ano, o DETER, em acordo com as prefeituras de Florianópolis,

Biguaçú, São José e Palhoça, lançou edital de concorrência para empresas

interessadas na exploração de serviços de transporte marítimo. O DETER ainda é

o poder concedente desta concessão que, até 2011, não se concretizou.

1995
Foi implantado em Florianópolis, o sistema de Estacionamentos Rotativos

Controlados do Tipo Zona Azul.

1996 Primeira experiência com bilhetagem eletrônica em Florianópolis.

1997
Criado por decreto, o sistema de transporte executivo, popularmente conhecido

como "Amarelinho"
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Ano Marco Histórico

1998
Inicia em Florianópolis a instalação dos abrigos de passageiros de ônibus, num

modelo padronizado em fibra e acrílico.

2000

As cinco empresas permissionárias do transporte coletivo de Florianópolis

fizeram um investimento da ordem de R$ 10 milhões, aplicados especialmente

na renovação da frota, que passou a ter 334 veículos, sendo 4% de microônibus,

64% de ônibus leves e 14% de ônibus articulados.

2000

A Prefeitura Municipal de Florianópolis realizou importantes obras no sistema

viário de todas as regiões do município, onde 118 ruas na ilha e no continente,

somadas a 14 rodovias, receberam pavimentação asfáltica, totalizando 635.000

m². Outras 161 ruas foram pavimentadas com lajotas.

2000

O Governo do Estado abre licitação para o projeto de restauração da Ponte

Hercílio Luz A recuperação foi incluída nas obras do Corredor do MERCOSUL, com

financiamento do Banco Internacional de Desenvolvimento - BID.

2002
O projeto básico de recuperação da Ponte Hercílio Luz foi submetido, no mês de

maio, à apreciação dos técnicos do Governo do Estado de Santa Catarina.

2002

Inaugurado pelo Governo do Estado o Túnel Mª Antonieta de Barros, ligando a

área central da cidade ao aterro da Baía Sul, no Saco dos Limões e Costeira do

Pirajubaé.

2003
Em 2 de janeiro, as tarifas dos ônibus intermunicipais sofreram reajuste entre 6%

e 24%, de acordo com o DETER, órgão regulador de preços desse sistema.

2003
Entre 17 e 19 de julho foram inaugurados os 9 Terminais de Integração que

compunham o Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Florianópolis.

2003

Em 3 de setembro, entrou em funcionamento o Sistema Integrado de Transporte

de Florianópolis - SIT/Florianópolis, operando com nove terminais e uma frota

de mais de 400 ônibus, sendo 77 totalmente novos.

2004
Desativação dos Terminais Integrados do Saco dos Limões (TISAC), na ilha e do

Jardim Atlântico (TIJAR) e Capoeiras (TICAP), no continente.

2004

Manifestações contra o aumento da tarifa levam ao enfrentamento milhares de

pessoas - em sua maioria estudantes - e a polícia militar. Após semenas

consecutivas,  a Prefeitura resolve recuar e manter o preço das tarifas.

2005

Novas manifestações contra o aumento da tarifa repetem os acontecimentos do

ano anterior, inclusive com novo recuo da Prefeitura quanto ao aumento das

passagens. Esses movimentos ganharam destaque nacional e ficaram conhecidos

como "Revolta da Catraca".

2006 Instituída a Tarifa Única para as linhas do Sistema Integrado de Transporte

2010

Após novo anúncio de aumento no preço da tarifa, novas manifestações voltam a

ocorres, porém sem a mesma adesão dos anos anteriores e a Prefeitura

consegue manter o aumento, mesmo após seguidas semanas de manifestações

contrárias, sobretudo dos estudantes.

2011
A Prefeitura Municipal de Florianópolis lança edital para o estudo de

implantação do Sistema Bus Rapid Transit - BRT em Florianópolis.

2011
O Governador do Estado, Raimundo Colombo, lança edital para o projeto

executivo da 4ª ponte para a ligação ilha-continente.

 

Fonte: Adaptado de Veiga (2004). 
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

O Aglomerado Urbano de Florianópolis é formado pelos municípios de 

Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçú, compondo uma malha urbana de 

municípios contíguos e economicamente semelhantes, inseridos dentro da Região 

da Grande Florianópolis – RMF, instituída inicialmente como Região Metropolitana 

de Florianópolis – RMF através da Lei Complementar Nº 162/1998, quando 

compunha-se por 22 municípios divididos em uma área núcleo e uma área de 

expansão. Esta lei foi alterada pela Lei Complementar Estadual Nº 381/2007, 

passando desde então a abranger 13 municípios, sendo eles: Águas Mornas, 

Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçú, Florianópolis, Governador Celso 

Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São 

Pedro de Alcântara e São José. 

3.1.1. Mapa de Localização 

 

Figura 6 – Mapa de Localização do Aglomerado Urbano  de Florianópolis 

Fonte: Adaptado de Google Earth. 
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3.1.2. Histórico das Cidades 

 

Florianópolis (Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de 

Florianópolis) 

Os primeiros povos a habitar região de Florianópolis foram os índios tupis-

guaranis que já praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos 

as atividades básicas para sua subsistência. Os registros mais antigos de sua 

presença datam de 4.800 A.C. e podem ser encontrados nos sambaquis e sítios 

arqueológicos. 

No início do século XVI, embarcações que rumavam à Bacia do Prata 

aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. 

Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua 

família e agregados, dá início à povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora 

do Desterro - segundo núcleo de povoamento mais antigo do Estado, ainda fazendo 

parte da vila de Laguna. 

A partir de então, intensifica-se o fluxo de paulistas e vicentistas que 

ocupam vários outros pontos do litoral. Em 1726, Nossa Senhora do Desterro é 

elevada a categoria de vila, a partir de seu desmembramento de Laguna. A ilha de 

Santa Catarina, por sua invejável posição estratégica como vanguarda dos domínios 

portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada militarmente a partir de 1737, 

quando começam a ser erguidas as fortalezas necessárias à defesa do seu território, 

fato que resultou num importante passo na ocupação da ilha. 

No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade, tornando-se 

Capital da Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de 

prosperidade, com o investimento de recursos federais. Projetou-se a melhoria do 

porto e a construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas.  

Com o advento da República (1889), as resistências locais ao novo 

governo provocaram um distanciamento do governo central e a diminuição dos seus 

investimentos. A vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto 
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determinaram em 1894 a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em 

homenagem a este oficial. 

 

Figura 7 – Vista da Praça XV de Novembro – Década d e 1920 

Fonte: Disponível em: <http://fotosantigasflorianopolis.blogspot.com/> Acesso em: 15 de julho de 2011. 

 

A cidade, ao entrar no século XX, passou por profundas transformações, 

sendo que a construção civil foi um dos seus principais suportes econômicos. A 

implantação das redes básicas de energia elétrica e do sistema de fornecimento de 

água e captação de esgotos somaram-se à construção da Ponte Governador 

Hercílio Luz, como marcos do processo de desenvolvimento urbano. 

 

São José (Prefeitura Municipal de São José) 

Quarto mais antigo município de Santa Catarina, São José iniciou sua 

colonização em 26 de outubro de 1750 por 182 casais açorianos, oriundos das Ilhas 

do Pico, Terceira, São Jorge, Faial, Graciosa e São Miguel, além de receber em 

1829, o primeiro núcleo de colonização alemã do Estado. O rápido desenvolvimento, 

aliado ao aumento populacional e poder econômico, fez com que em 1º de março de 

1833, através da Resolução do Presidente da Província, Feliciano Nunes Pires, São 
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José passasse de freguesia a vila (município) e, em 3 de maio de 1856, elevada à 

cidade. 

 

Figura 8 – São José nos anos 20 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José 

 

Palhoça (Prefeitura Municipal de Palhoça) 

Os primeiros colonizadores a chegarem em Palhoça foram os 

portugueses, que estabeleceram-se na Enseada de Brito e de lá espalharam-se 

pelas redondezas. Após vieram os açorianos e madeirenses, chegando as primeiras 

famílias na Ilha de Santa Catarina em fevereiro de 1747. 

Por volta de 1824, iniciou-se a imigração alemã para o Brasil na 

localidade de Santa Izabel, que mais tarde viria a pertencer ao município de 

Palhoça. As principais causas da imigração alemã na região foram o excesso de 

população na Alemanha, as guerras constantes e a propaganda brasileira atraindo 

colonos com promessa de doação de terras. Palhoça tem sua formação étnica 

também de origem italiana. A imigração destes para o Brasil iniciou-se por volta de 

1790.  
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Palhoça pertencia a Florianópolis até 1833, quando então passou a 

pertencer a São José, a partir do momento em este foi criado. A primeira igreja de 

Palhoça foi construída em 1868, mais tarde passou a chamar-se de Nossa Senhora 

do Parto. No final do ano do mesmo ano, inicia a construção da Igreja Matriz, com 

vistas à criação da freguesia. A Matriz se deu por concluída em 1883, sem ainda as 

torres laterais. Embora houvesse sido construída, não foi logo provida de vigário. A 

paróquia foi simplesmente criada novamente em 03 de maio de 1901, pela Cúria 

Diocesana de Florianópolis. 

No ano de 1873, Palhoça foi elevada a condição de Distrito Policial. 

Desde sua fundação, até este período, Palhoça continuou como arraial, sendo 

esquecida política e administrativamente, apesar do aumento de seus habitantes e 

do desenvolvimento da economia. 

Atendendo ao pedido de moradores, em 1882 a Assembléia Legislativa 

votou a lei que elevava Palhoça à categoria de freguesia. Em 1886 passa de Distrito 

Policial a Distrito de Paz. Em 24 de abril de 1894, foi elevada a categoria de 

Município, por desmembramento de São José, sendo instalado em 23 de maio do 

mesmo ano. 

Em 10 de janeiro de 1906, Palhoça transforma-se em Comarca. Faziam 

parte os distritos de Palhoça (sede do município e da comarca), Santo Amaro do 

Cubatão, Enseada de Brito, Teresópolis, São Bonifácio do Capivari, Santa Isabel, 

Anitápolis, Santa Tereza e Garopaba, que de município transformou em distrito de 

Palhoça. Em 22 de agosto de 1919, através da Lei 1245, foi elevada a categoria de 

cidade. 

Em 1922 cedeu os territórios onde hoje estão os municípios de Alfredo 

Wagner e Ituporanga para juntamente com parte do município de Lages, formar Bom 

Retiro. Em 1948, Ituporanga emancipou-se e deu origem aos municípios de 

Petrolândia e Imbuia em 1962 e, de Atalanta em 1964. Em 1961 Alfredo Wagner 

torna-se município. 



Análise da Mobilidade no Aglomerado Urbano de Florianópolis com ênfase no Transporte Público por Ônibus 

66 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Figura 9 – Palhoça nos anso 60 

Fonte: Prefeitura Municipal de Palhoça 

 

Em 1958, Santo Amaro da Imperatriz emancipou-se de Palhoça e deu 

origem aos municípios de Águas Mornas e Anitápolis. Em 1961, Garopaba e Paulo 

Lopes emanciparam-se de Palhoça e, São Bonifácio em 1962. Após essas 

emancipações, Palhoça ficou com a configuração atual. 

 

Biguaçú (Prefeitura Municipal de Biguaçu) 

O Município de Biguaçu começou a surgir quando, em 1748, imigrantes 

portugueses vindos do Arquipélago dos Açores e da Ilha da Madeira foram 

assentados no lugarejo denominado de São Miguel da Terra Firme. Em 23 de janeiro 

de 1751, foi inaugurada a igreja de São Miguel Arcanjo. A provisão que nomeia o 

primeiro vigário, Padre Domingos Pereira Machado, para a freguesia de São Miguel 

é de 8 de fevereiro de 1752. Embora de caráter temporário, a freguesia de São 

Miguel foi a capital da capitania de Santa Catarina no período de 10 de outubro de 
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1777 a 2 de agosto de 1778, quando os espanhóis ainda ocupavam a ilha de Santa 

Catarina. 

 

Figura 10 – Casarão e Igreja Matriz de Biguaçu 

Fonte: Prefeitura Municipal de Biguaçu. 

 

Por ato do Conselho Administrativo da Província em primeiro de março de 

1833, a freguesia de São Miguel foi elevada à vila, e criado o Município de Desterro. 

A instalação do Município de São Miguel ocorreu em 17 de maio de 1833.  

No início da segunda metade do Século XIX, surgia na margem direita do 

Rio Biguaçu, um povoado que aos poucos crescia devido às terras férteis, ao 

trabalho dos colonos, à construção de uma igreja e um cemitério em 1874, que 

resultou na criação de uma freguesia em 19 de dezembro de 1882, sob a invocação 

de São João Evangelista. 

Lideranças políticas do Município conseguem em 1886 transferir a sede 

do município para Biguaçu, que fica elevada à categoria de Vila. Em 1888, por 

decisão do governo da Província, a sede municipal volta para São Miguel, vindo a 

acontecer quase no final de 1889 devido à relutância dos vereadores. Já no período 

republicano, João Nicolau Born consegue junto ao Governador do Estado a 

mudança definitiva da sede municipal de São Miguel para Biguaçu em 22 de abril de 

1894. 
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3.1.3. Climatologia 

A área de estudo caracteriza-se pelas condições climáticas inerentes ao 

litoral sul brasileiro, pertencente à faixa de clima subtropical continental segundo a 

classificação climática de Köppen-Geiger. Seu clima ameno na maior parte do ano 

faz com que as médias das temperaturas se distribuam moderadamente ao longo do 

ano, com registros maiores nos meses de verão e baixas temperaturas no período 

de inverno. 
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Gráfico 12 – Temperaturas Médias Mensais em Florian ópolis – 2010 

Fonte: Weatherbase 

 

As precipitações são significativas e bem distribuídas durante todo o ano, 

acompanhando a distribuição das temperaturas, com maiores incidências e volumes 

nos meses de verão e períodos mais secos durante o inverno. 
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Gráfico 13 – Precipitações Médias Mensais em Floria nópolis – 2010 

Fonte: Weatherbase 

A umidade relativa do ar apresenta uma média anual de 82%, tornando o 

clima da região bastante agradável, com raras situações de extremos. 

A Tabela 2 apresenta as características climáticas mais relevantes 

apresentadas para a cidade de Florianópolis ao longo do ano de 2010. 

Tabela 2 – Dados de Climatologia para Florianópolis  - 2010 

 

Fonte: Weatherbase 

 

3.1.4. Demografia 

A compreensão da distribuição populacional na região de estudo é de 

fundamental importância na análise da mobilidade urbana e seus sistemas de 

transporte, pois incide diretamente no dimensionamento da demanda destes 

sistemas. Conhecer a forma com que a população está distribuída entre as cidades 

do Aglomerado Urbano e também a densidade da ocupação populacional em cada 

município e no todo, ajuda a compreender alguns elementos que caracterizam o 

comportamento da demanda em seus deslocamentos pela região. 
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Na Tabela 3 estão apresentados os dados referentes à população 

residente em cada município e no total do AUF, bem como sua distribuição nas 

zonas rurais e urbanas, número de domicílios e densidade demográfica da área de 

estudo. Estão explicitados os números absolutos de cada município e sua 

participação relativa no valor global do AUF. 

Tabela 3 – Dados Demográficos para o AUF - 2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Analisando os dados contidos na Tabela 3, percebe-se que o AUF trata-

se de uma região essencialmente urbana, com quase 97% de sua população 

residente em áreas urbanizadas, enquanto apenas uma parcela muito pequena 

reside em áreas rurais. Outro fator importante é o fato de a cidade de Florianópolis 

englobar mais da metade (51%) da população total do Aglomerado Urbano, seguido 

de São José, - com um quarto da população total - Palhoça e Biguaçú, 

respectivamente. A distribuição das unidades residenciais segue praticamente a 

mesma proporção da distribuição populacional. Já na análise da ocupação do solo, 

São José apresenta a maior densidade demográfica dentre os municípios em 

análise, com uma taxa superior ao dobro da média verificada na região, seguido de 

Florianópolis, Palhoça e Biguaçú, respectivamente. 

A Tabela 4 representa uma estimativa do crescimento populacional na 

região, baseados nos dados dos Censos de 2000 e 2010 do IBGE. A partir dos 

dados levantados nestes anos, obteve-se a taxa de crescimento geométrico 

referente ao período através da equação: 

��� = ����	�

� � − �� ��

 

 
Equação 1 
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Onde: 

TCG – Taxa média geométrica de crescimento anual da população 

residente 

n – Número de anos no período 

Pf – População residente no ano final do período 

P0 – População residente no ano inicial do período 

Com a determinação destas taxas, aplicou-se a Equação 1 aos demais 

anos a partir de 1997 até 2011 para que assim se pudesse compreender o 

comportamento do crescimento populacional no AUF dentro deste período. 

Tabela 4 – Crescimento Populacional do AUF – 1997-2 011 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Observando o crescimento populacional projetado na Tabela 4, nota-se 

que Palhoça e Florianópolis apresentam as maiores taxas de crescimento no 

período, respectivamente, enquanto São José e Biguaçú apresentam taxas de 

crescimento semelhantes. 
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No Gráfico 14 é possível perceber como crescimento populacional no 

AUF, desde 1997 até o presente ano, vem se dando de forma linear, ou seja, com 

taxas de crescimento constante ao longo destes 14 anos. 
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Gráfico 14 – Evolução da População no AUF – 1997-20 11 

Fonte: IBGE (2010) 

 

No entanto, as taxas de crescimento geométrico das quatro cidades se 

situam acima da média nacional, o que significa dizer que a população no AUF tem 

crescido de forma bastante intensa. 

Tabela 5 – Taxas de Crescimento Geométrico Populaci onal do Brasil e suas Regiões – 2000-2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Comparando-se com os dados da Tabela 5, percebe-se que o 

Aglomerado Urbano de Florianópolis apresenta taxas superiores às verificadas nas 
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diversas regiões do Brasil no mesmo período (2000-2010), principalmente em 

relação à região Sul na qual está inserido. 

 

3.1.5. Sócio-Economia 

Os principais setores econômicos do Aglomerado Urbano de Florianópolis 

se concentram no setor de serviços, comércio, setor público e turismo, destacando-

se também nos últimos anos as indústrias de tecnologia da informação e da 

construção civil. 

A Tabela 6 apresenta os dados referentes ao desempenho econômico 

dos municípios pertencentes ao AUF quantos às suas receitas, despesas e produto 

interno bruto, bem como sua distribuição média entre a população e o salário médio 

verificado na região. 

Tabela 6 – Dados Econômicos do AUF - 2010 

 

Fonte: IBGE (2008) 

 

Os dados confirmam a predominância da cidade de Florianópolis dentro 

do Aglomerado Urbano, com uma participação relativa ainda maior se comparado 

com os dados populacionais da Tabela 3. Na análise do PIB per capita, um fato 

relevante é a disparidade do valor do município de Palhoça, muito abaixo em relação 

aos demais, enquanto no índice de salário médio mensal, Florianópolis se sobressai 

com um valor consideravelmente superior a média da região. 
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Na Tabela 7 estão apresentados os índices de desenvolvimento humano 

(IDH) e de Gini9, referentes à qualidade de vida e distribuição de renda, 

respectivamente. 

Tabela 7 – IDH e GINI do AUF - 2010 

 

Fonte: IBGE (2008) 

 

Mais uma vez, Florianópolis apresenta índices bastante favoráveis, o que 

caracteriza a cidade como um pólo de atração dentro do Aglomerado Urbano 

Para se compreender a dinâmica de atração de viagens dentro do AUF, 

principalmente aquelas por motivos de trabalho, é necessário se conhecer o número 

de empresas atuantes e de empregos gerados em cada município e na região de 

estudo como um todo. A Tabela 8 apresenta alguns desses dados. 

Tabela 8 – Ocupação Pessoal e Empresas Atuantes do AUF - 2010 

 

Fonte: IBGE (2008) 

 

3.1.6. Educação 

Outro importante no planejamento de transportes é o conhecimento dos 

dados de educação da região de estudo, isto porque o conhecimento das taxas de 

matrícula e seu crescimento ao longo dos anos têm impacto direto no tráfego, 

principalmente no transporte público, visto que grande parte dos estudantes utiliza 

este meio de transporte nos seus deslocamentos. 

 

                                            
9 O Índice de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade comumente utilizada na análise 
da distribuição de renda, mas que pode ser utilizada para medir o grau de concentração de qualquer 
distribuição estatística. ( 
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Tabela 9 – Número de Matrículas do AUF - 2009 

 

Fonte: INEP (2009) 

 

Nesse quesito, Florianópolis também desponta no cenário global do AUF, 

apresentando praticamente metade das instituições de ensino existentes na região 

como um todo, conforme pode ser verificado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Número de Instituições de Educação do A UF - 2009 

 

Fonte: INEP (2009) 

A taxa de matrículas por habitante é um importante índice na prospecção 

do crescimento de uma cidade ou região, pois a qualidade de investimento na 

educação é condição sine qua non para o desenvolvimento sustentável de um 

centro urbano através de seus cidadãos. Nesse âmbito, as cidades constituintes do 

AUF apresentam níveis semelhantes quanto ao número de matrículas por habitante, 

semelhante a média verificada em Santa Catarina, próxima a 20 matrículas para 

cada 100 habitantes. 

Tabela 11 – Número de Matrículas para cada 100 habi tantes do AUF - 2009 

 

Fonte: INEP (2009) 
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3.1.7. Saúde 

Na análise dos pólos geradores de viagens (PGV) de um centro urbano, 

uma das principais motivações para os deslocamentos diz respeito aos cuidados 

com a saúde. Hospitais, clínicas, postos de saúde e demais estabelecimentos de 

saúde correspondem a importantes pontos de origem e destino das viagens 

realizadas nas cidades, sobretudo da população mais idosa que, geralmente, não 

possui condições de conduzir veículo próprio e dependem de transporte público ou 

semi-público, como no caso dos táxis. Portanto, conhecer o número e a distribuição 

dos estabelecimentos de saúde dentro de um aglomerado ajuda a fornecer bons 

indícios do padrão de mobilidade apresentado nesse aglomerado. 

A Tabela 12 apresenta os dados totais e relativos de cada cidade do AUF 

quanto ao número de estabelecimentos de saúde e de leitos para internação.  

Tabela 12 – Estabelecimentos de Saúde e Número de L eitos do AUF - 2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Nesse quesito, percebe-se que Florianópolis compõe um importante pólo 

no AUF, haja visto a participação de 84% no número de estabelecimentos de saúde 

totais da região, ao mesmo tempo em que apenas metade da população reside na 

cidade, ou seja, a maioria das viagens com motivo de saúde realizadas na região 

tem origem nas cidades do continente (inclusive do interior do estado) e destino em 

Florianópolis, sobretudo na parte insular onde estão inseridos hospitais de grande 

porte, como o Hospital Universitário, no bairro Trindade. 
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Figura 11 – Hospital Universitário da UFSC 

Fonte: Agecom/UFSC 

3.1.8. Frota de Veículos 

 No Brasil, a frota de veículos é diretamente proporcional ao número de 

viagens realizadas por veículos particulares. Diferente de países europeus como a 

Itália, onde mesmo apresentando um alto número de veículos por habitante, a 

quantidade de viagens realizadas por modais públicos ainda é grande, no Brasil o 

aumento na frota implica diretamente na redução de demanda presente nos 

transportes coletivos. Isso significa dizer que, quanto maior o número de veículos 

particulares, sobretudo carros e motos, são adquiridos no país, maior é a sua 

utilização nos deslocamentos dentro dos centros urbanos em detrimento aos modais 

públicos. 

No AUF, esse fenômeno se torna ainda mais evidente quando contrasta-

se o aumento da frota de veículos verificado nas últimas décadas com a redução dos 

índices de mobilidade urbana da população. A Tabela 13 apresenta o número de 

automóveis registrados anualmente no DETRAN/SC para cada uma das cidades e 

para o AUF como um todo. 

Tabela 13 – Número de Automóveis no AUF – 1997-2011  
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Fonte: DETRAN/SC 

 

Principalmente nas cidades de São José, Palhoça e Biguaçu, onde há 

duas décadas a frota de veículos não era tão representativa no conjunto do 

aglomerado, o crescimento do número de automóveis se deu a taxas bastante 

elevadas, muito acima das taxas de crescimento populacional para aquelas cidades. 

Outro aspecto importante apresentado na Tabela 14 é o aumento no 

número de motos apresentado para o mesmo período (1997-2011) no AUF. Devido 

às facilidades de menor custo de aquisição e manutenção, flexibilidade nos trajetos 

e estacionamento, as motos começaram a estar cada vez mais presentes e em 

maior número no cenário das vias urbanas do AUF, sobretudo com a propaganda do 

mercado de revendedoras de motocicletas, colocando a possibilidade de adquirir 

uma moto pagando no valor da parcela o mesmo valor gasto mensalmente pelo 

usuário de ônibus, o que em muitos casos representava a realidade. 

Nesse âmbito, a cidade de Palhoça se destaca no período de análise com 

uma taxa de crescimento geométrico no número de aquisições de motocicletas de 

aproximadamente 14%, a maior taxa de crescimento verificada para todos os 

parâmetros do AUF (população, PIB, frota de automóveis, etc.). 
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Tabela 14 – Número de Motos no AUF – 1997-2011 

 

Fonte: DETRAN/SC 

 

O Gráfico 14 apresenta o crescimento tanto no número de automóveis 

quanto no número de motocicletas no AUF, desde 1997 até hoje. Percebe-se uma 

tendência mais exponencial na evolução de ambos os tipos de veículo, em 

contraponto a tendência de crescimento da população, que se dá de maneira mais 

linear como verificado anteriormente. Ou seja, o crescimento da frota se dá de modo 

muito mais intenso e rápido do que o crescimento da população, o que reflete nas 

altas taxas de motorização na região. 

Na Tabela 15 estão representadas as taxas de motorização para cada 

ano e município, a partir de 1997. Fica claro que Florianópolis ainda apresenta a 

maior taxa de veículos por habitante, no entanto o crescimento verificado nas 

demais cidades se dá de maneira mais intensa no período observado, sobretudo em 

Biguaçu, que teve sua taxa de motorização ampliada em mais de três vezes nos 

últimos 14 anos. 
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Gráfico 15 – Evolução da Frota de Automóveis e Moto cicletas no AUF – 1997-2011 

Fonte: DETRAN/SC 

 

Tabela 15 – Taxa de Motorização do AUF – 1997-2011 

 

Fonte: DETRAN/SC 

 

É possível verificar a partir do Gráfico 16 que a taxa de motorização do 

AUF praticamente dobrou nos últimos 14 anos, passando de um veículo por grupo 

de quatro habitantes em 1997, para apenas um veículo para cada dois habitantes, 
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em 2011. Mantendo-se as taxas de crescimento atuais, teremos em 2025 – daqui a 

14 anos – uma taxa de motorização de um veículo por habitante, configurando assim 

um cenário completamente caótico na mobilidade da região. 
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Gráfico 16 – Evolução da Taxa de Motorização no AUF  – 1997-2011 

Fonte: DETRAN/SC 
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3.2. DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA REGULAR DE TRANS PORTE 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE FLORIANÓPOLIS – SRTPP/FLN  

No campo da Engenharia de Transportes, alguns parâmetros são 

geralmente empregados na análise de um sistema de transporte urbano por ônibus, 

com o objetivo de aferir a produtividade e qualidade do sistema, fornecendo 

subsídios para que os planejadores do transporte intervenham nos possíveis pontos 

de deficiência na operação do sistema. 

Para o caso em análise serão abordados os seguintes parâmetros: 

Demanda Equivalente 

Número de passageiros transportados em um período equivalentes aos 

usuários pagantes da tarifa cheia, ou seja, sem descontos de qualquer espécie. É 

obtido através da ponderação entre o total de passageiros pagantes da tarifa cheia e 

a parcela correspondente dos passageiros transportados para cada faixa de 

desconto da tarifa, de acordo com a porcentagem desse desconto. 

Partidas 

Total de viagens realizadas em um determinado período equivalentes ao 

número de horários de partida dos terminais ou pontos de partida da rede. 

Percurso Médio 

Quilometragem total percorrida em um determinado período. 

Frota Operante ou Efetiva 

Quantidade de veículos necessários para a operação das linhas. 

Frota Total 

Soma da frota total com a frota reserva necessária para a operação das 

linhas. A frota reserva corresponde, geralmente, de 5% a 15% da frota total. 

Idade Média da Frota 
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Média da idade dos veículos componentes da frota, contados a partir da 

sua fabricação. 

Percurso Médio Mensal – PMM 

Quilometragem média percorrida por cada veículo da frota dentro de um 

determinado período. É calculado através da expressão: 

��� =  ���ê�������� !.  
Equação 2 

Onde: 

PMM – percurso médio mensal 

Kmmês – quilometragem mensal percorrida 

frotaoper. – frota operante 

Índice de Passageiros por Quilômetro – IPK 

Média dos passageiros transportados em um determinado período para 

cada quilômetro percorrido pela frota total. É utilizado principalmente na definição do 

valor das tarifas de um sistema e pode ser obtido através da expressão: 

#�$ = �%&&'()*�ê+  

Equação 3 
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Onde: 

IPK – índice de passageiros equivalentes por quilômetro 

Passeq – número de passageiros equivalentes por mês 

kmmês – quilometragem mensal percorrida  

A Tabela 16 apresenta um resumo destes parâmetros operacionais 

referentes ao mês de agosto de 2011 para o SRTPP/FLN, segmentados para cada 

empresa atuante no sistema, bem como quanto aos patamares atuais para a tarifa 

única, tarifa social e o sistema como um todo. 

 

 

Tabela 16 – Parâmetros Operacionais do SRTPP/FLN – Agosto/2011 

INDICADOR Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

Demanda 
Equiv. (pass./mês
)

1.131.339 296.703 501.562 847.042 1.775.372 4.350.656 201.363 4.552.019

Partidas 
(partidas/mês)

29.867 7.194 11.941 25.270 57.724 125.112 6.884 131.996

Percurso Médio 
(km/mês)

876.489,61 137.533,42 223.897,30 643.477,11 890.051,61 2.693.012,30 78.436,74 2.771.449,04

Frota Efetiva 
(veículos)

117 26 44 94 158 422 17 439

Frota Total 
(veículos)

124 29 48 101 165 445 22 467

Idade Média da 
Frota (anos)

7,20 6,41 7,04 8,11 7,78 7,57 6,91 7,54

PMM 
(km/veíc.mês)

7.491,36 5.289,75 5.088,58 6.845,50 5.633,24 6.381,55 4.613,93 6.313,10

IPK (pass./km) 1,2908 2,1573 2,2401 1,3164 1,9947 1,6155 2,5672 1,6425

 

Fonte: Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade e Terminais / Prefeitura Municipal de Florianópolis – SMTMT/PMF 

 

A partir dos dados da Tabela 16, percebe-se que a maior parcela atuante 

do sistema opera na porção insular de Florianópolis, haja visto os números 

apresentados pelas empresas que atuam na ilha (Canasvieiras, Transol e Insular) 

em comparação às empresas que operam na parte continental (Emflotur e Estrela). 

Esta análise corrobora as observações feitas na Caracterização do Local de Estudo 

– Capítulo 3.1. – de que Florianópolis, sobretudo em sua parte insular corresponde 

ao grande pólo atrativo socioeconômico da região do AUF. 
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3.3. CUSTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA REGULAR DE TRANS PORTE 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE FLORIANÓPOLIS 

Nesta seção serão apresentados os dados referentes aos custos 

inerentes ao SRTPP/FLN, com o objetivo de apresentar uma análise dos aspectos 

econômicos e financeiros da operação e manutenção do transporte público por 

ônibus na cidade de Florianópolis. 

Por tratar-se de um serviço público operado por concessão às empresas 

de transporte, o âmbito econômico-financeiro do SRTPP/FLN pode ser resumido 

pela relação entre os custos gerados pelo dimensionamento dos parâmetros de 

qualidade e eficiência do sistema e a receita obtida através da cobrança de tarifa 

para que o usuário tenha direito ao uso do transporte coletivo. 

Sendo assim, explorar detalhadamente a composição da planilha de 

custos, bem como sua relação com os parâmetros operacionais citados na Seção 

3.2., possibilitam uma visão sistêmica do transporte público urbano operado por 

ônibus e permite uma tomada de decisão mais eloqüente no sentido de racionalizar 

o sistema de transporte, de modo que atenda as necessidades de mobilidade da 

população no seu direito à cidade sem gerar desequilíbrios econômicos para 

quaisquer das partes relacionadas ao sistema de transporte (usuários, poder público, 

comunidade, etc.). 

A Tabela 17 apresenta um demonstrativo dos custos mensais totais 

discriminados para cada classe de custos (variáveis, fixos e impostos), referentes ao 

mês de agosto de 2011. Os valores estão separados para cada empresa operante 

no SRTPP/FLN, bem como para os patamares existentes de tarifa única, tarifa social 

e do sistema como um todo. 
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Tabela 17 – Custos Mensais Totais (R$) do SRTPP/FLN  – Agosto/2011 

 ITEM Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

 CUSTOS VARIÁVEIS: 1.035.868,79 179.112,32 283.884,39 8 50.723,52 1.249.187,77 3.495.030,31 96.836,29 3.583.335,03

 Combustível 553.963,77 90.744,69 146.540,30 476.076,77 650.227,11 1.863.168,51 46.715,18 1.903.922,15

 Lubrificantes 77.788,45 12.206,09 19.870,89 57.108,59 78.992,08 239.004,84 6.961,26 245.966,10

 Rodagem 104.210,94 15.181,10 23.262,18 76.068,88 108.171,17 318.660,17 8.085,31 325.950,70

 Peças e Acessórios 299.905,63 60.980,45 94.211,03 241.469,27 411.797,41 1.074.196,79 35.074,54 1.107.496,07

 CUSTOS FIXOS: 2.602.809,79 585.142,42 950.927,77 1.996.549,09 3.475.756,57 9.220.665,48 386.911,97 9.606.492,33

 Capital: 543.376,24 119.993,30 171.074,26 371.941,21 614.231,56 1.750.801,59 67.743,84 1.817.867,87

Depreciação: 246.480,02 54.661,13 76.652,63 156.779,71 261.542,45 769.185,16 26.869,31 796.038,17

  Veículos 209.861,61 46.105,08 62.553,13 127.070,37 213.050,64 638.236,65 20.404,18 658.640,83

  Validadores 16.686,43 3.902,47 6.459,26 13.591,37 22.203,72 59.882,76 2.960,50 62.843,26

  S.B.E 16.643,50 3.892,43 6.442,64 13.556,40 22.146,59 59.728,67 2.952,88 62.681,55

  M.I.E. 3.288,48 761,15 1.197,60 2.561,58 4.141,50 11.337,07 551,76 11.872,53

Remuneração: 296.896,22 65.332,16 94.421,62 215.161,49 352.689,11 981.616,44 40.874,53 1.021.829,70

  Veículos 150.312,95 31.556,42 41.049,70 99.839,80 165.582,75 472.109,60 16.374,28 488.393,18

  Validadores 10.011,86 2.341,48 3.875,56 8.154,82 13.322,23 35.929,66 1.776,30 37.705,95

  S.B.E 9.986,10 2.335,46 3.865,59 8.133,84 13.287,95 35.837,20 1.771,73 37.608,93

  M.I.E. 115.096,80 26.640,37 41.916,00 89.655,28 144.952,50 396.797,46 19.311,60 415.538,49

  Almoxarifado 11.488,51 2.458,43 3.714,78 9.377,75 15.543,67 40.942,52 1.640,62 42.583,14

 Pessoal: 1.831.445,26 415.466,25 697.484,05 1.438.962,37 2.484.271,81 6.590.967,21 276.662,52 6.867.629,73

  Operação 1.271.007,27 282.446,06 477.985,64 1.021.151,14 1.716.402,98 4.584.316,81 184.676,27 4.768.993,08

  Manutenção 171.585,98 38.130,22 64.528,06 137.855,40 231.714,40 618.882,77 24.931,30 643.814,07

  Administração 133.455,76 29.656,84 50.188,49 107.220,87 180.222,31 481.353,27 19.391,01 500.744,27

  Benefícios 255.396,24 65.233,13 104.781,85 172.734,96 355.932,12 906.414,36 47.663,94 954.078,30

  Diretoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Administração 227.988,29 49.682,88 82.369,46 185.645,51 377.253,20 878.896,68 42.505,61 920.994,74

  Tarifa de Utilização 153.307,36 32.502,31 56.445,17 127.459,90 292.213,99 630.978,29 30.950,44 661.928,73

  Outras Despesas 74.680,93 17.180,57 25.924,29 58.185,61 85.039,22 247.918,39 11.555,16 259.066,01

 IMPOSTOS 138.235,04 29.034,38 46.911,07 108.169,17 179.502,76 483.075,01 18.377,81 501.087,48

 CUSTO TOTAL 3.776.913,62 793.289,13 1.281.723,23 2.955 .441,77 4.904.447,10 13.198.770,80 502.126,07 13.690.914,85

Fonte: SMTMT/PMF 

 

A partir dos dados apontados na Tabela 17, verifica-se que o custo 

mensal10 total do SRTPP/FLN, considerando a operação, manutenção e 

investimentos do sistema, corresponde a R$ 13.690.914,85, sendo R$ 9.606.492,33 

referentes aos custos fixos, R$ 3.583.335,03 referentes aos custos variáveis e R$ 

501.087,48 referentes aos impostos e tributos diretos. 

Na Tabela 18, os custos totais são ponderados pela quilometragem 

percorrida pela frota, fornecendo assim o custo de cada item da planilha por 

quilômetro rodado. Estes dados permitem equiparar os custos de operação para 

                                            
10 Avaliado para o mês de agosto de 2011. 
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linhas com diferentes extensões como é o caso das linhas que operam nas regiões 

norte e sul da ilha, geralmente menores em extensão do que as linhas que operam 

na região continental ou central de Florianópolis. 

Tabela 18 – Custo Médio por Quilômetro Percorrido ( R$/km) no SRTPP/FLN – Agosto/2011 

 ITEM Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

 CUSTOS VARIÁVEIS: 1,1818 1,3023 1,2679 1,3221 1,4035 1,2 978 1,2346 1,2929

 Combustível 0,6320 0,6598 0,6545 0,7399 0,7305 0,6919 0,5956 0,6870

 Lubrificantes 0,0888 0,0888 0,0888 0,0888 0,0888 0,0888 0,0888 0,0888

 Rodagem 0,1189 0,1104 0,1039 0,1182 0,1215 0,1183 0,1031 0,1176

 Peças e Acessórios 0,3422 0,4434 0,4208 0,3753 0,4627 0,3989 0,4472 0,3996

 CUSTOS FIXOS: 2,9696 4,2545 4,2472 3,1028 3,9051 3,4239 4,9328 3,4662

 Capital: 0,6199 0,8725 0,7641 0,5780 0,6901 0,6501 0,8637 0,6559

Depreciação: 0,2812 0,3974 0,3424 0,2436 0,2939 0,2856 0,3426 0,2872

  Veículos 0,2394 0,3352 0,2794 0,1975 0,2394 0,2370 0,2601 0,2377

  Validadores 0,0190 0,0284 0,0288 0,0211 0,0249 0,0222 0,0377 0,0227

  S.B.E 0,0190 0,0283 0,0288 0,0211 0,0249 0,0222 0,0376 0,0226

  M.I.E. 0,0038 0,0055 0,0053 0,0040 0,0047 0,0042 0,0070 0,0043

Remuneração: 0,3387 0,4750 0,4217 0,3344 0,3963 0,3645 0,5211 0,3687

  Veículos 0,1715 0,2294 0,1833 0,1552 0,1860 0,1753 0,2088 0,1762

  Validadores 0,0114 0,0170 0,0173 0,0127 0,0150 0,0133 0,0226 0,0136

  S.B.E 0,0114 0,0170 0,0173 0,0126 0,0149 0,0133 0,0226 0,0136

  M.I.E. 0,1313 0,1937 0,1872 0,1393 0,1629 0,1473 0,2462 0,1499

  Almoxarifado 0,0131 0,0179 0,0166 0,0146 0,0175 0,0152 0,0209 0,0154

 Pessoal: 2,0895 3,0208 3,1152 2,2362 2,7912 2,4474 3,5272 2,4780

  Operação 1,4501 2,0537 2,1348 1,5869 1,9284 1,7023 2,3545 1,7208

  Manutenção 0,1958 0,2772 0,2882 0,2142 0,2603 0,2298 0,3179 0,2323

  Administração 0,1523 0,2156 0,2242 0,1666 0,2025 0,1787 0,2472 0,1807

  Benefícios 0,2914 0,4743 0,4680 0,2684 0,3999 0,3366 0,6077 0,3443

  Diretoria 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 Administração 0,2601 0,3612 0,3679 0,2885 0,4239 0,3264 0 ,5419 0,3323

  Tarifa de Utilização 0,1749 0,2363 0,2521 0,1981 0,3283 0,2343 0,3946 0,2388

  Outras Despesas 0,0852 0,1249 0,1158 0,0904 0,0955 0,0921 0,1473 0,0935

 IMPOSTOS 0,1577 0,2111 0,2095 0,1681 0,2017 0,1794 0,2343 0,1808

 TOTAL 4,3091 5,7680 5,7246 4,5929 5,5103 4,9011 6,4017 4,9400

Fonte: SMTMT/PMF 

 

De modo geral, o custo médio por quilômetro percorrido no sistema como 

um todo é de R$ 4,94. Porém fica claro na análise mais detalhada que, para as 

empresas que operam linhas de maiores extensões (Canasvieiras e Insular), o custo 

por quilômetro é menor, uma vez que alguns itens que compõem a planilha não 

apresentam grandes variações de acordo com o a quilometragem percorrida. 

A Tabela 19 apresenta o percentual de participação nos custos totais de 

cada item componente da planilha de custos apresentada na Tabela 17. 
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Tabela 19 – Participação Individual na Composição d os Custos do SRTPP/FLN – Agosto/2011  

 ITEM Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

 CUSTOS VARIÁVEIS: 27,43% 22,58% 22,15% 28,78% 25,47% 26,48% 19,29% 26,17%

 Combustível 14,67% 11,44% 11,43% 16,11% 13,26% 14,12% 9,30% 13,91%

 Lubrificantes 2,06% 1,54% 1,55% 1,93% 1,61% 1,81% 1,39% 1,80%

 Rodagem 2,76% 1,91% 1,81% 2,57% 2,21% 2,41% 1,61% 2,38%

 Peças e Acessórios 7,94% 7,69% 7,35% 8,17% 8,40% 8,14% 6,99% 8,09%

 CUSTOS FIXOS: 68,91% 73,76% 74,19% 67,56% 70,87% 69,86% 77,05% 70,17%

 Capital: 14,39% 15,13% 13,35% 12,58% 12,52% 13,26% 13,49% 13,28%

Depreciação: 6,53% 6,89% 5,98% 5,30% 5,33% 5,83% 5,35% 5,81%

  Veículos 5,56% 5,81% 4,88% 4,30% 4,34% 4,84% 4,06% 4,81%

  Validadores 0,44% 0,49% 0,50% 0,46% 0,45% 0,45% 0,59% 0,46%

  S.B.E 0,44% 0,49% 0,50% 0,46% 0,45% 0,45% 0,59% 0,46%

  M.I.E. 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11% 0,09%

Remuneração: 7,86% 8,24% 7,37% 7,28% 7,19% 7,44% 8,14% 7,46%

  Veículos 3,98% 3,98% 3,20% 3,38% 3,38% 3,58% 3,26% 3,57%

  Validadores 0,27% 0,30% 0,30% 0,28% 0,27% 0,27% 0,35% 0,28%

  S.B.E 0,26% 0,29% 0,30% 0,28% 0,27% 0,27% 0,35% 0,27%

  M.I.E. 3,05% 3,36% 3,27% 3,03% 2,96% 3,01% 3,85% 3,04%

  Almoxarifado 0,30% 0,31% 0,29% 0,32% 0,32% 0,31% 0,33% 0,31%

 Pessoal: 48,49% 52,37% 54,42% 48,69% 50,65% 49,94% 55,10% 50,16%

  Operação 33,65% 35,60% 37,29% 34,55% 35,00% 34,73% 36,78% 34,83%

  Manutenção 4,54% 4,81% 5,03% 4,66% 4,72% 4,69% 4,97% 4,70%

  Administração 3,53% 3,74% 3,92% 3,63% 3,67% 3,65% 3,86% 3,66%

  Benefícios 6,76% 8,22% 8,18% 5,84% 7,26% 6,87% 9,49% 6,97%

  Diretoria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Administração 6,04% 6,26% 6,43% 6,28% 7,69% 6,66% 8,47% 6, 73%

  Tarifa de Utilização 4,06% 4,10% 4,40% 4,31% 5,96% 4,78% 6,16% 4,83%

  Outras Despesas 1,98% 2,17% 2,02% 1,97% 1,73% 1,88% 2,30% 1,89%

 IMPOSTOS 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 3,66%

 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 ,00% 100,00%

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Segundo os dados citados, os custos fixos representam a grande parcela 

dos custos totais do SRTPP/FLN (cerca de 70%), sendo que somente os custos com 

pessoal (salários e encargos) correspondem à metade do custo total. Os custos 

variáveis de acordo com a operação – combustível, lubrificantes, material rodante, 

peças e acessórios – somam pouco mais de 25% dos custos totais e os impostos 

representam cerca de 3% desse montante. 

A partir dos dados apresentados, a Tabela 20 sintetiza os custos totais do 

sistema em unidades em função da quilometragem percorrida e do total de 

passageiros equivalentes transportados com o intuito de compará-los aos benefícios 
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de arrecadação por tarifa e subsídios municipais para compreender o superávit ou 

déficit do sistema em termos da demanda verificada. 

Tabela 20 – Parâmetros de Custo em função da Quilom etragem Percorrida (R$) – Agosto/2011 

INDICADOR Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

Custo por 
Quilômetro

4,3091 5,7680 5,7246 4,5929 5,5103 4,9011 6,4017 4,9400

Custo por 
Passageiro

3,3384 2,6737 2,5555 3,4891 2,7625 3,0337 2,4936 3,0077

Tarifa (ago/2011) 2,6000 2,6000 2,4828 2,6000 2,5355 2,6000 1,7500 2,5612

Subsídio 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500

Tarifa Total 2,7500 2,7500 2,6328 2,7500 2,6855 2,7500 1,9000 2,7112

Custo menos 
Tarifa*

0,5884 -0,0763 -0,0773 0,7391 0,0770 0,2837 0,5936 0,2964

 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Nesse sentido, as empresas que apresentaram valores de custo menores 

que a arrecadação foram Emflotur e Estrela, ambas atuantes na porção continental 

de Florianópolis. No entanto, estas duas empresas refletem um custo por quilômetro 

percorrido significadamente superior às demais empresas, o que induz a certo 

equilíbrio semelhante ao verificado no âmbito geral. 

Para o sistema como um todo, o custo por passageiro transportado é 

superior ao valor arrecadado com a cobrança de tarifa e com o subsídio por 

passageiro transportado fornecido pela PMF, gerando um déficit de cerca de R$ 0,30 

por passageiro transportado no SRTPP/FLN. 

Tabela 21 – Parâmetro de Custos Totais do SRTPP/FLN  – Agosto/2011 

 ITEM Canasvieiras Emflotur Estrela Insular Transol TAR. ÚNICA TAR. SOCIAL SISTEMA

CUSTO TOTAL (R$) 3.776.913,62 793.289,13 1.281.723,23 2.955.441,77 4.904.447,10 13.198.770,80 502.126,07 13.690.914,85

RECEITA TARIFÁRIA ( R2.778.857,36 730.091,68 1.180.465,78 2.083.519,09 4.259.180,67 10.698.800,43 333.314,15 11.032.114,58

SUBSÍDIO (R$) 169.700,85 44.505,45 75.234,30 127.056,30 266.305,80 652.598,40 30.204,45 682.802,85

RECEITA TOTAL (R$) 2.948.558,21 774.597,13 1.255.700,08 2.210.575,39 4.525.486,47 11.351.398,83 363.518,60 11.714.917,43

RECEITA MENOS CUSTO (R$)-828.355,41 -18.692,00 -26.023,15 -744.866,38 -378.960,63 -1.847.371,97 -138.607,47 -1.975.997,42

 

Fonte: SMTMT/PMF 
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Na Tabela 22 está representado um resumo dos parâmetros operacionais 

revelados na Seção 3.2., correlacionando-os aos valores de custos do sistema 

abordados nesta seção, equivalentes ao mês de agosto de 2011. 

Tabela 22 – Resumo dos Parâmetros Operacionais e de  Custo do SRTPP/FLN – Agosto/2011 

ITEM                                                         TARIFA ÚNICA TARIFA SOCIAL TOTAL DO SISTEMA

DEMANDA (pass./mês) 4.350.656 201.363 4.552.019

PARTICIPAÇÃO DA DEMANDA 95,6% 4,4% 100,0%

QUILOMETRAGEM  (km/mês) 2.693.012,30 78.436,74 2.771.449,04

VIAGENS MENSAIS 141.548 6.886 148.434

FROTA TOTAL  (veículos) 445 22 467

FROTA EFETIVA  (veículos) 422 17 439

CUSTO POR QUILÔMETRO R$ 4,9011 R$ 6,4017 R$ 4,9436

OCUPAÇÃO MÉDIA (pass./viagem) 30,74 29,24 30,67

ÍNDICE DE PASS. POR QUILÔMETRO - IPK  (pass./km) 1,62 2,57 1,64

EXTENSÃO MÉDIA  (km) 19,03 11,39 18,67

PASSAGEIROS POR ÔNIBUS 10.310 11.845 10.369

TARIFA MÉDIA R$ 2,4591 R$ 1,6553 R$ 2,4236

TARIFA TÉCNICA R$ 3,0337 R$ 2,4936 R$ 3,0099

PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM (km/veículo) 6.382 4.614 6.313

CUSTO MENSAL DO SISTEMA R$ 13.198.770,80 R$ 502.126,07 R$ 13.700.896,87

RECEITA MENSAL DO SISTEMA R$ 10.698.800,43 R$ 333.314,15 R$ 11.032.114,58

SUPERÁVIT/DÉFICIT (R$ 2.499.970,37) (R$ 168.811,92) (R$ 2.668.782,29)

PERCENTUAL (R/C) % 81,06% 66,38% 80,52%

TARIFA MÉDIA OPERACIONAL R$ 3,0099
 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Analisando estes dados, é possível verificar a defasagem econômica do 

sistema, haja visto o déficit de R$ 2.668.782, 29 apresentado para o mês de agosto. 

Considerando apenas a arrecadação tarifária – excluindo possíveis arrecadações 

com publicidade e outras fontes de renda para o sistema – a relação receita/custo 

fica em torno de 80%, ou seja, o montante arrecadado pela cobrança de tarifa dos 

usuários do transporte público cobre apenas 4/5 dos custos gerados pela operação 

e manutenção do sistema. 

Mantendo os atuais parâmetros de operação do SRTPP/FLN, a tarifa 

média necessária para cobrir os custos gerados deveria ser de R$ 3,00, ou seja, 
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24% maior do que a tarifa média11 praticada atualmente. Esta análise serve apenas 

de parâmetro de observação e, obviamente, não como um apontamento de ação 

para equilibrar financeiramente o sistema, uma vez que um acréscimo dessa 

magnitude no valor da tarifa com certeza implicaria em perda de demanda, 

retroalimentando o ciclo de desequilíbrio do sistema de transporte público e 

aumentando o uso de veículos particulares na distribuição modal das viagens, 

implicando em impactos negativos também nos índices de produtividade do 

transporte por ônibus devido aos congestionamentos gerados. 

  

                                            
11 A tarifa média leva em consideração a quantidade de passageiros pagantes da tarifa 

única, tarifa social e patamares residuais de valores de tarifa no cálculo da média. 
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3.4. EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS E DE CUST O DO 

SISTEMA 

Nesta seção, será analisada a evolução dos parâmetros abordados nas 

seções anteriores, compreendida no período de agosto de 2003 a agosto de 2011, 

totalizando um campo de oito anos de observação. Serão também destacados os 

comportamentos destes parâmetros ao longo dos últimos doze meses, a fim de obter 

uma perspectiva mais atual sobre a operação do transporte público por ônibus de 

Florianópolis. 

Esta análise visa compreender o comportamento dos parâmetros 

operacionais e de custo do SRTPP/FLN ao longo dos últimos anos, sobretudo 

observando os resultados obtidos a partir da implantação da tarifa única, ocorrida em 

fevereiro de 2006. A partir desta análise, buscar-se-á averiguar as externalidades 

relacionadas a estes comportamentos, de modo a apontar causas e conseqüências 

correlatas as variações de operação do sistema de transporte público por ônibus na 

cidade de Florianópolis. 

As análises estão baseadas na ilustração de gráficos, onde o eixo das 

coordenadas corresponde ao período de tempo compreendido na observação e o 

eixo das abscissas corresponde à unidade de medida do parâmetro em questão. 

Estão ilustradas também a linha de tendência a partir de um polinômio de grau 4, a 

média do período, as médias móveis para os doze meses de cada observação e as 

médias correspondentes aos períodos anterior e posterior a implantação da tarifa 

única. O Gráfico 17 apresenta uma legenda das variáveis estatísticas de média e 

tendências apontadas nos demais gráficos ao longo da seção. 
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Gráfico 17 – Legenda dos Marcos Estatísticos Observ ados 
Elaborado pelo autor. 

 

3.4.1. Parâmetros Operacionais 

O Gráfico 18 apresenta os dados de demanda equivalente para o período 

dos últimos oito anos. É possível observar um considerável acréscimo neste 

parâmetro a partir da implantação da tarifa única, principalmente no seu primeiro ano 

de operação, quando a partir de então tende a se estabilizar e a partir de janeiro de 

2009 inicia um período de declínio na demanda com pequena oscilação para o ano 

de 2010 e retomada da queda no ano de 2011. 
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Gráfico 18 – Evolução da Demanda Equivalente no SRT PP/FLN – 2003-2011 
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Fonte: SMTMT/PMF 

Na análise dos últimos doze meses, apresentada no Gráfico 19, a 

tendência de queda na demanda equivalente é notória. Percebe-se uma perda de 

praticamente 100.000 passageiros transportados mensalmente pelo sistema, o que 

reflete a substituição do transporte público pelo transporte individual em 

Florianópolis. 
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Gráfico 19 – Evolução da Demanda Equivalente no SRT PP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
 

O Gráfico 20 ilustra a evolução do percurso médio mensal no período de 

análise. A partir da implantação da tarifa única é possível perceber a continuidade da 

tendência de declínio advinda do período anterior a esta, mas apenas seis meses 

após verifica-se um ponto de inflexão no gráfico e um incremento bastante 

significativo no parâmetro, passando de 2.450.000 km/mês em agosto de 2007 para 

2.950.000 km/mês em janeiro de 2009, onde retoma-se uma fase de declínio com 

leve aumento a partir de dezembro de 2010. A similaridade entre o Gráfico 20 e o 

Gráfico 18 é reflexo da dependência do dimensionamento dos horários e linhas a 

partir da demanda verificada no sistema. 
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Gráfico 20 – Evolução do Percurso Mensal Percorrido  no SRTPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Para os últimos doze meses, é possível perceber certa estabilidade nos 

valores, com um pequeno aclive na linha de tendência a partir de abril de 2011. 
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Gráfico 21 – Evolução do Percurso Mensal Percorrido  no SRTPP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Na análise da frota efetiva, considerando a diferença entre a frota total e a 

frota reserva, o Gráfico 22 apresenta comportamento semelhante ao verificado na 

evolução dos parâmetros de demanda equivalente e percurso mensal percorrido, 

uma vez que a frota de veículos também é função direta da demanda. Conforme 
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cresce a demanda, aumenta a necessidade de veículos necessários para atender 

esta demanda, ao mesmo tempo em que a partir da redução da demanda, a frota de 

veículos deve adequar-se de modo a não super dimensionar o sistema, gerando 

custos desnecessários. No entanto, o aumento da frota também relaciona-se a 

dificuldade de atender o quadro de horários pré-definido gerada principalmente por 

externalidades do sistema, como o congestionamento nas vias, sobretudo em 

horários de pico. 
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Gráfico 22 – Evolução da Frota Efetiva de Ônibus no  SRTPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

A frota efetiva sofreu pequenas variações ao longo do último ano, em 

torno de 10 veículos de variação no período, apresentando certa estabilidade nesse 

parâmetro. 
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Gráfico 23 – Evolução da Frota Efetiva de Ônibus no  SRTPP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

O Gráfico 24 apresenta a variação do IPK ao longo dos últimos oito anos. 

Mesmo com uma média superior após a implantação da tarifa única, a tendência de 

queda verificada desde janeiro de 2007 revela uma considerável queda na 

produtividade do sistema, implicando diretamente nos aumentos do preço da tarifa, 

já que o IPK é o parâmetro utilizado no cálculo da mesma. 
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Gráfico 24 – Evolução do IPK no SRTPP/FLN – 2003-20 11 

Fonte: SMTMT/PMF 
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De forma ainda mais intensa, a queda no IPK observada nos últimos doze 

meses para o SRTPP/FLN indica a perda de qualidade e eficiência do sistema 

sobretudo no período mais recente. 
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Gráfico 25 – Evolução do IPK no SRTPP/FLN – 2010-20 11 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

 

3.1.1. Parâmetros de Custo 

O Gráfico 26 apresenta a evolução do custo por quilômetro verificado no 

período de análise. É possível perceber a tendência de crescimento na evolução do 

parâmetro tanto para o período anterior a implantação da tarifa única quanto para o 

período posterior. 
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Gráfico 26 – Evolução do Custo por Quilômetro no SR TPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Na análise do período compreendido nos últimos doze meses, a 

tendência de acréscimo no custo por quilômetro verificado no gráfico anterior se 

estabelece, apesar da oscilação apresentada nos últimos três meses, entre julho e 

setembro. 
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Gráfico 27 – Evolução do Custo por Quilômetro no SR TPP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
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De maneira análoga ao custo por quilômetro, a evolução do custo por 

passageiro segue a mesma tendência observada sobretudo a partir da implantação 

da tarifa única, partindo de R$ 2,20 em janeiro de 2007 para quase R$ 3,00 

verificados em agosto de 2011, um acréscimo de 36% em menos de quatro anos. 
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Gráfico 28 – Evolução do Custo por Passageiro no SR TPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Como pode ser observado no Gráfico 29, o maior incremento nesse 

parâmetro se deu nos últimos doze meses, com destaque para a variação de 4% em 

apenas um mês, de março para abril de 2011. 



 
Diego Mateus da Silva 

101 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina 

2,70

2,72

2,74

2,76

2,78

2,80

2,82

2,84

2,86

2,88

2,90

2,92

2,94

2,96

2,98

3,00

3,02

out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11

CUSTO POR PASSAGEIRO (R$/pass)

 

Gráfico 29 – Evolução do Custo por Passageiro no SR TPP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Na análise da evolução da tarifa média, a forma de degraus verificada a 

partir da implantação da tarifa única se deve a padronização obtida através desse 

modelo tarifário, onde os incremento se dão de tempos em tempos a partir da 

definição do aumento no preço da tarifa, estabelecendo-se estável até que se 

aplique novo aumento. De qualquer forma, apesar do fato de a tarifa média ter sido 

sensivelmente reduzida após a implantação da tarifa única, a análise do período 

subseqüente mostra que os incrementos aplicados a tarifa foram bastante 

significativos, o que está diretamente relacionado a queda na demanda efetiva e do 

índice de passageiros transportados por quilômetro. 
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Gráfico 30 – Evolução da Tarifa Média no SRTPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

Neste parâmetro, a análise do curto período permite observar o momento 

de acréscimo no preço da tarifa, na qual para o período dos últimos doze meses 

registrou um incremento de 8,4% entre as linhas de estabilidade que vão até março 

de 2011 e quebram em maio de 2011. 
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Gráfico 31 – Evolução da Tarifa Média no SRTPP/FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

O Gráfico 32 representa a evolução do custo variável da operação e 

manutenção do SRTPP/FLN e leva em consideração principalmente os preços de 
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combustível, lubrificante, material rodantes e demais peças e acessórios, haja visto o 

consumo e desgaste desses produtos conforme a operação do sistema. 
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Gráfico 32 – Evolução dos Custos Variáveis no SRTPP /FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
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Gráfico 33 – Evolução dos Custos Variáveis no SRTPP /FLN – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
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Gráfico 34 – Evolução dos Custos Fixos no SRTPP/FLN  – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
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Gráfico 35 – Evolução dos Custos Fixos no SRTPP/FLN  – 2010-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 
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Gráfico 36 – Evolução da Diferença entre o Custo e a Tarifa Média no SRTPP/FLN – 2003-2011 

Fonte: SMTMT/PMF 

 

A partir da análise dos dados de custo relacionados aos parâmetros 

operacionais, fica evidente que a implantação da tarifa única agudizou a 

instabilidade econômica do sistema, uma vez que o tratamento homogêneo de 

linhas que possuem características completamente diferentes, variando de 6 km a 

70 km de extensão, leva a índices de produtividade e qualidade bastante abaixo do 

esperado dentro do modelo de concessão e financiamento atual do SRTPP/FLN. 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA 

4.1. COMPARATIVO DOS INDICADORES DE PRODUTIVIDADE C OM 

SISTEMAS DE OUTRAS CIDADES 

Esta seção apresenta um comparativo dos parâmetros relativos à 

produtividade do sistema, observados nas seções anteriores, com indicadores de 

sistemas de transporte por ônibus de diversas cidades do Brasil com características 

semelhantes a Florianópolis. 

A definição das cidades a serem analisadas nesta abordagem 

comparativa se deu com base na proximidade nos dados de população – entre 300 

e 800 mil habitantes, aproximadamente – e também àquelas que, preferencialmente, 

sejam capitais de seus estados. Sendo assim, as cidades escolhidas para este 

comparativo somam um total de dez, sendo elas: Aracajú (SE), Campo Grande 

(MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Natal (RN), Ribeirão Preto 

(SP), Sorocaba (SP), Uberlândia (MG) e Vitória (ES). 

O Gráfico 37 apresenta o comparativo de densidade demográfica entre as 

cidades. Conforme já citado, esse índice interfere diretamente no planejamento de 

transporte urbano de uma cidade, uma vez que um maior espalhamento dos 

habitantes em um centro urbano reflete a necessidade de maiores investimentos 

para que os diversos pontos da cidade possam ser atendidos quanto as suas 

necessidades de mobilidade. Em contrapartida, uma concentração maior de 

habitantes implica em uma alta demanda de passageiros a serem transportados num 

espaço mais reduzido da cidade. 

No âmbito das cidades analisadas, Florianópolis apresenta uma 

densidade demográfica próxima à metade da média global. Isso não significa 

necessariamente que Florianópolis ainda tenha alto potencial para atrair um maior 

número de habitantes, mas pode-se justificar esse dado pelo fato de que o relevo da 

Ilha de Santa Catarina apresenta muitos morros, encostas e áreas naturais que não 

permitem a implantação de moradias nestes locais, enquanto nas áreas mais planas 

e de fácil acesso já é possível verificar um alto grau de saturação habitacional com 

gabaritos relativamente altos. 
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Destacam-se no universo das cidades analisadas pelo alto índice de 

densidade demográfica, Natal, Vitória e Aracajú, todas capitais e adjacentes ao mar. 

Pelo outro lado, destacam-se pelos baixos índices, Campo Grande, Cuiabá e 

Uberlândia, todas localizadas no interior do país. 
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Gráfico 37 – Comparativo da Densidade Demográfica n as Cidades Analisadas – 2009 

Fonte: ANTP apud IBGE 

Já na verificação da taxa de motorização, Florianópolis desponta dentre 

as cidades abordadas, ficando atrás apenas de Uberlândia. Comparando-se os 

dados do Gráfico 38 com os índices de densidade demográfica apresentados no 

Gráfico 37, percebe-se certa relação de proporcionalidade inversa nos dois índices: 

quanto maior o índice de densidade demográfica, menor a taxa de motorização e 

vice-versa. Essa análise corrobora a afirmação de que cidades com manchas 

urbanas mais espalhadas necessitam de maiores deslocamentos e desse modo, os 

cidadãos tendem a fazer estes deslocamentos por modos particulares, o que influi 

numa taxa alta de veículos por habitante. 
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Gráfico 38 – Comparativo da Taxa de Motorização nas  Cidades Analisadas – 2010  

Fonte: ANTP apud DENATRAN 

 

No que se refere à produtividade do transporte público por ônibus, três 

índices são importantes de serem analisados: taxa de passageiros transportados por 

ônibus, índice de passageiros transportados por quilômetro e percurso médio 

percorrido pela frota. 

Observando-se o Gráfico 39 e o Gráfico 40, Florianópolis apresenta 

índices de produtividade ligeiramente abaixo da média entre as dez cidades 

analisadas. No âmbito da taxa de passageiros transportados por ônibus, 

Florianópolis fica na 8ª colocação, à frente apenas de Joinville e Vitória. Esse 

resultado aponta para um elevado número da frota de ônibus para atender a 

demanda existente, gerando assim uma baixa produtividade ao sistema. 
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Gráfico 39 – Comparativo da Taxa de Passageiros por  Ônibus nas Cidades Analisadas - 2010 

Fonte: ANTP 

 

Quanto ao IPK, Florianópolis apresenta um índice satisfatório se 

comparado às demais cidades desta análise, ficando em 4º lugar. Relacionando os 

resultados apresentados nestes dois gráficos, pode-se inferir que Florianópolis 

apresenta uma produtividade regular quanto à quilometragem percorrida, mas 

necessita de uma alta frota para atender ao seu sistema.  
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Gráfico 40 – Comparativo do IPK nas Cidades Analisa das – 2010  

Fonte: ANTP 
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Na análise do percurso médio anual de cada sistema, Florianópolis 

também apresenta uma quilometragem relativamente regular, condizente com seus 

resultados de produtividade abordados anteriormente. Um aspecto interessante 

refere-se à cidade de Natal, que mesmo apresentando o maior índice de densidade 

demográfica, apresenta uma alta quilometragem percorrida pela frota de ônibus. 
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Gráfico 41 – Comparativo do Percurso Médio Anual na s Cidades Analisadas – 2010 

Fonte: ANTP 

 

Na Tabela 23 é apresentado um resumo geral dos dados abordados 

separadamente em cada gráfico desta seção.  

Tabela 23 – Resumo dos Dados Comparados para as Cid ades Analisadas 

 

Fonte: ANTP 

De modo geral, a cidade de Ribeirão Preto apresentou os melhores 

índices de produtividade para seu sistema de transporte público por ônibus, apesar 
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de uma alta taxa de motorização individual verificada. Já para o caso de Vitória, – 

cidade com características mais semelhantes a Florianópolis dentro do universo 

analisado por tratar-se de uma capital situada em uma ilha – mesmo apresentando 

uma densidade demográfica relativamente alta, os índices de produtividade de seu 

sistema de transporte por ônibus se mostraram bastante abaixo das demais cidades. 

Caberia aqui uma análise mais aprofundada da realidade de cada uma 

destas cidades para inferir os fatores que implicam nos resultados, mas como o 

objetivo desta abordagem é meramente comparativa para o caso de Florianópolis, 

vale salientar que observações detalhadas dos sistemas com melhores índices de 

produtividade (como Ribeirão Preto e Cuiabá) para a compreensão de possíveis 

ações de melhorias são pertinentes para este caso. 
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4.2. COMPARATIVO ENTRE INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE PÚBLICO E 

TRANSPORTE INDIVIDUAL 

O grande vilão da mobilidade urbana nos dias de hoje é, sabidamente, o 

transporte individual motorizado. Apesar de suas vantagens de conforto e 

flexibilidade nos deslocamentos e horários, o conjunto dos impactos negativos 

causados pela sua hegemonia na distribuição modal na malha viária das cidades 

contemporâneas é nefasto. A necessidade de vultosos investimentos na ampliação 

da malha viária, alta ocupação de áreas urbanas para estacionamento, pequena 

capacidade de transporte e índices de poluição e acidentes relativamente altos, 

quando comparados aos modais coletivos, são alguns dos problemas deflagrados 

pelo uso crescente de automóveis e motocicletas nos centros urbanos. 

Segundo Ferraz e Torres (2004), estudos apontam que a ocupação viária 

por passageiro transportado em automóveis é de 10 a 25 vezes maior do que se 

comparado ao ônibus, variando de acordo com o tamanho e lotação dos coletivos e 

da consideração ou não do tempo e do espaço necessário para o estacionamento 

dos carros. 

Na Figura 12 pode-se ter uma noção do espaço urbano ocupado pelos 

automóveis, muito superior ao ocupado pelo ônibus ou pela bicicleta, para 

transportar o mesmo número de pessoas. 
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Figura 12 – Comparativo do espaço viário ocupado po r 70 pessoas entre os diferentes modos de transport e urbano. 

Fonte: Ferraz e Torres (2004) apud Vuchic (2000). 

 

Branco resume bem as conseqüências advindas do incentivo desregrado 

do uso de automóveis na seguinte passagem: 

A cidade que quiser resolver o problema da locomoçã o de 

seus habitantes com automóveis ampliará cada vez ma is 

as áreas centrais de circulação e estacionamento, a té o 

extremo em que não existirão mais os edifícios; aí deixará 

de existir também a cidade. (BRANCO 1981 apud FERRA Z 

e TORRES, 2004, p. 87) 

Outra análise importante quanto à necessidade de priorização do 

transporte público pode ser vista na análise de Volpe, através de um comparativo 

entre o cenário de mobilidade do início do século XX e o cenário mais recente de 

uso intenso de automóveis. 

Há 50 anos nós necessitávamos de transporte público  em 

virtude de a maioria dos americanos não possuir 

automóvel. Hoje nós precisamos ainda mais desse tip o de 

transporte, devido ao fato da maioria dos americano s 

possuir automóvel. (VOLPE 1975 apud FERRAZ e TORRES , 

2004, p. 87) 
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Por fim, é notável a necessidade de os planejadores de transporte, nos 

seus diversos níveis, adotarem medidas que congreguem tanto sistemas de 

transporte público eficientes e acessíveis a toda população, quanto o uso racional de 

carros e motocicletas. Algumas destas medidas serão citadas mais adiante, a partir 

da análise da realidade atual e das possibilidades futuras, bem como das 

experiências positivas em alguns países. 

Uma ótima definição de como encontrar um sistema ideal de mobilidade, 

mesclando o uso dos diversos tipos de transporte disponíveis através de uma 

abordagem intermodal é a seguinte: 

Como as cidades devem ser voltadas para o homem, o 

sistema de transporte urbano deve valorizar os modo s que 

permitem o contato com outras pessoas e com a natur eza. 

Nesse sentido, é preciso priorizar os modos público s e o 

trânsito de pedestres e bicicletas, sem impedir o u so 

racional do carro, pois a excessiva supressão do tr áfego 

de automóveis prejudica a alta mobilidade pessoal 

oferecida por esse modo, com as suas inúmeras 

contribuições às atividades comerciais, sociais, cu lturais e 

recreativas. (...) Um transporte balanceado é conse guido 

com incentivo ao uso dos transportes público e 

semipúblico, da bicicleta e do modo a pé, associado  a 

restrições e/ou desincentivo ao uso do carro. (FERR AZ e 

TORRES, 2004. p. 95-96). 

Nas seções a seguir, serão apresentados alguns dados que comprovam o 

incentivo ao uso do transporte individual motorizado através das políticas públicas, 

tanto a nível federal e estadual – através de subsídios e incentivos fiscais – quanto a 

nível municipal – através do ideário urbanístico de expansão viária como modo de 

atender as crescentes demandas de veículos, em detrimento ao incentivo a sistemas 

de transporte público mais eficientes. 
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4.3. SUBSÍDIOS DO PODER PÚBLICO COMO INCENTIVO A TR ANSPORTE 

INDIVIDUAL 

4.3.1. Subsídios fiscais 

O principal imposto que incide sobre a aquisição de veículos novos no 

Brasil é o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que apresenta uma alíquota 

de 25% para veículos de cilindrada superior a 2.000 cm³, 13% para veículos de 

cilindrada entre 1.000 cm³, 8% para os comerciais leves e 7% para veículos de até 

1000 cm³ de cilindrada (Ministério da Fazenda, 2011), que representam a maior fatia 

do mercado nacional. Portanto, a maioria dos veículos particulares adquiridos no 

Brasil corresponde ao maior volume de subsídio fiscal concedido pelo governo. Para 

os dados de 2004, estima-se um total de R$ 7 bilhões por ano, subsidiados à 

indústria automobilística, considerando uma base tributária de 25% (veículos acima 

de 2.000 cm³ cilindradas) ou R$ 1,5 bilhões, se considerada uma base tributária de 

13% (veículos entre 1.000 e 2.000 cm³ de cilindradas) (IPEA, 2011). 

Segundo dados da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, o valor 

médio do IPVA pago no estado para o ano de 2011 é de R$ 470,00, que somado a 

taxa de licenciamento (cerca de R$ 50,00), deduz um valor anual de R$ 520,00 por 

veículo, correspondente a R$ 1,42 por dia/veículo. Desse valor, apenas metade é 

repassado aos municípios. Portanto, a arrecadação municipal por proprietário de 

veículo é de apenas R$ 0,71 por dia para que este utilize as vias urbanas nos seus 

deslocamentos diários. 

4.3.2. Política de preços dos combustíveis 

Outro fator importante na disputa entre o transporte público e o transporte 

individual pelo número de viagens das pessoas é o valor do custo por quilômetro e, 

nesse contexto, a comparação entre os preços dos combustíveis utilizados nos 

modais de transporte público e nos veículos particulares, reflete diretamente a 

tendência de escolha do usuário por um ou outro modo de transporte.  

Mesmo com um aumento nos últimos anos do uso de álcool em 

automóveis e motocicletas, impulsionado principalmente pela entrada de veículos 

flex (flexible fuel engine) no mercado, o combustível preponderante no uso de 
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veículos particulares ainda é a gasolina. Segunda a Agência Nacional de Petróleo – 

ANP, em 2010 o consumo de gasolina C (com acréscimo de etanol) foi de 29,8 

bilhões de litros, registrando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior. 

 Também em contínua expansão – mas ainda diminuto na proporção do 

uso dos combustíveis em geral – surge recentemente o GNV (Gás Natural Veicular) 

que, de 2002 a 2010, aumentou sua frota de veículos convertidos no Brasil em 

quase quatro vezes (IBP, 2011), porém em 2010 teve seu consumo reduzido em 

4,8% em relação ao ano anterior. (ANP, 2011). 

Nos ônibus, o combustível comumente utilizado é o óleo diesel, embora 

nos últimos anos também tenham aparecido experiências com combustíveis 

alternativos aos derivados de petróleo, como os biodieseis e o próprio GNV.  

Com as políticas neoliberais implantadas a partir dos anos 1990 e a 

quebra do monopólio estatal da PETROBRAS na exploração e venda de petróleo e 

derivados, o preço do óleo diesel em relação à gasolina chegou a subir 50% a mais 

em termos reais, considerando o período dos últimos dez anos (IBGE, 2010). 

Segundo dados da ANP, em 2010 o consumo de óleo diesel representou 49% do 

total dos derivados de petróleo, enquanto a gasolina ficou no patamar de 24% desse 

total, confrontando a lógica mercadológica de oferta e procura pela vantagem do 

preço apresentado pela gasolina e exemplificando a influência exercida pelo governo 

na política de combustíveis. Essa política pode estar relacionada à intenção política 

de se adotar medidas com apelo popular, – reduzindo o preço da gasolina, por 

exemplo – mas acaba por gerar perda de competitividade do transporte coletivo por 

ônibus e incentivando diretamente o uso do transporte individual. 
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Gráfico 42 – Evolução de Preços da Gasolina e do Ól eo Diesel no Brasil – 1999-2009 

Fonte: IPEA (2011) 

4.3.3. Livre ocupação de vias públicas para estacionamento 

Uma das problemáticas fundamentais do uso de transporte individual nos 

aglomerados urbanos é a necessidade de utilização de grandes espaços para o 

estacionamento de automóveis. Com o processo de verticalização das cidades, a 

necessidade de previsão do número de vagas de estacionamento, principalmente 

nos pólos geradores de tráfego (shoppings centers, universidades, supermercados, 

aeroportos, etc.) passou a ser assunto de importantes estudos no âmbito da 

Engenharia de Tráfego. 
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Figura 13 – Estacionamento de Shopping Center na ci dade de São José 

Fonte: Cleber Bonotto 

 

Estudos apontam que, no exemplo de um edifício de escritórios, caso 

todos os trabalhadores ali empregados utilizassem carros para chegar ao local de 

trabalho, seria necessário outro edifício 20% maior de modo a atender a demanda 

por vagas de estacionamento. 

Ainda assim, atualmente verifica-se que grande parte dos automóveis 

acaba utilizando as vias públicas como estacionamento e, com exceção das zonas 

especiais (Zona Azul, Zona Branca, etc.) e dos estacionamentos particulares, a 

ocupação das vias públicas pelos automóveis se dá de maneira gratuita ao 

motorista, mesmo que isso gere impactos na questão urbana para toda a sociedade. 
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Figura 14 – Estacionamento Tipo Zona Azul na cidade  de Poá/SP 

Fonte: Fernando Araújo 

 

Desta forma, entende-se que a abertura de novas vagas de 

estacionamento e a gratuidade na utilização dos espaços públicos para este fim 

servem também como incentivos ao transporte individual, pois possibilitam ao 

motorista a execução de viagens “porta a porta” sem que isso lhe seja oneroso, 

coisa que o transporte público não é capaz de fazer, dadas as suas limitações 

intrínsecas. 
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Figura 15 – Automóvel estacionado em local proibido , obstruindo a passagem do Transporte Público 

Fonte: Agecom/UFSC 

 

De acordo com dados da ANTP, são realizadas cerca de 27 milhões de 

viagens por automóveis por dia em cidades com mais de 60 mil habitantes, 

considerando uma ocupação média de 1,5 pessoas por veículo. Conforme estudo do 

IPEA (2011) baseado nestes dados e aplicando-se uma abordagem conservadora 

nos cálculos, a não cobrança pelo uso de áreas públicas como estacionamento gera 

um montante de R$ 7 bilhões que deixam de ser arrecadados aos cofres públicos 

anualmente. 

4.3.4. Comparativo entre os subsídios ao transporte individual e ao transporte 

público 

No âmbito dos transportes públicos por ônibus, a principal forma de 

subsídio governamental se dá na aquisição dos veículos. Em 2004, a venda de 

ônibus urbanos no Brasil registrou o número aproximado de 15.100 unidades 

(Technibus, ano 13, nº. 64). Estimando-se um preço médio de R$ 176.000,00, dada 

a proporção entre ônibus comum, micro-ônibus e miniônibus na divisão de mercado, 

o subsídio oferecido para a compra de ônibus urbanos através de isenções no IPI, 

PIS e CONFINS em 2004, foi de R$ 384 milhões – se comparados aos automóveis 
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de 1.000 cm³ - e de R$ 608 milhões por ano – se comparados aos automóveis entre 

1.000 e 2.000 cm³ (IPEA, 2011). 

Na etapa de operação, não é comum a concessão de subsídios por parte 

do poder público, ficando a receita das empresas concessionárias do transporte por 

ônibus a cargo principalmente das tarifas cobradas dos usuários. No Sistema 

Integrado de Transporte de Florianópolis, em março de 2010, o subsídio fornecido 

pela Prefeitura era de R$ 0,15 por passageiro, o que correspondia na época a 7% do 

preço da tarifa. 

Conforme demonstra a Tabela 24, os subsídios oferecidos ao transporte 

individual correspondem a 90% dos subsídios totais dados ao transporte de 

passageiros no âmbito nacional. Ou seja, para cada real subsidiado ao transporte 

público, doze reais são concedidos para o incentivo ao uso de automóveis e 

motocicletas, confirmando a tendência de crise nos sistemas de transporte urbano 

por ônibus nas cidades de médio e grande porte no Brasil. 

Tabela 24 – Comparativo entre os Subsídios de Opera ção e Aquisição dados ao Transporte Público e ao Au tomóvel 

 

Fonte: IPEA (2011). 

4.4. PROJETOS DE EXPANSÃO VIÁRIA NO AGLOMERADO URBA NO DE 

FLORIANÓPOLIS 

Historicamente, a solução apresentada pelos diversos governos para 

resolver os gargalos de mobilidade urbana na região de Florianópolis tem sido 

investir na expansão viária de modo a atender a crescente frota de veículos 

circulantes. Elevados, viadutos, pontes, duplicações e até mesmo quadruplicações 

de vias são medidas recorrentes no sistema viário que liga as cidades do AUF, com 

o intuito de mitigar os congestionamentos diários, cada vez maiores e mais comuns 

no cenário urbano da capital e seu entorno. No entanto, estas soluções têm se 
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mostrado apenas paliativas na problemática do tráfego e, no curto espaço de tempo, 

já não atendem ao objetivo para o qual foram projetadas, pois o crescimento da 

demanda de veículos se dá de maneira muito mais rápida do que a ampliação da 

oferta viária através dessas obras. 

 

Figura 16 – Congestionamento no acesso à Ponte Pedr o Ivo Campos 

Fonte: Grupo RBS 

Desta forma, este capítulo busca mostrar que mesmo com os vultosos 

projetos de expansão da malha viária executados nos últimos anos ou mesmo 

aqueles que se encontram em fase de estudo, o problema da mobilidade segue 

agravando-se de maneira cada vez mais intensa, comprovando assim a ineficiência 

técnica e sobretudo econômica da simples adoção de projetos que permitam a 

passagem de um número maior de veículos na malha urbana das cidades. 
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4.4.1. Projetos executados 

A Tabela 25 apresenta os principais projetos de ampliação de capacidade 

viária executados desde o ano 2000 no Aglomerado Urbano de Florianópolis, 

associados com o custo, a duração e a capacidade de cada obra. 

Tabela 25 – Projetos De Expansão Viária Executados no AUF – 2000-2011 

PERÍODO 

DA OBRA
OBRA

PODER PÚBLICO 

RESPONSÁVEL

 CUSTO                         

(R$ milhões) 

DURAÇÃO 

(meses)

EXTENSÃO 

(km)

2000 Elevado Vilson Kleinübing (CIC) PMF 8,1R$                 - 0,120

2001 Elevado Francisco Dias Velho PMF 27,0R$               - 0,640

2000 Túnel Maria Antonieta de Barros SC 105,0R$             - 0,740

2002 Via Expressa Sul SC 66,0R$               - 4,940

2007 Elevado do Itacorubi PMF 7,0R$                 18 0,342

2010 Beira-mar de São José PMSJ 27,3R$               - 3,250

2011 Elevado do Trevo da Seta PMF 16,0R$               18 0,345

2011 Beira-mar Continental PMF 42,0R$               64 2,600

2011 Elevado Rita Maria PMF 8,1R$                 10 0,390

2011 Recuperação da Ponte Hercílio Luz SC 213,8R$             66¹ 0,819

2011 3ª pista da SC-405 SC 2,6R$                 7 2,386

2011 Duplicação SC-401² SC 20,8R$               15 7,600

TOTAL 543,8R$             

PROJETOS EXECUTADOS

 

Fonte: DEINFRA, Secretaria Municipal de Obras de Florianópolis, Secretaria Municipal de Obras de São José. 

 

Conforme verificado na Tabela 6, somando-se as receitas orçamentárias 

das quatro cidades do AUF e deduzindo do valor total das despesas orçamentárias, 

chega-se ao valor de R$ 31.348.625,00 de superávit orçamentário anual do 

aglomerado como um todo. Ou seja, o custo de implantação das obras apresentadas 

na Tabela 25 é na maioria dos casos superior ao total que cada município tem 

disponível para investir, o que significa dizer que estas obras consomem grande 

parte do valor total de investimento disponível pelas Prefeituras, que acabam por 

restringir o investimento em áreas essenciais como educação e saúde para aplicar 

em projetos que visam desafogar o trânsito na malha urbana. 

Portanto, fica evidente que buscar resolver os gargalos da mobilidade no 

AUF simplesmente através de obras viárias, além de não ser possível do ponto vista 

técnico, trata-se também de uma impossibilidade econômica, tendo em vista a 
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diferença entre os custos empregados em obras desse porte e o poder de 

investimento, tanto dos municípios quanto do estado. 

4.4.2. Projetos em fase de estudo 

Atualmente, o principal gargalo no trânsito de Florianópolis e região é a 

ligação ilha-continente, realizada exclusivamente pelas Pontes Pedro Ivo Campos e 

Colombo Salles, com tráfego atual de 176.000 veículos/dia (DNIT, 2011). Nos 

horários de pico, com fluxo predominante em direção à ilha pela manhã e no sentido 

contrário ao fim da tarde, o alto tráfego nas pontes produz congestionamentos que 

se estendem ao longo da Via Expressa e dissipam-se pela BR-101, no trecho entre 

Biguaçú e Palhoça, onde confrontam com o tráfego pesado de caminhões na 

rodovia.  

 

Figura 17 – Congestionamento na alça da Via Express a com a BR-101 (Sentido Norte-Sul) 

Fonte: Grupo RBS 

Em dias de chuva, quando a velocidade média dos veículos naturalmente 

é reduzida, ou até mesmo quando há pequenas ocorrências de acidentes ou 

problemas mecânicos com veículos nesse trecho, essa situação tende a se agravar 

ainda mais, aumentando consideravelmente o tempo de percurso entre os 5,6 km 

que ligam as alças da BR-101 com a Via Expressa e as pontes de ligação ilha-

continente. 
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Figura 18 – Congestionamento na Via Expressa em amb os os sentidos do tráfego 

Fonte: Ricardo Duarte 

 

Em vista desse cenário, a discussão trazida à baila pelos órgãos públicos 

nos últimos anos tem sido a criação de alternativas para a ligação ilha-continente e a 

expansão viária dos eixos troncais que ligam a saída da ilha até a rodovia BR-101, 

retomando a já saturada saída para o problema através do aumento da capacidade 

viária. 
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Figura 19 – Vista da Maquete Eletrônica da 4º Ponte  na Ligação Ilha-Continente 

Fonte: Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE/SC 

 

Vultosos projetos de pontes e túneis têm sido apresentados ultimamente 

com o intuito de dar a população um vislumbramento para a solução desse problema 

que afeta não só o sistema viário, mas também a economia da região e a qualidade 

de vida de seus habitantes que fazem seus deslocamentos diários entre a ilha e o 

continente. 

 

Figura 20 – Vista da Maquete Eletrônica da Ponte Es taiada entre as Pontes Pedro Ivo e Colombo Sales 
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Fonte: ESSE Engenharia 

 

No entanto, os grandes prazos de execução, os fortes impactos 

ambientais e a dificuldade de financiamento público que permitam a execução 

dessas obras são as principais barreiras que impossibilitam a adoção de projetos 

desse porte no âmbito das cidades. 

 

Figura 21 – Proposta de Implantação de Túnel Imerso  Ligando o Norte da Ilha a BR-101 

Fonte: Ferreira (2010) 

 

Na Tabela 26 são apresentados alguns desses projetos em fase de 

estudo ou pré-análise pelos órgãos públicos, relacionados principalmente ao eixo 

ligação ilha-continente – Via Expressa – BR-101. Os dados apontam a extensão e o 

custo estimado de cada obra em análise. 

Tabela 26 – Propostas de Expansão Viárias apresenta das para o AUF 
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OBRA
 CUSTO ESTIMADO     

(R$ milhões) 

EXTENSÃO 

(km)

Túnel Imerso (Ligação Ilha-Continente) 2.552,4R$                 11,1

4ª Ponte (Ligação Ilha-Continente) 1.100,0R$                 10,1

Ponte Estaida (Ligação Ilha-Continente) 500,0R$                     3,8

Quadruplicação Via Expressa - 5,6

Contorno Viário BR-101 200,0R$                     47,3

PROJETOS EM ESTUDO

 

Elaboração do Autor. 

 

Portanto, é evidente que obras viárias que contemplem um planejamento 

embasado em estudos de origem e destino são fundamentais para a dinâmica do 

trânsito nas cidades, mas o fato de apoiarem-se somente sobre esta solução tem 

levado as cidades a despenderem vultosas quantias de dinheiro público em obras de 

grande porte e continuam a assistir seus padrões de mobilidade decaindo de 

maneira cada vez mais intensa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das explanações feitas ao longo deste trabalho podemos tecer 

algumas considerações finais, conclusivas ou não, a respeito da mobilidade no 

Aglomerado Urbano de Florianópolis, sobretudo no âmbito da operação do 

transporte público por ônibus. 

Primeiramente, há de se considerar a região a partir de sua configuração 

natural e antrópica, partindo do todo para o específico e só então, analisar pela ótica 

inversa, no sentido do aspecto pontual para o amplo. Como pôde se observar, 

Florianópolis é, sem dúvida, a cidade pólo da região nos diversos aspectos 

analisados (demografia, economia, educação, saúde, frota de veículos), o que 

reflete diretamente na dinâmica de mobilidade da região, caracterizada 

fundamentalmente por movimentos pendulares entre a ilha e o continente. 

Evidentemente que, esse tipo de movimento inserido entre uma porção insular e 

outra continental, as quais são conectadas por apenas um acesso por sentido, leva 

a gargalos difíceis de serem tratados apenas pela proposição de aumento da malha 

viária urbana. A necessidade de um planejamento urbano efetivo que oriente no 

sentido de restringir a construção de pólos geradores de tráfego na ilha e estimule o 

desenvolvimento da cidade a partir de vetores orientados ao interior dos municípios 

conurbados a Florianópolis deve ser a premissa básica na resolução do problema. 

Através da análise da evolução dos parâmetros operacionais e de custo 

do SRTPP/FLN percebe-se que o declínio acentuado nos índices de qualidade e 

produtividade do sistema teve sua gênese no momento da implantação da tarifa 

única, a qual se mostrou incompatível com a configuração da cidade de 

Florianópolis, uma vez que pressupunha equiparar linhas com extensões 

completamente distintas a partir de um mesmo índice financeiro, que é a tarifa 

média. No entanto, não trata-se apenas de concluir sobre uma análise superficial 

que a tarifa única é o foco da ineficiência do transporte público de Florianópolis e 

simplesmente regredir ao sistema de tarifas diferenciadas por patamares 

correspondentes à distância das linhas, mesmo porque corresponde a uma completa 

iniqüidade no tratamento dos cidadãos. Ora, se fica evidente que, no âmbito da 
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mobilidade urbana, deve-se pensar as regiões conurbadas de maneira integrada, 

suprimindo de certa forma seus limites administrativos e compreendê-las sob uma 

ótica holística, como pode-se pressupor que os cidadãos que residem nas áreas 

mais distantes do centro comercial destas áreas conurbadas devam ser 

diferenciados através de uma tarifa diferenciadas? Por exemplo, é incompreensível o 

fato de um morador do município de Biguaçu, – conurbado à região de Florianópolis 

– ou mesmo um morador da região do norte da ilha, ter que despender mais 

recursos para acessar os pontos da cidade do que aquele que reside próximo às 

regiões centrais. Obviamente que, sob este os moradores das áreas mais afastadas 

têm menos oportunidades do que aqueles que moram próximos as regiões 

economicamente mais ativas, o que gera uma forte atração por parte dos habitantes 

em residir junto a estas áreas. A partir da saturação espacial e econômica desses 

espaços regulares, dá-se início então ao processo de favelização nas zonas centrais 

das cidades, acarretando em uma série de problemas sociais como segregação, 

violência e falta de infraestrutura urbana. 

Sendo assim, a definição do problema passa não apenas pelos aspectos 

pontuais, mas sim por uma abordagem sistêmica do transporte público. Fica 

evidente que a solução para a ineficiência do sistema de transporte por ônibus não 

se restringe ao campo de pequenas adequações feitas ao sabor das variações de 

demanda, mas passa antes de tudo por uma revisão completa do sistema que parta 

do pressuposto de que o transporte urbano trata-se de um direito social e sua 

configuração econômico-financeira deve ser função das necessidades de mobilidade 

da população e não no sentido oposto. 

Já no âmbito da formas de incentivos dados ao transporte individual, seja 

na forma de subsídios a aquisição e operação dos veículos, seja na forma de 

projetos de expansão viária, percebe-se que a questão da mobilidade não se 

restringe apenas a responsabilidade das cidades, devendo ser tratada de maneira 

conjunta no âmbito do poder público, contemplando desde a esfera federal até a 

esfera municipal, de modo a convergir esforços no sentido de priorizar o transporte 

público sob todos os aspectos: operacional, social e econômico. 
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Por fim, com o objetivo de estimular o debate sobre a mobilidade urbana 

da região e a formulação de propostas que encaminhem melhorias contínuas ao 

sistema de transporte público, seguem listados alguns temas relevantes que servem 

de sugestão para futuros estudos: 

• Alternativas de regulamentação e financiamento do 

sistema de transporte público que se dissociem da cobrança 

tarifária direta ao usuário do transporte e ao invés disso, dissipem 

seus custos sobre toda a sociedade de maneira gradativa, 

semelhante aos sistemas de coleta de lixo; 

• Modos de transporte que utilizem vias alternativas, 

adequados às características e necessidades de cada região e 

para a região como um todo, tais como transporte marítimo, 

teleféricos, VLT, BRT, etc.; 

• Diretrizes para a elaboração de um plano integrado 

de incentivo ao uso da bicicleta, partindo desde a implantação de 

vias ciclísticas até formas de integração da bicicleta com os demais 

modais públicos; 
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