
 A ferrovia que faz conexão entre São Francisco do Sul e Mafra, cujo primei-
ro trecho foi inaugurado em 1906, foi um fator importante para o desenvolvimen-
to de Joinville. Era pelas estradas de ferro que as pessoas se deslocavam e por 
onde as mercadorias eram transportadas, a construção da estrada de ferro pas-
sando pela cidade favoreceu o crescimento urbano, econômico e populacio-
nal. Utilizada para o transporte de carga que também é importante para a cidade 
(ligação com o porto, escoar mercadorias das indústrias para exportação,...), hoje 
a população desconhece seu valor histórico e encara como um problema esse 
transporte passando no meio urbano. Com a implantação de rodovias ligando 
Joinville ao resto do Estado, o transporte ferroviário entra em declínio e a 
cidade “vira as costas” para a linha férrea. O crescimento desordenado de sua 
malha urbana começa a conflitar com o traçado dos trilhos. Os veículos automo-
tores tornaram-se preponderante nas ultimas décadas, sobrepondo-se ao trans-
porte ferroviário, de bicicletas, e dos pedestres.
 A malha urbana que se expandiu ao seu redor gerou vários problemas relacio-
nados à segurança e qualidade de vida da população residente das proximidades. 
Esse fato será resolvido com o projeto do desvio ferroviário em execução que 
mudará o trajeto da ferrovia para fora da cidade. Resolvido esse impasse, aparece 
uma nova questão “o que vai acontecer com as áreas remanescentes desse 
desvio?” É pensando nesse questionamento e se baseando em três preocupa-
ções - mobilidade urbana, espaço de encontro e lazer e memória urbana - que 
esse trabalho se estrutura.

 A linha férrea é um importante ícone na história da cidade de Joinville, fun-
damental para se compreender o seu processo de estruturação sócio-espacial  e 
que deve ser valorizado. As áreas remanescentes do traçado ferroviário que 
será desativado, com a execução do contorno ferroviário em Joinville, devem ser 
vistas não como um problema, mas sim como áreas de imenso potencial. 
 Repensar a preservação e a utilização dessas áreas remanescentes é es-
sencial para cidade, levando em conta não somente sua importância histórica, mas 
também a atual situação de mobilidade intraurbana e o contexto sócio-espacial 
onde essa malha está inserida.
 Utilizar um patrimônio existente como um elemento de recuperação e perma-
nência da memória e da identidade da cidade e, ao mesmo tempo, garantir a mobi-
lidade urbana e a criação de espaços de convívio urbano nas áreas de influência 
da ferrovia são fundamentais, pois o uso de um patrimônio garante a sua pre-
servação assim como o seu conhecimento permite a sua valorização.

 O município de Joinville, localizado na região nordeste do Estado de Santa Ca-
tarina, possui uma área de 1.134 km² (área urbana representa 18% da área total do 
território). 
 Sua população é de 487.003 habitantes (IBGE, 2008), apresentando uma den-
sidade demográfica de 423,11 hab/km².

 Joinville recebeu diversos títulos ao longo das décadas de 40, 60 e 80 por seus 
atributos culturais, tornando-se conhecida como "Cidade dos Príncipes", "Cidade 
das Flores". "Cidade da Dança" e "Cidade das Bicicletas". Na década de 60, 
quando sua população chega a 120 mil habitantes, a cidade soma 60 mil bicicle-
tas (uma bicicleta a cada dois habitantes) garantindo o título de Cidade das Bicicle-
tas. O intenso uso destas como veículo de transporte é explicado pela topografia 
plana da cidade, pela proximidade dos locais de trabalho e residências e pela ques-
tão cultural.

 A base da economia de Joinville é a indústria, seguida pelo comércio e 
turismo de eventos. A cidade ocupa o espaço de pólo regional, tendo em vista sua 
posição na estrutura de Santa Catarina e seus recortes regionais, tanto do ponto de 
vista econômico como do ponto de vista populacional.
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Montagem feita pela autora sobre imagem aérea. Fonte: Wikipédia, 2009.

Fonte: IPPUJ, 2008

Divisão Política e Administrativa do Município Fonte: IPPUJ, 2008

Localização de Joinville Fonte: PHLIS, 2009 

Bicicletas no Centro de Joinville. Fonte: Recanto da Letras, 2009.

Operários saindo com suas bicicletas de uma das fábricas 
da cidade em 1960. Fonte: Portal Via Ciclo, 2009.

Vista do centro de Joinville e o Rio Cachoeira atravessando o bairro

Vista aérea centro da cidade - topografia plana
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Um dos diversos fatores que, no início do século XX, acelerou o desenvolvimen-
to da cidade de Joinville foi a inauguração do ramal ferroviário Mafra - São Fran-
cisco do Sul, da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande. Essa linha antes de 
chegar ao porto de São Francisco do Sul passa por Joinville. O ramal ferroviário, 
que pertencia a Rede Ferroviária Federal S.A, interliga São Francisco do Sul a 
Mafra e Mafra com a conexão nacional, Porto Alegre, São Paulo e todo o 
Paraná.

A linha do São Francisco teve o primeiro trecho entregue pela Estrada de Ferro 
São Paulo-Rio Grande em 1906, ligando o porto de São Francisco a Joinville.
A chegada do trem a Joinville determinou grandes mudanças na vida econômica 
da cidade, com o ciclo de expansão da colônia em direção sul.

A Estação Ferroviária, inaugurada em 29 de julho de 1906 com a chegada da 
primeira locomotiva, é considerada símbolo da história de Joinville.

Por volta dos anos 40, com a implantação de rodovias ligando Joinville ao resto do 
Estado, ocorre uma redução no número de passageiros que utilizavam essa linha. 
O transporte ferroviário entra em declínio na década de 50. Entre 1980 a 1992 
a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA sofre perda de mercado para o modal 
rodoviário e passa por um processo de desestatização das suas malhas. A malha 
Sul é privatizada em 1997.

 

 Atualmente, o serviço ferroviário em 
Santa Catarina é realizado por duas con-
cessionárias: ALL – América Latina Lo-
gística e a FTC – Ferrovia Tereza Cris-
tina.
 Dos quatro trechos da ALL só dois 
estão em operação, sendo um deles o 
trecho Mafra-São Francisco do Sul que 
possui intenso movimento de carguei-
ros, principalmente nos últimos anos, 
com a expansão das exportações.
 O último trem de passageiros, uma 
litorina diária, passou pelo trecho entre 
Corupá e São Francisco do Sul em janei-
ro de 1991. O trem misto que servia à 
linha já não existia desde 1985. 

A Ferrovia em Joinville

História

Hoje

MAFRA

SÃO FRANCISCO 
DO SUL

LINHA FÉRREA SÃO FRANCISCO

Recorte Mapa Linha São Francisco Fonte: IBGE, 2008

Estação Ferroviária de Joinville Fonte: Estações Ferroviárias, 2009

Construção da Estação Ferroviária de Joinville Fonte: Estações 
Ferroviárias, 2009

Inauguração da Estação Ferroviária de Joinville Fonte: Estações Ferroviárias, 2009

Fonte: Secretaria do Estado de Infra-Estrutura, 2009

Montagem feita pela autora sobre imagem aérea. Fonte: Panoramio, 2009
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 O prédio da Estação Ferroviária de Joinville é uma referência urbana da 
cidade. Foi comprado pela prefeitura em 1999, é tombado e foi restaurado em 
2008. O conjunto da Estação de Passageiros e Terminal de Cargas é conheci-
do hoje como Estação da Memória e abriga funções culturais. O espaço é 
administrado pela Fundação Cultural de Joinville. 
 A parte da Estação Ferroviária de Passageiros abriga o Memorial da Esta-
ção Ferroviária, e ao seu lado, fazendo parte do conjunto, o Armazém de 
Cargas, que abriga o Museu da Bicicleta e da Indústria.

 

 

 Com o crescimento da malha urbana de Joinville a região em torno dos trilhos 
se adensou, e a população residente nas proximidades passou a se incomodar com 
a passagem dos trens de carga devido ao barulho e vibrações gerados, e conflito no 
tráfego de veículos entre centro e bairros da zona Sul. Discussões entre Prefeitura, 
população e órgãos públicos visam chegar a soluções para resolver esse embate. A 
proposta apresentada pela Prefeitura de Joinville foi o deslocamento da linha férrea 
para fora do perímetro urbano, o que soluciona o problema da população e também 
traz melhoria das características operacionais da linha. O desvio vai começar em 
Guaramirim e segue paralelo à BR-280 até o canal do Linguado.

 Resolvido o impasse dos trens de carga que atravessam a área urbana de Joinvil-
le, através do desvio ferroviário, surge uma nova questão relacionada ao uso das 
áreas remanescentes desse desvio.
 São áreas urbanas de grande potencial, extremamente valorizadas e cujo uso 
público deve ser garantido, criando espaços de qualidade para a população. Deve-
se dar um uso condizente de forma que a população se aproprie dessas áreas e enten-
da o valor delas para a cidade, evitando assim o uso privado, invasões nas faixas 
de domínio da ferrovia ou o abandono das mesmas criando vazios urbanos.
 A utilização desse patrimônio público deve considerar três aspectos, preocupa-
ções que estruturam este trabalho:

 1) A criação de espaços de convívio urbano, de encontro e de lazer, 
nessas áreas que já são públicas é de extrema importância. Visando utilizá-
las não só como um espaço de passagem, mas sim, como elemento de recu-
peração e qualificação da paisagem urbana. Ressalta-se que antigamente 
essas áreas constituíam-se áreas desvalorizadas da cidade, onde residia o 
operariado e a população mais carente. 
 2) Melhoria da mobilidade urbana. Garantir a circulação de pessoas e 
o transporte considerando a demanda, a otimização do transporte coletivo de 
massa, os custos de desapropriação, a sustentabilidade do veículo e a inte-
gração entre os diversos modais.
 3) A importância da história e da memória urbana. A preservação 
desse patrimônio histórico, referências que fazem parte da memória urbana, 
significa manter vivo o testemunho da história da cidade. Possibilita à socie-
dade criar e reconhecer sua identidade, valorizando-a, e estabelecer referên-
cias para a construção de seu futuro. E a forma mais eficaz de preservar é 
dar um uso, permitindo que as pessoas possam vivenciar esses espaços.

No mapa ao lado da área urbana de Joinville, observa-se que a malha ferroviária está 
localizada na região sul, no sentido leste-oeste, atravessando dez bairros da 
cidade.

 A Área Cultural e de Lazer integra a Antiga Estação Ferroviá-
ria, o Antigo Terminal de Cargas (hoje Museu da Bicicleta e da 
Indústria), a Estação Intermodal, uma edificação de atividades 
múltiplas, a praça existente (Praça Monte Castelo) e o parque 
urbano.  
 Esta área se caracteriza como a principal de todo o trajeto da 
linha ferroviária. Está localizada próxima ao centro da cidade, e 
tem alta densidade populacional. Possui um importante patrimô-
nio histórico tombado que faz parte da memória urbana e abriga 
funções culturais.
 É onde acontece a integração entre os modais fazendo a 
ligação dos eixos norte-sul e leste-oeste. Isso faz com que se 
tenha uma grande movimentação de pessoas na área principal-
mente com a implantação dos equipamentos propostos. O espaço 
se configura como um local de passagem de conexão entre 
modais e ao mesmo tempo oferece espaços de permanência e 
convívio urbano.
 Funciona como “porta de entrada” do trajeto da ferrovia cha-
mando a atenção para o conjunto planejado.

Área Cultural e de Lazer – 
Estação Intermodal da Memória

Estação Ferroviária O Contorno Ferroviário As Áreas Remanescentes do Contorno Ferroviário

Estação Ferroviária de Joinville - Estação da Memória (Fonte: acervo próprio) 

Memorial Estação (Fonte: acervo próprio) e Museu da Bicicleta (Fonte: site MUBI)

Fonte: Ministério dos Transportes, 2009
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Aproveitar a estrutura existente para 
qualificar um novo uso público na área



O potencial de utilização dessas áreas focando esses três itens fica ainda mais evidente quando 
se observa o contexto onde essa malha férrea está inserida na cidade, (áreas de grande densi-
dade, menor renda, previsão de adensamento no Plano Diretor, problemas com o transporte 
devido a malha desconexa...) o que é mostrado junto com as propostas.

 

 A Unidade de Mobilidade e Acessibilidade do 
IPPUJ (Instituto de Planejamento e Pesquisa para o 
Desenvolvimento Sustentável de Joinville) junto com 
a SEINFRA (Secretaria de Infra-Estrutura Urbana) e 
CONURB (Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Joinville) trabalham com as questões 
relacionadas à mobilidade de Joinville através de um 
grupo gestor de transporte. 
 Para as áreas remanescentes do contorno 
ferroviário a proposta do IPPUJ segue o Plano de 
Ações para a mobilidade elaborado no final de 2009. 
O projeto em estudo propõe anexar essas áreas 
remanescentes à malha viária, com alargamento de 
ruas, a implantação de corredores exclusivos para o 
BRT (Bus Rapid Transit), criação de binários e de  
ciclofaixas.
 Desta forma, propõe a retirarada os trilhos e a 
transformação de toda a malha férrea e suas faixas 
de domínio em ruas e avenidas. Essa proposta do 
IPPUJ deve ainda passar pela aprovação do IPHAN 
e também ser analisada pelas diversas instâncias 
federais, como a SPU (Secretaria do Patrimônio da 
União) e o Ministério Público, até ser aprovada a 
eventual cessão das terras pela União.

Proposta do IPPUJ
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Equipamentos de ginástica existentes na praça, 
conhecidos como Academia da 3ª Idade

Vista a partir do Antigo 
Terminal de Cargas

Ampliação da área de estar existen-
te, integrando-a ao novo espaço



 Enfatizando a potencialidade da área, com embasamento na pesquisa e levantamento de dados 
feito sobre a cidade e o caso em estudo, o projeto de utilização desse patrimônio foi pensado levando 
em consideração as três preocupações citadas anteriormente (mobilidade urbana, espaços públicos e 
memória urbana). 
 Proposições para o uso da área:

 1- Implantação de um sistema de transporte coletivo sobre trilhos   
aproveitando a via existente;

 2- Implantação de ciclovias aproveitando esse mesmo traçado, inter-
ligação com as existenes;

 3- Localização de um novo Terminal Intermodal e transformar outros 
dois Terminais de Ônibus existentes em Intermodais;

 4- Criação de áreas públicas de convívio urbano (praças);

 5- Criação de áreas verdes de lazer (parque);

 6- Delimitação de áreas para HIS (Habitação de Interesse Social);

 7- Criação de uma área cultural e de lazer (Antiga Estação Ferroviária 
+ Edificação de Atividades Múltiplas + Estação Intermodal);

 8- Previsão para futuro transporte intermunicipal de passageiros 
sobre trilhos.

1 - Implantação de um sistema de transporte coletivo sobre trilhos aproveitando a 
via existente 

 A implantação de um transporte coletivo sobre trilhos 
na área remanescente do desvio ferroviário é relevante e 
adequada, pois: 1. Reutiliza a via existente (faixa de domí-
nio da via férrea); 2. Evita os altos custos financeiros e so-
ciais das desapropriações; 3. Preserva o traçado original da 
via férrea e a história do lugar. Antigamente a linha também 
era utilizada para transporte de passageiros. O aproveita-
mento da estrutura ferroviária existente para o transporte de 
massa é uma união entre as necessidades sociais e o res-
gate da importância que a ferrovia desempenhou na história 
da cidade e de sua população. 

 Outra justificativa para a implantação desse transporte coletivo é refe-
rente à Densidade Populacional Média e Renda Média dos bairros por onde 
a ferrovia passa. A análise dos mapas evidencia que: 1. A linha férrea passa 
por 10 bairros de alta densidade populacional; 2. Esses bairros são habita-
dos por população de diferentes classes sociais, em especial as de menor 
renda; 3. A via férrea efetua a conexão entre os bairros periféricos, habita-
dos pela população de renda mais baixa, com os bairros centrais habitados 
pela população de mais alta renda. 
 Quanto mais escura a cor, mais denso é o bairro (Mapa A) e maior a 
renda (Mapa B) e em branco o traçado ferroviário. 

Proposta - Diretrizes de Intervenção

Estação Ferroviária de Joinville Fonte: Estações Ferroviárias, 2009

Faixa de domínio existente (Fonte: acervo próprio)
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demográfica

menor renda

maior renda

menor renda

ferrovia

ferrovia

ferrovia

ferrovia
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Terminal de ônibus 
existente adaptado ao 

sistema intermodal

Área de convívio 
urbano (praça local)

BR-101

Linha VLT

Ponto de parada 
do VLT integrado 
à praça proposta

Parada VLT, ciclovia e manu-
tenção da vegetação do local

Sistema de transporte coletivo sobre trilhos 
aproveitando a via ferroviária existente - 
integra-se facilmente com o entorno

A linha férrea deixa de ser uma barreira 
para torna-se um elemento de costura 
urbana

O VLT possibilita com segurança o trânsito de 
pessoas próximo ao seu trajeto, o aumento de 
áreas verdes na cidade e a criação de espaços 
de convívio
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Implantação do VLT na área remanescente do 
desvio férreo otimizando o transporte coletivo 
da cidade fazendo a ligação leste-oeste

Ampliação das ciclovias da cidade nas áreas 
da linha férrea, considerando a interligação 
com as ciclovias existentes proporcionando um 
trajeto contínuo

Paradas do VLT locadas em média 
a cada 700 metros, em pontos de 
maior movimentação e fácil acesso

Ciclovia existente

Criação de espaços públicos de conví-
vio ao longo da linha do VLT, fazendo 

a população vivenciar essas áreas 

Área Cultural e de Lazer integrando 
as Antigas Estações Ferroviárias 
tombadas + Edificação de Atividades 
Multiplas + Estação Intermodal + 
Parque Urbano
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Ponto de parada 
do VLT integrado 
à praça proposta

Área verde de lazer 
(parque), local de encontro 
e contato com o verde, 
hoje escassos na cidade

Área destinada para HIS (Habitação 
de Interesse Social), inclusão social 
em áreas com infra-estrutura, próxi-
mas ao centro e de fácil acesso ao 
transporte coletivo

Área destinada para 
HIS (Habitação de 
Interesse Social)

Estação 
Intermodal

Ponto de 
parada do VLT

Criação de áreas de convívio urbano - trajeto 
não só uma passagem, mas um local de encon-
tro e contato com o verde

O sistema de transporte sobre trilhos ocupa 
mínima seção transversal da via pública

Cruzamento em nível priorizando a passagem de pedestres e ciclistas, 
mantêm-se o nível da calçada nos cruzamentos com a rua para maior con-
forto do pedestre e como forma de diminuir a velocidade dos veículos, 
alertados por essa pequena mudança da altura da caixa da rua.

Parada VLT

Cruzamento com a BR-101



 A Área Cultural e de Lazer integra a Antiga Estação Ferroviá-
ria, o Antigo Terminal de Cargas (hoje Museu da Bicicleta e da 
Indústria), a Estação Intermodal, uma edificação de atividades 
múltiplas, a praça existente (Praça Monte Castelo) e o parque 
urbano.  
 Esta área se caracteriza como a principal de todo o trajeto da 
linha ferroviária. Está localizada próxima ao centro da cidade, e 
tem alta densidade populacional. Possui um importante patrimô-
nio histórico tombado que faz parte da memória urbana e abriga 
funções culturais.
 É onde acontece a integração entre os modais fazendo a 
ligação dos eixos norte-sul e leste-oeste. Isso faz com que se 
tenha uma grande movimentação de pessoas na área principal-
mente com a implantação dos equipamentos propostos. O espaço 
se configura como um local de passagem de conexão entre 
modais e ao mesmo tempo oferece espaços de permanência e 
convívio urbano.
 Funciona como “porta de entrada” do trajeto da ferrovia cha-
mando a atenção para o conjunto planejado.

Área de Esportes 
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Área esportiva com quadras, espaço 
coberto, mesas de jogos, e bicicletário

Integração entre ciclovia, linha VLT e passeio 
de pedestres, ao fundo área de esportes

Áreas arborizadas de passeio e 
estar no meio urbano

Anfiteatro com eixo visual para a 
Antiga Estação Ferroviária

Manutenção da parte desativada dos trilhos como 
elemento simbólico, de referência à história do local

Integração embarque/desembarque 
VLT e BRT ao fundo

Imagem geral da área 1

Imagem geral da área 2

O sistema de transporte sobre trilhos ocupa 
mínima seção transversal da via pública
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Manutenção trilhos 
desativados como 
elemento simbólico Parque Infantil 

Embarque/ De-
sembarque VLT

E m b a r q u e / 
Desembarque 
BRT (ônibus)

Cobertura de apoio à  área 
esportiva (bwc, vestiário, 
mesas de jogos,...)

Piso existente transformado 
em pista de patinação e 
área para skate

Área de estar e alonga-
mento existente ampliada

Antiga Estação Ferroviá-
ria de Passageiros

Palmeiras 
existentes

Praça existente revitaliza-
da (Praça Monte Carlo)

Área de descanso 
e encontro

Equipamento de ginástica 
existentes (Academia da 
3ª Idade - ATI)

Museu da Bicicleta e da 
Indústria (Antigo Terminal 
Feroviário de Cargas)

espaços públicos, memória e mobilidade urbana 

                         
          nas áreas remanescentes da ferrovia em joinville

Manutenção da parte desativada dos trilhos como 
elemento simbólico, de referência à história do local

Parque infatil integrado com o 
verde e o cenário dos trilhos

Estação da Memória, integração entre as 
paradas de BRT e VLT e os edifícios históricos

Vista a partir da Antiga Estação 
Ferroviária de Passageiros

Ciclovia e áreas de encontro e descan-
so ao longo do trajeto da linha férrea

Praça em frente ao Antigo Terminal de Cargas, 
atual Museu da Bicicleta e da Indústria

Espaço entre o conjunto das duas edificações 
históricas, acesso principal da área

Embarque/Desembraque VLT

Área de Estar/ piso grama

Vista Terraço Jardim com vegetação 
de diferentes cores continuando as 
linhas da malha da cobertura

Implantação
Esc: 1/1250



 Um aspecto importante da linha férrea é a ligação 
leste-oeste, hoje as linhas troncais de ônibus coletivo e de 
BRT tem eixo principal norte-sul. Os bairros transpostos 
pela linha férrea, principalmente no setor leste, possuem 
problemas com o transporte coletivo devido à irregularida-
de de sua malha urbana. 
 No mapa do Perímetro Urbano pode-se ver que o 
traçado da malha urbana, principalmente no setor leste, é 
desconexo devido aos loteamentos informais implantados 
nessa região em diferentes anos. Por não ter grandes vias 
contínuas, é difícil traçar linhas de ônibus atendendo a 
todo o bairro de forma eficaz tanto para os usuários, como 
economicamente pelo custo de implantação. O transporte 
sobre trilhos resolveria esse impasse. 

 

  No mapa do Sistema de Transporte também pode-se 
destacar que a linha férrea é um eixo de ligação entre dois 
terminais de ônibus existentes.
 Segundo o Plano Diretor de Joinville os bairros por 
onde a linha férrea passa estão em sua maior parte em 
áreas de adensamento prioritário e secundário. No mapa 
de Macrozoneamento Urbano, a área em amarelo é deno-
minada de Área Urbana de Adensamento Prioritário e a 
área em azul Área Urbana de Adensamento Secundário. A 
linha férrea está destacada na cor branca. Desta forma 
pode-se afirmar que as áreas ao longo da ferrovia são 
áreas com previsão de adensamento no Plano Diretor e 
merecem atenção especial em seu planejamento.

 

 Critica-se aqui a proposta do IPPUJ de utilizar a área 
dessa linha férrea somente para malha viária e corredores 
exclusivos de ônibus do sistema de BRT (Bus Rapid Transit). 
Além de estar destruindo com um patrimônio histórico, que 
tem importância na história da cidade, descaracterizando a 
área, as desapropriações e o custo que isso irá gerar não se 
justificam, pois para abrir as ruas e/ou avenidas é necessá-
rio a retirada desses trilhos e uma faixa livre maior que a 
faixa de domínio existente. Enfatizando que essas desapro-
priações (aproximadamente 231 desapropriações totais de 
propriedades e 329 desapropriações parciais) envolvem, 
além dos custos financeiros, custos sociais - remoção de 
casas e famílias que deverão abandonar seus lares e lotes 
que serão recortados perdendo valor. Isso sem considerar o 
impacto ambiental e na paisagem que será bem maior se 
comparar a implantação desse sistema rodoviário com o 
férreo. O transporte ferroviário de passageiros contribui para 
o desenvolvimento sustentável, consome menos espaço e 
energia.

Corte comparativo de uma via de mesma largura (14 metros - 
média da faixa livre de domínio da ferrovia existente em Join-
ville) para mostrar como se configuraria a implantação de um 
sistema rodoviário e um sistema ferroviário.

 O sistema de transporte coletivo sobre trilhos proposto 
nesse trabalho para a área é o VLT (Veículo Leve sobre Tri-
lhos) por causa de suas características que condizem com a 
área em questão. 1. Integra-se facilmente com seu entorno; 
2. oferece segurança ao trânsito de pessoas próximo ao seu 
trajeto; 3. aumento de áreas verdes na cidade causando 
renovação urbana; 4. emite quatro vezes menos ruído que o 
transito de automóveis, 5. não poluente (energia elétrica 
renovável), 6. acessível para idosos e cadeirantes, não ne-
cessita de uma plataforma de embarque; 7. possui frenagem 
similar à dos ônibus; 8. facilidade de travessia da linha; 9. 
interação com o tráfego e meio urbano eliminando a barreira 
física representada pela faixa ferroviária e 10. ocupa mínima 
seção transversal da via pública. 

 
 Vale a pena também pelo menor custo de implantação se compara-
do a outros modais e principalmente por se poder aproveitar a estrutura 
já existente descartando a necessidade de desapropriações. O custo 
médio para se implantar um metrô pesado varia entre 80 a 110 milhões 
de dólares/km, o metrô leve de 30 a 40 milhões de dólares/km, o VLT de 
20 a 30 milhões de dólares/km e o BRT entre 15 a 20 milhões de 
dólares/km. (Esses são valores médios, no caso de Joinville o VLT será 
mais econômico, pois não haverá desapropriações).
 Os VLTs são veículos que duram 40 anos até que precisem ser 
renovados, já os ônibus devem ser trocados a cada quatro anos.
 Com a implantação do VLT, a paisagem sofrerá alterações. O 
transporte coletivo aumentará o fluxo de pessoas no local, a cidade dei-
xará de ‘virar as costas’ para a linha férrea, irá estimular o surgimento de 
comércio e serviços aumentando a movimentação na área e os lugares 
arborizados e de lazer darão vida à paisagem.

Mapa A. Densidade Demográfica Média por bairros de Joinville 
Fonte: adaptado pela autora de PLHIS,  2009

Mapa B. Renda Média por bairros de Joinville 
Fonte: adaptado pela autora de PLHIS,  2009

Mapa do Perímetro Urbano de Joinville Fonte: adaptado pela autora de IPPUJ,  2009

Mapa do Macrozoneamento Urbano de Joinville Fonte: adaptado pela autora de IPPUJ,  2009

Mapa do Sistema de Transporte Coletivo de Joinville 
Fonte: adaptado pela autora de IPPUJ,  2009
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terminal ônibus 
existente

previsão de 
adensamento

previsão de 
adensamento

ferrovia

ferrovia

malha urbana irre-
gular e desconexa

ferrovia

terminal ônibus 
existente

 

 

Ciclovia  e calçada seguem paralelas à linha 
do VLT criando um ambiente agradável e 
seguro para pedestres e ciclistas, e interliga 
loteamentos mais afastados aos terminais.

Linha preservada para um futuro 
transporte intermunicipal de passa-
geiros sobre trilhos interligado ao 

transporte coletivo da cidade

Elemento de renovação urbana



3- Localização de um novo Terminal Intermodal e transformar outros dois 
Terminais de Ônibus existentes em Intermodais

 Com a implantação da linha de VLT proposta torna-se necessário, para a 
otimização do transporte coletivo da cidade, a criação de terminais intermo-
dais. Analisando o trajeto do VLT, a linha interliga dois terminais de ônibus, deno-
minados na cidade de Estações de Integração. Esses dois terminais seriam 
transformados em intermodais, adaptando-os para receber e fazer a conexão do 
ônibus com o outro modal, no caso o VLT. E no meio desse percurso seria im-
plantado, na região da Antiga Estação Ferroviária, um novo Terminal Intermodal, 
que receberia as linhas do BRT, dos ônibus coletivos comuns e o VLT fazendo a 
integração deles e criando um eixo de ligação com o Centro da cidade e o futuro 
campus da UFSC.

 A criação de áreas de HIS próximas ao centro da cidade 
proporciona a inclusão social, pois são áreas com infra-
estrutura e são de fácil acesso. Segundo o PLHIS (Plano Local 
de Habitação de Interesse Social de Joinville) o déficit habita-
cional básico em Joinville representa aproximadamente 6% do 
total de domicílios existentes.
 Um dos objetivos da SPU (Secretaria do Patrimônio da 
União) é a delimitação de áreas para HIS nas terras pertencen-
tes à União. O Programa de Destinação do Patrimônio da Ex-
tinta RFFSA, prioriza a destinação desses imóveis da União 
para a implantação de projetos de provisão de Habitação de 
Interesse Social, viabilização de projetos inseridos no PAC 
(Plano de Aceleração do Crescimento) e a preservação e difu-
são da memória ferroviária em parceria com o IPHAN.

6- Delimitação de áreas para HIS (Habitação de Interes-
se Social)

 Outra necessidade para essas áreas da ferrovia é a criação de áreas públi-
cas de convívio ao longo do percurso. Fazer com que o trajeto não seja só uma 
passagem, mas um local de encontro e contato com o verde, melhorando a 
qualidade da paisagem urbana de Joinville.
 Existe uma carência de parques e áreas de lazer públicas na cidade, que 
necessita a criação de espaços recreativos, de descanso e de passeio para a po-
pulação. 
 As áreas verdes urbanas são de extrema importância para a qualidade da 
vida urbana, elas agem simultaneamente sobre o lado físico e mental do homem. 
Atuam como um elemento para o bem estar da população, pois tem a finalidade 
de melhorar a qualidade de vida pela recreação, pelo paisagismo e pela preser-
vação ambiental.

4- Criação de áreas públicas de convívio urbano (praças)
5- Criação de áreas verdes de lazer (parque)

2- Implantação de ciclovias aproveitando esse mesmo traçado, interligação 
com as existentes
 
 A proposta de implantação de ciclovias aproveitando esse mesmo traçado 
é justificada por alguns motivos. Considerada a Cidade das Bicicletas, o uso da 
mesma está inserido na cultura e no cotidiano de Joinville. Historicamente 
ganhou esse nome pelo grande número de trabalhadores que utilizavam esse 
meio de transporte para ir às fábricas. O intenso uso deste veículo é também ex-
plicado pela topografia plana da cidade, desta forma, para distâncias mais 
curtas, elas são muito utilizadas pela população.
 O traçado foi feito baseado no Plano Cicloviário da cidade, considerando a 
interligação com as ciclovias já existentes e proporcionando um trajeto contí-
nuo. Sua localização próxima às calçadas para pedestres e da via do VLT, longe 
das vias de carros, proporcionam mais segurança aos ciclistas e um passeio 
agradável pela presença de vegetação nesse caminho. A complementação das 
ciclovias na cidade juntamente com a locação de bicicletários nos terminais 
intermodais, incentiva ainda mais o uso desse meio de transporte sustentável.

MUBI - Museu da Bicicleta de Joinville (Antigo Terminal de Cargas)
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Propostas
Esc: 1/7500

LE
GE

ND
A Ciclovia proposta

Ciclovia existente
Linha VLT
Previsão transp. 
intermunicipal
BRT existente
BR-101
Área Cultural e 
de Lazer 

Área de convívio público (praças)
Área verde de lazer (parque)

Parada VLT

Estação Intermodal da Memória

Terminal de Ônibus existente 
adaptado ao sistema intermodal

Área destinada para HIS

Linha VLT

Área verde de lazer e 
preservação (parque)

Ciclovia proposta

Criação de áreas de convívio urbano ao longo da via férrea

Parada VLT



8- Previsão para futuro transporte intermunicipal de passageiros sobre trilhos 

 Para a parte desativada da linha férrea que está quase fora do perímetro 
urbano da cidade propõe-se que a área seja preservada para um futuro trans-
porte intermunicipal de passageiros sobre trilhos. Esse transporte intermunicipal 
se justifica pela demanda já existente e pelo aumento da mesma que será 
gerado com a implantação do novo campus da UFSC. E pela influência que 
Joinville exerce sobre as cidades vizinhas como pólo regional.

7- Criação de uma área cultural e de lazer (Antiga Estação Ferroviária + Edifica-
ção de Atividades Múltiplas + Estação Intermodal)

 Área Cultural e de Lazer, integrando a Antiga Estação Ferroviária, uma 
Edificação de Atividades Múltiplas e a Estação Intermodal. A localização desse 
conjunto fica numa área central da linha férrea de grande importância histórica, 
com edifícios tombados, e numa região densa da cidade. A implantação do pro-
jeto de VLT trará mais movimentação de pessoas para esse local e facilitará o 
acesso da população para essa área, justificando a criação desses espaços 
públicos de cultura e lazer.
 Este núcleo é a principal centralidade do trajeto, já que possui a caracte-
rística de absorver e distribuir a circulação da população entre a cidade e o tra-
jeto da ferrovia. É onde se encontra a Antiga Estação Ferroviária, o antigoTermi-
nal da Cargas, a Estação Intermodal e o Edifício Multifuncional.
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Antiga Estação Ferroviária 
ao fundo e início do parque

Acesso 1 da Esta-
ção Intermodal

Vista da entrada pelo Acesso 1 
da  Estação Intermodal

Vista da entrada pelo Acesso 2 
da  Estação Intermodal

Acesso 2 da Estação Intermodal, valorização 
dos eixos visuais dos edifícios históricos

Vista geral das Estações 

Linha preservada para um futuro 
transporte intermunicipal de passa-
geiros sobre trilhos interligado ao 
transporte coletivo da cidade

Ponto final de parada do VLT, 
ligando as comunidades mais 
distantes ao centro

Área verde de lazer e 
preservação (parque)

 Facilidade de travessia da linha, interação com o tráfego e meio 
urbano eliminando a barreira física representada pela faixa ferroviária
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Área de exposições com a Antiga 
Estação como plano de fundo

Espaço coberto da Estação Intermodal

Vista a partir do Museu da Bicicleta

Valorização dos eixos visuais 

Vista interna do 
segundo pavimento

Área de estar e ao fundo a Esta-
ção, o VLT, o BRT e bicicletário

Planta Baixa Térreo 
Esc: 1/500

Planta Baixa 3º pav. 
Esc: 1/500

Planta Baixa 4º pav. 
Esc: 1/500

Planta Baixa 2º pav. 
Esc: 1/500


