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Prefácio 

A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI exerce sua atuação prestando 

assessoria técnica nas diversas áreas da administração municipal objetivando promover a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos sendo uma instituição que busca fortalecer e 

ampliar a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios que a compõe. 

Para que possa cumprir plenamente sua responsabilidade, a associação ainda não dispõe de 

um instrumento legal que permita atuar no ordenamento do território da região de tal forma que 

possa adotar e manter em vigor por todo o território que compõe a região uma jurisdição 

administrativa que lhe permita implantar um plano de desenvolvimento metropolitano. 

A iniciativa de coordenar, de forma conjunta, um plano de mobilidade urbana dos municípios 

que a compõe, permite a AMFRI permear pelo planejamento do território em uma de suas 

matrizes mais importantes - a mobilidade.  

Neste contexto, ao desenvolver os estudos e propostas para os planos de mobilidade locais dos 

10 municípios da AMFRI, estendeu o estudo para além das fronteiras municipais, incluindo o 

município de Balneário Camboriú (que encontra-se afastado da instituição) avaliando as inter-

relações que existem nos deslocamentos de pessoas e cargas entre eles e além deles, 

buscando estabelecer uma série de ações que permitam definir um plano de desenvolvimento 

voltado a mobilidade metropolitana baseado em conceitos modernos e voltados a 

competitividade, atratividade e sustentabilidade. 

Assim, o PlanMob Regional visa estabelecer uma linha conceitual de diretrizes, objetivos, 

critérios e cenários, a fim de assegurar a desejada competitividade e atratividade da Região da 

Foz do Rio Itajaí na perspectiva de um desenvolvimento sustentável de um território tipicamente 

metropolitano. 

A proposta suscita que ao pensar um planejamento metropolitano para a mobilidade regional, é 

necessário que se compreenda o universo de relações e de estratégias para ocupar o território, 

pois sem estas avaliações não se terá um documento estratégico completo. Assim, para que a 

mobilidade regional seja realmente equacionada, algumas premissas ainda necessitam serem 

melhor avaliadas, que incluem: 

 

 Uma estrutura de coordenação e operação regional que tenha competências e 

atribuições para permear num território metropolitano, ajustando as estratégias regionais 

às estratégias locais; 

 Um planejamento integrado de mobilidade e transporte regional com avaliações 

fundamentadas nas linhas de desejo, nos potenciais de desenvolvimento territorial, nas 

vulnerabilidades a serem mitigadas e nas modais a serem privilegiadas; 

 A proteção e valorização dos ambientes naturais, construídos e as paisagens; 

 A identificação de qualquer parte da Comunidade, que possa fazer parte de um 

planejamento e gestão integrada de transporte; 

 A definição de níveis mínimos de densidade de acordo com as características do 

ambiente; 

 A proteção e incentivo ao desenvolvimento de atividades agrícolas como matriz de um 

desenvolvimento durável, sustentado e como forma de evitar a dependência plena de 

insumos humanos; 

 A definição de territórios reservados para urbanização ideal de espaço e a delimitação de 

qualquer perímetro metropolitano; 

 A identificação de qualquer parte do território da região, nos vários municípios, que estão 

sujeitos a restrições especiais para a segurança e saúde pública, riscos de desastres ou 

do bem-estar geral; 

 A identificação das instalações que tenha um interesse metropolitano definindo os 

critérios para sua locação, o seu papel e da sua capacidade; 

O desenvolvimento deste primeiro estudo para um Plano de Mobilidade com características 

Metropolitanas se assenta sobre as avaliações extraídas nas pesquisas domiciliares elaboradas 

nos municípios da AMFRI ao final de 2014 e numa série de informações em fontes secundárias 

que permitiram emitir propostas iniciais de intervenções, ainda que em termos conceituais, para 

a melhoria dos deslocamentos que devem ser detalhadas antes da entrada em vigor. 

O importante é que o primeiro passo está dado. Este estudo permite, pela primeira vez, que os 

municípios possam avaliar de forma conjunta estratégias de desenvolvimento territorial 

metropolitano, no contexto do deslocamento de bens e pessoas, permitindo ações integradas e 

o desenvolvimento de parcerias para alcançar objetivos comuns.  
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Outra questão importante é, realizar uma série de debates, tendo por base este documento e 

outros que venham  surgir, de forma a convergir ideias e intenções, buscando parceiros nas 

mais diversas frentes de atuação, de organizações comunitárias, das organizações 

empresariais, das organizações governamentais, das organizações que assistem pessoas 

portadoras de deficiência, dos operados dos diversas tipos de modais de transporte existentes 

nas cidades que estão incluídas no todo ou em parte e, quando necessário, aqueles que são 

adjacentes ao território da AMFRI. 

Estamos sob a égide de um novo instrumento que nos permite criar mecanismos de gestão 

metropolitana através da Lei 13.089 que instituiu o Estatuto da Metrópole. Em seu primeiro 

artigo, a Lei 13.089 - “estabelecer diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução 

das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações 

urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 

integrado e outros instrumentos de governança inter-federativa, e critérios para o apoio da União 

a ações que envolvam governança inter-federativa no campo do desenvolvimento urbano”.  

Este instrumento legal possibilita um avanço, mesmo que ainda parcial, na gestão dos territórios 

metropolitanos do Brasil e ele é fundamental para que se estabeleça as bases de um 

planejamento metropolitano. Neste novo contexto é que o PlanMob da região se insere, como 

uma espécie de start na definição de estratégias e parcerias intermunicipais integradas. 

Para a construção desse trabalho, a AMFRI contratou uma consultoria técnica especializada, 

que definiu inicialmente, em reuniões de planejamento estratégico junto aos gestores dos 

municípios, o plano de trabalho, a metodologia e a divisão de funções a ser aplicada em todas 

as etapas subsequentes.  

O plano de trabalho definido pela equipe técnica e pelos gestores ficou estruturado em seis 

etapas básicas, que em alguns casos ocorreram simultaneamente:  

1. Capacitação técnica e consultas públicas – palestra de apresentação ao tema da 

mobilidade e da importância do planejamento participativo para a sociedade seguida da 

consulta propriamente dita; 

2. Pesquisas de campo e levantamento de dados – trabalho técnico de coleta de 

informações essenciais para a elaboração de um diagnóstico da situação da mobilidade 

no município;  

3. Diagnóstico – leitura técnica e compilação das informações coletadas em campo e nas 

consultas públicas, para identificar as deficiências, demandas e potencialidades da 

mobilidade no município; 

4. Propostas – elaboração de soluções técnicas, em forma de políticas públicas ou 

intervenções físicas para os elementos detectados no diagnóstico, considerando 

legislação relacionada, como o Plano Diretor Municipal;  

5. Audiência pública – exposição para a sociedade das propostas elaboradas, submetendo-

as a uma análise e confirmação do alinhamento do conteúdo das mesmas com o 

interesse comum;  

6. Projeto de lei – documento final, revisado e chancelado pela sociedade, contendo um 

conjunto de metas, objetivos e ações que o município deve perseguir na elaboração de 

políticas e projetos para mobilidade nos próximos dez anos a partir da sua aprovação na 

câmara municipal. 

Após 19 meses de discussões, pesquisas e análises, o grupo técnico apresentou o relatório final 

do Plano de Mobilidade Urbana.  

Este processo, que teve na participação popular um de seus alicerces, foi dividido em dois 

momentos. Primeiramente durante o primeiro semestre de 2015 nas consultas públicas e 

posteriormente no primeiro semestre de 2016 nas audiências, momentos que proporcionaram 

aos cidadãos e entidades da região o papel fundamental de exprimir as suas observações sobre 

a mobilidade urbana e o produto final do plano.  

Temas relacionados a forma de urbanização, aos meios, sistemas e modos de transporte, 

surgiram demonstrando uma clara preocupação em criar condições para o desenvolvimento 

sustentável da região.  

É importante salientar que as propostas contidas nesse documento não se baseiam em uma 

criação puramente técnica do grupo contratado, que não houve desde o início do processo, a 

pretensão em se impor um modelo ou propostas prontas para o Plano de Mobilidade.  

Ou seja, esse plano surgiu da leitura da realidade física encontrada em sítio e sobre a 

experiência cotidiana dos seus habitantes, cabendo ao grupo técnico a função de traduzir essas 

informações ao formato das propostas contidas nesse documento. 



7 

    

Deve-se destacar também a necessidade de considerar as interações do município com os seus 

vizinhos diretos e indiretos, tendo em vista o cenário da forte dinâmica regional, onde as 

motivações dos deslocamentos não se limitam às divisas municipais. 

O Planejamento Regional  

Em março de 2014 os prefeitos gestores dos municípios que integram a AMFRI decidiram 

contratar seus respectivos planos de mobilidade urbana, parte em função dos prazos 

estabelecidos pelo Ministério das Cidades (exigência feita aos municípios acima de 20.000 

habitantes ou que fizessem parte das regiões metropolitanas, como parte do que estabeleceu a 

Lei 12.587/2012 que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).  

A partir da entrada em vigor da Lei o Ministério das Cidades estabeleceu o prazo de 31 de abril 

de 2015 como limitador aos municípios disporem, ou estarem e fase de elaboração, de seus 

respectivos planos de mobilidade, sob pena de não acessarem recursos federais destinados a 

esta finalidade. O prazo foi flexibilizado e neste momento está em debate na Câmara de 

Deputados. 

Para além da exigência legal, percebeu-se que o nível de conurbação e inter-relação entre os 

municípios da AMFRI, do ponto de vista da mobilidade de pessoas e bens, necessitava de uma 

avaliação mais ampla, além de uma estratégia unicamente local, percebendo que os planos 

municipais deveriam estabelecer algumas linhas estratégicas voltadas a mobilidade regional, 

pois várias análises demonstraram que é necessário pensar regionalmente os deslocamentos 

diários e estabelecer níveis de integração para ampliar e melhorar os deslocamentos de forma 

planejada. 

Estas conclusões iniciais estão relacionadas com uma visão clara do futuro despertada pelos 

gestores municipais e desejado para esta grande região do Sul do país composta pelos 

municípios da Foz do Rio Itajaí.  

Assim, outras ações se sucederam, dentre elas o estabelecimento de um projeto regional 

integrado voltado à inovação, o INOVAMFRI, que deverá detalhar outras etapas do próprio plano 

de mobilidade regional. 

No contexto municipal, o foco do PlanMob tem um horizonte de 10 anos, ou seja, a partir do seu 

início efetivo em 2015, foram estabelecidas estratégias de curto e médio prazos até 2025. No 

contexto metropolitano em função de suas complexidades, as ações necessitam de horizontes 

mais elásticos, de curto médio e longo prazos, tendo como limite 2040. Este é um ajuste de 

tempo para o estabelecimento de um "foco” sobre o futuro da região. 

No contexto mais amplo, não se pode apenas pensar em equacionar deslocamentos urbanos 

nos municípios isoladamente, pois as relações de deslocamento estão cada vez mais definidas 

pelo nível de conturbação e dependências. É necessário construir um arranjo de estratégias que 

visem uma economia competitiva, atraente, interdependentes e responsável para toda a região 

sob pena de gerar significativas deseconomias. Só para exemplificar a importância da tomada 

de atitude regional, segundo dados de um estudo da FIRJAN, em 2014 a região acumulou 

perdas de 1,2% do PIB (aproximadamente R$ 330 milhões/ano) com os problemas gerados pela 

falta de mobilidade, e esta proporção aumenta na medida que cresce a frota e mantén-se o nível 

da oferta de infraestrutura. 

Para isto é importante fazer uma profunda investigação e análise dos ativos territoriais na região, 

onde um plano metropolitano de uso da terra e para o seu desenvolvimento deve integra-se as 

visões e “focos” locais. Para chegar lá, a PlanMob serve como alvo aos desafios territoriais de 

planejamento, transportes e ambiente. 

A AMFRI já exerce, ao nível de assistência técnica, um papel de planejamento de território, mas 

este processo não se tornou integrado a uma política de desenvolvimento metropolitano, mesmo 

que muitas das suas ações tenham uma visão regional, eles não exercem impacto regulador do 

território. 

Desde a sua criação em 1973, a AMFRI adotou vários instrumentos de planejamento nas suas 

áreas de competência, passando pelo desenvolvimento econômico, gestão de resíduos, social, 

saúde, turismo, infraestrutura e habitação etc. No entanto seu papel de assistência não lhe 

permite regular nem operar ações com objetivos metropolitanos. 

O PlanMob regional, juntamente com o INOVAMFRI, pode oferecer um formato de análises e 

estratégias para transformar o papel da AMFRI como agente de assistência passando a ser um 

agente regulador e operador, aperfeiçoando o exercício dos seus poderes e ações para 

benefício do desenvolvimento regional. 
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Figura 1: Mapa da região da AMFRI 

 

Introdução ao PlanMob Regional 

No coração demográfico e econômico da Região da Foz do Rio Itajaí (Itajaí, Navegantes, 

Camboriú, Balneário Camboriú e Ilhota) concentra-se 76% da população, 86% do emprego e do 

PIB e 77% das viagens comerciais. Somente nesta parte do território são 1,2 milhões de 

deslocamentos diários regionais são realizados nas mais diversas modais de transporte. Em 

determinados meses do ano, a população cresce e os deslocamentos duplicam, chegando 

próximos do significativo número de 3 milhões de deslocamentos comerciais diários. 

Completam e circundam o coração demográfico e geográfico desta região um importante 

território com alto valor paisagístico, histórico, turístico e cultural compreendidos por Itapema, 

Porto Belo, Penha, Balneário Piçarras e Luiz Alves, que geram outras 350 mil viagens comerciais 

diárias fora da temporada de veraneio. No entanto, estes municípios anualmente recebem 

centenas de milhares de turistas e veranistas que acabam equilibrando o universo demográfico, 

atraindo mais de 1 milhão de visitantes e quase 2 milhões de viagens comerciais diárias. 

A região tem um papel central na geração de riqueza, se destacando como o principal polo 

econômico de Santa Catarina e um dos mais importantes do Brasil, cujo PIB superou, em 2014, 

os R$ 27 bilhões, devendo chegar até o ano de 2025 a R$ 37 bilhões, elevando a riqueza da 

região 

A região abrange uma área de aproximadamente 1.515 km2, onde mais de 650 mil pessoas 

vivem, trabalham, estudam e se divertem. Nela, em determinada época do ano afluem cerca de 

2,5 milhões de turistas e veranistas atraídos pelas praias e nível de qualidade de vida. Esta 

região coincide com vários aspectos de uma típica área metropolitana, caracterizada pela 

continuidade do seu território construído e a intensidade das trocas comerciais entre a 

população dos municípios que a compõem. 

Esse universo metropolitano está sujeito uma série de deslocamentos que se concentram em 

meios motorizados individuais justificados pela alta taxa de motorização (1,66 hab/veic.). 

Diariamente são cerca de 1,55 milhões de deslocamentos comerciais destes, cerca de 958 mil 

em modos motorizados individuais, 340 mil são a pé, 140 mil utilizam modos leves como a 

bicicleta e somente 110 mil, menos de 10%, se deslocam por meio de transporte coletivo. 

Este extrato demonstra a distância que a região está dos conceitos e atitudes mais modernas 

relacionados a mobilidade urbana, gerando por consequência um expressivo passivo 

econômico, social e ambiental. 

O Pano de Fundo 

O quadro institucional para o planejamento e desenvolvimento territorial inclui quatro níveis de 

intervenção e cinco categorias de partes interessadas: a AMFRI através dos prefeitos que 

compõe o seu conselho envolveu-se num plano que não pode escapar da escala metropolitana; 

aglomerações urbanas já consolidadas e em expansão, cidades envolvidas em projetos de nível 

regional; municípios envolvidos localmente, conferências regionais e várias agências de outras 

esferas que já se encontram envolvidas em vários níveis, faltando um processo de coordenação 

e unificação de ações. Cada um deles tem suas próprias ferramentas de planejamento que 

necessitam de uma harmonização dessas ferramentas em conjunto. 

O momento favorece a possibilidade de criar uma Agencia Metropolitana para a Mobilidade para 

ser a responsável pelo planejamento e operação de uma rede de transporte público 

metropolitano. Para isso é necessário um Pacto Metropolitano pela Mobilidade Sustentável que 
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atenda interesses comuns e que desembrulhe o caos das operações de transporte coletivo e d 

logística de cargas na região. 

Acoplar uma Agência a uma instancia Internacional, incluindo o poder de atrair investimentos 

diretos nacionais e estrangeiros ao território da Foz do Rio Itajaí pode ser um intercambio 

importante para agregar conhecimento e competências. Esta organização deverá estar 

interessada em promover internacionalmente a atratividade e a competitividade organizando e 

planejando a disponibilidade e vitalidade de espaços orientados economicamente.  

A presença de organizações de planejamento e desenvolvimento que trabalham em diferentes 

áreas e em diferentes setores acentua a complexidade de governo no território metropolitano. 

É neste contexto que a estratégia do PlanMob Regional pode se viabilizar, na medida que 

proporciona a criação de ambientes para o planejamento e desenvolvimento da área 

metropolitana para melhorar a eficiência da ação governamental no território e para continuar 

as discussões sobre parcerias reforçadas entre o governo e os seus parceiros em uma rede 

municipal na metrópole. 

Quais deveriam ser nossas intenções com o futuro:  

“Construir uma economia competitiva, atraente, interdependente e responsável” 

Os pilares desta intenção se baseiam em: 

 Uma região com economia competitiva baseada na diversidade, talento e inovação. 

 Uma região atraente, com um ambiente fantástico é reforçada por uma oferta de 

qualidade; 

 Uma região competitiva com uma abordagem integrada para o transporte de pessoas e 

bens; 

 Uma região atraente reconhecida internacionalmente por seu dinamismo e abertura. 

 Uma comunidade atraente em que o ambiente é protegido e acessível; 

 Uma região de apoio que beneficia de uma parceria pluralista com os atores do 

desenvolvimento; 

 Uma região responsável que está comprometida com as preocupações dos seus 

cidadãos. 

Em 2025, a região da Foz do Rio Itajaí estará com uma população de 1 milhão de habitantes. 

Nas projeções para 2040 a estimativa chega a 1,7 milhões de habitantes posicionando 

definitivamente como uma metrópole praticamente conturbada. Em 2040, a população estará 

mais consciente da vanguarda e importância desta área metropolitana.  

Para isto há que se preparar respostas na proteção ao meio ambiente e na ocupação ordenada 

do território; suas áreas naturais, incluindo as praias e morros, devem se compatibilizar ao 

crescimento demográfico de forma eficaz; o acesso deverá estar garantido aos sítios exclusivos, 

a sua força de trabalho qualificada e produtiva, a sua estrutura diversificada e seus lugares de 

relaxamento e atividades de lazer que devem estar qualificados.  

A comunidade econômica e uma forte dinâmica ao longo dos anos sugere a implantação de 

uma rede metropolitana de faixas estratégicas para uma nova economia. O movimento de 

mercadorias terá como elemento adicional a produção local, ancorada na forte capacidade 

logística de armazenamento e distribuição. O setor portuário e aeroportuário estará estruturado 

para competir e transportar pessoas e mercadorias sob uma nova ordem de meios de transporte 

mais sustentáveis incluindo o transporte ferroviário que por tantos anos fez falta. As questões 

dimensionais e de escala darão lugar a eficiência, tecnologia e redução de impactos.  

O lugar terá espaços de caminhadas e ciclismo e apoiado o surgimento de uma rede náutica 

engenhosa que promoverá o conhecimento, a criatividade, o lazer e a cultura, preservando a 

qualidade de vida.  

Ações significativas estarão em curso em favor do desenvolvimento de várias competências 

protegendo todos os setores e estabelecendo uma série de movimentos colaborativos. A 

população irá recapturar seus espaços coletivos e surgirão as redes de educação e de negócios. 

A comunidade se distinguirá pela sua alta vitalidade econômica combinada com a valorização 

de resíduos, a qualidade do ar, águas e a redistribuição da riqueza. Estes elementos serão 

determinantes na contribuição para a qualidade de vida de uma população saudável e com 

equidade social.  

Em 2040, a comunidade será reconhecida internacionalmente como um dos principais centros 

intermodais e de dinamismo econômico, multimodal, cultural, o seu carácter festivo, seu amor 

pela vida e tendo a inovação, a logística e a receptividade as suas marcas registradas. 
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Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino 

Para suplementar e enriquecer a base de dados para o diagnóstico, foi realizada em todos os 

municípios da AMFRI, uma Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino entre outubro e dezembro 

de 2014. 

Objetivando levantar o volume e as características dos deslocamentos realizados pela 

população em suas atividades diárias, essa pesquisa visou estabelecer relações quantitativas 

entre as viagens realizadas e diversas outras variáveis, como as características 

socioeconômicas, aspectos físicos e urbanos da ocupação, de forma a estabelecer projeções 

futuras para os desejos de deslocamentos da população e alterações no sistema de mobilidade 

urbana. 

Os pesquisadores realizaram 8.500 (oito mil e quinhentas) entrevistas, com margem de erro 

máxima de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% 

(noventa e cinco por cento). 

Tabela 1: Domicílios pesquisados por localidades 

LOCALIDADE QUANTIDADE (DOMICÍLIOS) % 

Balneário Piçarras 788 9,62% 

Bombinhas 773 9,44% 

Camboriú 805 9,83% 

Ilhota 753 9,20% 

Itajaí 1.117 13,64% 

Itapema 808 9,87% 

Luiz Alves 687 8,39% 

Navegantes 805 9,83% 

Penha 786 9,60% 

Porto Belo 867 10,59% 

TOTAL GERAL 8.189 100,00% 

 

O Processo Participativo 

Como parte do desenvolvimento da proposta do PlanMob Regional, foi solicitada a contribuição 

dos setores sociais e governamentais. O PlanMob, numa primeira etapa foi objeto de mais de 

20 consultas públicas nos 10 municípios e, posteriormente de audiências públicas para 

apresentação das proposições nos 10 municípios da região a fim de colher opiniões sobre as 

mudanças e esclarecimentos das estratégias apresentadas a eles no PlanMob. 

O PlanMob foi um extenso processo de consulta pública pela Consultoria, iniciando por uma 

pesquisa domiciliar que atingiu mais de 8.189 domicílios abrangendo um universo que 

representam cerca de 32 mil pessoas além de uma centena de entidades. 

Este processo que iniciou em outubro de 2014 estendendo-se até maio de 2015, numa primeira 

etapa e, posteriormente ampliada no início de 2016 com as audiências públicas teve um total de 

750 participantes e cerca de 1.700 proposições que foram recebidas e analisadas pela 

Consultoria.  

Pessoas de todas as esferas da sociedade civil participaram das audiências públicas: grupos 

locais, representantes de setores socioeconômicos, saúde, meio ambiente, sindicatos, câmaras 

de comércio e indústria, operadores de transportes apresentaram formal e informalmente 

propostas. 

Os conceitos e propostas aqui elencados e apresentados devem ser explorados pelos 

municípios para que sejam aprofundados e colocados em prática. O PlanMob Regional 

estabelece diretrizes, metas, critérios e propostas para garantir a desejada competitividade e 

atratividade no desenvolvimento e desenvolvimento sustentável do território metropolitano. 

O documento está dividido em quatro ações especificas: 

I. A primeira parte fornece o pano de fundo em que o PlanMob venha a ser um documento 

que auxilie a competitividade e atratividade aplicada ao ordenamento do território, 

desenvolvimento sustentável e questões de planejamento; 

II. A segunda parte apresenta as direções, objetivos e critérios para a gestão e 

desenvolvimento da mobilidade; 

III. A parte apresenta os diferentes mecanismos de coordenação para garantir a 

implementação do PlanMob; 

IV. A quarta parte apresenta a abordagem proposta para o acompanhamento do PlanMob.  
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1 Leitura Socioespacial 

1.1 Localização da Região 

A região da AMFRI se encontra na foz do Rio Itajaí Açu, ligada por eixos nacionais e estaduais 

sendo o mais importante, a BR-101, sendo servida ainda pela BR-470, ligação com todo o Oeste 

Catarinense e a região de Blumenau, e a SC-486, com Brusque. Possui uma área geográfica 

de 1.515,95 km².  

Os municípios que compõe a AMFRI são Balneário Piçarras, Penha, navegantes, Luiz Alves, 

Itajaí, Ilhota, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Faz parte ainda dos municípios da 

Foz do Rio Itajaí Balneário Camboriú que não se encontra associado a AMFRI. 

A região compreende equipamentos importantes como o Aeroporto Internacional Ministro Victor 

Konder localizado em Navegantes e o Complexo Portuário do Itajaí, destacando-se 2 terminais, 

o Porto de Itajaí e a Portonave em Navegantes. 

Figura 2: Localização de Santa Catarina, AMFRI 

 

 

 

1.2 Geografia  

O clima da região é úmido no inverno e seco no verão. As temperaturas podem chegar aos 

quarenta graus centígrados no verão (temperatura registrada em 2009) e no inverno, podem 

chegar a quatro graus. A média anual é de 20°C. 

O Rio Itajaí-Açu é considerado o rio mais importante do Vale do Itajaí. Seus maiores afluentes 

são o Rio Itajaí do Norte pela margem esquerda, o Rio Benedito e Rio Luís Alves em Ilhota, pela 

margem direita, além de receber água do principal afluente, o Rio Itajaí-Mirim. 

Com relevo predominantemente plano na bacia sedimentar e morros localizados, o bioma é 

composto por Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Mangue/Restinga e Floresta 

Estacional Decidual. A Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica caracteriza-se pela 

grande variedade de espécies, formando vegetações densas e exuberantes, que atingem altura 

superior a 30 metros. 

Figura 3: Geomorfologia, AMFRI 

 

1.3 População 

Entre 2010 e 2015, a população da região da Foz do Rio Itajaí passou de 555.863 para 649.898 

habitantes, resultando em um aumento de 17 % em um intervalo de 5 anos.  
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A alta concentração de moradores em áreas urbanas indica um índice de urbanização de 94% 

caracterizando uma região com uma elevada conturbação e densidade média. Itajaí é a cidade 

polo que concentra 31,5 % de toda a população.  

Figura 4: População – IBGE e Estatísticas 

 

1.3.1 Tendências 

De acordo com estimativas a população da região deve crescer cerca de 18%% nos próximos 

dez anos, a partir de 2015. 

 Cerca de 222.892 habitantes deverão ser somados à população da AMFRI nos próximos 

dez anos, atingindo 744.635 habitantes em 2025; 

 Na região da Foz do Rio Itajaí, a população deverá crescer cerca de 276.217 habitantes 

chegando a 926.115 habitantes. 

O crescimento da população nos próximos anos, resultante do efeito migratório, poderá ser 

determinado pela situação econômica do país, de fatores relacionados ao controle da 

urbanização e ao valor da terra no município.  

Tendo em vista um crescimento populacional majoritariamente migratório, a pirâmide etária da 

população do município expõe uma tendência de envelhecimento nos próximos anos, que 

somado ao aumento da expectativa de vida, gera a necessidade de pensar o sistema de 

mobilidade adaptado a uma população com necessidades específicas, apesar dos expressivos 

ganhos em qualidade de vida nos últimos anos.  

1.4 Economia 

Em 2013 o PIB da região município foi de R$ 25.469.386.099,00. Já em relação ao PIB Per 

Capita – quando o Produto Interno Bruto é dividido pelo número de habitantes apresentou uma 

média de R$ 42.500,00.  

Hoje a região se destaca como o mais importante polo econômico do estado de Santa Catarina 

com grande diversificação de atividades 

Este cenário é resultado de inúmeros fatores, como a localização geográfica estratégica da 

cidade no estado e na Região Sul do Brasil, a infraestrutura que garante ligações da região com 

o mundo por mar, terra e ar e à diversificação e ampliação de empresas que se instalaram nesta 

região nos últimos anos, especialmente no segmento de logística, serviços e construção civil.  

Outro fator importante é a movimentação de exportações e importações geradas a partir do 

complexo portuário do Itajaí, o segundo maior do país em volume de carga transportada. 

Na última década, de 2000 a 2010, houve um aumento da População Economicamente Ativa – 

PEA que, segundo o IBGE, é a parcela da população composta por pessoas de 10 a 65 anos 

de idade, inseridas no mercado de trabalho ou que, de certa forma, estão procurando se inserir 

para exercer algum tipo de atividade. Isto significa, portanto, que mais pessoas estão 

trabalhando ou possuindo rendimento, aumentando o seu poder de compra. 

1.5 Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) – Dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí 

variam de 0,845 a 0,726 mostrando que ainda persistem desigualdades e necessidade de 

complementação de infraestruturas especialmente no saneamento básico.  

População 2010 População 2015 % População 2020 População 2025

BALNEÁRIO PIÇARRAS 17.078                  20.617                 21% 25.565                 31.701               

BOMBINHAS 14.293                  17.477                 22% 21.497                 26.441               

CAMBORIÚ 62.361                  74.434                 19% 91.554                 112.611             

ILHOTA 12.355                  13.493                 9% 14.572                 15.738               

ITAJAÍ 183.730                205.271               12% 236.062               271.471             

ITAPEMA 45.797                  57.089                 25% 71.932                 90.634               

LUIZ ALVES 10.380                  11.908                 15% 13.456                 15.205               

NAVEGANTES 60.556                  72.772                 20% 90.237                 111.894             

PENHA 25.141                  29.493                 17% 35.097                 41.765               

PORTO BELO 16.083                  19.189                 19% 22.835                 27.174               

TOTAL AMFRI 447.774               521.743              17% 622.807              744.635            

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 108.089                128.155               19% 152.504               181.480             

TOTAL FOZ DO RIO ITAJAÍ 555.863               649.898              17% 775.311              926.115            

População - IBGE População - Estimativa
Cidade
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Figura 5: Dados Regionais  IDH-2010 

 

 

Figura 6: Gráfico IDH 

 

Figura 7: Gráfico IDH (2) 

 

1.6 Aspectos Regionais 

A AMFRI está inserida na Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, instituída pela Lei Estadual 

nº 495/10, que possui também em sua composição os municípios de Balneário Piçarras, Porto 

Belo, Navegantes, Penha, Bombinhas, Camboriú, Balneário Camboriú e Itapema. Nesse 

contexto, o município se enquadra nas atribuições do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 

13.089/15), que dotou as cidades integrantes de regiões metropolitanas de suporte legal para 

planejar e executar ações públicas entre municípios com interesses comuns.  

Considerando a integração territorial e a dinâmica existente entre esses municípios, o 

aglomerado urbano da região pode ser interpretado, em um cenário imaginário, como bairros de 

uma única grande cidade. 

A região concentra grandes estruturas logísticas e um dos maiores e mais eficientes complexos 

portuários do Brasil para movimentação de cargas de exportação e importação do Brasil.  

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (*) 0,845     

ITAPEMA 0,796     

ITAJAÍ 0,795     

BOMBINHAS 0,781     

PORTO BELO 0,760     

BALNEÁRIO PIÇARRAS 0,756     

PENHA 0,743     

ILHOTA 0,738     

LUIZ ALVES 0,737     

NAVEGANTES 0,736     

CAMBORIÚ 0,726     

(*) Não faz parte da AMFRI

Cidade IDH
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Figura 8: Complexo portuário de Navegantes 

 

Além disto um aeroporto internacional localizado em Navegantes que movimentou, em 2015, 

considerando embarques e desembarques 1,5 milhões de passageiros. 

Figura 9: Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder  

 

O mercado imobiliário é outro setor da economia com grande destaque no PIB, em especial nos 

e municípios litorâneos com vocação turística sazonal, em uma combinação heterogênea de 

vocações, gerando e atraindo viagens por diversos motivos. 

Figura 10: Setor imobiliário da região 

 

O principal eixo de ligação, quando não único, entre os municípios, e também maior indutor do 

crescimento nas últimas décadas, a partir da sua duplicação, a BR-101 é atualmente elemento 

fundamental na dinâmica regional. 

Figura 11: Principal eixo de ligação - BR 101 

 

A rodovia, que é a principal infraestrutura viária do sul do país, recebe nessa região, somando-

se ao seu fluxo original, grande parte das viagens interurbanas dos municípios, ganhando 

características de estrada regional, ou avenida urbana, em função da sua utilização e também 

da ocupação de solo lindeiro.  
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A distribuição não equilibrada de serviços, empregos e equipamentos no território da região, 

onde as cidades possuem matrizes econômicas especificas, porém conexas, reforça a visão de 

unidade desse aglomerado urbano. 

Figura 12: Potencial turístico da região 

 

Considerando que as viagens entre os locais de moradia, trabalho, estudo, prestação de 

serviços públicos e privados não se restringem as divisas municipais, geram-se a necessidade 

de enormes deslocamentos cotidianos, condicionados a infraestrutura existente em um cenário 

geográfico marcado por montanhas, rios e o Oceano Atlântico.  
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2 Diagnóstico 

2.1 Distribuição Modal 

Os dados da Pesquisa de Origem-Destino Domiciliar de 2014 e as informações colhidas em 

outras fontes secundárias, dentre as quais as pesquisas de tráfego da Autopista Litoral indicam 

uma grande alteração nos padrões de deslocamento na região em comparação com os 

resultados de informações colhidas em 2002 quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí que considerou os deslocamentos urbanos e 

regionais. 

A região da foz do Rio Itajaí experimentou um crescimento populacional de 41%, entre 2000 e 

2010, e de 65% entre 2000 e 2015. Enquanto o número de viagens, entre 2002 e 2012, 

considerando-se todos os modos, apresentou um crescimento de 67%, associado 

principalmente à melhoria das condições econômicas (aumento de renda e redução do 

desemprego). 

Figura 13: Participação Modal da Região – 2002 

 

Para fins de análise preliminar dos dados de divisão modal, foram considerados os seguintes 

modos agregados de transporte: a pé (exclusivamente a pé); bicicleta (deslocamentos 

combinados a pé e bicicleta, ou exclusivamente bicicleta); transporte individual motorizado 

(automóvel, seja na condição de condutor ou passageiro, além de moto e táxi); transporte 

coletivo (ônibus, transporte escolar e transporte fretado); outros (caminhão, e outros). 

Considerando-se essa divisão, observou-se que a maior parcela dos deslocamentos diários é 

feita pelos modos individuais motorizados e não motorizados, representando uma inversão 

relativamente expressiva da divisão modal em relação a 2002. O crescimento do percentual das 

viagens em transporte individual é expressivo, com o automóvel passando de 19,6% (1995) para 

32,6% (2012) e a moto saindo de 0,9% (1995) para 4,0% (2012), sendo o modo com maior 

crescimento, mantendo uma proporção similar ao crescimento das frotas correspondentes. 

Figura 14: Divisão Modal da região – 2002 

 

O modo a pé teve variação para baixo e recuperação em 2012, mas seus números devem ser 

analisados com cuidado, pois as metodologias de apuração se alteraram com os métodos de 

pesquisa que se especializam. Os demais modos, apesar de não diminuírem em valores 

absolutos, perdem percentuais em relação ao total de viagens. 

Os dados da Pesquisa de Origem-Destino Domiciliar de 2014 e as informações colhidas em 

outras fontes secundárias, dentre as quais as pesquisas de tráfego da Autopista Litoral indicam 

uma grande alteração nos padrões de deslocamento na região em comparação com os 

resultados de informações colhidas em 2002 quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí que considerou os deslocamentos urbanos e 

regionais. 

A Pesquisa mostrou que a tendência é de ampliação dos modos motorizados e redução de 

participação significativa do modo coletivo. Houve um pequeno ganho nos modos leves (a pé e 

bicicleta) provavelmente pelos investimentos em vias cicláveis e acessibilidade.  Sem uma 

mudança na política de transportes urbanos, a tendência é ampliar a participação dos modos 

motorizados individuais. 
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Figura 15: Participação Modal da Região – 2015 

 

Figura 16: Divisão Modal da região – 2015 

 

Caso não de Origem-Destino Domiciliar de 2014 e as informações colhidas em outras fontes 

secundárias, dentre as quais as pesquisas de tráfego da Autopista Litoral indicam uma grande 

alteração nos padrões de deslocamento na região em comparação com os resultados de 

informações colhidas em 2002 quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto de Itajaí que considerou os deslocamentos urbanos e regionais. 

A BR-101 passou a ser uma via urbana e de deslocamento regional. Em determinados 

momentos a estrada assume o papel de eixo de deslocamento regional absorvendo até 50% do 

tráfego de passagem. A média dos deslocamentos regionais pendulares entre as cidades da 

região varia de 10% a 45% do total do tráfego que transita na rodovia. 

Figura 17: Eixo BR-101 e rodovias estaduais 

 

O sistema viário é a praticamente base de infraestrutura para a ocorrência de todos os 

deslocamentos da mobilidade regional, incorporando os espaços destinados para cada modo 

de transporte. 

A configuração do sistema viário, através dos seus traçados horizontal e seção transversal das 

vias, é um fator determinante, como meio de transporte, para a qualidade e o desenvolvimento 

das viagens na cidade.  

A estrutura viária regional foi concebida dentro de uma lógica de deslocamentos e se molda as 

expansões urbanas que se conectam entre os municípios. Assim, resta às rodovias 

intermunicipais (estaduais) e nacionais (BRs) responderem por uma significativa parte da 

demanda dos deslocamentos. 

2.2 Índice de Motorização e Crescimento de Frota 

A região sofreu um grande impacto no índice de motorização, Todos os municípios apresentam 

índices superiores à média nacional e refletem a política equivocada e contrária as lógicas de 

deslocamento para a mobilidade urbana. 

Desse total acrescido à frota, o segmento de veículos particulares de passeio teve a maior 

expressão, respondendo por 45% do crescimento.  

57,90%

36,68%

5,42%
PARTIÇÃO MODAL - REGIÃO AMFRI - 2015

TRANSPORTE MOTORIZADO

TRANSPORTE NÃO
MOTORIZADO
TRANSPORTE COLETIVO
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2.3 Cicloviário 

Em todo o mundo, a bicicleta é reconhecida como símbolo mundial do transporte sustentável. 

São diversos os países que usufruem deste modal em suas cidades, das quais hoje, têm o 

reconhecimento pleno do retorno que o planejamento urbano sustentável, voltado à valorização 

de modais alternativos aplicado décadas atrás, agrega em qualidade de vida para sua 

população. Exemplo disso são as cidades europeias de Copenhagen, na Dinamarca e 

Amsterdã, na Holanda, em que aproximadamente 1/4 dos deslocamentos ocorrem com 

bicicletas.  

No Brasil, foi a partir da década de 70, com a crise do petróleo e a busca de melhores condições 

físicas, que a bicicleta foi reconhecida como modo de transporte viável transformando-a em um 

meio de inclusão social. Desde então, é visível o crescimento do debate e estimulo à sua 

utilização, além do crescente número de usuários que vem aderindo este modal como alternativa 

de transporte diário. 

Segundo a ABRACICLO (Associação Brasileira de Fabricantes de Bicicletas), até o ano de 2004, 

o Brasil possuía a sexta maior frota de bicicletas no mundo, ficando atrás apenas de países 

como EUA, Japão, Alemanha, Índia e China. Atualmente, o Brasil é o 3º maior produtor e 5º 

maior mercado consumidor do mundo, responsável pelo consumo de 4% da produção mundial 

de bicicletas. 

O Ministério das Cidades, em seu documento Caderno de Referência para Elaboração de: Plano 

de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, afirma que independente das pesquisas, no Brasil até 

2007 (ano de publicação), o modal a pé e a bicicleta, dividiam a maioria dos deslocamentos nos 

pequenos centros urbanos (cidades com população inferior a 50 mil habitantes), representantes 

de aproximadamente 90% do total das cidades brasileiras. É, portanto, classificado como o 

veículo individual mais utilizado no Brasil. Nas grandes e médias cidades, a diferença está nas 

distancias a serem percorridas pelos cidadãos, frequentemente maiores, e também na 

disponibilidade de um sistema de transporte coletivo, que mesmo carente de qualidade, atrai 

usuários potenciais das bicicletas. Na maioria desses casos, a utilização das bicicletas como 

modo de transporte se tornam restritas as periferias, ou apenas servindo como equipamentos 

de esporte e lazer, não desempenhando para a divisão modal da cidade o seu grande potencial.  

Em termos de potencial, a bicicleta pode ser conduzida pela grande maioria das pessoas, de 

diversas faixas etárias, além da flexibilidade para circular e estacionar, em razão da economia 

de espaço físico necessário. Conta também a seu favor a capacidade de deslocamento em 

distância e velocidade superior à do pedestre, podendo se equiparar ou superar a de um 

automóvel em condições de tráfego pesado, porém sem a emissão de poluentes e com um custo 

financeiro consideravelmente inferior para aquisição e manutenção. 

Figura 18: Comparativo entre distância percorrida por tempo em cada modal 

 

Fonte: Comunidade Europeia, 2000. 

Na região da AMFRI, pode ser verificada uma defasagem entre as infraestruturas disponíveis 

para os deslocamentos com bicicleta (ciclovias, ciclofaixas e paraciclos) e o seu número de 

usuários. Os dados da Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino constataram que mais usuários 

não aderem a utilização da bicicleta como alternativa diária de transporte devido à falta de 

segurança no trânsito.  

Sendo o objetivo alcançar uma mobilidade sustentável, considerando o papel que a bicicleta 

exerce nos deslocamentos urbanos, e em alguns casos, interurbanos, é fundamental tratarmos 

com seriedade e coerência, a aplicação de conceitos que reduzam o custo dos deslocamentos 

da população e da degradação ambiental ocasionada pelo atual modelo de mobilidade urbana, 

favorecido pelo potencial da região da Foz do Rio Itajaí, onde as áreas urbanas são 

predominantemente planas. 

2.3.1 Transporte Público Coletivo 

Quando se fala em transporte público coletivo devem ser destacados dois aspectos muito 

importantes. Primeiro, o aspecto social, como alternativa mais acessível financeiramente para a 

grande parte da população, e o aspecto democrático, como única alternativa disponível, quando 

existente, para vencer distâncias maiores não compatíveis com deslocamentos não 

motorizados.  



21 

    

Dessa forma, a estruturação e a oferta adequada do transporte coletivo é um dos grandes 

desafios enfrentados nas cidades brasileiras, sendo um dos principais caminhos para reduzir as 

segregações territoriais, problemas de congestionamento, poluição, acidentes e principalmente, 

para a otimização da mobilidade urbana, ponto crucial no processo de desenvolvimento 

econômico e social das cidades.  

Para obter qualidade global no sistema de transporte público é fundamental que todos os atores, 

direta ou indiretamente envolvidos, estejam com os objetivos bem definidos, alinhados e 

conheçam seus direitos e obrigações. Para o governo, o principal objetivo é propiciar um 

transporte coletivo urbano de qualidade, a um custo compatível com a renda dos usuários, 

atendendo os maiores interesses da população a fim de motivar a fidelidade do usuário ao 

sistema. Para o usuário, o principal objetivo, e também direito, é poder usufruir de um sistema 

de transporte público de qualidade com custo compatível com o serviço ofertado, oferecendo 

acesso universal ao território da cidade.  É necessário considerar durante a concepção e 

operação, o passageiro como um cliente do sistema, nesse sentido os operadores devem 

garantir a continuidade do serviço, por tempo compatível com o investimento realizado e/ou 

firmado em contrato, permanente disposição de melhorar a qualidade e eficiência, manutenção 

do controle da qualidade em todas as ações, bem como promover a contínua capacitação dos 

seus funcionários.  

O sistema de transporte coletivo na região da AMFRI é operado basicamente por empresas que 

estão sob a jurisdição e concessão estadual – DETER e as informações são muito esparsas. As 

linhas operadas são pendulares nos horários de pico e correspondem a menos de 5% dos 

deslocamentos.  

2.3.2 Rede de Transporte Coletivo 

Não existe rede de transporte coletivo regional. O transporte coletivo de ônibus intermunicipal é 

operado por empresas sob a concessão do estado e não seguem qualquer planejamento ou 

norma em que os municípios tenham interferência. Muitas delas concorrem com os poucos 

sistemas municipais e, não raramente os dois tipos de operação se misturam, especialmente 

quando um mesmo grupo operador detém o transporte municipal e intermunicipal. Não existe 

qualquer tipo de fiscalização ou controle. 
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3 Prognóstico 

A partir das informações levantadas na Pesquisa Domiciliar de Origem Destino e nas diversas 

outras fontes secundárias, pode-se estimar a quantidade de deslocamentos realizados por cada 

habitante diariamente. Desse modo, foi possível, através de projeções, estimar também a 

quantidade de deslocamentos diários ao longo do ano em análises que se estendem até 2025 

e também até 2040, para cada um dos modais, considerando um crescimento populacional de 

42% ao final deste período de 10 anos.  

A partir disso, foram estudados três cenários baseados sobre o crescimento previsto da 

população, para avaliar as projeções de deslocamentos:  

 O primeiro cenário projetado considera a manutenção da atual divisão modal, a partir de 

um crescimento vegetativo entre população e as proporções de participação de cada 

modal na divisão geral; 

 O segundo cenário considera a alteração da divisão modal, à proposta pelo grupo técnico, 

priorizando a utilização do modal não motorizado sobre o motorizado e do motorizado 

coletivo sobre o motorizado individual; 

 O terceiro cenário representa a simples continuidade da tendência atual, com o 

crescimento acima da média da participação dos modais motorizados individuais, 

verificado a partir da evolução do crescimento de frota nos últimos anos.  

Com as informações obtidas através da extrapolação dos dados, pode-se verificar qual a 

situação dos sistemas de mobilidade regional, caso nada seja feito para alterar as tendências 

observadas nos últimos anos. Com as informações obtidas através da extrapolação dos dados, 

pode-se verificar qual a situação dos sistemas de mobilidade urbana para a cidade, caso nada 

seja feito para alterar as tendências observadas nos últimos anos.  

 

 

 

 

 

CENÁRIO 1 

Figura 19: Participação modal – cenário 1 

 

Figura 20: Divisão modal – cenário 1 
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CENÁRIO 2 

Figura 21: Participação modal – cenário 2 

 

Figura 22: Divisão modal – cenário 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIO 3 

Figura 23: Participação modal – cenário 3 

 

Figura 24: Divisão modal – cenário 3 
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4 Estratégias 

Com a adoção do Plano de Mobilidade Urbana, a AMFRI - Associação dos Municípios da Foz 

do Rio Itajaí empreendeu a tarefa de desenvolver os Planos Municipais de Mobilidade Urbana 

dos 10 Municípios que congrega e, o embrião de um Plano Regional ou Metropolitano de 

Mobilidade, para integrar os espaços conurbados ou em processo de conurbação e as suas 

conexões com as regiões metropolitanas vizinhas.  

Criar cenários que ilustram os principais temas e princípios de um Plano de Mobilidade envolve 

um universo muito complexo de situações e temas em escalas diversas, desde as microescalas 

de comunidades tradicionais até as escalas de espaços que comportam multimodalidades em 

grandes corredores, equipamentos e infraestruturas geradoras de viagens e tráfego.  

Os cenários do Plano de Mobilidade incluem diretrizes e propostas para melhoria das principais 

vias de conexão, tais como a Linha da BR-101, da BR-470, da SC-413, da SC 102 como elos 

regionais e as extensões viárias que viabilizam conexões urbanas entre regiões de uma mesma 

cidade ou com cidades vizinhas, concretizando a integração territorial, organizando o processo 

de conurbação e os aspectos já presentes da metropolização, contemplando modos e novas 

culturas de deslocamento que viabilizem a desejada mobilidade sustentável, além de oferecer 

rotas de contemplação para exploração do turismo, para o desenvolvimento de negócios 

dedicados a multimodalidade. 

Os cenários se estruturam dentro de princípios da sustentabilidade, das recomendações do 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e de Mobilidade Urbana, da aproximação com 

modelos internacionalmente reconhecidos e de temas que aparentemente não teriam relação 

direta com a mobilidade, mas que podem ampliar a sua abrangência como a criação de um Arco 

Metropolitano que estabeleça ligações metropolitanas, mas também sirva de linha divisória para 

o planejamento do território, controle e proteção contra as cheias, reserva e conservação de 

água, conservação de energia, estabelecimento de linhas de extravasamento com 

aproveitamento do potencial hídrico destinados a navegação interior, fortalecimentos dos 

cinturões verdes que permitam implantar uma política regional para geração de alimentos 

cultivados localmente, estabelecimento de um conjunto de áreas e reservas verdes para 

proteção de mananciais, tudo de forma a reduzir as vulnerabilidades e a dependência com 

outros centros, reduzindo assim a geração de viagens.  

As alternativas passam e retratam questões de governança, a transparência, a mudança dos 

marcos regulatórios, a inserção de novas e necessárias tecnologias e o redirecionamento de 

investimentos com a participação pública e privada, que se iniciam na educação e finalizam na 

organização de estruturas, infraestruturas, equipamentos e tecnologias modais para o 

deslocamento e transporte de pessoas e bens.  

O Plano de Mobilidade não se trata apenas de criar ou indicar diretrizes para novas 

infraestruturas ou modos de deslocamento de pessoas e mercadorias, ele deve servir como um 

modelo para tornar as nossas comunidades mais habitáveis, criando e fortalecendo um senso 

de lugar em toda a nossa região 

4.1 Orientação 1 – A Mobilidade Regional para as Pessoas 

O Brasil se tornou um país urbano, 82% das pessoas vive nas cidades. Região da Foz do Rio 

Itajaí foi além desta realidade. Aqui 94% da população vive nas áreas urbanas e somente 6% 

ainda vive em áreas rurais. A busca por solução para os desafios que as cidades enfrentam e 

as discussões voltadas à sustentabilidade, a integração e inclusão territorial têm importância 

fundamental quando se verifica um nível de urbanização dissociado de uma infraestrutura 

equivalente e o resultado é que as cidades não atendem à crescente demanda por transportes 

e isto produz sérias implicações para o meio ambiente, reduz a eficiência econômica e, 

sobretudo, para a qualidade de vida das pessoas que nelas vivem. 

As manifestações relativas à qualidade dos serviços públicos e o aumento da tarifa do 

transporte, que levaram milhares de pessoas às ruas no Brasil, colocaram a mobilidade urbana 

no foco das discussões e revelaram os problemas deste setor. A falta de sistemas de transporte 

eficientes e módicos afetam a vida de milhões de pessoas, colocando-as na marginalidade 

urbana, social e econômica. O caos que se tornou a mobilidade urbana afeta diretamente a 

qualidade de vida da população e gera inúmeros impactos negativos para a saúde, para a 

economia e para o meio ambiente.  

As cidades brasileiras e a região da AMFRI vivem uma crise de mobilidade que exige uma 

urgente quebra de paradigmas. É necessário que o planejamento e gestão por parte das 

administrações públicas saiam de uma completa letargia e zona de conforto. Trata-se de reverter 

o atual modelo, focado no veículo individual, integrando a mobilidade aos instrumentos de 
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gestão urbanística, buscando a inclusão social, com foco nos princípios da sustentabilidade. Se 

isto não ocorrer, seremos menos competitivos, menos capacitados e menos atrativos. 

As políticas de investimento do governo federal, voltadas ao incentivo à aquisição de automóveis 

fez uma espécie de cultura reversa das tendências mundiais. Enquanto o mundo discute a 

redução dos impactos dos meios motorizados individuais através e uma forte atuação nas 

restrições aos deslocamentos dentro das cidades e maiores investimentos em modais leves e 

no transporte coletivo, o Brasil fez o inverso. 

Vivemos entre 2005 até hoje a euforia da aquisição do automóvel das décadas pós 2ª, guerra.  

O resultado é um absurdo acumulo de prejuízos socioambientais e consequências diretas no 

espaço das cidades.  

De 1950 a 2005, conforme dados de IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a 

mobilidade urbana no Brasil teve uma mudança de perfil, passando de essencialmente pública 

e movida à eletricidade (bondes e trens), para pública e privada e totalmente dependente de 

combustíveis fósseis. A política rodoviarista focada em automóveis e caminhões, levou ao fim e 

ao sucateamento das ferrovias urbanas e nacionais. A falta de políticas públicas e os anos 

perdidos das décadas de 80 e 90 fizeram com que o transporte público por ônibus perdesse 20 

bilhões de passageiros entre 1992 e 2005. 

A partir da Lei 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana a situação pode começar a ser revertida mediante um novo planejamento, 

novas políticas para uma mudança de paradigmas se aplicada. A lei prevê que os planos de 

mobilidade têm como objetivo principal a garantia da acessibilidade universal e integração dos 

diferentes modos, priorizando os meios não motorizados e o transporte coletivo.  

A necessidade urgente de reorientação do modelo de urbanização e de circulação das cidades 

e o investimento em novas infraestruturas é indiscutível, mas esbarra bum grande e complexo 

obstáculo, a cultura pelo automóvel. 

O Plano de Mobilidade Urbana e Regional é um instrumento da política de desenvolvimento que 

deve ser integrado a um Plano de Desenvolvimento Regional contendo diretrizes, ações e 

projetos para proporcionar o acesso amplo e democrático às oportunidades que as cidades 

oferecem, através do planejamento da infraestrutura de mobilidade.  

Alcançar condições adequadas ao deslocamento para a população e à logística de distribuição 

de bens e serviços numa região metropolitana, deve vir através de uma visão sistêmica sobre 

toda a movimentação existente, envolvendo todos os modos e os elementos que produzem a 

necessidade de deslocamentos. 

No caso da região da Foz do Rio Itajaí, a falta de um transporte regional coletivo e integrado de 

qualidade, aliado a crescente conturbação acaba gerando curtas distâncias entre as áreas 

urbanas e, as aliadas as questões culturais e mercadológicas, leva ao uso do transporte 

motorizado individual em praticamente 70% dos deslocamentos regionais. O transporte coletivo 

mal chega aos 5% de participação destes deslocamentos. A falta de infraestrutura e o “não 

planejamento” impacta nas infraestruturas rodoviárias nacionais e estaduais, transformando-as 

como vias urbanas. É o que ocorre hoje na BR 101 onde a maior parte do trecho recebe um 

impacto direto do tráfego urbano contribuindo com mais de 40% do volume de tráfego nas horas 

de pico, antecipando o envelhecimento operacional das rodovias. 

A progressiva conurbação na região da Foz do Rio Itajaí não deve estar restrita aos limites 

institucionais dos municípios. É fundamental que ocorra o planejamento em escala regional, que 

oriente a ocupação do território de forma integrada em que os investimentos e as ações 

operacionais tenham um foco na integração dos diversos municípios uma visão de 

desenvolvimentos econômico, social, cultural e proteção ao meio ambiente. 

Existem várias questões de ordem topográfica que dificultam a implantação de novas 

alternativas de ligação e conexão para a crescente demanda. Logo, é fundamental um projeto 

de mobilidade regional, mobilizando vários atores sob a forte coordenação de um ente 

metropolitano.  

A região da AMFRI suscita muitas alternativas para resolver o deslocamento de bens, serviços 

e pessoas. Da utilização do espaço ocupado por faixa ferroviária com a implantação de Veículos 

Leves sobre Trilhos (VLTs) ou trens regionais, ligando as áreas urbanas com um transporte de 

passageiros; a utilização dos rios como meio de transporte ou travessias mediante ferry boats; 

a utilização das elevações topográficas que podem servir de atalhos com meios de transporte a 

cabo (teleféricos); a utilização das faixas de domínio rodoviárias para implantar corredores 

regionais de transporte de passageiros segregadas, são apenas algumas das alternativas.  
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O PlanMob aponta alternativas escalonadas, utilizando os meios físicos e financeiros 

disponíveis sem desconsiderar a possibilidade de intervenções estruturais mais efetivas que a 

região, de fato, merece. É importante lembrar que a região exerce uma forte atração sazonal 

pelos seus predicados paisagísticos e turísticos. A possibilidade de torna-las menos sazonais e 

mais perenes pode ter num sistema de transporte moderno um forte apelo de atratividade. A 

própria integração das modais de transporte, seja tarifária ou física é um fator de grande 

vantagem e promoção. 

Um trem Regional da Foz do Rio Itajaí (utilizando a faixa de domínio da BR 101), ligando 

Balneário Piçarras até Porto Belo, passando por Penha, Navegantes, Itajaí, Camboriú e 

Balneário Camboriú e Itapema, estabelecendo conexões com Luiz Alves, Ilhota e Bombinhas 

deve aprofundar seu estudo de viabilidade, se constitui numa alternativa para atendimento a um 

universo de 40 mil viagens diárias, podendo chegar a 150 mil viagens diárias nos períodos 

sazonais de verão. Ele pode ser viabilizado por etapas utilizando incialmente modos sobre 

pneus movidos por matrizes sustentáveis, híbridas ou elétrica. Isto significaria descongestionar 

quase 35% do movimento na hora de pico da BR 101. A proposta permite ainda uma maior 

interação e integração para um novo modelo de desenvolvimento metropolitano, formando uma 

rede de centros urbanos interligados por um transporte eficiente. Os interesses comuns do 

desenvolvimento econômico e com a atividade turística, que é característica forte na economia 

da região, serão reforçados mutuamente. 

Este momento em que definir políticas de mobilidade vem por força da lei federal, os municípios 

devem trabalhar em projetos estruturadores do sistema de transportes local e regional. Esta é 

uma oportunidade de implantar políticas públicas em conjunto considerando todas as variáveis 

envolvidas na mobilidade, como acessibilidade, uso do solo, integração a outros modos e meio 

não motorizados de deslocamento.  

O PlanMob regional é de vital importância por ser uma oportunidade de resgatar o papel histórico 

do transporte ferroviário, de promover modos de transporte com diversas tecnologias que 

permitam conexões eficientes, pois eles serão inevitavelmente o mais importante veículo de 

desenvolvimento e integração, qualificando o planejamento regional. 

O PlanMob regional é uma proposta conceitual recheada de “boas intenções” que pode receber 

outras no seu processo de maturação. O pertinente para o momento é de fato repensar a 

questão mobilidade naquilo que é estratégico para a região, pois além de tratar da oferta de 

modos de deslocamento, é necessário um acordo com a grande mudança de paradigma que é 

a diretriz da legislação: a prioridade do transporte coletivo sobre o individual.  

Aqui na região da Foz do Rio Itajaí o fator cultural é o maior obstáculo à discussão e implantação 

destas políticas. Do gestor público, do segmento da construção civil, do operador logístico, do 

operador portuário, passando pelo usuário do automóvel, moto, caminhão “butuca” (caminhão 

velho que é usado para transporte de containers até os portos), todos contribuem de forma 

negativa para um tráfego nocivo, perigoso, ineficiente e caótico. Nenhum deles deseja enxergar 

o problema, eximindo-se da responsabilidade. No geral é a forte relação entre o automóvel e o 

status social, também são fortes a pressão econômica e a especulação pela ocupação do 

território sem planejamento. A falta de regulamentos de operação do sistema de logística, a alta 

taxa de motorização, a falta de um marco regulatório do transporte coletivo de passageiros e a 

inexistência de estruturas de planejamento e gestão da mobilidade urbana impedem a quebra 

dos paradigmas.  

A questão deve ser enfrentada com soluções criativas, com a inserção de um grande programa 

de informação, com o uso mais intensivo dos modos leves, como a bicicleta e da caminhada 

como opções de transporte. Humanizar as cidades cada vez mais são medidas de baixo custo 

que entrega a cidade com mais privilégio aos espaços de uso coletivo, para as pessoas, e esta 

é uma medida que gera impactos positivos e um processo de autoestima que pode ser a maior 

das alavancas nas mudanças e para a quebra dos paradigmas.  

As cidades terão planos de mobilidade e um conjunto de opções para implantar políticas que 

incentivem os meios não motorizados de deslocamento sem desconsiderar que o transporte 

individual motorizado, pois ele é uma realidade indissociável das cidades. A tarefa a ser 

enfrentada incorporada dentro de um plano ações que atenuam a participação do automóvel 

nas modais de deslocamento.  

O PlanMob da AMFRI é um grande desafio que os municípios precisam enfrentar e, sem dúvida, 

a grande decisão a tomar é como implantá-la. 

4.2 Orientação 2 – A Logística de Cargas 

No Brasil não é comum projetos ou planos para logística de cargas urbanas ou mesmo 

metropolitanas. Não é diferente para a região a Foz do Rio Itajaí que está no principal 

entroncamento rodoviário da Santa Catarina e um dos mais densos do país. A ratificação do 
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Protocolo de Quioto pelo governo brasileiro e sua vigência a partir de 2005, aliado à nova Política 

Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (PNMUS), esse tema ganha visibilidade e força nas 

discussões das possíveis soluções de mobilidade urbana sustentável.  

A realidade da logística da carga urbana no Brasil é um tema que necessita muita pesquisa e 

um grande esforço para viabilizar soluções. Face a pouca disponibilidade de dados e de 

estudos o PlanMob tratou do assunto com um tema central e utilizou-se de métodos hipotético-

dedutivos seguindo uma estratégia desenvolvida pelo projeto europeu BESTUFS voltado para 

questões semelhantes na Europa.  

Através da elaboração de uma matriz (MIRCU – Matriz Investigativa da Realidade da Carga 

Urbana) e alguns documentos pesquisou-se os conceitos, cenário atual e ideal, estratégias, 

projetos e soluções de carga urbana e metropolitana desenvolvidos em algumas metrópoles do 

Brasil e da Europa.  

É sabido que os conceitos do transporte de carga urbana e metropolitana no Brasil se formam 

a partir do estágio de urbanização que as cidades se encontram e os projetos são desenvolvidos 

sem nenhum controle dos resultados obtidos com a sua implantação. Através da pesquisa foi 

possível identificar que o conceito de mobilidade urbana no Brasil pouco contempla as atividades 

de carga urbana.  

Isso apenas demonstra que é difícil estabelecer práticas e regulamentos que estejam atreladas 

a alguma inexistente prática de política nacional de mobilidade urbana sustentável, uma vez que 

cada cidade possui um conceito diferente tanto de mobilidade urbana quanto do transporte de 

carga e até mesmo do que é a carga urbana.  

A “pouca administração e planejamento” da carga urbana e metropolitana compromete a 

implementação da técnica de City Logistics que prevê um correto planejamento das atividades 

que irão ocorrer no centro das cidades. 

O “City Logistics” é um conceito que surgiu ainda na década de 1990 na Dinamarca. Naquela 

altura, duas grandes empresas de distribuição e coleta de mercadorias se uniram para 

desenvolver soluções e sugestões ao poder público local, que englobassem não apenas o 

transporte de cargas, de seu interesse, mas também o trânsito de pessoas e até a organização 

do transporte público. 

Sob a definição do “City Logistics”, empresas de carga passam a considerar não apenas a 

demanda e o volume de tráfego de cargas, mas também de pessoas – mesmo porque a 

mobilidade da população afeta de forma decisiva não apenas o trânsito, mas também o cliente 

que costuma receber as cargas transportadas por distribuidoras. 

Os pilares do “City Logistics” se baseiam em três pilares para definir novos métodos e propostas 

de circulação de mercadorias e pessoas: sustentabilidade, mobilidade e qualidade de vida. 

4.2.1 Alternativas para a Logística de Carga Urbana 

Ao mesmo tempo em que os padrões do consumidor mudam e as transformações na área de 

tecnologia causam mudanças profundas em vários setores, também cresce a pressão da 

comunidade e de grupos ligados ao meio ambiente, no intuito de minimizar os impactos 

negativos das atividades de carga, cada vez mais intensas (HOLGUÍN-VERAS e THORSON, 

2003 e DUTRA, 2004). Holguín-Veras e Thorson (2003) dizem que os sistemas de transporte 

de carga do século XXI deverão cobrir uma área geográfica maior, atender às necessidades e 

expectativas dos usuários, reduzir as externalidades de segurança, saúde e meio ambiente 

associada à movimentação dos caminhões e fazer tudo isso em um contexto onde a circulação 

de veículos de carga nos centros urbanos se tornará mais difícil e cara. Conforme afirmam os 

autores, o sistema de transporte de carga deverá fazer mais com menos. 

Como o setor público tem interesse direto no desenvolvimento econômico da cidade, ele tem 

que dar condições para que os bens e serviços circulem dentro da área urbana e metropolitana. 

Além de implementar medidas para a produção e manutenção das redes urbanas de transporte 

e tráfego, cabe ao governo utilizar dos instrumentos de controle do uso do solo, no sentido de 

localizar atividades geradoras de cargas (terminais de cargas, indústrias, comércio), definir os 

acessos urbanos, a provisão de facilidades para o transporte de cargas, os mecanismos 

necessários para a logística de distribuição, e para   a   segurança (MINISTÉRIO   DAS  

CIDADES, 2006).    

Há, ainda, toda a regulamentação do setor de transportes relativa à compatibilização desta 

atividade com as demais atividades e usos urbanos, tamanho e peso dos veículos, os níveis de 

segurança, de ruídos, de emissão de poluentes, a frequência do transporte, horários e locais de 

cargas e descargas. Essas medidas devem ser utilizadas levando-se em consideração os custos 

gerados pela aplicação de cada uma delas para que não se tornem contraproducentes ou 
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prejudiciais à economia, uma vez que esses custos serão repassados às mercadorias 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006). 

I. O conceito de City Logistics veio fomentar o desenvolvimento ou adaptação de diversos 

modelos, com o objetivo de quantificar e analisar as iniciativas adotadas no âmbito deste 

conceito (TANIGUCHI et. al., 2003a):  

II. Modelos de atribuição de rotas e horários: permitem a minimização dos custos totais de 

distribuição, através da otimização das rotas e dos veículos utilizados, permitindo também 

aferir os custos e os níveis de serviço oferecidos ao expedidor e ao recebedor; 

III. Modelos de simulação dinâmica de fluxos: possibilitam a representação dos movimentos 

individuais dos veículos de mercadorias, assim como a interação destes com os demais 

veículos existentes nas infraestruturas. Possuem a capacidade de prever situações de 

congestionamento, e são particularmente úteis na investigação de práticas de City 

Logistics, quando aplicadas a grandes regiões urbanas; 

IV. Modelos para localização de terminais logísticos: que procuram determinar a localização 

ideal dos terminais logísticos no interior das regiões urbanas. A infra- estrutura existente, 

os seus níveis de congestionamento e o nível de utilização esperado para o terminal são 

os dados de entrada deste tipo de modelos; 

V. Modelos de simulação: sua aplicação tem estado restrita a regiões urbanas de grandes 

dimensões, com elevado número de veículos; possuem o potencial de analisar os 

benefícios associados à implementação de tecnologias de informação; 

VI. Modelos de sistemas de agentes múltiplos: Consideram os agentes como sendo flexíveis 

e autônomos, e com a capacidade de se adaptarem aos ambientes nos quais estão 

inseridos e às reações dos outros agentes; 

VII. Modelagem de redes (de oferta, de procura e de impacto): Os modelos de oferta permitem 

inferir o nível de serviço baseado nas características da rede e na procura. Os modelos 

de procura permitem inferir a procura dos movimentos com base nas características da 

indústria, habitação e infraestrutura. Os modelos de impacto permitem inferir os efeitos 

da aplicação de soluções integradas no conceito City Logistics. Usualmente, estes três 

tipos de modelos são integrados, obtendo-se um modelo único. 

4.2.2 A Realidade da Foz do Rio Itajaí para a Logística de Cargas 

A situação atual da carga urbana e metropolitana da região da Foz do Rio Itajaí está muito 

distante das exigências estratégicas para a implementação efetiva do conceito de City Logistics.  

Em geral o que ocorre na região é um completo desconhecimento e despreparo para tratar esta 

questão e se algumas ações se colocam em prática elas buscam resolver as externalidades 

negativas geradas por escolhas pontuais. A ênfase fica toda concentrada em soluções para o 

transporte individual. 

As questões envolvem não apenas soluções de logística para cargas urbanas, devem tratar da 

logística de cargas portuárias, aeroportuárias, regionais e de passagem. O universo de 

situações e movimentos é muito amplo e deve passar por uma completa reorganização. 

Entre as medidas estruturais que devem ser preparadas, estão a definição de áreas destinadas 

a armazenagem e triagem de cargas urbanas, estrategicamente localizadas, permitindo o 

fracionamento e a utilização de veículos de menor porte (VUCs) na inserção das áreas urbanas 

mais densas passando pela micro distribuição como forma de reduzir o impacto e áreas urbanas 

mais densas ou que sejam tratadas como áreas de tráfego calmo. 

A regulamentação necessita de planejar volumes, tipologias e horários para evitar a 

superposição de tráfegos em horas de pico do deslocamento de pessoas. 

As cargas portuárias e aeroportuárias, que tem fluxos pendulares mais regulares, são passíveis 

de planejamento e devem ser estruturadas sob Plataforma Logísticas. 

Plataforma Logística é um conceito dado a centros logísticos que operam agregando algum valor 

ao produto. Segundo Izquierdo (1994, apud Rosa, 2005), o centro logístico é definido como “um 

conjunto de instalações e equipamentos – infraestrutura de transporte – onde se desenvolvem 

diferentes atividades relacionadas diretamente com o transporte, nacional e internacional, que 

pode ser utilizado conjuntamente por indústrias e por distribuidores, e que dispõe de uma série 

de serviços complementares colocados à disposição dos diferentes usuários – empresas de 

transporte, indústrias, armazenadores, distribuidores e agentes. No centro logístico se 

desenvolve o transbordo, a consolidação e o intercâmbio modal de mercadorias e nele as 

mercadorias podem ser armazenadas ou submeter-se a processos de transformação e 

acabamento”. 
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Uma plataforma logística é composta de três subzonas com funções especiais: 

I. Sub-Zona de serviços gerais: áreas que englobam recepção, informação, acomodação 

e alimentação, bancos, agências de viagem, áreas de estacionamento, abastecimento 

e reparos, serviços de alfândega, administração e comunicação; 

II. Sub-Zona de transportes: que agrupa infraestrutura de grandes eixos de transportes. É 

muito importante que a plataforma seja multimodal e possua terminais multimodais, 

integrando transportes rodoviário, ferroviário, marítimos e o/ou aéreo; 

III. Sub-Zona destinada aos operadores logísticos: que dá condições de prestação de 

serviços de fretamento, corretagem, assessoria comercial e aduaneira, aluguel de 

equipamentos, armazenagem, transporte e distribuição. 

 

A reorganização das estruturas logísticas na região é fundamental para manter seu nível de 

atratividade e sua posição estratégica como polo distribuidor de mercadorias a nível local, 

regional, nacional e internacional. Um desenvolvimento que responde as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder as suas próprias 

necessidades. 

Um processo de desenvolvimento que concilia a ecologia, a economia e o social, estabelecendo 

um círculo virtuoso entre estes três polos; que garanta a eficácia econômica e a proteção do 

meio ambiente, sem perder de vista as finalidades sociais que são a luta contra a pobreza, 

contra as desigualdades, contra a exclusão e a busca da equidade. 

 

4.3 Orientação 3 – Planejamento e Gestão da Mobilidade Urbana e Regional 

A evolução do universo urbano é constante. Hoje, a região da AMFRI compreende 11 cidades 

(10 associadas) com mais de 650 mil habitantes. Muito deste universo urbano já se encontra 

conturbado. No pico da temporada de veraneio, a população fixa (somando as unidades 

residenciais e de veraneio ocupadas em 90%), chega a 800 mil habitantes. Na região significa, 

25% a mais de pessoas fixas, mas em alguns municípios esta proporção acresce em 60% da 

população local. Ao longo da temporada de verão, a estimativa é que transitam na região cerca 

de 3 milhões de pessoas, entre fixas e transitórias (hospedagem). A estimativa tem como base 

de dados cálculo o consumo de água per capita. 

Se tratarmos apenas as viagens urbanas de pessoas, a pesquisa domiciliar mostrou que, em 

média, 65% delas é realizada através de veículo individual (carro ou moto). Menos de 7% 

utilizam algum sistema de transporte coletivo, o restante envolve meios não motorizados (à pé 

e bicicleta). A estimativa é de que a região da AMFRI, fora do período do verão, sejam geradas 

cerca de 1,5 milhão de deslocamentos comerciais (com alguma finalidade exceto lazer) por dia. 

Na temporada, este número sobre para 3 milhões de deslocamentos.  

Em 2025, mantendo as características atuais, teremos fora da temporada 1,7 milhões de 

viagens por dia e, na temporada, aproximadamente 4 milhões de viagens por dia. 

Outro fator que agrava a mobilidade é o tempo gasto em cada viagem. A Tabela mostra o tempo 

médio gasto (em minutos) para viagens de casa-trabalho no Brasil. Nossa região mescla 

deslocamentos não metropolitanos com típicos de região metropolitana. Parte das viagens 

urbanas casa-trabalho já ultrapassam os 30 minutos. Se considerarmos o grande número de 

viagens interurbanas, o tempo gasta se assemelha ao das regiões metropolitanas do país. 

Figura 25: Tempo gasto no deslocamento casa-trabalho por localização de moradia 
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Na alta temporada, os tempos dos deslocamentos motorizadas se elevam entre 50% a 100% 

do tempo, em média. Dispomos de uma verdadeira “bola de cristal” para avaliar o futuro local 

da mobilidade urbana em na região da AMFRI pelo fato de que na alta temporada, a população 

acresce significativamente e, mais ainda o número de viagens comerciais.  

Podemos prospectar nos dias da alta temporada de verão (dos dias atuais), como a região 

estará em 2030, nos dias normais fora da alta temporada. 

Os dados são preocupantes senão alarmantes, pois a distribuição modal mostra que o 

transporte individual motorizado tem a maior participação nas viagens, explicando a alta taxa de 

motorização na região. Dados e fatos como os que ocorrem nos dias atuais mostram que não 

haverá solução fácil caso não se estruture um planejamento e uma gestão da mobilidade, visto 

ue há uma demanda crescente de viagens, mas não existem planos, projetos nem investimentos 

em transporte urbano coletivo local e regional compatíveis com as demandas e as linhas de 

desejo já existentes. O pouco que é realizado carece de informações, dados, planejamento ou 

técnicas apropriadas. A realidade atual já demonstra que o problema da falta de mobilidade está 

apenas no início. 

Em 2020, ou seja, aqui a 4 anos, a estimativa da população para a região, mantidas as taxas de 

crescimentos médio anuais da última década, está estimada em 770 mil habitantes fixos. No 

verão esta população fixa chegará a 1 milhão de pessoas. Em 2030, a população fixa fora da 

sazonalidade deve ultrapassar a 1 milhão de habitantes e, no verão deveremos ter uma 

população fixa próxima de 1,3 milhões de pessoas. 

Em 2030, a taxa de urbanização mundial será superior a 60%. No Brasil a taxa de urbanização 

deverá estar próxima dos 92% e, na região da AMFRI, a estimativa é de que estaremos além 

dos 95% de taxa de urbanização.  

Estes elementos explicam e antecipam que haverá um grande número de viagens urbanas e 

interurbanas, cada vez mais complexas e densificadas. Ao mesmo tempo, há uma expansão 

periférica se acelerando, especialmente ao longo das malhas rodoviárias principais de acesso 

as cidades, fazendo com que outros centros estejam acelerando o processo de urbanização, de 

conturbação e de atividades econômicas menos sazonais, descentralizando o coração 

econômico hoje localizado em Itajaí e seu entorno imediato.  

Significa dizer que há um processo, já irreversível, de expansão econômica, mas de rápida 

urbanização, com taxas de ociosidade, motivadas pelo veraneio, cada menores nos municípios 

balneários. A urbanização também exerce pressão para além das áreas urbanas já 

consolidadas, ocasionando a ocupação das áreas não urbanas e sujeitas a riscos.  

Logicamente isto demanda um processo mais intenso de mobilidade geográfica dos indivíduos. 

Fenômenos que têm impacto sobre as questões da mobilidade necessitam dispor de estruturas 

de planejamento e gestão para a tomada de decisões, pois não há como retardar uma estratégia 

de planejamento e gestão compartilhada da mobilidade urbana local e regional, sob risco de 

inviabilizar novas atratividades.  

É urgente e necessário pensar diferente sobre a abordagem deste assunto, pois as decisões 

meramente locais não deixarão de ter impacto nas relações com os vizinhos próximos e também 

mais distantes, como mostrou a pesquisa domiciliar que apontou um universo de desejos de 

viagens intermunicipais significativo. Este aspecto é ainda mais relevante ao nível da logística 

de cargas, visto que as estruturas logísticas e os polos geradores e de atração de tráfego estão 

espalhados em toda a região, em maior ou menor escalas, independentemente do tamanho do 

município. 

Dispor de uma estrutura local para planejamento e gestão da mobilidade urbana é indispensável 

assim como integrá-la a uma estrutura de gestão regional, onde todos os canais de 

multimodalidade sejam considerados, permitindo às comunidades criar e otimizar a 

convergência necessária para viabilizar deslocamentos rápidos e módicos, envolvendo diversos 

modos de transporte de pessoas, a integração das modais leves, o parqueamento como modo 

de racionamento e otimização de viagens urbanas e interurbanas para o descongestionamento 

dos centros urbanos de negócios e de cargas, servindo como elemento estrutural e estruturador 

para a ampliação da competividade, qualidade de vida, dos negócios, além de estruturar uma 

rede logística regional mais lógica e compacta.  

Neste contexto e na complexidade que o tema envolve para a região, é imprescindível que a 

construção das soluções passe pela sociedade, dentro de um pacto que permita e estabeleça 

corresponsabilidades. A mobilidade tem como característica uma contradição que dificulta a 

ação e os resultados. A imobilidade aponta para o poder público a responsabilidade de resolver 

a questão numa mesma medida que a solução impacta com uma enorme resistência para 

mudança de hábitos. 
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A configuração das cidades e seu confronto de infraestruturas faz, num primeiro nível, que cada 

uma tenha escalas e tipologias de problemas muito diferentes na região. Pensar localmente é o 

ponto de partida para que resolver os problemas de mobilidade assim como, olhar regionalmente 

trará a flexibilidade da diversificação da oferta e a possibilidade do compartilhamento de 

soluções e custos para responder individualmente novas alternativas que valorizam um melhor 

fluxo no transporte urbano e metropolitano, passando da integração local para a regional, 

proporcionando facilidades de acesso e conexões multimodais aos serviços para os usuários 

finais num universo muito mais amplo. 

Porém, a mobilidade urbana não é apenas o resultado dos deslocamentos nas cidades. Os 

deslocamentos ocorrem em função de como a cidade se organiza e se desenvolve. Portanto, a 

necessidade de maior ou menor número de deslocamentos numa cidade tem estreita relação 

com a forma com que o território se organiza e se expande. Ou seja, o planejamento do 

desenvolvimento urbano é parte integrante e precípua do planejamento da mobilidade. Uma 

coisa não funciona sem a outra. 

Se no plano dos municípios que compõe a região o planejamento do desenvolvimento urbano é 

um problema pouco resolvido, visto que boa parte das cidades não contempla uma rotina de 

planejamento estruturado e integrado do território, especialmente na ótica do Estatuto das 

Cidades, é certo afirmar que a maioria sequer dispõe de um Plano Diretor atual e eficaz. No 

contexto da mobilidade, este é um “calcanhar de aquiles”. As cidades têm seu crescimento 

basicamente resolvido por códigos urbanísticos, muitos deles com uma formulação motivada 

por forças econômicas e políticas, gerando um crescimento espontâneo e desorganizado, 

baseadas unicamente em diretrizes de ocupação do território ainda modelados sobre uma 

simples tabela de índices urbanísticos. 

Qualquer que seja a definição do Plano de Mobilidade Urbana aqui emanado, ele certamente 

estará desconexo com o “não planejamento” urbano da cidade. Logo, no âmbito regional é 

necessário um esforço ainda maior para que haja uma certa conexão entre as políticas urbanas. 

4.4 Planejamento e Gestão 

No planejamento e na gestão da mobilidade urbana existem diversas relações com as políticas 

de desenvolvimento urbano. Assim, por exemplo, a necessidade de posicionar os distintos 

elementos urbanos no território deve prever suas potencialidades e vulnerabilidades assim como 

os meios para induzir uma e reprimir outras. Com a impossibilidade física de que todos estes 

elementos se encontrem no mesmo lugar, acabam sendo geradas as aglomerações  urbanas 

desprovidas de meios para sua sustentabilidade. 

Da organização espacial dos elementos urbanos resulta a importância da mobilidade urbana, 

não só de pessoas, mas também de cargas. As pessoas e cargas se movimentam porque 

existem meios e sistemas de transporte, assim como as respectivas infraestruturas. Essa 

movimentação produz um tráfego. Portanto, uma determinada organização espacial dos 

elementos urbanos, promovem inter-relações entre trânsito, transporte e usos do solo que 

produzem questões que demandam soluções de ordens diversas. 

Evidentemente, o tráfego é o resultado conjunto dos usos do solo e da capacidade do sistema 

de transporte. Qualquer variação no uso do solo repercute, inevitavelmente, nos modelos de 

tráfego. Outras inter-relações entre o transporte e o trânsito, só podem ser usufruídas pela 

população se existir modo de transporte, que, por sua vez, produz tráfego. Obtida a máxima 

capacidade de transporte correspondente à solução técnica ótima de tráfego, se, 

eventualmente, aumentar a demanda por transporte, a infraestrutura viária deverá ser 

incrementada. 

4.5 Causas e Consequências – “Círculo Vicioso” 

Pode-se descrever o “círculo vicioso” da seguinte maneira:  as políticas  públicas  não 

conseguem     deter     o     avanço     indiscriminado     da     taxa de motorização.  Por outro 

lado, o planejamento urbano adota um modelo de urbanização disperso, espraiado, em geral de 

baixa densidade onde há pouca infraestrutura, especialmente nas periferias onde se concentra 

a população de baixa renda e, pratica a verticalização (simulando uma falsa alta densidade) 

onde a infraestrutura está disponível alimentando o processo da mais valia que atende ao 

mercado especulativo imobiliário em geral conivente através de uma ineficiente fiscalização 

urbanística por parte dos órgãos municipais, o que provoca, além de tudo, assentamentos 

humanos em áreas de reserva urbanística ou, como é o caso da região, em áreas de risco.  

Os dois fatores, elevada taxa de motorização e dispersão dos usos do solo, impactam 

diretamente na ineficiência do sistema de transporte urbano, ainda remunerado na base de 

conceitos operacionais que não privilegiam a eficiência nem o usuário, no  aumento da 

quilometragem percorrida, diminuição do IPK resultando no aumento da tarifa para estabelecer 

o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e da segurança do operador. 
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Quando as taxas de motorização aumentam e o serviço de transporte público tem sua qualidade 

reduzida, os usuários pendulares, definidos como sendo os que se deslocam tanto por 

transporte privado como por transporte público, passam a usar mais frequentemente o 

transporte privado, produzindo uma queda significativa da demanda por transporte público. Este 

é o retrato fiel de Itajaí, por exemplo. 

A figura a seguir sintetiza as principais causas e consequências sobre o território, o transporte 

público e o meio ambiente, quando as referidas políticas não são convergentes ou quando são 

implementadas de forma inadequada, sem considerar os verdadeiros conceitos ou sem a 

profunda compreensão mobilidade urbana sustentável. 

Figura 26: Círculo vicioso da Mobilidade Urbana – Causas e Consequências. 

 

Quando o sistema de transporte público apresenta queda na demanda, uma das medidas mais 

frequentemente adotada pelos operadores, em sistemas com baixa regulamentação, é a 

redução da frequência na oferta dos serviços e o aumento da tarifa. Nestes casos, a operação 

das rotas tende a se concentrar em linhas de alta demanda e eixos rentáveis. 

 Como consequência, há perda na permeabilidade de rede e, consequentemente, uma redução 

drástica da acessibilidade global. 

As principais consequências das elevadas taxas de motorização são a baixa taxa de ocupação 

dos veículos privados e o aumento da densidade veiculo/km, impactando diretamente na 

infraestrutura urbana produzindo maiores índices de congestionamento veicular. 

Quando índices de congestionamento são detectados de forma permanente nas principais 

interseções do sistema viário, os gestores públicos e a própria sociedade têm dois caminhos a 

serem seguidos: 

Cenário Estático – “deixa tudo como está”- esta é uma postura muito comum em diversas 

cidades brasileiras e demonstra a incapacidade técnica e política de tratar a raiz do problema. 

Muitas vezes são necessárias medidas austeras e impopulares, de difícil enfrentamento político. 

Este cenário impacta fortemente nas emissões de poluentes no meio ambiente, consome 

espaço público, além de produzir poluição visual e sonora. 

Figura 27: Cenário estático: congestionamento e saturação viária. 

 

Cenário Dinâmico – “faz-se tudo o que é possível fazer” – esta postura é corajosa e tenta 

tratar as origens do problema de forma inteligente, coordenada, estruturada, com visão de 

futuro, além de envolver a comunidade nas decisões estratégicas. Promove o planejamento 

urbano e da mobilidade como aliado das políticas municipais, implementa medidas drásticas 

favoráveis ao transporte público e políticas de fomento ao transporte não motorizado. Assim é 

possível minimizar os efeitos nocivos sobre o meio ambiente, aumentar o equilíbrio modal, 
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promover a equidade no uso do espaço público, tornar a cidade mais democrática com maior 

participação social e articular parceria no setor privado para a estruturação da cidade. 

Figura 28: Corredor de Mobilidade – Quartier Vauban – Freiburg -  Alemanha 

 

4.6 Quais as Estratégias para o Planejamento e Gestão 

a. Ao Nível   Político-Institucional: INCENTIVAR   E   INCLUIR   NA   AGENDA   

POLÍTICA MUNICIPAL E REGIONAL VOLTADA A MOBILIDADE 

i O debate do Plano de Mobilidade e da Lei de Mobilidade Urbana a ser debatida 

e aprovada na Câmara de Vereadores para a promulgação da Lei municipal, 

em sintonia com o que preconiza as diretrizes da Política Nacional da 

Mobilidade Urbana; 

ii Incrementar a discussão do Pacto Federativo e promoção das ações que 

efetivem a  coordenação e integração de políticas e diretrizes da mobilidade 

dentro de um marco institucional que sirva de suporte legal; 

iii Discussão do modelo de urbanização adequado para o desenvolvimento 

sustentável ao nível local e regional; 

iv Discussão da participação social como imprescindível para o processo de 

planejamento e gestão da cidade – Pactuação Social. 

v Discussão sobre a definição de uma estrutura de planejamento e gestão ao 

nível regional para integração das políticas de mobilidade locais como elemento 

de integração e desenvolvimento estratégico territorial. 

b. Ao Nível Técnico: DEFINIÇÃO DE UMA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÕA LOCAL PARA COLOCAR EM PRÁTICA AS 

ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA LEI MUNICIPAL E NO PLANO DE MOBILIDADE 

i Definição de Agenda Estratégica Participativa para subsidiar o detalhamento 

do Plano de Mobilidade Urbana utilizando o novo enfoque metodológico, com 

modelos comportamentais e dinâmicos; 

ii Preparar uma equipe de profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia 

de transportes para a implementação do Plano e de seus programas e projetos 

específicos; 

iii Articular o Plano de Mobilidade com o Planejamento do Desenvolvimento 

Urbano de forma a buscar o estímulo à melhoria da distribuição das atividades 

urbanas no território, possibilitando que padrões de uso do solo distintos 

possam coexistir num mesmo espaço dotando-o de certa complexidade 

evitando o incremente o consumo de energia e de recursos; 

iv Promover e exigir Estudos de Impacto e Geração de Tráfego quando da 

implantação de empreendimentos comerciais, industrias, de serviços, de 

habitação, empreendimentos privados de condomínios fechados, projetos de 

habitação do governo federal “Minha casa Minha vida” e outros que 

potencialmente gerem e atraiam viagens motorizadas; 

v Estabelecer critérios urbanísticos que promovam a construção dos princípios 

da “cidade compacta”.  

vi Prever o adensamento dos eixos de transporte, prevendo linhas troncais de alta 

capacidade (BRTs/VLTs), reorganizando e aproveitamento o máximo da 

infraestrutura existente. 

c. Ao Nível Da Sociedade: PACTUAÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA 

O Pacto pela Mobilidade pode ser considerado um instrumento de gestão, que busca acordos 

concretos em matéria de mobilidade urbana, leva em consideração a vontade dos atores sociais, 

estabelecendo critérios comuns sobre a mobilidade desejada e propõe projetos e ações 

necessários para alcançar a cidade que desejamos. 
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O planejamento e a gestão da mobilidade está na definição dos mecanismos adequados de 

participação das administrações (local e regional), dos organismos e entidades civis e sociais 

que podem trazer soluções para a formulação das políticas de mobilidade. 

O Pacto pela Mobilidade prevê ainda um Conselho de Mobilidade que é o órgão de gestão que 

marca as diretrizes e estabelece critérios básicos e linhas estratégicas para o desenvolvimento 

de políticas de mobilidade. Como linhas estratégicas uma das missões e objetivos é diminuir o 

protagonismo do veículo privado e favorecer os deslocamentos em transporte público e não 

motorizados. 

O Pacto pela Mobilidade prevê também um processo de adesão e participantes da pactuação 

social que pode variar nas cidades, pois ele tem amplitude metropolitana, mas é comum uma 

apresentação na forma de um documento assinado pelo presidente da entidade representada, 

onde se explicitam os seguintes propósitos: 

 Declaração de compartilhar os objetivos do Pacto pela Mobilidade; 

 Vontade de colaborar em seu desenvolvimento; 

 Compromisso de participar nos grupos de trabalho e sessões plenárias. 

Os participantes, de acordo com a própria dinâmica do Pacto, poderão constituir diversos grupos 

de trabalho para tratar de maneira mais específica os temas de mobilidade, se distribuindo de 

acordo com seus interesses. 

O processo de pactuação social e a estrutura administrativa de funcionamento do Pacto pela 

Mobilidade podem variar de uma cidade para outra. O objetivo básico é conseguir uma maior 

participação e envolvimento da sociedade civil. 

 

4.7 Estruturar o Planejamento e a Gestão num “Pacto Pela Mobilidade” 

Diversas perguntas poderiam ser feitas sobre quais são os fatores determinantes para uma 

mudança de comportamento por parte da administração local e da sociedade civil em geral, para 

propiciar um processo de pactuação social sobre mobilidade urbana. 

Adotar medidas que alteram os meios de locomoção tem um forte impacto no livre arbítrio do 

cidadão. Sempre que se restringe algo ou que se promove uma política de incentivo a 

determinado modo de transporte que não seja o individual, lidamos com resistências quase 

intransponíveis. Os fatores são os elementos que direcionam nossa estratégia para a obtenção 

de um pacto social. Ou seja, as responsabilidades e compromissos são estabelecidos e devem 

ser respeitados por todos. Este é. Ao nosso ver a fórmula que melhor e mais rapidamente poderá 

nos tirara do imbróglio que é a imobilidade urbana.  

Lembramos que no Brasil, as fontes e recursos ao nível federal e estadual sempre foram pífias, 

muito mais alinhadas a aos favores políticos do que às reais necessidades do município. O pacto 

é também a forma de obter força política além de estruturar fórmulas locais para financiamento 

das ações que forem protagonizadas. Além disto, gera uma situação de extrema transparência 

quanto às políticas urbanas.  

Os fatores que nos levam a acreditar que o Pacto pela Mobilidade pode ser a principal forma de 

ir ao encontro das soluções emergem de fatores como: 

a. Incremento e intensificação das deseconomias urbanas (congestionamentos, 

acidentes de trânsito, disputa entre o transporte não motorizado e o transporte 

motorizado pelo espaço público, poluição ambiental, etc); 

b. • Incremento e fortalecimento da participação   popular   não   somente no processo 

de gestão, mas também nos processos de planejamento (agendas e planos 

estratégicos, planos diretores urbanos, planos de atuação municipal etc); 

c. Nova visão da cidade e seu modelo de crescimento urbano e o reconhecimento, por 

parte da administração local, de que os problemas tendem a se agravar e exigem a 

participação de todos os cidadãos na busca de soluções, além do comprometimento 

desses atores sociais com as decisões tomadas para a implantação das políticas de 

mobilidade urbana. 
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As situações destacadas descrevem o que acontece em cidades como Itajaí, mas também se 

reproduz em toda a região, podendo ser adotado o modelo numa escala regional. Em cidades 

pequenas muitas vezes ainda não se percebe os efeitos dessas externalidades negativas. 

Portanto, nestas cidades, realizar um pacto pela mobilidade está mais relacionado com não 

repetir os erros das cidades maiores, que não tomaram medidas corretivas em seu devido 

momento. 

As consequências derivadas da implementação ou não de um processo de pactuação social 

podem ser resumidas nas seguintes: 

a. Implementar o Pacto pela Mobilidade significa ter uma transparência e proximidade 

com a população, entender a mobilidade como um todo, propiciar uma cidade 

participativa, construir um espaço de diálogo e consenso enquanto ferramenta que 

seja fundamental para conciliar necessidades e entender que “participar não significa 

ter uma parte, senão ser parte do todo”. Ou seja, implementar um processo de 

pactuação social obriga todos os atores sociais a estarem sintonizados   com os 

desejos de ter uma cidade gerida e vivenciada de uma forma diferente; 

b. O processo sistemático de participação garantirá que finalmente se alcance acordos 

duradouros, socialmente pactuados e que estes possam transformar ou mitigar as 

deseconomias urbanas; 

c. O consenso social propiciará um acordo no qual cada ator tenha claramente 

identificado sua participação na solução dos problemas. Em um sistema de 

mobilidade urbana os interesses de cada um destes atores sociais são normalmente 

divergentes. Por exemplo, o uso e prioridade do espaço urbano para os ciclistas e 

pedestres difere do que pensam os usuários do transporte por automóvel; 

d. O consenso e pactuação social confere ao município força política para implementar 

medidas de transporte, trânsito e de mobilidade consideradas difíceis, como por 

exemplo a implementação do pedágio urbano para minimizar as externalidades 

negativas e redução de vagas de estacionamento de superfície em áreas urbanas 

centrais ou centros históricos; 

e. O consenso e pactuação social propicia a implementação de políticas, projetos e 

ações de médio e longo prazo, independente dos prazos políticos da gestão 

municipal; 

f. O consenso e pactuação social implicam em uma rotina permanente de diálogo entre 

os atores sociais, solucionando muitas vezes problemas ou mal entendidos que 

levariam a paralisações de obras, projetos e ações de iniciativa da administração 

local. 

4.8 O Exemplo de Barcelona 

Utilizamos Barcelona que colocou em pratica a Lei 09/2003, chamada Lei da Mobilidade, que 

introduziu como novidade a figura de avaliação ambiental estratégica de acordo com as 

diretrizes comunitárias. As disposições e instrumentos que a Lei estabelece se enquadram na 

Agenda 21 e no Plano Estratégico local que buscam permitir alcançar um desenvolvimento cada 

vez mais sustentável da região, as quais as políticas de mobilidade urbana devem se integrar. 

A lei catalã tem por base os seguintes instrumentos de planejamento: 

a. Diretrizes Nacionais de Mobilidade; 

b. Plano de Mobilidade Urbana; 

c. Planos Específicos. 

Em Barcelona os primeiros grupos foram Disciplina viária, Informação e Comunicação, Estudos 

Técnicos e, Distribuição e Uso da Rede Viária. Posteriormente esses grupos iniciais se 

renovaram constituindo-se em uma série de outros grupos mais específicos. 

Em Barcelona a estrutura de organização é a seguinte: 

a. Sessão Plenária:  realizada uma vez por ano e presidida pelo prefeito. As Sessões 

Plenárias Ordinárias são realizadas a cada 6 meses e têm como objetivo prestar 

contas das reuniões realizadas pelos grupos de trabalho; 

b. Sessões informativas: são convocatórias de caráter informativo e/ou consultivo para 

conhecimento e consideração das entidades e associações do pacto; 

c. Grupos de Trabalho: o objetivo destes grupos é debater, refletir e consensuar temas 

que serão apresentados pelas entidades do Pacto (o número dos grupos de trabalho 
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depende da   mobilização da sociedade). Os grupos de trabalho podem ser diversos 

e são definidos em função da importância dos temas a serem resolvidos, por exemplo 

grupo do pedestre, bicicleta, transporte público, motocicleta, automóvel, segurança 

viária, logística e transporte de mercadorias e mobilidade turística; 

d. Comissão de Trabalho: são criadas para tratar de temas que serão propostos pelos 

grupos de trabalho do pacto. A participação é aberta a todas as entidades do pacto e, 

uma vez debatido o tema e tendo chegado a um consenso, a Comissão é dissolvida. 

Os acordos são levados para os assessores e especialistas e finalmente se inicia sua 

aprovação política; 

e. Conselho de Assessores e Especialistas: o Pacto pela Mobilidade convida 

assessores, especialistas, representantes institucionais e operadores para 

desenvolver os temas tratados nas comissões de trabalho; 

f. Grupo de Operadores:  é formado pelas empresas e instituições públicas e privadas 

que por sua atividade têm relação com a mobilidade da cidade; 

g. Reuniões Bilaterais: reuniões diversas que acontecem dentro da estrutura do Pacto. 

Reunião entre uma única entidade ou associação membro do pacto com os 

responsáveis técnicos e/ou políticos principais. 

Assim, o Pacto pela Mobilidade Urbana em Barcelona, na sua gênese pretendia criar uma 

cidade adequada e acessível a todos. O acordo da administração local e das associações e 

entidades contemplou uma séria de medidas para garantir a todos os usos do espaço urbano. 

Os objetivos pelo qual foi criado o Pacto da Mobilidade Urbana foram os seguintes: 

a. Conseguir um transporte coletivo de qualidade e integrado; 

b. Manter as velocidades do transporte privado e melhorar a velocidade comercial do 

transporte público de superfície; 

c. Incrementar a superfície e qualidade da rede viária dedicada aos pedestres; 

d. Incrementar o número de vagas de estacionamento e melhorar sua qualidade; 

e. Melhorar a informação e a formação da cidadania, e a sinalização da via pública; 

f. Conseguir uma normativa legal adequada à mobilidade da cidade de Barcelona; 

g. Melhorar a segurança viária e o respeito entre os usuários dos diferentes modos de 

transporte; 

h. Promover o uso de combustíveis menos contaminantes, o controle da contaminação 

e o barulho causado pelo trânsito; 

i. Fomentar o uso da bicicleta como um modo habitual de transporte; 

j. Conseguir uma distribuição urbana de mercadorias e produtos de forma ágil e 

ordenada. 

 

Foi criada uma Secretaria Permanente do Pacto pela Mobilidade onde se renovam os grupos 

de trabalho, sendo basicamente os seguintes: 

a. Política de Deslocamentos, Gestão e Observatório da Mobilidade; 

b. Segurança e Disciplina viária; 

c. Mobilidade de Pedestres e Ciclistas; 

d. Transporte Coletivo e Táxis; 

e. Desenvolvimento Urbano Sustentável e Meio Ambiente; 

f. Transporte Privado: carros e motos; 

g. Política de Estacionamentos; 
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h. Distribuição Urbana de Mercadorias 

Produtos do Pacto: Os principais acordos alcançados dentro do Pacto foram os seguintes: 

a. Fomento das rotas escolares para reforçar a segurança das crianças; 

b. Adesão ao “Dia sem Carro - Europeu” e à “Semana da Mobilidade Segura e 

Sustentável” para sensibilizar os cidadãos de que o uso de transporte público 

representa uma melhora na qualidade de vida de todos; 

c. Participação das entidades do Pacto nos Planos de Ação Municipal (PAM) com 

propostas específicas; 

d. Comunicação e uma melhor difusão das campanhas de mobilidade; 

e. Criação de novas ciclofaixas de bicicletas e de novos estacionamentos para as 

bicicletas; 

f. Aposta clara e decidida pelo transporte coletivo; 

g. Programas de estacionamentos públicos municipais com a obrigação de que se 

dediquem vagas para as motos e bicicletas; 

h. Melhora na distribuição de mercadorias com novas zonas de carga e descarga; 

i. Estabelecimento do controle fotográfico e o tratamento dos pontos de risco com a 

melhoria da segurança viária; 

j. Propostas para a modificação da Lei de Segurança Viária e a sua posterior elevação 

aos organismos pertinentes; 

k. Criação na calçada de vagas para as motocicletas; 

l. Análise dos impactos em mobilidade que foram produzidos em novos equipamentos 

e novas zonas estratégicas da cidade, como em 22@Barcelona e o Fórum das 

Culturas; 

m. Aposta pelos deslocamentos a pé, em transporte público e em bicicleta; 

n. Implementação da Área verde; 

o. Participação na redação do Plano Específicos de Mobilidade Urbana; 

p. Implantação do Bike Sharing (bicicletas de aluguel); 

q. Reforma da rede semafórica da cidade; 

r. Renovação do portal de Mobilidade e Transporte e a criação de página na web das 

instituições que pertencem ao Pacto; 

s. Participação das entidades do Pacto no Plano Municipal de Segurança Viária 
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a. de avaliação de impactos ambientais. 
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5 Propostas 

5.1 Aberturas Viárias – Ligações Intermunicipais 

Compreendem uma série de ligação e aberturas viárias entre os territórios 

municipais para estruturarem vias de ligação regionais entre os municípios.  
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5.2 Abertura Viária – “Arco Metropolitano” 

Compreendem a implantação de uma estrada paralela a BR 101, 

denominada de “Arco Metropolitano” que deverá desviar o tráfego regional 

de cargas para as Plataforma Logísticas e para áreas de desenvolvimento 

industrial.  
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5.3 Logística Regional 

Estruturação e zoneamento da cadeia logística regional sobre o arco 

metropolitano, a ferrovia litorânea e a ferrovia do frango 
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5.4 Transporte Coletivo Regional 

Eixo de atendimento regional de transporte coletivo paralelo a BR 101 com 

ligações integradas aos centros comerciais ou históricos da região. Sistema 

de transporte coletivo regional integrado ao sistema de transporte urbano 
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5.5 Transporte Coletivo Integrado Municipal 

Sistema de integração das operações de transporte coletivo urbanos entre 

municípios formando uma rede de integração do sistema de transporte 

regional através da malha urbana. 

 

 








