
INTRODUÇÃO
Brusque

   O município de Brusque localiza-se na região do vale do Itajaí 
em Santa Catarina e faz fronteira com os seguintes municip-
ios: ao norte com Gaspar, ao oeste com Guabiruba, ao sul com 
Nova Trento e São João Batista e ao leste com Itajaí e Cambo-
riú. Brusque também está proximo da BR101, que é uma liga-
ção com o resto do País, com o porto, em Itajaí e com o aero-
porto em Navegantes. Sua área total é de 283,45 km², sendo 
146,89 km² de área urbana e de 136,56 km² de área rural e 
sua densidade é de 335 hab/Km².

Problemática

   Todas estas questões levantadas não estão acontecendo so-
mente nas grandes metropoles, muitas cidades de porte médio 
do Brasil vêm sofrendo com a falta de mobilidade urbana. Se-
gundo SILVA (1999) estas cidades se caracterizam pela idade 
relativamente nova (comparando-se as cidades que se desen-
volveram no período colonial), pelo seu rápido crescimento, pelo 
empreendimento de natureza especulativa que representam, 
pelas características de seus quadros demográficos, pelo dina-
mismo das atividades urbanas, pelas interações com o espaço 
regional, pela qualidade de vida, pela implantação de serviços 
sofisticados, pela especialização e diversificação econômica.
  Neste quadro podemos destacar o municipio de Brusque que 
possui uma população em torno de 100 mil habitantes e que 
vem apresentando um grande crescimento populacional. Em 
1980, Brusque possuía 41.224 habitantes, já em 1991 pas-
sou para 57.971, isso significa um crescimento de 40,62%, 
enquanto isso Santa Catarina crescia 25,20%. Já em 1996, o 
n.ºde habitantes saltou para 66.558, com um índice de cresci-
mento de 14,81% (o 3º maior do Estado), enquanto Santa 
Catarina crescia no mesmo período 7,34%. Em média Brusque 
vem crescendo mais de 3% ao ano, o que em 20 anos poderia 
chegar a 200 mil habitantes. Entre diversos fatores que podem 
esclarecer este crescimento, pode se destacar a alta qualidade 
de vida e a grande oferta de empregos, que estão atraindo di-
versos emigrantes do oeste de Santa Catarina e do Párana e 
até mesmo do nordeste Brasileiro.
  Este aumento populacional consequentemente acarreta um 
alto crescimento da frota de veículos, principalmente de au-
tomóveis e motocicletas; devido ao razoável poder aquisitivo 
dos habitantes e a falta de qualidade do serviço público de 
transportes. Com este número de veículos trafegando pela ci-
dade, níveis alarmantes de acidentes de trânsito e congestion-
amentos estão surgindo.

Mobilidade Urbana Brasil

   A mobilidade urbana no Brasil segue centrada na valorização 
de praticamente um único meio de transporte: o automóvel, 
isto pode ser percebido tanto pelos grandes investimentos em 
rodovias quanto pelo incentivo fiscal dado a compra de um 
novo veículo. Este meio de transporte individual já vem most-
rando diversos efeitos caóticos para as cidades brasileiras no 
que se refere a segurança e a qualidade de vida, isso devido 
aos congestionamentos, a poluição ambiental e os acidentes 
de trânsito, o que acarretam significativos custos para a toda 
a sociedade.
   Pesquisas divulgadas em 1998 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, IPEA, por exemplo, indicaram que em ap-
enas dez capitais se perdeu mais de 240 milhões de horas de 
trabalho produtivo devido aos congestionamentos de trânsito, 
o que impacta negativamente na eficiência da economia e na 
competitividade daquelas cidades. Enquanto, por sua vez, os 
custos dos acidentes de trânsito foram estimados em mais de 
R$ 5 bilhões em 2002, apenas nas áreas urbanas.

   O uso crescente do transporte individual motorizado e a falta 
de planejamento e controle do uso do solo urbano provocam 
o espraiamento das cidades com a dispersão das atividades 
no território e a expulsão das populações de baixa renda para 
as periferias. Isso aumenta as distâncias percorridas, as ne-
cessidades de deslocamentos e, conseqüentemente, os cus-
tos da provisão dos serviços de transporte coletivo. A oferta in-
adequada de transporte coletivo estimula o uso do transporte 
individual, que aumenta os níveis de poluição ambiental e os 
congestionamentos de trânsito, os quais, por sua vez, drenam 
mais recursos para a ampliação e construção de vias para o 
transporte individual motorizado, realimentando o ciclo. (Minis-
tério das Cidades, 2006)
   O transporte coletivo, um serviço público essencial, conforme 
define a Constituição Federal, não atende adequadamente a 
população das cidades, seja em razão das altas tarifas, in-
compatíveis com os rendimentos dos cidadãos, ou pela inad-
equação da oferta dos serviços, principalmente nas periferias 
das cidades. Tais situações contribuem para a perpetuação da 
pobreza urbana e da exclusão social, pois as populações de 
baixa renda, principalmente das metrópoles brasileiras, por 
falta de condições de deslocamento, enfrentam sérias dificul-
dades para acesso a escolas, hospitais e demais serviços que 
as cidades oferecem, bem como a oportunidades de trabalho 
e lazer.

   Sua história começa com a colonização oficial do Vale do 
Itajaí Mirim que se iniciou no período em que Francisco Car-
los de Araújo Brusque ocupava a Presidência da Província de 
Santa Catarina. Em 24 de julho de 1860, Brusque conduz os 
pioneiros,  que colonizariam a região do atual Município de 
Brusque, de Nossa Senhora do Desterro (hoje Florianópolis) à 
barra do Rio Itajaí, na canhoneira Belmonte, da marinha impe-
rial. Guiados pelo barão austríaco Maximilian von Schneéburg 
os 55 pioneiros alemães, que vieram em pequenas embarca-
ções através do rio Itajaí-Mirim, aportam no lugar Vicente Só 
(atual praça von Schneéburg) e instalam a colônia chamada 
Itajahy. 
   A formação do tecido social multiétnico, é integrado tam-
bém por ingleses (1867), poloneses (1869), italianos (1875), 
lusos e outras etnias. Pioneirismos como do berço da fiação e 
do futebol catarinense, da gênese dos Jogos Abertos, do voto 
eletrônico e da mais antiga Sociedade de Atiradores, o Schüt-
zenverein, em funcionamento no Brasil, marcam a trajetória 
histórica dos brusquenses. Já a denominação Brusque só será 
adotada em 17 de janeiro de 1890, em homenagem póstuma 
ao conselheiro imperial Francisco de Araújo Brusque.

   O clima classifica-se como mesotérmico úmido caracteriza-
do por altas temperaturas nos meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro e março e com baixas temperaturas nos meses de 
inverno, enquanto umidade relativa do ar é permanentemente 
úmida, com uma média anual de 84,1%.A hidrografia é carac-
terizada pelo Rio Itajaí-Mirim, cuja foz situa-se próxima ao mar 
em Itajaí, e seus afluentes. Já o relevo é caracterizado pelos 
divesos vales formados pelos rios e possui uma altitude média 
de 21m em relação ao nível do mar.

   Sua base economica é a indústria têxtil e metal mecânico e 
no ano de 2004 um total 7217 empresas estavam instaladas 
no município, gerando o seguinte número de empregos: indús-
trias têxteis 11.200 empregos, indústria do vestuário 7.200 
empregos e metal/mecânico 4.200 empregos. Enfatizando 
que apenas 12 municípios consomem 50% de toda a energia 
elétrica no Estado de Santa Catarina e Brusque é o 5º maior 
consumidor, cerca de 500.000.000 kw/h/ano, tanto que no 
primeiro semestre de 2000, comparado a igual período de 
1999, o consumo da cidade cresceu 7,1%, perdendo apenas 
para Jaraguá do Sul (11,5%) e Itajaí (10,1%) isso devido a cres-
cente demanda de energia pelas indústrias.
   A história da industrialização remonta a 1892 quando foi 
fundada a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, um dos ícones da 
indústria em Santa Catarina, e logo em seguida com o surgi-
mento da Buettner e da Schlösser, indústrias texteis que domi-
naram como principal atividade econômica da cidade durante 
a maior parte do século XX. Ainda hoje é um dos setores mais 
fortes da economia, agregando nomes importantes na área de 
malhas e serviços têxteis (tinturaria, fiação, tecelagem, estam-
paria). Enquanto na década de 70 a indústria metal-mecânica 
também prosperou na cidade, sendo quea as principais indús-
trias desse segmento se concentram na área automotiva, de 
grande projeção nos mercados interno e de exportação, e no 
setor de máquinas, equipamentos eletro-mecânicos e serviços 
metalúrgicos. Já a área de confecções, que surgiu durante 
os anos 80, estabeleceu na cidade centenas de pequenas e 
médias empresas que fazem de Brusque, segundo o IBGE, es-
tar entre as dez maiores econômias de Santa Catarina e na 
posição 184 entre os municípios brasileiros.
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Gráfico da frota de veículos por ano. 

Foto de um congestionamento em uma Metrópole.

Localização de Brusque em Santa Catarina.
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