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RESENHA 
Durante um grande período de tempo pouca atenção foi dada ao campo do urbanismo e 
arquitetura do espaço público (GEHL; GEMZOE, 2001). Ruas, praças e parques foram 
ignorados por urbanistas que planejavam em benefício do automóvel e se esqueciam da vida 
pública e da qualidade dos espaços públicos. Esses fatores aliados ao rápido desenvolvimento 
de rodovias e à excessiva atenção concedida ao transporte individual criaram cenários urbanos 
onde a vida pública foi abandonada e cada vez mais autoestradas e vias para automóveis 
foram beneficiadas. Porém, na década de 1970 esse cenário começou a se reverter quando as 
primeiras críticas foram erguidas contra a corrente teoria urbanística levantando questões como 
qualidade de vida urbana, sustentabilidade, poluição, e a crescente reposição de ruas, praças e 
parques por carros e rodovias. A partir daquele momento começou um processo de inversão 
das práticas urbanísticas e novos espaços públicos passaram a ser criados e renovados em 
busca de uma melhor qualidade de vida urbana e da criação de uma paisagem urbana mais 
agradável e humana. Este trabalho tem como objetivo analisar as condições atuais de 
mobilidade urbana da cidade de Tubarão, SC tendo como base a lei 12.587 de janeiro de 2012 
que institui diretrizes e objetivos da Politica Nacional de Mobilidade Urbana. Essas diretrizes 
foram criadas buscando a ambientação de um espaço urbano agradável, sustentável, acessível 
que incentive a utilização de meios de transporte menos poluentes como a bicicleta e o 
transporte público substituindo o automóvel que é predominante em muitas cidades brasileiras. 
Palavras Chave: Mobilidade Urbana, Sustentabilidade, Transporte Alternativo. 
 
INTRODUÇÃO 

O cenário atual das nossas cidades muitas vezes é configurado por um ambiente 
conflituoso: problemas ambientais, sociais e econômicos se fazem quase sempre presentes. 
Em muitos países e cidades do mundo, principalmente em regiões em desenvolvimento a 
convergência desses problemas é uma constante que aliada à falta de planejamento e ao 
crescimento descontrolado tende a agravar ainda mais situações de conflito nos municípios, 
prejudicando a qualidade de vida da população e influenciando negativamente no crescimento e 
desenvolvimento das cidades.  

Uma tipologia de desenvolvimento urbano prejudicial é o modelo de cidade baseado no 
automóvel como principal modo de deslocamento. O automóvel pode ser o modo mais prático 
de mobilidade urbana depois do próprio caminhar, no entanto, o fato de que as cidades 
definitivamente não podem comportar um sistema de mobilidade onde grande parte da 
população utilize o automóvel como meio de transporte. Como prova disso estão os inúmeros 
congestionamentos que outrora atingiam somente grandes metrópoles e atualmente atingem 
cidades de médio e até mesmo pequeno porte. 

Conforme Jacobs (1961), por volta dos anos 1960, urbanistas, escolas e as principais   
correntes do urbanismo disseminavam métodos e teorias baseados no veículo particular como 
meio de transporte. Em concordância com essas teorias, a produção e popularização dos 
veículos aumentava com o cenário pós-guerra, contribuindo ainda mais para a construção de 
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cidades que funcionavam a partir do automóvel (GEHL, GEMZOE, 2001). Com a evolução 
deste cenário e com a grande maioria das cidades privilegiando cada vez mais o uso de 
automóveis, as calçadas, passeios, praças e demais espaços públicos foram invadidos em 
tentativas de melhorar a rede de vias e facilitar o fluxo de veículos - em detrimento do pedestre.   

Essa proliferação de automóveis continua com força nos dias atuais em muitas cidades 
e inclusive na região da AMUREL1. Porém, mesmo neste cenário, tem aumentado a crítica 
sobre o modelo atual de gestão e práticas comumente aplicadas em nossas cidades. Essa 
crítica vem embasada em conceitos de sustentabilidade, qualidade de vida, redução na 
emissão de poluentes e mobilidade urbana sustentável implicando na redução do uso do 
automóvel e maior utilização de meios de transporte alternativos, como a bicicleta ou o 
caminhar. 

Este trabalho aborda as problemáticas supracitadas no município de Tubarão, SC. 
Analisando o município observa-se na atual formação da cidade uma convergência de muitas 
dessas peculiaridades. A cidade com atualmente 98.412 habitantes (IBGE, 2012) possui muitos 
problemas de trânsito: escassez de estacionamento e congestionamento são frequentes e 
fazem com que trafegar de carro pela cidade exija um tempo mais longo do que o usual. 

Além dos problemas de trânsito é relevante a existência de conflitos ambientais. A 
cidade que teve seu surgimento diretamente relacionado com a existência do Rio Tubarão, que 
hoje conforma uma barreira física e psicológica que impõe-se como obstáculo  principalmente 
no âmbito de mobilidade urbana, aumentando consideravelmente as distâncias dentro do 
município. 

 
Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo analisar os variados aspectos e condições da 

mobilidade urbana do município de Tubarão, SC. Para isto, serão considerados todos os meios 
de transporte utilizados no município, as condições gerais das calçadas, ciclovias, assim como 
do tráfego e da infraestrutura viária municipal. 

 
Metodologia de Trabalho 
Como metodologia de trabalho, a priori foram realizados estudos bibliográficos visando 

buscar o embasamento teórico sobre o tema, posteriormente foram analisados referenciais, 
buscando intervenções em bairros e cidades que se tornaram conhecidas pelo sucesso de suas 
respectivas aplicações. Posteriormente, foram estudadas as potencialidades e vulnerabilidades 
dos diferentes meios de transporte para a posterior análise das condições da mobilidade urbana 
no município de Tubarão, e o lançamento de diretrizes projetuais de mobilidade urbana para 
cidades de pequeno e médio porte. 

 
A PROBLEMÁTICA DA MOBILIDADE URBANA ATUAL 

A problemática supracitada contrasta com ideais de cidades que propiciem boas 
condições ao pedestre, ao ciclista e ofereçam eficiência na prestação de serviços de transporte 
público, com baixos índices de consumo energético e emissão de gases poluentes como o 
dióxido de carbono (gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis). Esses são os 
ideais buscados pela sustentabilidade no âmbito de mobilidade urbana, conforme Herce (2009, 
p. 235.): 

[...] un modelo de movilidad urbana alternativo al actual es una estructura que 
descansa sobre tres pilares: I, conseguir que la gente camine o vaya en 
bicicleta para desplazamientos de corta duración; 2, que use el transporte 

                                                                 
1
  Em matéria publicada no jornal NOTISUL, durante o período de outubro de 2011 à outubro de 2012 a 

frota de veículos na Região Metropolitana de Tubarão ( incluindo o município de Orleans que pertence à 
região Metropolitana de Criciúma) cresceu 7%, o correspondente a um acréscimo de 16.451 novos 
veículos.  www.notisul.com.br/geral/frota_cresce_7-38506 
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público em desplazamientos más largos; y 3, limitar el uso de automóvil en la 
ciudad al espacio donde es más útil. 
 

Figura 01 - Modelo territorial de expansão continua da cidade e suas consequências.  

 
Adaptado de Herce (2009, p.17) 

 

Porém, não é simples e tampouco instantânea a transformação necessária para alterar estes 
aspectos. Andar a pé ou de bicicleta requer qualidade do espaço público - da rua, ciclovia e 
calçada – porém, em muitos casos isso não acontece. As ruas e calçadas não devem servir 
somente para descolamento de pessoas, elas possuem valores muito além disso, são um 
espaço público e devem ser usados como tal. 
Calçadas são importantes porque não servem somente para abrigar o trânsito de pedestres. 
Conforme Jabobs (1961) as calçadas servem como local de recreação para adultos e crianças, 
é onde as pessoas se encontram, veem umas às outras e fazem pulsar a vivacidade e a 
diversidade de um bairro ou uma cidade. A autora critica a falta de atenção que foi dada às 
calçadas por planejadores urbanos e a forma como são tratadas como local simplesmente de 
passagem ignorando todas as demais formas de utilização que as calçadas podem abrigar. 
Porém, para que em uma calçada as pessoas possam tráfegar com segurança e ainda haja 
espaço para que ocorram mais atividades é necessário que tenham espaço para oferecer as 
pessoas, e hoje muitas calçadas não oferecem largura suficiente nem para que as pessoas 
possam trafegar com conforto, muito menos realizar neste mesmo espaço alguma atividade 
secundária. 
Sans apud Herce (2001) sintetiza as necessidades para a apropriação da rua e do espaço 
público por pedestres: caminhar trata-se a princípio de fatores culturais e urbanísticos, nestes 
últimos incluindo o desenho urbano, traçado das ruas e quadras e também de como é gerido o 
tráfego urbano. O autor considera relevante os conflitos que existem na coexistência de 
pedestres e automóveis; a poluição sonora e visual por estes produzida e também a grande 
área ocupada pelos últimos prejudicam os pedestres causam exclusão social, que ocorre por 
que para muitas pessoas a única forma de descolamento acessível é a pé e quando boa parte 
do espaço público e da rua é destinada ao tráfego de automóveis ignorando a disponibilidade 
de calçadas e ciclovias de boa qualidade e conservação estar-se-á comprometendo do acesso 
ao espaço público e ao direito à mobilidade. 
 
A LEI 12.587 
Em janeiro de 2012, em resposta aos problemas gerados pelo atual planejamento urbano, foi 
sancionada a Lei Federal nº 12.587 que aponta diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, estabelecendo que, para municípios com mais de 20.000 habitantes devem ser 
elaborados planos de mobilidade urbana integrados aos planos diretores municipais no prazo 



     

4 

de até três anos, priorizando a utilização de meios de transporte não motorizados e coletivos e 
maior integração modal das diferentes categorias de transporte urbano. 
Essa lei antes aplicada somente à cidades com população superior à 500.000 habitantes foi 
alterada para que sejam implantadas em cidades de menor porte propostas e soluções para os 
problemas gerados pelo planejamento urbano que prioriza o automóvel, é excludente e 
promove segregação social. Herce (2009) ressalta a necessidade de rever os conceitos 
aplicados à mobilidade urbana e direcionar esforços para melhorar as condições de 
deslocamento de pessoas. 
 
ANÁLISE DE REFERENCIAIS 
Como forma de buscar embasamento para o desenvolvimento deste trabalho foram também 
realizados estudos sobre cidades que empregaram soluções e alternativas para dissolver seus 
problemas de mobilidade urbana. As cidades foram escolhidas com base no tipo de proposta 
implantada, objetivando aplicações de ciclovias, transporte público e uso peatonal estas 
propostas são reconhecidas pelo sucesso da implantação dessas intervenções. 
A primeira cidade analisada foi Copenhague, onde foram e estão sendo aplicadas várias 
intervenções para beneficiar o pedestre e tornar a rua um espaço para as pessoas. Outra 
cidade analisada foi Curitiba, cidade conhecida pelas intervenções para requalificar áreas 
degradadas e convertê-las em espaços públicos, e também pela grande eficiencia dos serviços 
municipais de transporte público. E, por fim, foram estudadas as intervenções voltadas para 
ciclistas na cidade de Nova York.  
 
Os diferentes modais de deslocamento terrestre 
 Nesta parte são analisados os meios de deslocamento mais utilizados no município de 
Tubarão - onde está sendo aplicado o estudo de caso - e porque que, da mesma forma, são 
muito utilizados em várias outras trabalho foram analisadas as principais características 
relacionadas aos modos de transporte terrestre cidades brasileiras de porte e estrutura similar. 
Os modais analisados foram deslocamento peatonal, cicliviário, transporte coletivo motorizado 
(VLT, trem, metrô, ônibus) e transporte individual motorizado (automóveis e motocicletas). 
Foram analisados vários aspectos relativos à estas modalidades, como dispêndio energético,  
níveis de emissão de poluentes, capacidade de lotação, alcance, custos de aquisição e 
manutenção, dentre outros aspectos. Conhecer e as potencialidades e vulnerabilidades de cada 
modo de deslocamento que é e pode sem empregado nas cidades é essencial para atingir um 
planejamento sustentável e condizente com as atuais necessidades da mobilidade urbana. 
 
ESTUDO DE CASO - ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC.  
O município de Tubarão está localizado no sul estado de Santa Catarina, distante 140km da 
capital Florianópolis nas coordenadas geográficas de 28°28'54” de latitude ao sul e 40°00'25” 
de longitude à oeste do meridiano de Greenwich. A população do município é de 98.412 
habitantes (IBGE 2012) e se distribui em 300km² de área, sendo que destes, 64km² pertencem 
ao perímetro urbano do município (Id., 2012). 
 

Figura 02 – Localização de Tubarão 
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Fonte: adaptado de maps.google.com.br 

 
Ao analisar a cidade de Tubarão podem ser detectados inúmeros problemas e conflitos na 
mobilidade urbana municipal, agravados pela presença do rio homônimo que trespassa a malha 
urbana e é transposto por apenas cinco travessias ao longo do perímetro urbano da cidade, 
sendo que uma delas é somente para pedestres. Além disso, o rio cruza a região central do 
município, tornando ainda mais necessário o deslocamento de pessoas e bens entre as 
margens diariamente.  
Outro fator que agrava a problematica da mobilidade urbana é o progressivo aumento no 
número de automóveis no município2 que aliado à falta de infraestrutura para outros modos de 
deslocamento, como ciclovias e transporte coletivo, cria inúmeras situações de 
congestionamento e conflitos de tráfego, principalmente na região do centro comercial de 
Tubarão e nos acessos e saídas das pontes. Esses incidentes ocorrem principalmente em 
horários de pico, por volta das 7h e 8h, 12h e 13:30min e 17:30min e 18:30min. 
Quanto à infraestrutura viária, as ruas são bem conservadas, a grande maioria pavimentada 
com asfalto com algumas ruas secundárias de paralelepípedo ou blocos de concreto. 
Mesmo com a topografia predominantemente plana de Tubarão e com a curta extensão da 
mancha urbana consolidada, como na maioria das cidades de médio e pequeno porte, há 
poucas ciclovias no município, somente nas duas margens do rio e em um trecho da Marcolino 
Martins Cabral, conforme o mapa de Transporte Público e Ciclovias, na Figura 03. Estas 
ciclovias estão em mau estado de conservação e não são acompanhadas de estruturas que 
ofereçam conforto aos ciclistas, como paraciclos e bicicletários, fato que desestimula e 
desvaloriaza o uso deste modal no município. 
 
Figura 03: Mapas de Mobilidade Urbana. Da esquerda para a direita, respectivamente: Hierarquia Viária; 

Polos Geradores de Tráfego; Conflitos de Tráfego; Transporte Público e Ciclovias. 

 
Fonte: autores, 2013. 

 

Como amalgama da situação do município de Tubarão, pode-se observar que a fonte dos 
problemas de mobilidade reside na supervalorização e dependência excessiva do automóvel, 
enquando outras modalidades de deslocamento são subutilizadas e poderiam ser melhor 
exploradas pela situação do município 

                                                                 
2
 Atualmente, o número de automóveis em circulação corresponde a 52,9% do total da frota e equivale a 

39.734 automóveis, contra 16,6% de motocicletas e 0,5% de ônibus (IBGE, 2012). 
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Transporte Público 
A situação do transporte público no município também não é satisfatória, e com o intuito de 
analisar a opinião dos usuários dessa modalidade, foram realizadas entrevistas com 
aproximadamente 40 pessoas, abordadas nos dois terminais de ônibus3 do centro da cidade. 
As questões levantaram diferentes aspectos sobre a qualidade na prestação dos serviços do 
transporte público, desde a quantidade de linhas disponíveis até o conforto dentro dos 
veículos.Com isto, pôde-se averiguar grandes deficiências no serviço de transporte público no 
município de Tubarão, listadas a seguir: 

a) escassez de linhas e horários; 
b) estrutura precária em terminais e pontos de ônibus que ofereçam conforto, segurança e 

acessibilidade; 
c) falta de acessibilidade aos veículos; 
d) incompatibilidade com horários e itinerários das pessoas; 

Gráficos com o resultados das entrevistas podem ser visualizados na Figura 04, abaixo. 
 

Figura 04: Graficos com os resultados de seis perguntas realizadas nas entrevistas. 

 
Fonte: autores, 2013 

 

As entrevistas também revelaram a satisfação dos usuários em relação à quantidade de pontos 
de ônibus disponíveis e quanto à distância necessária para encontrar um ponto. A estrutura e 
estado de conservação dos veículos também foi considerada de boa qualidade, assim como o 
atendimento pessoal e o profissionalismo das pessoas envolvidas na prestação dos serviços. 
Mas ainda assim, a devida eficiência na prestação de serviços de transporte público no 
município exige algumas mudanças, como um melhor planejamento dos itinerários e a 
padronização da estrutura para garantir sua adequação a critérios de conforto e acessibilidade. 
 
Avaliação do Índice de Caminhabilidade Urbana 
Para avaliação da qualidade da infraestrutura disponível para pedestres e ciclistas no município 
de Tubarão foi executado o Método de Avaliação do Índice de Caminhabilidade Urbana 
(SANTOS, adaptado de BRADSHAW, 1993). O método faz uma analise qualitativa que 
considera vários aspectos e itens de conforto para avaliar a qualidade das calçadas de um 
determinado local. Dimensões, nivelamento, presença de obstáculos, segurança e 
assessibilidade são alguns dos aspectos abordados na avaliação, cujas notas máxima e 
mínima são, respectivamente, 10 e 0 pontos que remotam a qualidades ótimas e péssimas das 
calçadas analisadas. 
No método aplicado na cidade de Tubarão, SC foram escolhidos nove pontos ao longo da 
mancha urbana consolidada, e podem ser visualisados na Figura 05. Os pontos foram 
escolhidos de acordo com os principais pólos geradores de tráfego, sendo que em cada um 

                                                                 
3 O ônibus é o único modal de transporte público presente em Tubarão. 
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deles foram analisados trechos de aproximadamente 100 metros das calçadas de três ou 
quatro ruas em cada ponto, abrangendo os principais acessos a estes equipamentos. 
 

Figura 05: Localização dos pontos escolhidos para a avaliação do índice de caminhabilidade urbana 

 
Fonte: autores, 2012 

Resultados obtidos 
Como resultado da aplicação do índice de caminhabilidade, Tubarão apresentou nota geral de 
4,65 pontos na escala de 0 a 10, o que representa uma baixa qualidade nos espaços para 
pedestres dentro da cidade. Como um panorama geral do resultado da aplicação do método, as 
calçadas das principais avenidas do município encontram-se em bom estado e oferecem boas 
condições de segurança e assessibilidade aos pedestres. Entretanto, ruas de menor 
importância e fluxo de pedestres apresentam um quadro bastante distinto: pouca ou nenhuma 
acessibilidade, segurança e conforto. Grande parte dessas calçadas apresenta largura 
insuficiente que aliada a grande quantidade de obstáculos e desníveis gerados pela 
despadronização cria um ambiente pouco acessível e que muitas vezes obriga as pessoas a 
caminharem pela rua, quando, não obstante a calçada é inexistente. Nas pontes a situação é 
ainda mais complicada, pedestres e ciclistas disputam a largura de 1m disponível e nessa 
situação muitas pessoas são obrigadas a dividir a pista com os carros, principalmente os 
ciclistas, que também não dispõem de boa infraestrutura para executar o deslocamento de 
forma segura e confortável. 
 

Figura 06: As adversas condições das calçadas no município. 

 
Fonte: autores, 2013 

 

Diretrizes projetuais de mobilidade urbana para cidades de pequeno e médio porte: 
Como forma de conhecer a opinião da população sobre possíveis soluções para os problemas 
de mobilidade urbana municipais de acordo com os ideais buscados pela Lei 12.587, foi 
aplicada nas entrevistas um questionamento sobre alternativas e soluções para essa 
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problemática. Os resultados, que contribuíram para a elaboração das diretrizes projetuais, 
podem ser visualizados na Figura 07. 
 

Figura 07: Grafico com resultado das entrevistas sobre os problemas municipais de mobilidade. 

 
Fonte: autores, 2013. 

 

Com base nos resultados obtidos com as análises efetuadas no município de Tubarao, SC foi 
possível lançar diretrizes projetuais para a elaboração de planos de mobilidade urbana com 
base na Lei nº 12.587 em cidades de pequeno e médio porte. A seguir é apresentada uma 
síntese dessas diretrizes.  

a) Criar uma ou mais redes interligadas de ciclovias que possibilitem o acesso das pessoas 
aos principais equipamentos e pólos geradores de tráfego. Essa rede deve ser 
planejada buscando englobar os princiáis itinerários e fluxos de pessoas para que a 
estrutura criada seja fortemente utilizada; 

b) Criar ou implementar melhorias nas redes de transporte público urbano. As redes devem 
possuir linhas e horários suficientes e condizentes com os horários de deslocamento da 
população; 

c) implementar uma linha ou modo de transporte urbano de resposta rápida para os 
deslocamentos em areas centrais; 

d) incentivar a intermodalidade entre as várias formas de deslocamento; 
e) identificar, analisar e pontuar as principais deficiencias nas calçadas, como dimensões, 

segurança, acessibilidade, dentre outros; 
f) padronizar as calçadas e adequá-las a critérios de acessibilidade conforme a NBR-9050; 

 
Em caso de cidades trespassadas por rios urbanos: 
 

a) incentivar o rio como caminho; 
b) implementar um número de travessias sobre o rio que faça com que o mesmo não seja 

uma barreira e aumente significativamente os deslocamentos interurbanos; 
c) se navegável, criar incentivos para a utilização do transporte fluvial; 

 
RESULTADOS 
O município de Tubarão apresentou uma situação preocupante no âmbito da mobilidade 
urbana, e são claros os elementos geradores destes problemas: 

a) dependência excessiva do automóvel; 
b) falta de qualidade no transporte público; 
c) falta de incentivos ao pedestre e ao ciclista; 
d) o rio que trespasssa a malha urbana e aumenta as distâncias dentro do município; 

 
Estas situações podem ser visualisadas em inúmeros municípios brasileiros, que assim como 
Tubarão, se desenvolveram com base no automóvel e hoje tem inúmeros problemas devido à 
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esse tipo de desenvolvimento. Essa disseminação do automóvel é tão intens que hoje ja ele é 
tido como status enquanto outras formas de deslocamento são inapropriadamente 
marginalizadas. 
Felizmente, essa situação pode ser revertida, e para isto é necessária uma mudança no 
planejamento urbano que atinja não somente a estrutura das cidades, mas também o 
pensamento das pessoas. Este é maior desafio para a implantação das novas diretrizes de 
mobilidade urbana: proporcionar novas possibilidades de deslocamento no meio urbano e 
derrubar os paradigmas acerca destes modais a fim de que sejam efetivamente aceitos e 
utilizados pela população. 
 
CONCLUSÕES 
Após esses estudos averiguou-se na cidade de Tubarão grandes potenciais para questões de 
sustentabilidade na mobilidade urbana: a valorização do pedestre, do ciclista e do transporte 
público - modais hoje marginalizados e subutilizados pela falta de qualidade e pela 
disseminação de pré-conceitos.  
Esta mesma problemática pode ser visualizada em uma parcela mensurável das cidades 
brasileiras de médio e pequeno porte onde predomina o uso do automóvel e são escassos 
incentivos e subsídios para formas mais alternativas, sustentáveis, econômicas e naturais de 
mobilidade.  
A partir do momento que o meio urbano é visualizado como um todo é que se torna perceptível 
o valor que um centro urbano acarreta em seus usuários. Um centro caótico e desorganizado 
não é um exemplo positivo para que se tenha uma boa qualidade de vida. Felizmente, correntes 
atuais do urbanismo priorizam o individuo, as pessoas e suas vivências e interações no meio 
urbano. Essa é a base para a busca de cidades mais sustentáveis, mais vivas, humanas e 
distantes a segregação e desapropriação do espaço público. 
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