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RESUMO 

 

A crise na oferta de equipamentos urbanos para a reprodução social da força de trabalho reflete o 

movimento mais amplo e tendencial do capital em geral que busca deter a tendência declinante dos 

lucros. O sistema de transporte público é um destes equipamentos e na medida em que é operado por 

capitais particulares, torna-se alvo de fracionamento em termos de qualidade, eficiência e abrangência 

espacial, fato que se soma à anarquia entre frações de capitais na cidade capitalista e sua luta por 

sorver a mais-valia produzida socialmente. Neste contexto, o Estado deve atuar de modo contundente 

no sentido de corrigir estas falhas intrínsecas ao modo de produção capitalista. Entretanto, estes 

problemas mais amplos somam-se a outras determinações, das quais, sobressaem as condicionantes 

naturais e sócio espaciais do espaço geográfico que limitam as intervenções do planejamento de 

transportes públicos, gerando uma viscosidade para a reprodução capitalista dependente da interação 

entre a força de trabalho e os meios de produção, mas também da realização final do capital nas 

atividades que envolvem a circulação e cujo locus é a cidade. Nesse sentido, as cidades de 

Florianópolis, Biguaçú, Palhoça e São José exibem condições ímpares para a pesquisa em transportes 

urbanos, seja por sua inserção econômica cada vez mais significativa no contexto nacional, ou pela 

absoluta condição de iniqüidade de seus sistemas de transporte público coletivo. Trata-se, neste caso, 

de perscrutar a necessidade de uma reformulação global das infraestruturas e dos serviços de 

transporte urbano na escala regional e intra-urbana, bem como o imperativo de um novo marco 

regulatório que balize a ação dos capitais particulares de transporte coletivo.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, a guinada de governos de corte progressista, como reflexo da rejeição de 

grande parte da sociedade brasileira com relação às políticas neoliberais – as quais inibiam o efeito 

multiplicador interno – deflagrou na inserção de milhares de novos consumidores a mobilizar a 

produção nacional em diferentes setores econômicos dinamizando-os. A essa dinâmica correspondeu 

um aumento significativo dos índices de mobilidade nos espaços de produção e de consumo de 

cidades de diferentes portes, desafiando a sua capacidade de absorção e acomodação dos fluxos 

espaciais, bem como exigindode suas autoridades uma resposta contundente no que tange ao 

planejamento destas interações espaciais1. Este planejamento remete, necessariamente, à busca por 

uma igualização das condições de acessibilidade e da capacidade de mobilidade entre diferentes 

escalas – sejam elas nacionais, regionais ou intraurbanas –e entre os diversos entes ligados à 

produção capitalista, como o capital e a força de trabalho, desigualmente equipados em termos de 

mobilidade e acessibilidade. 

 

 O transporte público figura entre estes serviços produtivos, devendo-se salientar que é o 

serviço responsável pelo acesso aos demais equipamentos de consumo coletivo, ao mesmo tempo em 

que é um serviço de consumo coletivo (LOJKINE, 1997). Atende, portanto, indiretamente à reprodução 

social dos diferentes segmentos sociais da cidade, “valorizando” a força de trabalho, na medida em 

que contribui com sua potencialização. Há, no entanto, desigualdades nos tempos de deslocamento 

via transporte público, o que conduz a iniquidades no que tange às possibilidades de reprodução social 

dos segmentos sociais, sobretudo aqueles “expulsos” das áreas mais centrais pelos mecanismos de 

valorização da terra, os quais têm suas interações espaciais2dificultadas. 

                                                             
1
O conceito de interações espaciais envolve a mobilidade (e em nosso caso, a mobilidade cotidiana), a 

acessibilidade e a realização da atividade a qual demandara o fenômeno de transporte. Em nossa interpretação, 

calcada no método marxista, o teor do conceito de interação espacial deve se ampararno conteúdo das categorias 

de Ação Recíproca (Interação), destacada em diversos escritos de Lênin e, sobretudo, de Engels (1980), 

referendando a existência de relações dialéticas que geram, por força de negações incompletas, nova matéria e 

novas relações. Está, portanto, no cerne do processo de transformação e geração do novo, a partir do contato 

entre elementos contraditórios, p.ex., a Força de Trabalho que se desloca por transporte público e os meios de 

produção, pelos quais ela se complexifica e vice-versa complementa, aperfeiçoa a ferramenta que utiliza 

diariamente, como exemplifica Cheptulin (1982). Do mesmo modo, o transporte coletivo que conduz estudantes 

à escola, se o faz de modo eficiente, contribui para a transformação, a geração de valor novo sobre a futura força 

de trabalho humana, agora potencializada (Carcanholo, 2007). Estes processos devem ser entendidos a partir de 

uma compreensão não newtoniana do espaço (comolocus no qual se manifestam deslocamentos de matéria), 

mas como parte do espaço geográfico, o qual também se transforma segundo a ocorrência de interações em 

meio às relações sociais que fazem deste espaço algo mais que um mero “palco” (ver Milton Santos, 1982).  
2
As interações espaciais se manifestam também no tempo, sendo, portanto, indissociável da categoria síntese 

Formação Social (segundo Sereni (1972), pois aglutina as diferentes categorias marxistas, refletindo a 
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 A miríade de frações de capital que conduz o capitalismo brasileiro tem ignorado a 

necessidade de valorização da força de trabalho – consoante sua potencialização a partir da 

combinação de serviços coletivos como saúde, educação regular e técnica, transportes públicos etc. – 

como forma de aumentar a produção de riqueza social. O transporte coletivo público de passageiros, 

enquanto reprodutor indireto do capital – objeto deste estudo – é fundamental para encurtar a distância 

entre o trabalho e o capital (deslocamentos regionais e intraurbanos da mão de obra para o local de 

trabalho) e entre o trabalho e os equipamentos de potenciação do trabalho (deslocamentos da força de 

trabalho para os equipamentos de reprodução social). Entretanto, diversos indicadorestem mostrado 

que o crescimento no ritmo de nossa geração de riqueza tem sido desacompanhado de 

aperfeiçoamento dos equipamentos de reprodução social, os quais são responsáveis pela valorização 

da força de trabalho. A instância essencialmente responsável pela geração dessa riqueza. 

 

 O último censo do IBGE, por exemplo, demonstrou cabalmente este cenário, ao expor o 

aumento dos tempos de deslocamento para o trabalho em algumas das maiores cidades brasileiras, 

com percentuais que exibem situações de baixa mobilidade, ou mesmo de impedimento da execução 

de interações espaciais para o trabalho e os estudos. De acordo com os dados do Censo (2010), 

11,40% dos trabalhadores que se deslocam diariamente ao trabalho, o fazem em mais de uma hora e 

dentre estes, 1,78% em mais de duas horas3. Ainda que 75,54% se desloquem entre 6 minutos e uma 

hora até o trabalho, os dados não exibem o custo por este transporte, as condições de conforto, os 

atrasos recorrentes e a confiabilidade do serviço, aspectos que não raro afetam sua utilização pelo 

usuário, desestimulando-os ao uso diário do transporte público.  

                                                                                                                                                                                              
penetração do geral no particular, a combinação dialética etc., na qual, ações recíprocas (interações) de 

diferentes níveis (a estrutura econômica e a política, por exemplo), com negações e soma reciprocas, acabam por 

conformar ao longo da história, o caráter singular das sociedades, suas especificidades e suas generalidades. 

Entender nosso objeto de pesquisa a partir destas considerações permite superar a abordagem do transporte 

enquanto “mero deslocamento”, propiciando abranger não apenas o fenômeno do deslocamento, mas também as 

razões pelas quais este ocorre, bem como a necessidade de difusão, generalização e ampliação das interações 

espaciais (que corresponde, portanto, ao conjunto que envolve deslocamento e realização da atividade, com um 

resultado qualitativamente novo). Tais ampliações podem ser obtidas mediante a democratização do transporte 

público, pelo aumento da eficiência desse transporte, através de intervenções que propiciem menores tempos de 

deslocamento para os usuários, com economia de tempo para a realização de outras atividades ou melhoria 

qualitativa das atividades principais (ou ainda, incremento no tempo disponível para o lazer e o descanso, que 

corresponde ao tempo de recomposição da Força de Trabalho, etc.), semelhantemente às ideias defendidas por 

Mirales-Guasch (2012). Para todos os efeitos, entendemos os deslocamentos cotidianos (que propiciam as 

interações espaciais da força de trabalho) como um fenômeno que atinge a geração social de valores de uso – 

transcendendo, portanto, o próprio capitalismo – e valores de troca, mas que é contraditoriamente negligenciado. 

Ver também os trabalhos de COCCO e SILVEIRA, 2012, sobre interações espaciais.  
3
No tocante aos tempos de deslocamento cotidianos para o trabalho destacados, temos um aumento de 20% 

entre 2003 e 2010. No mesmo período, o crescimento demográfico foi de 13% e o de automóveis circulando, de 

66% (CNI, 2012), com perdas visíveis para a produtividade do trabalho, segundo a Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI). 
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 Esse desestímulo à utilização de sistemas de transporte público, condicionados por relações 

pré-capitalistas entre o empresariado de transporte público e o poder público local, tem deflagrado em 

aumento da mobilidade por automóveis e motocicletas em todo o país, intensificada por políticas que 

facilitam sua aquisição como redução de IPI, facilidades de financiamento, entre outras. Não se trata, 

no entanto, de tratar negativamente a expansão desse setor industrial – um dos carros-chefes do atual 

crescimento brasileiro, em função de sua capacidade de arraste – o qual corresponde a, pelo menos, 

25% do PIB industrial brasileiro, sendo grande gerador de emprego e renda. Trata-se de alertar para o 

perigo douso cotidiano do automóvel e da motocicleta, geradores de viscosidade no sistema viário com 

perdas de horas produtivas, acidentes, poluição de diversas formas que se materializa em custos com 

saúde pública etc.O Estado de Santa Catarina e em especial a região da chamada Grande 

Florianópolis, vem em certa medida acompanhando esse crescimento econômico, cujo reflexo mais 

nítido – em termos de mobilidade – é, de fato, o incremento do uso de veículos individuais privados em 

condições severas de circulação, dificultando a operação diária do transporte público coletivo devido à 

ausência de infraestruturas adequadas para este último. Vale ressaltar que no país, 47% da 

mobilidade se efetua através de motocicletas ou automóveis e pelo menos 18% das pessoas que 

integram a faixa de renda de um quarto de salário mínimo per capita já possuem algum tipo de veículo 

automotor (BRASIL, 2010). Proporcionalmente, o Estado de Santa Catarina exibe a maior quantidade 

de automóveis por residência, com cerca de 70%, seguida do Paraná com 61,7%, do Distrito Federal 

com 59,7% e de São Paulo, com 59,1% (BRASIL, 2010).  

 

2. INTERAÇÕES ESPACIAIS, FORMAÇÃO SOCIAL E A QUESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO.  

 

 Especificamente em Florianópolis, a frota de automóveis cresceu três vezes mais que a 

população da cidade (entre 2004 e 2008), representando 22% de aumento na quantidade de 

automóveis e 51% de motocicletas, fruto do contexto positivo nos termos do desenvolvimento 

econômico nacional, propiciado, em parte, por políticas de acompanhamento da expansão econômica 

mundial, bem como políticas anticíclicas necessárias à geração de emprego e renda. Não obstante 

este fato, em si, já seja problemático, maior é o crescimento da frota de automóveis nas cidades da 

área conturbada de Florianópolis (Biguaçú, Palhoça, São José e Florianópolis), as quais mantém 

intensa relação com a Ilha. Tal cenário torna ainda mais urgente a necessidade de melhoria da 

eficiência e da qualidade dos transportes coletivos, bem como de condições para a geração de 

proximidades (moradia, empregos e consumo), haja vista que embora a frota de veículos individuais 

cresça mais fora de Florianópolis – juntamente com a expansão imobiliária – muitos deslocamentos 



5 
 

cotidianos (os empregos e as demais atividades urbanas e de lazer) se mantém localizados em 

Florianópolis.É fato notório, que a atual conformação do sistema de mobilidade é ineficaz devido ao 

equivocado dimensionamento de infraestruturas edificadas unicamente em função do modo individual 

de transporte, conduzindo a tempos inadequados de deslocamento ligados ao trabalho.Há inclusive, 

relatos de passageiros que, devido à incompatibilidade entre turno de trabalho e horário de chegada 

do serviço, teve de abrir mão de seu emprego. 

 

 Há, portanto, forte correlação entre baixa produtividade do trabalho e mobilidade, assim como 

entre esta e certas formas de desemprego, como o desemprego por desalento.Espaços nos quais há 

maiores tempos dispendidos no deslocamento – como é o caso da RMSP – correspondem às áreas de 

maior ocorrência de desemprego ativo e por desalento, ainda que esta categoria de desemprego 

venha diminuindo paulatinamente em virtude do crescimento econômico (DIEESE, 2012). Nota-se 

também, que os índices de mobilidade decaem com a renda, chegando a menos de três 

deslocamentos por dia, para pessoas cuja renda é de até três salários, ou seja, as interações 

espaciais e a possibilidade de geração de emprego e aperfeiçoamento pessoal/profissional a partir 

delas, decrescem notavelmente com a renda (ITRANS, 2009).  Ressalta-se que o custo para se 

procurar trabalho (considerado por 52 a 65% de usuários das regiões mais populosas) e a estrutura 

das redes de transporte (considerada por 8 a 27% dos usuários) – diretamente relacionadas ao tempo 

de deslocamento – são os principais entraves, segundo dados do Itrans (ITRANS, 2009). 

 

 Nesse caso, dois problemas expostos por estes dados têm ressonância nos elementos que 

compõem a Formação Social brasileira e que serão tratados neste artigo: A estrutura do sistema de 

transportes (infraestrutura, linhas, terminais etc.) que é limitada pelo ambiente construído e não 

construído (sinuosidade do sistema viário colonial, vazios urbanos, produção dispersa de espaço etc.) 

e as formas de gestão, planejamento e remuneração do sistema – ou seja, elementos mais 

dependentes da superestrutura – cuja modernização é bloqueada também por traços arcaicos dessa 

Formação, por resíduos de outros modos de produção. Uma se relaciona dialeticamente à outra, haja 

vista que, no mote marxista, são mudanças nas relações de produção (superestruturais) que propiciam 

o avanço nas forças produtivas (estruturais).  

 

 Muitos são os exemplos de permanências estruturais (no sistema viário, na estrutura urbana, 

padrões arquitetônicos) ou superestruturais (na cultura, nas relações sociais, etc.) que afetam a 

mobilidade e que se atrelam à formação do litoral catarinense. No tocante à estrutura urbana inicial, 

isto é, à topologia dos equipamentos urbanos que configuraram as distâncias na Região – perfazendo 
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interações espaciais – nota-se, a partir destes equipamentos, o traçado de vias que os interligavam. 

Com o objetivo inicial de ocupação e defesa territorial, foram, assim, construídas uma série de 

Fortalezas, o Palácio do Governo (1765), a Casa de Câmara e a Cadeia (1771-1780), a Igreja da 

Matriz (1753-1773), e a Casa dos Abrigos Bélicos (1775). As vias que interligavam estes equipamentos 

deram origem, por exemplo, a algumas importantes vias do centro tradicional da cidade, como a atual 

Rua Esteves Júnior, advinda do acesso ao Forte São Francisco, a Rua Almirante Lamego, Bocaiúva e 

Heitor Luz, a partir do trajeto entre a Baía Norte e o Forte São Luíz; a Rua Visconde de Ouro Preto, 

Almirante Alvim e Vitor Konder, a partir do caminho entre o centro e o Forte São Luis e; a Avenida 

Mauro Ramos, em parte, originada do prolongamento da trilha de acesso à Trindade (SOUZA, 2010). 

 

 De fato, os primeiros assentamentos urbanos que estruturaram a cidade de Florianópolis não 

tinham por objetivo primordial a produção capitalista, mas sim a defesa do território sul sob posse da 

coroa portuguesa (PEREIRA, 2003). A ocupação inicial do núcleo urbano de Florianópolis, então 

denominado Nossa Senhora do Desterro, se deu em torno do porto, na costa oeste da Ilha. As 

primeiras edificações se formaram em torno da Praça XV de novembro, a qual, juntamente com a 

igreja matriz, norteou os primeiros arruamentos urbanos, concebidos segundo as concepções do 

planejamento português gerando o traçado meândrico do sistema viário colonial. (SOUZA, 2010).Estes 

aspectos condicionariam uma estrutura urbanainicial que restringiria aimplementação, no futuro, de 

modelos exógenos de planejamento, como por exemplo, o zoneamento funcional (zooning) inspirado 

em postulados modernistas, cujo produto em termos de sistema viário é a abertura de vias 

hierarquizadas, uma malha viária em taxigeometry, e a construção de vias expressas. Sobre este 

aspecto, deve-se considerar inclusive os traços característicos da ocupação açoriana cristalizados no 

espaço e em sua ímpar estrutura fundiária, cuja fragmentação excessiva era dada pelos pequenos 

“lotes por herança” (PEREIRA, 2003).  

 

 Não obstante estes elementos exibam a contradição entre a exigência de celeridade do novo 

modo de produção e a desadaptação dos resíduos de modos de produção passados, a massa dos 

problemas reside nas relações sedimentadas historicamente e que impedem ou tornam morosas 

reestruturações aos elementos tangíveis e intangíveis que compõe o sistema de transporte público. 

Estas se referem ao caráter pusilânime do poder público local frente às famílias que conduzem as 

empresas de transporte – fato verificado nacionalmente – demonstrando a existência de relações 

semelhantes às existentes em modos de produção passados (Tabela 1). 

 



7 
 

Tabela 1: Evolução da renovação da frota de ônibus das empresas operadoras de transporte público em 
Florianópolis, entre 2003 e 2012. 

Empresas 2003  2004  2005 2006  2007 2008 2009  2010 2011 2012 

Canasvieiras 4,48 5,3 6,10 6,93 7,14 5,88 5,81 6,69 6,05 6,05 

Emflotur 5,04 5,8 6,55 7,45 7,08 5,97 5,73 6,40 6,25 6,25 

Estrela 6,17 6,7 7,48 6,70 6,80 5,14 5,36 5,90 6,28 6,28 

Insular 4,72 5,2 5,85 6,79 6,49 6,39 7,12 7,93 6,31 6,31 

Transol 4,33 5,0 5,96 7,00 5,95 5,57 6,57 7,57 5,99 5,99 

TOTAL  4,9 5,54 6,39 7,013 6,7 5,79 6,12 6,90 6,17 6,17 

Fonte: Secretaria de Transportes de Florianópolis, 2012. 

 

Como podemos observar, o nível de renovação de frota das empresas operadoras do serviço de 

transporte público florianopolitano é baixo, haja vista que especialistas do setor de serviços, bem como 

do setor de produção de ônibus, aconselham efetuar renovação de três a quatro anos de utilização do 

veículo (FABUS, 2012). Deve-se salientar que os congestionamentos e a operação em um quadro de 

dispersão urbana aumentam os ciclos de linha, aumentando o tempo de utilização dos veículos e 

consequentemente, o desgaste dos mesmos. Este fato, associado à baixa renovação da frota, afeta 

sobejamente a confiabilidade dos serviços, com aumento da ocorrência de interrupções nos mesmos; 

necessidade de troca de ônibus pelo usuário, com danos aos tempos de deslocamento; redução de 

conforto; redução da segurança, redução do IPK etc. Ocorrências do tipo, dificuldades para a ignição 

do veículo, interrupção do funcionamento do veículo em horários de pico e no terminal central, com 

necessidade de desembarque de passageiros são alguns exemplos. Tais casos demonstram o nível 

de produtividade do sistema e a urgência por novos canais de financiamento para o capital de 

transportes, bem como contratos e relações claras entre estes e o poder público local, prevendo claras 

obrigações de parte a parte. Outros indicadores (Tabela 2) também sinalizam para esta necessidade. 

 

Tabela 2: Evolução de indicadores de produtividade do serviço de transporte público coletivo de Florianópolis, 
entre 2004 e 2011. 

Ano 
Passageiros 

Transportados 
Quilometragem 

Percorrida 
IPK Viagens Realizadas 

2004 61.066.658 30.441.626 1,59 1.980.753 

2005 62.626.617 28.716.204 1,64 1.872.330 

2006 64.923.817 28.360.676 1,78 1.751.897 

2007 65.914.066 31.315.854 1,82 1.841.961 

2008 66.761.734 33.623.994 1,69 1.936.804 

2009 64.260.180 32.613.400 1,62 1.888.131 

2010 64.374.171 31.417.769 1,65 1.783.536 

2011 64.576.617 31.806.656 1,65 1.783.308 

Crescimento no período 
(%) 

6% 4% 4% -11% 

Fonte: Secretaria de Transportes de Florianópolis, 2012.  

 



8 
 

 Como é evidente, a despeito do aumento da dinâmica econômico geral, os indicadores ou 

mostram estagnação de alguma variável de produtividade do serviço de transporte público, ou 

redução, como é o caso das viagens realizadas, as quais diminuíram em 11% entre 2004 e 2011, 

ainda que tenham ocorrido oscilações positivas. Sem, no entanto, atingir o valor registrado em 2004. O 

aumento de passageiros transportados, em 6%, bem como o Índice de Passageiros por Quilômetro 

(IPK) e a quilometragem percorrida, em 4%, estão muito aquém do crescimento da frota de automóveis 

que cresceu 36% e a de motocicletas, em 59%, incremento que, no Brasil, é demonstrativo de 

incremento de mobilidades cotidianas via transporte particular4. 

 

 O conjunto de todos estes dados demonstra a necessidade urgente de modernização de toda 

a estrutura do sistema, ou seja, de condições de conforto dos veículos, de eficiência nos 

deslocamentos (economia de tempo), confiabilidade (redução de quebras), corredores exclusivos para 

redução dos tempos de deslocamento, entre outros aspectos diretamente associados à 

competitividade frente aos outros modos de transportes. Ademais, a perda relativa de passageiros 

para os modos individuais nos deslocamentos cotidianos é notória, gerando um ciclo deletério de 

redução de receita e dilapidação cada vez maior do serviço. Além disso, a estagnação do IPK, somada 

ao aumento de custos – sobretudo de combustíveis e mão de obra, devido aos congestionamentos – 

propicia ao empresariado de transportes, justificativas no tocante aos aumentos tarifários, gerando 

maiores desigualdades de mobilidade segundo a renda. Eis aqui a necessidade de um raciocínio 

multiescalar, pois os congestionamentos – que não ocorrem apenas entre a Ilha e o continente, mas 

em diferentes pontos do sistema viário das cidades e da Região – decorrem também de fluxos 

externos à cidade de Florianópolis. É toda a discussão sobre o caráter “metropolitano” da Mesorregião 

da Grande Florianópolis. 

 

 

2. TRANSPORTE PÚBLICO, MOBILIDADE E A QUESTÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. 

 

 Comparando as cidades da área conturbada da Grande Florianópolis, por exemplo, no tocante 

à evolução da frota de veículos, esse caráter é visível, apontando para a necessidade de políticas que 

transcendam o espaço interno de cada cidade, haja vista que evidencia-se maior crescimento (da 

frota) fora da capital, muito embora os empregos, em boa medida, se mantenham nela. Por exemplo, 

entre 2002 e 2011, a frota florianopolitana de automóveis cresceu 36%, contra 48% em São José, 58% 

                                                             
4
 Entre 1997 e 2011, em dados do DETRAN/SC (2012). 
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em Biguaçú e 60% em Palhoça. Quanto às motocicletas, o crescimento foi ainda maior, com 61%, 

65% e 67% respectivamente, para estas cidades, contra 59% em Florianópolis, indicando, inclusive 

diferenças no ritmo de crescimento urbano de cada município. No que se refere à frota de ônibus em 

dados do DETRAN/SC, urgem algumas ponderações. Os números trazem um acréscimo de 39% para 

o período, em Florianópolis, contra 64% das outras três cidades (com decréscimo de 26% em 

Biguaçú), ou seja, mostra-se um volume expressivo de incremento na frota de ônibus. Entretanto, é 

mister que diferenciemos quais frotas de ônibus crescem a esse percentual, pois a frota de ônibus que 

atende ao espaço da cidade (“intraurbanos”) –  o concorrente “de fato” dos demais modos de 

transporte  –  não teve aumento significativo de oferta (entre 2003 e 2011, apenas 10%), nem 

renovação da frota a níveis adequados, reduzindo sua competitividade frente aos outros modos.  

 

 Mais interessante é analisar os tempos de deslocamento da Região da Grande Florianópolis, 

considerando não apenas as cidades que compõem a área conturbada, mas toda a Região. Neste 

caso, urge alguns questionamentos, os quais podem nos ajudar a melhor delimitar o problema 

levantado por este artigo, que é a mobilidade cotidiana para o trabalho nesta Região. Assim, 

indagamo-nos: em todas as cidades da assim denominada Grande Florianópolis, há deslocamentos 

cotidianos intermunicipais para o trabalho? Qual é o volume de tais deslocamentos, os quais exigiriam 

políticas contundentes nessa escala, envolvendo todas as cidades? Pois bem, não asseguramos aqui 

a inexistência de outras relações entre todas estas cidades, gravitando na órbita de influência de 

Florianópolis – isso pode, inclusive, ser objetivo de futuros trabalhos, sendo sobejamente importante 

para nossas reflexões – não obstante, os dados do último Censo do IBGE (2010) trazem interessantes 

possibilidades de interpretação (Mapa 1). 

 

 Como é possível verificar, quanto mais nos aproximamos das cidades da área conturbada, 

maiores são os percentuais de pessoas que trabalham em outros municípios, a saber 36% dos 

trabalhadores de São José, 41% de Biguaçú e 39% em Palhoça, com exceção de Florianópolis (7%), 

que é, em grande medida, o destino destes trabalhadores. Destacam-se ainda, os municípios de 

Governador Celso Ramos (42%), São Pedro de Alcântara (35%), Santo Amaro da Imperatriz (33%), 

Paulo Lopes (25%) e Águas Mornas (27%). Se correlacionarmos estes dados aos números referentes 

aos tempos de deslocamento (IBGE,2012), ainda maior será a proximidade entre nossas análises e a 

realidade concreta: nas cidades mais distantes da área conturbada – com certas exceções – os 

tempos predominantes de deslocamento para o trabalho são de “até 30 minutos”, ou seja, neste tempo 

de percurso, utilizando os meios de transporte disponíveis, é pouco provável que o trabalhador perfaça 

diariamente o trajeto até a Ilha de Florianópolis, a menos que este trabalhe em outras cidades do 
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continente. Ao contrário, a escala de cinzas do referido Mapa 1, acima, destaca maior concentração de 

trabalhadores que demoram mais de uma hora até duas horas para chegar ao trabalho residem na 

área conturbada e imediações. Vejamos os gráficos e seus respectivos percentuais (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Tempos de deslocamento para o trabalho, das cidades de São Bonifácio, Nova Trento, São José e 
Biguaçú, em 2010. 

 
Fonte: IBGE,2013. 

Elaboração: COCCO, 2013. 

 

 Os gráficos(Gráfico 1) acima exibem alguns dos exemplos de municípios mais distantes da 

áreaconturbada de Florianópolis, tais como Nova Trento e São Bonifácio, ambos com baixos 

percentuais de deslocamentos diários em “mais de trinta minutos até uma hora” (7% e 9%), bem como 

em “mais de uma hora até duas horas” (em 1% e 2% dos deslocamentos para o trabalho). O maior 

volume de deslocamentos para o trabalho nestas duas cidades reside entre os percentuais de 65% e 

44% “de seis a trinta minutos” e 44% e 27% em “até cinco minutos”, dados que indicam um 

significativo volume de trabalhadores que se deslocam mais no espaço interno às suas cidades. O 

Mapa 1 também demonstrara que é baixo o percentual de pessoas que trabalham em outro município, 

a partir de Nova Trento (16%) e São Bonifácio (5%). Já em São José e Biguaçú, observam-se 57% e 

51% “em até trinta minutos”, mas 34% e 29% de deslocamentos “em até uma hora”, bem como a 

ocorrência de traslados efetuados em até duas horas (6% em cada cidade), fato notório entre os fluxos 

diários que perfazem estas cidades com destino a Florianópolis. 

 

 Mais interessante, embora menos expressivo em termos percentuais, é a ocorrência nestes 

dados do Censo (IBGE, 2010), de tempos de deslocamento “em até duas horas” e mesmo “acima de 

duas horas”. Estes são observáveis nas três cidades da área conturbada (Biguaçú 5%, São José 7% e 

Palhoça 10%), mas os maiores, ocorrem nas cidades de Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz 
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(13%), Antônio Carlos e Governador Celso Ramos (10%) e a própria Florianópolis, com 8%. Uma vez 

que se tratam de números significativos, políticas púbicas que envolvem o transporte e a mobilidade – 

também mediante “não transporte” – devem abarcar estas cidades, reduzindo os tempos de 

deslocamento destes trabalhadores das áreas mais interiorizadas da Região, os quais, em muitos 

casos, dirigem-se para as cidades maiores em busca de emprego.  

 

 O que se evidencia neste caso, é, mais uma vez, o resultado da proeminência do capital 

imobiliário na Região de Florianópolis, haja vista que em parte, tais percentuais referem-se a 

trabalhadores que moram nestas cidades e trabalham ou em Florianópolis, ou nas cidades adjacentes 

ou mesmo, em áreas longínquas na Ilha de Florianópolis, inviabilizando tempos adequados de 

deslocamento. Ressalta-se que nem sempre políticas de mobilidade devem ser solucionadas com 

transporte, mas também, com geração de proximidades entre usos comerciais, industriais e de 

serviços com áreas de moradia para os trabalhadores. Urge neste caso, conter a expansão urbana 

dispersa e criar corredores exclusivos para a operação do transporte público, medidas que esbarram 

diretamente nas forças mais retrogradas de nossa Formação Social e que exigiriam reformas em 

outras escalas institucionais (Reforma Agrária e Reforma Urbana etc.). Em espaços nos quais há 

menor resíduo patrimonialista, bem como um Estado planejador, evidencia-se mais agilidade 

institucional na implementação de infraestrutura e mudanças nos usos do solo para a mobilidade5. 

 

3. Considerações finais 

 

 Finalmente, entre outras medidas salutares ao aumento de eficiência do sistema, está a 

implantação de uma rede de corredores exclusivos para o sistema de transporte público não apenas 

na cidade de Florianópolis, mas na Grande Florianópolis, haja vista que trata-se incrementar a 

velocidade comercial do serviço segregando-o do tráfego misto. Assim, os tempos de deslocamento 

dos usuários baixariam significativamente, atraindo também usuários cotidianos de outros modos de 

transporte. O incremento de competitividade que os corredores exclusivos trazem para o transporte 

público é notório, seja a partir da constituição de sistemas BRT (Bus Rapid Transit) completos, ou sua 

aplicação nos eixos de maior viscosidade do tráfego. Entretanto – apesar do sucesso de Curitiba, em 

virtude da presença de circunstâncias especiais – diversas cidades brasileiras vêm encontrando 

                                                             
5
É o caso de Estados como o iraniano e o chinês, por exemplo. No primeiro, a proeminência estatal no que 

concerne ao planejamento se evidencia em um dos sistemas metroviários que mais crescem no mundo, enquanto 

que na cidade de Teerã, a implementação de corredores exclusivos de ônibus tem conseguido transferir cada vez 

mais usuários de automóveis para o sistema de transporte público (cerca de 27%, em determinados corredores) 

(ITRANS, 2012.).  
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dificuldade para inaugurar ou expandir seus corredores exclusivos, em função de determinações 

oriundas da esfera político-econômica, social e cultural. Entre estas, podemos elencar: O ambiente 

construído que limita o alargamento e a extensão do sistema viário; o custo das indenizações para 

desapropriação, em virtude dessas intervenções e; a desaprovação de determinados segmentos da 

sociedade, os quais se vêem prejudicados pela implantação de corredores de ônibus.  

 

 Consoante esta abordagem – a qual considera que os maiores entraves para a efetivação de 

mobilidades urbanas do estado da arte, repousam na esfera das relações sociais (embora também 

haja entraves no ambiente construído) – visões unilateralmente técnicas que advogam pelo 

planejamento (do sistema físico apenas) e a logística em transporte urbano como as únicas soluções 

para o problema, mostram-se ineptas para encaminhar a execução de transformações na essência, 

haja vista atuarem apenas na camada mais superficial da questão, que é em verdade, a manifestação 

de contradições presentes e que devem é claro, mobilizar-nos – e ao Estado sob hegemonia popular – 

na direção da práxis.  

 

 Não se trata de ignorar a técnica, mas superar o quadro geral na qual ela é aplicada, isto é, a 

Logística de Estado, como superação da logística que apenas confere sobrevida às infraestruturas 

subdimensionadas ou deficitárias (SILVEIRA, 2011), bem como da superação da administração da 

firma e da cidade (que conduz às estratégias de maximização de lucros acima descritas) pelo 

Planejamento Regional. Superação sim, mas sem negação absoluta destas, igualmente necessárias à 

reprodução do sistema, sob condução do Estado, ente que aglutina a resiliência social. As vicissitudes 

que impedem esta transcendência nos levam, inclusive, a ignorar a multiescalaridade do problema da 

mobilidade, que no caso da cidade de Florianópolis é também o problema da Região da Grande 

Florianópolis. Trata-se aqui da necessidade de uma ativa autoridade metropolitana para cuidar destas 

questões. 

 

 Ademais, os transportes públicos coletivos – quando adequadamente planejados e conduzidos 

– garantem a continuidade das interações espaciais. Urge portanto, abordagens propositivas na escala 

da aglomeração urbana de Florianópolis. Ademais, urge repensar o quadro da gestão e do 

planejamento da mobilidade por transporte público, uma vez que somente a provisão de acessibilidade 

não garante um sistema de transporte público coletivo eficiente e de baixo custo. Neste caso, trata-se 

de compor novos marcos regulatórios entre poder público e iniciativa privada que primem pelo 

investimento em novas tecnologias para a operação de transportes coletivos, como: utilização de 

softwares de tráfego para a composição racional das rotas; efetuação de pesquisas de origem-destino 
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regulares ; investimento no conforto dos veículos e na renovação da frota. Estes novos parâmetros 

devem, inclusive, atribuir algumas funções ao poder público, fortalecendo e equipando as autarquias 

estatais para que sejam capazes de acompanhar a produtividade do sistema, objetivando uma maior 

precisão no cálculo tarifário; na estruturação das rotas; na recorrência de quebras nos veículos; na 

confiabilidade do serviço (atrasos); entre outros aspectos caros à eficiência do sistema para o usuário.  
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