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Editorial
Decorridos três anos desde seu lançamento, o Blumenau 2050
já acumula um histórico de metas cumpridas, em execução ou
bem encaminhadas. Elaborado para estruturar e estabelecer um
plano de diretrizes e ações para o município relacionadas a planejamento urbano até 2050, o projeto já pode ser considerado
de sucesso.

Muitas foram as metas aceleradas pela tragédia climática que
atingiu o município em novembro de 2008. O evento tornou
ainda mais evidente a necessidade de construir uma nova
Blumenau, e não simplesmente reconstruí-la sob os mesmos
padrões anteriores. Com isso, diversas ações planejadas no
Blumenau 2050 foram antecipadas.

Desde 2008, boa parte do que se propôs saiu do papel. É o
caso das obras de reurbanização da área central, da revitalização
das áreas de lazer e prática esportiva nos bairros, da construção
de moradias em áreas seguras, além da implantação da rede
de tratamento de esgoto e do sistema de corredores exclusivos de ônibus. Atualmente, é possível ver a execução de obras
importantes e muito esperadas como o Complexo da Ponte do
Badenfurt, o Viaduto da Via Expressa e, em breve, o prolongamento da rua Humberto de Campos.

Mais recentemente, o projeto abriu as portas à comunidade
com o 2º Seminário Técnico. No evento, a sociedade ganhou
um espaço livre para discussão das ações realizadas, novas contribuições e avaliação das atuais diretrizes – com a participação
de importantes nomes da arquitetura e do urbanismo brasileiros, que consideraram o projeto viável e acertado.

Em 2011, Blumenau teve seu perfil aprovado junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para pleitear um financiamento na ordem de US$ 118 milhões. A previsão é de
que o valor seja investido em obras de infraestrutura viária e
mobilidade urbana.

O objetivo da edição número 2 da Revista Bnu 2050 é informar
o que já foi realizado e viabilizado até então. Enquanto isso,
o Blumenau 2050 prossegue avançando de forma gradativa,
aberto a atualizações e sugestões da sociedade para atingir,
passo a passo, o propósito para o qual foi criado: conciliar desenvolvimento à qualidade de vida do cidadão.
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Evolução
em todas as
cinco grandes
áreas

Implantação do sistema de esgoto na rua Engº. Paul Werner - Itoupava Seca

Desde a criação do Blumenau 2050,
houve avanços nos principais eixos
propostos pelo projeto. Das cinco
áreas de atuação definidas pelo
Blumenau 2050, o Eixo 1 – Uso e
Ocupação do Solo – foi o que teve
maior número de ações viabilizadas.
A aprovação dos Códigos
Complementares ao Plano Diretor,
em março de 2010, tornou possível
prevenir, desde já, o adensamento
populacional em áreas já saturadas
e restringir a ocupação irregular
em locais de risco. Incentiva, por
exemplo, o avanço de infraestrutura
principalmente em direção ao
Norte e ao Oeste - regiões livres de
enchentes, com solo mais adequado
para construção e com grande
extensão territorial.

Praça Arno Bernardes - Vila Nova
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580 unidades habitacionais na rua Mathias Bornhofen – Passo Manso
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O Blumenau 2050 e o novo Plano Diretor
foram fundamentais na escolha dos locais e
na inclusão de Blumenau no Programa Minha
Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, uma vez que as diretrizes do projeto já
norteavam as necessidades do município.
O Eixo 5 – Saneamento Básico e Meio
Ambiente – deu um grande passo com a
concessão, à iniciativa privada, do serviço de
coleta e tratamento do esgoto doméstico em
2010. Em oito anos pretende-se chegar à universalização do serviço que atingia, antes da
concessão, um percentual de apenas 6% de
cobertura.

Corredor exclusivo de ônibus na Avenida Martin Luther – Victor Konder

No Eixo 2 – Sistema de Circulação e Transporte – estão em andamento obras
como os corredores de ônibus, o Complexo da Ponte do Badenfurt e o Viaduto
da Via Expressa. Também seguem em fase final de viabilização dois novos terminais de ônibus, o prolongamento da rua Humberto de Campos, a nova ponte
do Centro e o aumento da rede de ciclovias. São ações possíveis a partir de financiamentos obtidos junto à Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina
(Badesc), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Somente a liberação dos
recursos de US$ 118 milhões junto ao BID, viabilizará, em menos de dez anos, a
maioria das ações de mobilidade urbana definidas para o município.
Quanto ao Eixo 3 – Intervenções para o Desenvolvimento Econômico, o
Turismo e o Lazer – pode-se destacar a evolução do Circuito Ciliar da região
central, que ganha mais uma etapa implantada com a reurbanização da avenida
Beira-Rio e com a escolha, por meio de concurso público, do projeto da passarela para pedestres e ciclistas que liga a região da Prainha ao Centro Histórico.
Têm importância também a implantação e a revitalização de aproximadamente
vinte praças nos bairros de Blumenau. Já com o projeto História Concreta são
reunidas e divulgadas informações sobre as construções históricas do município,
tombadas como patrimônio cultural edificado. Até o momento, foram publicados 12 fascículos que compõem um álbum-fichário para coleção de fotos e
textos sobre as edificações tombadas na cidade pelo próprio município, pelo
Estado ou pela União.
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Com a demanda
habitacional provocada
pela tragédia de
2008, as ações do
Eixo 4 - Habitação e
Regularização Fundiária
foram antecipadas. Após
estudo técnico, o poder
público selecionou dez
terrenos para a construção
de 1,8 mil moradias
em regiões seguras
para atender as famílias
atingidas em 2008.

Trata-se de um processo
inovador já que permite
a transferência apenas
dos serviços de coleta e
tratamento de esgoto,
sem a necessidade de
concessão, à iniciativa
privada, dos demais
serviços de saneamento
municipal.
Conclusão
As cidades estão em permanente mudança devido às dinâmicas econômicas e sociais
nas quais estão inseridas. Novas atividades,
grandes empreendimentos ou catástrofes
ambientais podem mudar sua realidade. Aparece então, mais uma vez, a importância do
planejamento de longo prazo que, por meio
de diretrizes, absorve e organiza as novas
demandas. Somente assim é possível conciliar desenvolvimento econômico e respeito
ao meio ambiente. Com a concretização gradativa do Blumenau 2050, o poder público
prepara a cidade desde já para o futuro.
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Projeto em discussão:
Blumenau está no
caminho certo

Os dois principais temas discutidos foram:
Tema 1

“Relocação do Centro Cívico Municipal e Novos Usos para o
Centro Histórico e Tradicional”.

Tema 2

“Mobilidade Urbana em Blumenau – Conflitos e Soluções”.

Periodicamente, o poder público municipal realiza seminários com a sociedade
civil organizada para rediscutir o projeto Blumenau 2050. Em março de 2008,
houve avanços após contribuições do 1º Seminário Técnico. Para atualizar novamente o projeto num espaço aberto a debates e novas propostas da sociedade
foi realizado o 2º Seminário Técnico Blumenau 2050, nos dias 29 e 30 de novembro de 2010. O evento serviu de orientação para a tomada de decisões de
planejamento, investimentos e gestão dos órgãos públicos e privados locais.
Foram colocadas à disposição da comunidade e das entidades participantes 215
vagas.

Edival Vilar,
arquiteto do IPPUC

O palestrante destacou a importância da priorização do transporte coletivo ao lembrar que
Blumenau tem hoje a mesma população que
Curitiba tinha há 40 anos, sendo que na capital paranaense o número atual de veículos
para cada 100 habitantes é de 55. Já a proporção de Blumenau hoje chega a 65 para
cada 100 habitantes. Em oito anos, o número
de veículos no município catarinense cresceu
80%, enquanto a população teve incremento
de apenas 12%.
Abertura do seminário

Durante o evento, realizaram-se palestras com profissionais renomados da área
de planejamento e desenho urbano, apresentação de projetos e propostas para
a cidade e uma Oficina de Ideias com representantes das mesmas entidades que
participam da elaboração do Projeto Blumenau 2050.

Palestras abrem evento
O seminário foi aberto com a apresentação das ações já viabilizadas e executadas do Blumenau 2050 desde seu lançamento, tais como projetos de circulação
e transportes, bem como financiamentos previstos pelo BID, BNDES, Badesc e
Programa de Aceleração do Crescimento 2, visando obras de habitação, turismo
e lazer, entre outras.
Um dos destaques do primeiro dia de discussão foi a palestra Mobilidade Urbana:
Conflitos e Soluções, com o arquiteto Edival Vilar, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).
Vilar compartilhou experiências da capital paranaense com os corredores exclusivos de transporte coletivo, apontando erros e acertos. Também relatou os
planos de Curitiba para implantar ciclovias integradas e construir anéis viários a
fim de melhorar o fluxo do trânsito na área central - projetos já em andamento
em Blumenau. “A cidade está no caminho certo. Hoje são poucos os municípios
que realizam um planejamento a longo prazo”, comentou Vilar.
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“Hoje, cada vez mais, os
municípios se conscientizam
de que planejar apenas
a curto prazo é prejuízo
para a própria cidade. O
caminho de Blumenau é
correto, natural e lógico.
Sem dúvida, uma ótima
contribuição.”

Ainda no primeiro dia de seminário participou
o arquiteto Marcelo Ferraz, do Escritório Brasil
Arquitetura, de São Paulo, com o tema Relocação do Centro Cívico Municipal e Novos
Usos para o Centro Histórico e Tradicional.
Ferraz apresentou três projetos de revitalização de áreas centrais e históricas no Brasil que
possuem semelhanças com o caso de Blumenau:
Memorial da Imigração Japonesa do Vale do
Ribeira, em Registro – São Paulo
Revitalização da Área Central de São Leopoldo – Rio Grande do Sul
Requalificação Urbana, Ambiental e Paisagística da Cidade Baixa de Salvador – Bahia

“Blumenau está na frente em relação a
tudo o que tenho visto no País”, avaliou,
citando o projeto Blumenau 2050. O arquiteto
também enfatizou a importância de se estabelecer metas e objetivos para uma ocupação
urbana minimamente adequada e elogiou a
iniciativa. “É realmente um projeto invejável”, complementou Ferraz.
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Participantes da Oficina de Ideias
ENTIDADE
ABC – Associação Blumenauense Pró-Ciclovias

PARTICIPANTES
Tema 1- Ana Paula Beszczynski
Tema 2 - Eldon Egon Jung

ACAPRENA – Associação Catarinense de Preservação da Natureza

Tema 2 - Lauro Eduardo Bacca

ACCTB – Associação dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau

Tema 1 - Raquel Lindner

ACIB – Associação Empresarial de Blumenau

Tema 1 – Alfredo Lindner Júnior

AEAMVI – Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do
Itajaí

Tema 1 - Arlon Tonolli

AMPE – Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau

Tema 2 - Giovani Isensee

AMMVI – Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí

Não houve indicação

BCVB – Blumenau Convention & Visitors Bureau

Tema 1 – Ana Blanco

CDL- Câmara dos Diretores Lojistas de Blumenau

Tema 1 - Cid Steinbach

CEJESC - Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina

Tema 1 – George Matias de Oliveira

CODEIC – Conselho de Desenvolvimento Econômico da Itoupava Central

Tema 2 – Adilson Baehr

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Não houve indicação

Relocação do Centro
Cívico para a região Norte
Após os debates da Oficina de Ideias, a
proposta do Eixo 3 do Blumenau 2050 de
relocação do Centro Cívico Municipal para
a região Norte e de novos usos para o atual
Centro Histórico foi considerada coerente,
desde que, a curto prazo, a legislação urbana
acompanhe a intenção; a médio prazo, haja
garantia de continuidade dos estudos e, somente a longo prazo, ocorra a transferência.
O grupo de estudos concluiu que um futuro
deslocamento do Centro Cívico - onde se
concentram os órgãos administrativos da
cidade - trará inúmeros benefícios para o
município e para a população. Também sugeriu uma série de medidas a fim de evitar
o processo de abandono e degradação do
local onde atualmente se situa a Prefeitura.

Contribuições da comunidade

Sociedade expõe projetos
e sugestões
No segundo dia de seminário foi disponibilizado um espaço destinado às entidades ligadas a
planejamento urbano e à sociedade civil para a
apresentação de projetos e propostas.
Fernando Anísio de Oliveira Simas, mestrando da
FAE Centro Universitário, e seu orientador, Nilson
César Fraga, fizeram uma análise crítica e comparativa entre o uso dado às margens dos rios nas
cidades europeias de onde vieram os imigrantes
que povoaram o Vale do Itajaí e a cidade de Blumenau.
A arquiteta Carolina Nunes trouxe uma proposta
de reutilização multiuso do edifício do antigo Hotel
Baviera, hoje desocupado, por meio de um desenho
sustentável para reocupação de edifícios sem uso
em áreas centrais urbanas.
O engenheiro André Marin D’Íglesias Y Vieira, do
Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon),
apresentou uma proposta de acesso Leste de Blumenau, pelos municípios de Blumenau e Gaspar,
cujo projeto básico foi desenvolvido pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1997.
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Entidades representativas
desenvolvem propostas na
Oficina de Ideias
Com o objetivo de identificar as estratégias para implementar
o novo Centro Cívico (tema 1) e avançar nas ações de Mobilidade Urbana (tema 2) em Blumenau, foi realizada a 1ª Oficina
de Ideias Blumenau 2050 no seminário.
Participaram da reunião as mesmas entidades integrantes do 1º
Seminário Técnico Blumenau 2050, realizado em 2008. A Oficina foi iniciada com a participação dos palestrantes Marcelo
Ferraz e Edival Vilar, que complementaram a discussão.

FURB – Fundação Universidade Regional de Blumenau

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil

IHB – Instituto Histórico de Blumenau

INCADE – Instituto Catarinense de Desenvolvimento e Defesa Empresarial

SINDUSCON – Sindicato das Indústrias da Construção Civil

SDR – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau

Sociedade Civil

Tema 1 - Paulo Roberto Mattedi
Tema 2 - Carla Cíntia Back e Rafaela Vieira
Tema 1 - Rael Belli e Sônia Suzete Roese
Tema 2 - Daniel da Silva e Anderson Buss
Tema 1 – Daniela Mayerle
Tema 1 - Romeu Fischer
Tema 2 - Mauro Tiedt
Tema 1 - Cláudio Horbe
Tema 2 - André D’Iglesias Y Vieira
Tema 2 - Cleverton João Batista
Tema 1 – Carolina Nunes

A revitalização do atual Centro, segundo o
grupo, deve conferir ao local uma nova vitalidade não só econômica, mas também
social. Para isso, foram sugeridas a implantação de atividades voltadas ao lazer e ao
turismo capazes de gerar empregos e dinamizar a economia local, bem como ações
de preservação do patrimônio histórico e
arquitetônico, com a finalidade de fortalecer a identidade cultural. A criação de novos
espaços de lazer e convivência foi outra proposta indicada para revitalizar o local.

Tema 2 - Inácio Hercílio Guissler

Oficina de Ideias

Oficina de Ideias

“A cidade tem que brilhar para
seus habitantes. E não há outra
maneira de se atingir esse
objetivo a não ser pensando
em como se fará isso para
daqui a 5, 10 ou 40 anos. É o
que Blumenau está fazendo.”

Marcelo Ferraz,
arquiteto do Escritório Brasil Arquitetura
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Oficina
de Ideias
Novas
propostas
para o Centro
Cívico
»» Prolongamento do Parque das

Ações de mobilidade recebem apoio
e complemento
As ligações planejadas desde a década de 1970 para o município foram resgatadas pelo Blumenau 2050 por serem fundamentais para a modernização do
sistema viário da cidade, permitindo o desenvolvimento urbano e econômico
projetado para os próximos anos. Soluções para modais alternativos e coletivos
também foram incluídos no projeto.
Na discussão do tema Mobilidade Urbana na Oficina de Ideias, as diretrizes
sobre circulação e transportes apontadas no Blumenau 2050 foram ratificadas
e complementadas.

Itoupavas até o rio Itajaí-Açu,
em sua área ciliar

Oficina de Ideias

»» Implantação de um parque no
ribeirão Salto do Norte
»» Via projetada a partir de uma
nova ponte do Salto
»» Liberação da construção de
empreendimentos residenciais

BLUMENAU
LIGAÇÕES INTERMUNICIPAIS

Novas ideias para
Mobilidade Urbana

PROPOSTA

»» Criação de três novas ligações
intermunicipais regionais:

1ª OFICINA DE IDEIAS

1) Com Pomerode, por túnel, através
da Serra do Selke, com inclusão de
ciclovias.

multifamiliares na margem
do Itajaí-Açu oposta ao novo
Centro Cívico (região da rua
Coronel Feddersen), com
possibilidade de ligação entre
as margens neste trecho por
meio de ponte
»» Implantação de novas
estruturas de saúde na região
Norte

Propostas de revitalização do Centro Histórico e Tradicional
»» Incentivo ao lazer e ao turismo ligado à cultura local (geografia,
paisagem, arquitetura) e fortalecimento da rede hoteleira e
da infraestrutura relacionada (linhas de ônibus inter-hotéis,
hospitais, estacionamentos nas extremidades da rua XV de
Novembro)
»» Mobilização social para viabilizar novamente a visão total para o
rio Itajaí-Açu, junto à praça Hercílio Luz
»» Reurbanização das vias transversais e paralelas da rua XV de
Novembro, com fiação subterrânea
»» Criação de novas áreas de lazer e convivência no Centro
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»» Novos usos para a Prefeitura antiga após a relocação do Centro
Cívico
»» Manutenção das escolas e universidades da área central
»» Revisão do Código Tributário para incentivo aos novos usos da
Prefeitura
»» Trabalhar a conscientização da comunidade em geral para
estimular o interesse por assuntos relacionados à educação e
cultura. O trabalho estimularia visitações e a valorização do
Centro Histórico e Tradicional do município

N

2) Com Guabiruba, por meio de
uma ligação secundária de menor
velocidade, através das ruas da
Glória e do Jordão. A ligação levaria
em conta precauções para que o
asfaltamento não gerasse problemas
ambientais.
3) Com o Litoral, por meio de um
acesso Leste, ligando a rua Itajaí
com a rua Silvano Cândido da Silva
Sênior, para acesso à BR-470.

»» Utilização do traçado da antiga
estrada de ferro como rota
de passeio e lazer – uma “Via
Verde” - destinada a ciclistas e
pedestres.
»» Criação de uma linha circular de
transporte turístico interligando
as áreas verdes e a área central.
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Políticas urbanas

Revisão de códigos
complementares
ao Plano Diretor

Após a última atualização do Plano Diretor
de Blumenau em 2006, o município deu
início ao processo de criação e revisão dos
chamados códigos complementares ao
Plano. Os itens detalham diretrizes gerais do
documento e estabelecem regras específicas
para uso do espaço urbano. Em 2010, cinco
áreas foram contempladas:
1)
2)
3)
4)
5)

Meio Ambiente
Sistema de Circulação
Parcelamento da Terra
Edificações
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo

Ocupação antes da revisão da legislação

A nova forma de
cálculo dos índices
construtivos exige
maior permeabilidade
e ventilação nos
terrenos, como se
pode observar na
simulação ao lado.
Ocupação após a revisão da legislação

Mais do que cumprir uma
exigência legal, a revisão dos
códigos complementares
viabilizou ações previstas no
Blumenau 2050 relacionadas
a desenvolvimento
econômico, evolução de
infraestrutura e melhoria
na qualidade de vida
do cidadão.
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Com a revisão, foram regulamentadas diretrizes a fim de estimular o crescimento da cidade para as regiões Norte e Oeste e controlar a ocupação nas regiões
Central e Sul, onde há maior concentração populacional. Também se previu e
viabilizou a futura construção de novas vias projetadas e pontes, bem como a
complementação do sistema de ciclovias do município.
Com relação ao lazer, o potencial de espaços destinados à recreação foi duplicado, garantindo locais para a implantação do circuito integrado de parques
ciliares – áreas verdes destinadas à prática de atividades físicas e passeio, situadas às margens do rio Itajaí-Açu e dos ribeirões. Uma nova categoria de
zoneamento foi criada para incentivar o desenvolvimento econômico e turístico
na região Norte, nas proximidades da Vila Germânica e no bairro Ponta Aguda.
O levantamento de dados usado na revisão do zoneamento também serviu
como referência na seleção de terrenos adequados para as obras habitacionais
pós-tragédia de novembro de 2008. Assim, foi possível escolher regiões de fácil
acesso, boa infraestrutura e ausência de risco de escorregamento ou inundação
– já previstas no projeto Blumenau 2050.
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»» Incentivo ao uso residencial do Centro para evitar
deslocamentos na cidade, humanizar a região e
permitir a moradia próxima ao trabalho.
»» Estabelecimento de limite de altura para
edificações situadas em zonas mais restritivas
com o objetivo de prevenir o adensamento
populacional elevado e os problemas ambientais
nessas áreas.
»» Inclusão da área total das edificações no cálculo
de coeficiente de aproveitamento e da taxa de
ocupação da obra para proporcionar drenagem
e permeabilidade do solo - principalmente nos
bairros mais adensados - e prevenir a falta de
ventilação e insolação nas construções.
»» Regiões Norte e Oeste com zoneamentos
mais permissíveis para estimular o crescimento
do município em áreas livres de cheia e com
topografia e base geológica adequadas,
infraestrutura ociosa e baixíssimo adensamento.

N

PROPOSTA 2010

MACROZONEAMENTO

»» Índices construtivos mais restritivos para as áreas
com risco de escorregamentos a fim de limitar
construções de grande porte.

DENSIDADE
HABITACIONAL

Principais mudanças dos
novos códigos do Plano
Diretor

N

LEGENDA

LEGENDA
PREDOMINÂNCIA DE ZONAS DE
ALTO ADENSAMENTO
PREDOMINÂNCIA DE ZONAS DE
MÉDIO ADENSAMENTO
PREDOMINÂNCIA DE ZONAS DE
BAIXO ADENSAMENTO
NOVA CATEGORIA DE ZONEAMENTO:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E TURÍSTICO
ÁREA RURAL
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Densidade habitacional
dos bairros e evento
catastrófico de 2008
foram condicionantes
para mudanças dos novos
códigos
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Levantamentos
geológicos
orientam
ocupação
para áreas
seguras
ÁREAS MAPEADAS E CLASSIFICADAS:
»»Bairro Nova Esperança
Após a tragédia de novembro de 2008, Blumenau assistiu a grandes transformações no cenário urbano.
Locais antes considerados seguros – por estarem fora
da rota de enchentes – foram afetados por escorregamentos de terra. Regiões já conhecidas como críticas
para a ocupação sofreram avalanches de lama como
nunca antes observado. No total, foram mais de 3 mil
pontos de deslizamentos.
Para enfrentar a nova realidade, o município decidiu
implantar, em janeiro de 2009, o Departamento de
Geologia, vinculado à Secretaria Municipal de Plane-

jamento Urbano (Seplan). O objetivo é desenvolver
estudos sobre a constituição do solo, identificar situações de risco e projetar ações para sua redução.
Em maio de 2009, deu-se início ao mapeamento
geológico-geotécnico de 35 regiões (102 km 2) identificadas como críticas e denominadas “Áreas de Risco
Geológico” (ARGs). Trata-se de pontos que tiveram a
maior ocorrência de deslizamentos pós-tragédia. Até o
momento, dez áreas já foram analisadas, o que corresponde a 16% das ARGs.

»»Bairro Ribeirão Fresco
»»Bairro Tribess
»»Loteamento do Arthur, bairro Progresso
»»Loteamento Santa Rita, bairro Fortaleza
»»Maciço Coripós, bairro Escola Agrícola
»»Rua Antônio Zendron e transversais, bairro Garcia
»»Rua Araranguá e transversais, bairro Garcia
»»Rua Emil Wehmuth, bairro Velha Grande
»»Rua Pedro Krauss Sênior e transversais, bairro Vorstadt

Análise estrutural na Rua Henrique Reif - bairro Nova Esperança
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Com base no levantamento, foram elaboradas as Cartas de
Uso Recomendado do Solo – mapas das regiões afetadas –
com três identificações:
1) “Área Interditada”, pelo alto risco que representam.
2) “Área Liberada com Restrição”, com variáveis situações de
risco em que se admite o uso e a ocupação.
3) “Áreas em Estudo”. A classificação serve como base para o
poder público orientar o uso e a ocupação do território.

ÁREA INTERDITADA
ÁREA LIBERADA COM RESTRIÇÃO
ÁREA EM ESTUDO

ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LEGENDA

Movimentos de massa ocorridos durante o evento catastrófico de novembro de 2008 Foto: Maciço Coripós

Estudos orientam
zoneamento e obras de
habitação
O mapeamento geológico das regiões críticas
foi amplamente utilizado na revisão dos códigos
complementares ao Plano Diretor. Neste, as ARGs
integraram os tipos de restrições ao uso do solo.
Condições mais rígidas para ocupação também
foram impostas no zoneamento como forma de impedir o avanço em áreas vulneráveis.
Com base nos mesmos critérios, novos locais de
interesse social foram selecionadas para obras de
habitação, garantindo terrenos adequados para a
construção de aproximadamente 2 mil unidades em
2010 e 2011.

N

Captação de recursos foca na
prevenção e recuperação
Com o objetivo de evitar novas ocorrências e tratar
as áreas mais vulneráveis, o Departamento de

Geologia pleiteia, desde sua criação, recursos federais para
a elaboração e a execução de projetos preventivos e de recuperação. São propostas que envolvem estudo, drenagem e
estabilização de encostas, recuperação ambiental, bem como
implantação de um sistema eficaz de monitoramento. No total,
os recursos solicitados somam R$ 9,5 milhões.
Entre os avanços na obtenção dos valores, está o projeto de
Estabilização e Recuperação Ambiental do Maciço da Coripós,
que prevê a investigação do solo, a instalação de drenos e a
recuperação ambiental do maciço no valor de R$ 500 mil, provenientes de compromisso firmado com o Ministério Público de
Santa Catarina.

O Sistema de Monitoramento de Alerta de Chuvas Intensas de
Blumenau (AlertaBlu) será formado por uma rede de 30 estações pluviométricas, um radar e uma estação meteorológica
automática. Com operação em regime contínuo, o AlertaBlu
será capaz de realizar previsões do tempo localizadas, com
até seis horas de antecedência, quanto a eventos que possam
causar transtornos e prejuízos no município. O equipamento
também possibilitará a previsão de pontos de escorregamento.

O município também obteve a aprovação de um plano de
trabalho pelo Programa de Aceleração do Crescimento 2, do
Ministério das Cidades, que prevê o repasse de R$ 1 milhão. O
valor será usado na elaboração de projetos técnicos executivos
para a estabilização de 29 locais na cidade.
Outra evolução na captação de recursos ocorreu no início de
2011, quando Blumenau assinou um convênio com o Ministério
da Integração Nacional para a implantação de um sistema de
alerta meteorológico, o AlertaBlu, e para a execução de obras
de prevenção e contenção, no valor total de R$ 8 milhões.
Geólogos e profissionais de Defesa Civil inibem ocupação de risco
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Região Coripós

Carta de Uso Recomendado - Região Coripós

Contribuições para o Blumenau 2050

Blumenau adere à campanha internacional
para redução de desastres promovida pela ONU

O conjunto de ações do Departamento de Geologia,
aceleradas pela tragédia de 2008, contribuiu, assim,
para a implantação das quatro principais diretrizes do
Blumenau 2050 relacionadas à habitação e regularização fundiária.
O trabalho da equipe prossegue numa segunda etapa
com o mapeamento de todo o território municipal,
principalmente da região Norte, para onde se vislumbra
o crescimento do município, e com o desenvolvimento
de alternativas de intervenção estrutural para solucionar os problemas de instabilidade das encostas.
Análise das áreas de risco geológico identificadas
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Projeto de Intervenções para contenção - Região Coripós

Blumenau está entre os seis municípios catarinenses participantes da campanha Desenvolvendo Cidades Resilientes:
Minha cidade está se preparando. Promovida pela Estratégia
Internacional para Redução de Desastres (EIRD), órgão ligado à
Organização das Nações Unidas (ONU), a campanha tem como
objetivo incentivar ações locais em todo o mundo para tornar
as cidades mais seguras e preparadas no enfretamento de desastres. Mais de 650 municípios de 66 países já se inscreveram.
Blumenau recebeu seu certificado de adesão em 14 de abril de
2011.

Com a participação, Blumenau assumiu o compromisso de executar e alavancar ações de prevenção e de Defesa Civil baseadas
em dez diretrizes básicas propostas pela ONU. As diretrizes,
por sua vez, são baseadas no Marco de Hyogo, o instrumento
mais importante para a implementação da redução de risco de
desastres, adotado por países membros nas Nações Unidas em
2005, para uma diminuição considerável, até 2015, das perdas
ocasionadas por calamidades. O documento apresenta soluções para governantes e atores locais para gerenciar e reduzir
riscos urbanos.
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Desenvolvimento
é impulsionado
para as regiões
Norte e Oeste

A partir das grandes enchentes de 1983 e 1984, a população de Blumenau
procurou ocupar locais mais distantes do rio Itajaí-Açu, penetrando ao longo
dos vales e de seus afluentes. Na época, constatou-se também que as regiões
Norte e Oeste da cidade seriam as mais adequadas para a ocupação urbana por
estarem, em sua grande parte, livres de cheias e enxurradas e possuírem topografia e geologia adequadas, infraestrutura ociosa e baixíssimo adensamento
populacional.
O Plano Diretor de 1989 procurou organizar a ocupação ao trazer como diretriz
o desenvolvimento da cidade para o Norte e o Oeste. A revisão do Plano de 1996
criou subcentros e propôs a ampliação dos corredores de serviços para estruturar e ampliar a ocupação fora da área central. Foi somente com o atual Plano
Diretor, revisado em 2006, porém, que se traçaram diretrizes concretas para o
desenvolvimento das regiões Norte e Oeste.
Associado ao Blumenau 2050, o documento revisado prevê a integração entre
investimentos, serviços públicos e ocupação do solo nesses pontos. O Blumenau
2050 também aponta um caminho para o desenvolvimento mais equilibrado
do município com a proposta de relocação do Centro Cívico Municipal para o
Norte, prevista para ocorrer em médio prazo (até 2030). A mudança fomentará
o desenvolvimento econômico e social da região, deslocando para lá a centralidade estabelecida no núcleo inicial da cidade. A diretriz foi um dos grandes
temas debatidos e corroborados no 2º Seminário Técnico Blumenau 2050.

Zoneamento
atualizado
e obras de
mobilidade
urbana
Atualmente, já é possível ver um conjunto
de obras públicas e privadas impulsionando
o crescimento descentralizado do município. Ao Norte, Blumenau conta hoje com um
polo educacional, atrai centros de compra e
fixa empresas de diversos ramos. Para melhorar o fluxo de entrada e saída da cidade
e distribuir melhor a circulação interna de
veículos, é realizada a implantação de um
binário na rua 2 de Setembro, que servirá
de acesso ao novo Centro Cívico. Em parceria com o governo do Estado, Blumenau
investe na melhoria da SC-474 (rua Dr. Pedro
Zimmermann) e na implantação da nova
SC-108, que a substituirá.
As divisões físicas impostas pela BR-470 e
pelo rio Itajaí-Açu, que separam o município em duas grandes áreas, também são
suplantadas por meio de obras como o Viaduto da Via Expressa e o Complexo da Ponte
do Badenfurt - a primeira ponte de acesso
à cidade pelo Oeste. A integração do transporte coletivo nessas regiões será melhorada
com a implantação de dois novos terminais
de integração nos bairros Itoupava Central e
Água Verde.
Com relação ao uso e à ocupação do solo,
definiu-se um zoneamento mais permissível para estimular o crescimento do Norte e
do Oeste. O maior parque de lazer planejado para Blumenau, o Parque das Itoupavas,
também está definido para o Norte.
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Mobilidade Urbana

Com a alternativa do Anel Viário Periférico (circuito mais externo de interligação dos bairros), o tráfego de passagem na
área central será reduzido. A melhoria trará humanização para
a região, facilitará a implantação de transportes coletivos alternativos, como o metrô de superfície (VLT) e trará ganhos
ambientais. Já o Anel Viário Interno atenderá principalmente o
tráfego nos corredores comerciais e de serviços. As vias radiais
ligarão os anéis compreendidos nas duas regiões com maior
potencial de crescimento do município.
Embora os custos das obras e suas desapropriações resultantes
tornem a implantação dessas vias lenta e parcial, Blumenau
avançou, em 2010, em dois projetos prioritários do Sistema
Viário Estrutural: o Complexo da Ponte do Badenfurt e o prolongamento da rua Humberto de Campos.

Sistema
Viário Estrutural
»» Anel Viário Periférico

»» Anel Viário Interno
»» Radial Norte: Via Expressa e extensão
»» Radial Sudoeste: Humberto de Campos e extensão
»» Radial Sul: rua Amazonas
»» Radial Leste: ruas República Argentina e Itajaí
»» Radial Oeste: rua Bahia

LEGENDA
ANEL PERIFÉRICO - VIAS EXISTENTES
ANEL PERIFÉRICO - VIAS PROJETADAS
ANEL INTERNO - VIAS EXISTENTES
ANEL INTERNO - VIAS PROJETADAS
RADIAL NORTE - VIAS EXISTENTES
RADIAL NORTE - VIAS PROJETADAS
RADIAL SUDOESTE - VIAS EXISTENTES
RADIAL SUDOESTE - VIAS PROJETADAS
RADIAL LESTE - VIAS EXISTENTES
RADIAL SUL - VIAS EXISTENTES
Traçado geral do prolongamento

Melhorias
no trânsito
com
novas vias
projetadas
28

RADIAL SUL - VIAS PROJETADAS
RADIAL OESTE - VIAS EXISTENTES

Entre as principais metas para diminuir o fluxo de veículos
na área central e facilitar a circulação em todo o município
está a implantação do chamado Sistema Viário Estrutural.
Solução apontada desde a década de 1970 e incorporada
pelo Blumenau 2050, o sistema é composto por dois grandes anéis viários e diversas vias radiais que os interligam.
A estrutura permitirá a interligação entre os bairros, sem a
necessidade de passagem pelo Centro.

CONTINUAÇÃO DAS RADIAIS (APÓS ANÉIS)
CENTRO

O sistema será adotado para corrigir a atual configuração da
malha viária urbana que se desenvolveu de forma radiocêntrica, ou seja, partindo da estreita e alongada região central,
com poucas ligações diretas entre os vales e insuficiência de
pontes sobre o rio Itajaí-Açu e afluentes. Esta característica
faz com que a rede de vias centrais, formada pelas ruas Sete
de Setembro, XV de Novembro e Avenida Presidente Castelo
Branco (Beira-Rio), obrigatoriamente concentre os tráfegos
local e de passagem na cidade.

N
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Cuidados ambientais
A obra também facilitará o acesso a
Blumenau e reduzirá as distâncias entre
as regiões Norte e Sul da cidade, com
a primeira transposição sobre o rio
Itajaí-Açu na região Oeste do município.

A transposição de rios e os impactos inevitáveis do Complexo do

Alto retorno
econômico a curto
prazo

2) Será preservada e averbada em escritura pública o dobro de área exigida por lei
como Área Verde.

O Complexo do Bandefurt representa
um investimento de aproximadamente
R$ 32 milhões com verbas do município
e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Estima-se que, após implantação, a
obra se pague no período de um ano
ao trazer benefício econômico na
ordem de US$ 130,7 milhões. No cálculo, são levados em conta a redução
de gastos com custos operacionais, poluição, atraso de cargas, bem como a
diminuição do tempo de viagem para
os usuários.

Badenfurt exigiram uma série de estudos e medidas para preservação
do meio ambiente. Seguem abaixo, algumas das ações que serão adotadas pelo município:
1) A vegetação nativa afetada de 2,5 hectares será compensada, em dobro, em
área de preservação já existente no município.

3) O volume de madeira extraído do local será compensado com a compra de
crédito florestal.
4) Cada exemplar de palmiteiro extraído da região será compensado com o
plantio de 10 exemplares em três unidades de conservação do município.
5) Ponte sobre o rio Itajaí foi elevada em 12 metros em relação ao projeto inicial
para permitir a permanência de um bosque na parte inferior da obra, onde está
localizada uma ilha com vegetação nativa de Mata Atlântica.
6) Leve curvatura no traçado da ponte do rio Itajaí no trecho onde passa sobre a
ilha. Com a alteração, a ponte precisará de apenas dois pilares nesse ponto,
o que permitirá livre passagem de animais sob o local. O impacto sobre a
vegetação também fica minimizado.
7) A legislação ambiental exige que 0,5% do valor da obra seja destinado a
projetos ambientais. O valor será usado no município para plano de manejo em
três unidades de conservação.

Projetos e obras
Complexo da Ponte do Badenfurt

Benefícios

Parte do Sistema Viário Estrutural, o Complexo da Ponte do Badenfurt é uma
ligação viária entre a rua Bahia – importante via arterial de ligação entre Blumenau e os municípios vizinhos – e a BR-470, por transposição sobre o rio
Itajaí-Açu e o ribeirão do Testo. A obra é um passo decisivo para a formação do
Anel Viário Periférico.

Um dos principais benefícios da ligação será
a diminuição dos impactos sobre o tráfego da
BR-470, rodovia federal que liga o Oeste ao
Litoral do Estado Santa Catarina. Utilizada de
forma intensa, a via corta Blumenau e apresenta diversos pontos de estrangulamento por
interferência do fluxo de veículos do município.

Com cerca de dois quilômetros de extensão, o sistema é formado por um complexo de estruturas que inclui um viaduto, duas pontes (362 metros e 80 metros)
uma via expressa, bem como vias marginais, alças de acesso, ciclovias e passeios.
Em 2010, o complexo avançou com a realização do projeto executivo e de
minuciosos Estudos de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança, que resultaram na obtenção das licenças ambientais necessárias. A obra iniciou em 19
de janeiro de 2011 e desde então é executada pelo consórcio Stein & Pacopedra,
sob supervisão da empresa Sotepa.
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Com o Complexo do Badenfurt concluído,
o tráfego será aliviado no trecho da BR compreendido entre o trevo do antigo Celeiro do
Vale e o acesso ao município de Pomerode.
A medida será fundamental para adiar o esgotamento total da capacidade da rodovia,
previsto para 2022, neste perímetro.

Obra avança sobre rio Itajaí-Açu
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Rua Marechal Deodoro

Rua General Osório

Ribeirão da Velha

Prolongamento da
Humberto de Campos
Implantada parcialmente, a rua Humberto de Campos aguarda a
execução de 1,8 mil metros para atingir sua extensão final e completar a Radial Sudoeste, principal via de acesso ao bairro Velha.
Obra de grande importância por atravessar uma das regiões mais
adensadas da cidade, o prolongamento interligará as ruas Marechal
Deodoro (limite de sua implantação atual) e General Osório, com
três faixas de tráfego por sentido, passeio, ciclovia e uma ponte
sobre o Ribeirão da Velha.
A via faz parte do Plano Diretor de Blumenau e interligará os anéis
viários interno e externo. Juntamente com o Complexo da Ponte
do Badenfurt, permitirá o acesso do Centro à BR-470, pela região
Oeste da cidade.
O prolongamento resolverá os diversos conflitos pontuais de tráfego existentes nas ruas João Pessoa e Frei Estanislau Schaette, atuais
vias de acesso ao bairro Velha que já não comportam satisfatoriamente os volumes existentes. Após a implantação do novo trecho,
espera-se melhoria na fluidez do transporte coletivo que atende a
região e passa por corredores saturados em horários de pico.
A obra será realizada com um investimento de cerca de
R$ 22 milhões financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Atualmente, o Estudo de Impacto de
Vizinhança já foi concluído e o projeto executivo, que definirá o
traçado final da obra, encontra-se em fase final de elaboração.
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Via Projetada 44
Conhecida como binário da rua Paris, a Via Projetada 44 é uma ligação entre as ruas 25 de Julho e
Dr. Pedro Zimmerman (SC-474), no bairro Itoupava
Norte. A nova via funcionará em sistema de binário
porque, juntamente com a rua 2 de Setembro, formará um conjunto de ruas paralelas de mão única,
porém, com sentidos opostos. Atualmente a rua 2
de Setembro é o principal eixo de deslocamento do
transporte coletivo para a região Oeste e Norte da
cidade.
Com extensão total de aproximadamente 1,8 mil
metros, a Via Projetada 44 já tem seu primeiro
trecho implantado (1.050 metros). Atualmente,
aguarda a relocação de uma escola estadual instalada em um dos pontos de passagem da via para
sua ligação com a rua 1º de Janeiro. Com a medida,
todo o segmento será concluído e ativado.
Além de integrar o Anel Viário Interno, a implantação do binário desafogará o fluxo de entrada e
saída da cidade e distribuirá melhor a circulação
interna de veículos. Também servirá de acesso ao
novo Centro Cívico, cujo projeto de relocação para
a região Norte está previsto a médio prazo. Para a
execução da via serão investidos R$ 2,6 milhões,
provenientes da Agência de Fomento do Estado de
Santa Catarina (Badesc).

Ponte do Centro
Para eliminar os conflitos existentes na saída da Ponte Adolfo
Konder e melhorar o tráfego do corredor de ônibus na avenida Beira-Rio, será realizada a construção de uma nova ponte
na região central. Juntamente com o prolongamento da rua
Chile, a estrutura completará a Radial Leste e integrará o anel
viário interno do município. Ligação do Centro do município
com a região da Ponta Aguda, a passagem funcionará em sistema binário com as ruas Rodolfo Freygang e Chile, no sentido
Centro-Ponta Aguda, e com a rua República Argentina e a
Ponte Adolfo Konder, no sentido Ponta Aguda-Centro.
O projeto básico da obra foi escolhido por meio de um concurso nacional de arquitetura, realizado em parceria com o
Instituto de Arquitetos do Brasil – Santa Catarina (IAB-SC). Disputado por 37 equipes, o processo seletivo escolheu o melhor

desenho, segundo o júri técnico e o júri formado por representantes da sociedade. O projeto vencedor ficou conhecido em
11 de maio de 2011 e está sendo desenvolvido, para execução,
pelo Estúdio América de Arquitetura, de São Paulo.
A Ponte do Centro deve se tornar um dos grandes símbolos da
cidade, já que a última intervenção na região central ocorreu
na década de 1950, com a construção da Ponte Adolfo Konder.
A obra deve ser executada com recursos de R$ 27,5 milhões
da Prefeitura e do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) após aprovação final do Programa BID Blumenau.
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PROGRAMA DE
MOBILIDADE DE
BLUMENAU

O que é o
Programa BID
Blumenau?
Em setembro de 2010,
Blumenau teve seu
perfil aprovado no
Programa BID Blumenau
para contemplar um
financiamento de
US$ 118 milhões
junto ao Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID). Os recursos
solicitados serão
investidos em obras
de infraestrutura viária
e mobilidade urbana,
o que possibilitará a
concretização de ações
de curto, médio e longo
prazo previstas no
Blumenau 2050.

N

LEGENDA
FUTUROS TERMINAIS

ANEL INTERNO

ANEL PERIFÉRICO

TERMINAIS EXISTENTES

VIAS RADIAIS

VIAS PROJETADAS

SISTEMA VIÁRIO BÁSICO

OBRAS DO PROGRAMA
DE MOBILIDADE

Programa BID Blumenau
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Ação conjunta
A obtenção do financiamento junto ao BID faz parte
de uma ação conjunta de Blumenau com outros órgãos
financiadores. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a Agência de Fomento
do Estado de Santa Catarina (Badesc) são os principais parceiros hoje do município. Valores das obras
já financiadas por esses agentes, como o Complexo
da Ponte do Badenfurt, foram ofertados, pela cidade,
como parte do pagamento ao BID. Devido ao perfil de
mobilidade urbana deste e de outros projetos, a oferta
foi aprovada pelo banco internacional.

Obras já financiadas
pelo BNDES e incluídas
como contrapartida no
pagamento ao BID:
»» Passeios
»» Ciclovias
»» Corredores de ônibus
»» Complexo da Ponte do Bandefurt
»» Reurbanização da Avenida Beira-Rio

Atualmente, o
município recebe
acompanhamento
do banco e avança
com os projetos
prioritários, como a
Ponte do Centro e
novos terminais, para
que parte dos trabalhos
estejam prontos ou
encaminhados para
execução assim que
os recursos forem
liberados. Do valor
total do financiamento,
o BID arcará com
US$ 59 milhões. A
outra metade dos
recursos será paga
pelo município. O valor
será liberado após a
assinatura do contrato
com o BID. A partir daí,
o município terá um
prazo de cinco anos
para executar as obras
previstas no Programa.
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Segurança
e fluidez
no tráfego
regional

Para proporcionar mobilidade regional e
facilitar a conexão com outros municípios,
Blumenau trabalha na melhoria das vias
existentes e na construção de novas rotas
na região, em parceria com o Governo Estadual. É o caso da nova SC-474 – cuja
implantação está prevista no Projeto Blumenau 2050 para curto prazo.

Para resolver o problema, o Estado planeja implantar uma nova rodovia, a SC-108, cujo traçado iniciará no Viaduto da Via Expressa
com a BR-470 e seguirá sentido Norte até a Serra da Vila Itoupava.

A atual SC-474, conhecida como rua
Dr. Pedro Zimmermann no município,
desenvolveu-se como uma via urbana
em Blumenau, apesar de ser rodovia sob
jurisdição estadual. O resultado foi o surgimento de uma série de conflitos entre os
tráfegos local e regional.

Para a rua Dr. Pedro Zimmermann, o poder público municipal prevê
uma revitalização para conferir características mais urbanas à via,
como acesso facilitado aos imóveis, acessibilidade ao transporte público e mobilidade ao pedestre.

Os recursos para a obra serão provenientes do pacote de projetos de
Santa Catarina aprovado pelo Programa BID 5 (Banco Interamericano de Desenvolvimento). As melhorias garantirão a descentralização
do desenvolvimento para as regiões Norte e Oeste.

Viaduto da Via Expressa
Obra executada atualmente pelo município,
o Viaduto da Via Expressa tem por objetivo
proporcionar mais segurança aos motoristas
nas conversões para entrar e sair de Blumenau, uma vez que a via liga a região central
da cidade à BR-470.
A estrutura também conectará a Via Expressa à nova rodovia SC-108. Com a ligação, a
Radial Norte do município será completada
até o Anel Periférico da cidade. As obras do
viaduto seguem em andamento com recursos
de R$ 5 milhões provenientes do Badesc.
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MOBILIDADE
REGIONAL

N

Transporte
ferroviário regional

Duplicação da
BR-470

A passagem de uma ferrovia pela região do Vale do Itajaí para
o transporte regional seguro de passageiros e mercadorias é
outra diretriz do Blumenau 2050 preparada desde já. Conhecida como Ferrovia da Integração, a estrada de ferro é projeto
do Governo Estadual que prevê a ligação do Oeste de Santa
Catarina ao Litoral, numa extensão de 622 quilômetros (de
Chapecó ao Porto de Itajaí).

Eixo importante de deslocamento de bens e serviços no Estado
de Santa Catarina, a BR-470 cruza Blumenau com um tráfego
médio de 30 mil veículos por dia (km 59). Considerada artéria
principal do Vale do Itajaí, a rodovia liga o Oeste catarinense ao
Litoral e dá acesso ao Porto de Itajaí, bem como ao Aeroporto
de Navegantes. Também desempenha papel decisivo na integração regional de Blumenau com os municípios vizinhos tais
como Pomedore, Indaial, Gaspar e Ilhota.

Após audiências públicas em 2010 para discutir a viabilidade do
projeto, Blumenau criou a Comissão Pró-Ferrovia da Integração
- um grupo municipal, organizado pela Associação Empresarial
de Blumenau (Acib), do qual o poder público e diversas lideranças empresariais e comunitárias fazem parte. Por meio de
reivindicações da Comissão, Blumenau foi contemplado como
rota de passagem. Atualmente, o grupo trabalha para que o
transporte de passageiros seja incluído no projeto.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além de baixar os custos com transporte de
produtos, a Ferrovia da Integração contribuirá para a redução
do fluxo de cargas em toda a BR-470.
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A duplicação da rodovia em Santa Catarina é cogitada desde o
início da década de 1990. O objetivo é garantir mais segurança
aos motoristas e promover o desenvolvimento econômico do
Estado ao resolver os gargalos existentes para o escoamento da
produção catarinense. Atualmente a BR excede sua capacidade
de tráfego. Por isso, a duplicação da rodovia é uma das diretrizes prioritárias do Blumenau 2050.
Atualmente, o Dnit é responsável pela obra, que segue em
fase de elaboração de projeto. Estima-se que a duplicação da
rodovia custe cerca de R$ 1 bilhão, provenientes do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), e leve pelo menos cinco
anos para execução do trecho compreendido entre os municípios de Navegantes e Indaial (extensão de 74 km).

LEGENDA
PARQUE ITOUPAVAS

COMPLEXO PONTE BADENFURT

CENTRO CÍVICO

TERMINAIS EXISTENTES

VIADUTO VIA EXPRESSA

TERMINAIS FUTUROS

FERROVIA DA INTEGRAÇÃO
SC
474

BR
470

BR-470 - DUPLICAÇÃO

REVITALIZAÇÃO SC-474
NOVA SC-108
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Os corredores de ônibus são vias
dedicadas à circulação de transportes
públicos rodoviários para que haja
maior fluidez no tráfego. Com o
objetivo de proporcionar mobilidade
urbana, especialmente nos horários de
pico, Blumenau planejou a implantação
de oito trechos de corredores de
ônibus na área central da cidade. A
mudança permitirá que o transporte
coletivo tenha uma faixa própria,
na qual poderão circular com mais
velocidade e cumprir os horários
estabelecidos.
A intenção é consertar o atual desequilíbrio no fluxo dos
ônibus. Isso dará mais regularidade aos coletivos, eficiência no
sistema integrado e conforto aos passageiros.
Atualmente mais de 200 mil automóveis disputam espaço nas
ruas de Blumenau. Somente nos locais onde haverá implantação dos corredores, circulam 70% dos 125 mil passageiros
atendidos pelo transporte coletivo diariamente no município.
Corredor de ônibus na rua Sete de Setembro

Corredores
de ônibus dão
agilidade ao
transporte
coletivo
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A implantação dos corredores já foi realizada na rua Sete de
Setembro e na Avenida Martin Luther. Em seguida, prosseguirá, de forma gradativa, na Avenida Beira-Rio e nas ruas São
Paulo, Engenheiro Paul Werner e 2 de Setembro. As obras são
executadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 8 milhões.
Apenas com a implantação de dois corredores exclusivos já foi
possível obter ganhos significativos de deslocamento. Após o
funcionamento do corredor da Sete, a velocidade dos ônibus
no trecho subiu de 10 km/h para 18km/h. Em pesquisa realizada pelo Consórcio Siga com os 868 horários de ônibus
que operam na via, o transporte coletivo obteve um ganho
de 1min20s por viagem, o que significa, aproximadamente, 20
horas a menos de operação por dia. Se considerada a velocidade do sistema atual, o desempenho resultará numa economia
de 41 mil litros de óleo diesel, ou seja, R$ 75 mil por ano.
Na Avenida Martin Luther, a linha Troncal 10 (Aterro – Garcia),
por exemplo, passou de uma velocidade média de 13km/h para
25km/h no trecho compreendido entre a Universidade Regional
de Blumenau e a Prefeitura, em horário de pico (das 17h às
19h). O resultado superou a velocidade mínima recomendada
para as linhas troncais do Sistema Integrado de Transportes do
município.

Números do trânsito
de Blumenau
»» 204 mil automóveis (ônibus, caminhões
e carros de passeio) disputam espaço na
cidade, entre eles 49 mil motocicletas e
motonetas
»» 1,63 habitante/veículo
»» No total, o sistema de ônibus transporta
125 mil passageiros por dia. Estima-se
que 70% deste valor circulem na região
que será contemplada pelos corredores
de ônibus
Fonte: Seterb. Atualizado: Setembro de 2011.

Benefícios diretos para
os passageiros
»» Viagens mais rápidas
»» Regularidade de horários
»» Ônibus mais vazios
»» Maior segurança no trânsito

Benefícios diretos para
os motoristas
»» Trânsito mais organizado e seguro
»» Pista livre de ônibus
»» Maior visibilidade e mobilidade
»» Facilidade de acesso e conversão,
mesmo com os corredores
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CORREDOR EXCLUSIVO
TERMINAL
DE ÔNIBUS
ATERRO

Trechos

Ganhos significativos de deslocamento após
o funcionamento do corredor da Rua Sete de Setembro:

T1 – Rua Sete de Setembro
Trecho: Rua São José até Rua Amazonas
Total de linhas: 12
Total de viagens: 868
Passageiros estimados: 25 mil

ANTES

Extensão Total 8.770 metros

10 km/h

Antes

APÓS

SALTO NORTE

18 km/h
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Velocidade média na Martin Luther, entre a FURB e
a Prefeitura, em horário de pico (das 17h às 19h):

Rua 2 de Setembro

2 de

Da Rua Leopoldo Kirsten
até a Rua 1 de Janeiro

Sete

T2a – Avenida Beira-Rio
Trecho: Início até Ponte Adolfo Konder
Total de linhas: 12
Total de viagens: 893
Passageiros estimados: 25 mil
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1.542 metros

13 km/h
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25 km/h
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Da Escola Machado de Assis
até a Rua São Paulo
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T3 – Rua Martin Luther
Trecho: Início até Rua Heinrich Hosang
Total de linhas: 5
Total de viagens: 356
Passageiros estimados: 12 mil
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Rua Eng. Paul Werner

Da Ponte do Tamarindo
até a Rua Henrique Clasen
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ESCOLA
AGRÍCOLA

NOVA ESPERANÇA

T2b – Avenida Beira-Rio
Trecho: Ponte Adolfo Konder até Avenida
Martin Luther
Total de linhas: 8
Total de viagens: 662
Passageiros estimados: 20 mil

BOA VISTA

Av. Martin Luther

Da Ponte de Ferro
até a Rua Heinrich Hosang

ITOUPAVA
SECA

775 metros

Rua São Paulo (1)

PONTA AGUDA

VICTOR
KONDER

Da Ponte Adolfo Konder
até a Av. Martin Luther

668 metros
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1.072 metros

Av. Beira-Rio (2)

Mar ti
Av.

Da Rua Antônio da Veiga
até a Rua Paulo Zimmermann

T4 – Rua São Paulo
Trecho: Saída Ponte Tamarindo até Rua
Henrique Clasen
Total de linhas: 7
Total de viagens: 364
Passageiros estimados: 13 mil

T5 – Rua Engenheiro Paul Werner
Trecho: Escola Municipal Machado de
Assis até Rua São Paulo
Total de linhas: 4
Total de viagens: 347
Passageiros estimados: 12 mil

r

TERMINAL

PROEB

VELHA

Av. Beira-Rio (1)

Do início até a
Ponte Adolfo Konder

CENTRO

T6 – Rua São Paulo
Trecho: Rua Antônio da Veiga até Rua
Pedro Zimmermann
Total de linhas: 4
Total de viagens: 347
Passageiros estimados: 12 mil

663 metros
A

T7 – Rua 2 de Setembro
Trecho: Rua 25 de Julho até Ponte Santa
Catarina (Parada 1) em contrafluxo
Total de linhas: 3
Total de viagens: 291
Passageiros estimados: 10 mil

v
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Rua 7 de Setembro

Da esquina com a Rua São José
até o Angeloni da Fonte

1.730 metros
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em
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BOM RETIRO

JARDIM
BLUMENAU

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CORREDOR EXCLUSIVO ÔNIBUS
VIA PROJETADA

N

TERMINAL
DA FONTE
GARCIA
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Fonte: Seterb
Atualização: Maio de 2011.
Obs.: Os dados acima descritos referem-se à
operação do sistema em dia útil da semana
(passageiros por estimativa considerando-se
giro de catraca, embarques no terminal e
fator de renovação por trechos das linhas)

Proposta para os novos
terminais urbanos

Infraestrutura e
desenvolvimento
com novos terminais
O objetivo do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Blumenau (SIB)
é integrar linhas, racionalizar percursos, otimizar a frota e implementar
mais horários. A implantação SIB iniciou em meados dos anos 1990 com a
construção e a operação dos primeiros terminais urbanos no município.

Desde então, o sistema cresceu e demanda hoje estruturas adicionais para
seu completo funcionamento. Para isso, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano elaborou os projetos arquitetônicos de mais dois terminais de
integração: um na região das Itoupavas e na Água Verde.
As novas estruturas trazem o conceito de integração de modais. Contam não
só com estacionamento para ônibus, mas também para veículos particulares
e bicicletas que poderão fazer a integração direta com o transporte coletivo.
Também haverá áreas para embarque e desembarque de passageiros de táxi.
O financiamento para construção das estruturas está sendo pleiteado junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No momento, a empresa
Ambiens Consultoria e Projetos Ambientais realiza o Estudo de Impacto de
Vizinhança das estruturas. Após uma audiência pública com a comunidade e
a aprovação dos projetos executivos dos terminais será dado início às obras,
com duração de até cinco anos.
Com a implantação do terminal das Itoupavas se prevê a expansão estratégica da região Norte da cidade – responsável hoje pela circulação de 20 mil
passageiros por dia. A estimativa é de que a demanda dobre nos próximos
anos. Já o terminal da Água Verde diminuirá a futura sobrecarga no terminal
do Aterro e servirá de ponto de apoio para as linhas intermunicipais provenientes do município vizinho de Indaial. Também facilitará o deslocamento
entre as regiões Norte e Oeste do município.

Acessibilidade
aos veículos
Atualmente, Blumenau possui
56 ônibus adaptados para o
acesso facilitado de passageiros
cadeirantes. O número representa
35% da frota operante do
transporte coletivo na cidade.
A meta do poder público,
em parceria com as empresas
consorciadas, é de que o índice
suba para 50% até o final de 2011.
Em 2008, o município contava
com apenas seis carros adaptados
(Linhas Cidadão I, II e III).
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Estudos para revitalização
da rodoviária
Construído em 1980, o Terminal Rodoviário
Intermunicipal Prefeito Hercílio Deeke deve passar
por um processo de modernização, segundo estudos
e projeto elaborados pelo Seterb - órgão responsável
pelos serviços de transportes do município.

Entre as melhorias previstas para o local, estão mudanças estruturais e arquitetônicas internas e externas para
revitalizar o ambiente e proporcionar mais conforto ao
usuário. O terminal também ganhará estacionamentos
para automóveis e para ônibus de turismo. A medida
evitará que ônibus de passeio, por exemplo, estacionem em locais não permitidos no município.

Integração de linhas
vizinhas alivia tráfego
A circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais nas vias urbanas causa impactos no trânsito
de uma cidade. Veículos provenientes de municípios e Estados vizinhos que realizam embarque e
desembarque de passageiros nos mesmos pontos
reservados ao transporte municipal – sem participar da manutenção desses espaços – causam atraso
nas linhas locais e inchaço da malha urbana, muitas
vezes já congestionada.
Para minimizar as interferências, uma decisão conjunta entre Seterb e empresas de ônibus definiu que
as linhas interestaduais parem somente no Terminal
Rodoviário. Também são realizados hoje estudos
para a integração física e tarifária das linhas intermunicipais com o transporte coletivo municipal.
Após os ajustes, os passageiros de cidades vizinhas
desembarcarão nos terminais de integração de Blumenau e pagarão apenas uma tarifa no sistema
integrado.

Mobilidade
urbana
sustentável
com ciclovias
Além das obras para promover
a fluidez do tráfego motorizado
de forma sustentável, Blumenau
desenvolve projetos que incentivam o
uso de meios de transporte alternativos
ao automóvel. É o caso da bicicleta.
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CICLOVIAS

Atualmente, o município conta com um Projeto Cicloviário Global
que prevê a implantação total de 150 km de ciclovias e ciclofaixas.
Destes, 53 km estão ativados, porém, de forma segmentada. Para dar
continuidade às vias, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
desenvolveu um projeto para a implantação de novas ciclovias que interligarão os trechos localizados nas regiões Sudeste e Norte-Centro.

BLUMENAU

N

A infraestrutura concebida prevê ciclovias separadas das vias públicas, ciclofaixas e trechos compartilhados com calçadas, nos pontos
críticos. A integração das vias dará ao usuário a possibilidade de se
deslocar entre pontos atrativos da cidade.
Mais do que interligar ciclovias, o investimento em transporte alternativo resulta em qualidade de vida para o cidadão ao promover a
prática de exercício físico e a preservação do meio ambiente.

Tendência mundial, ciclovias
conquistam espaço nas cidades
brasileiras
Meio de locomoção econômico, ágil, saudável e de baixo impacto
ambiental, a bicicleta é reconhecida como uma alternativa viável de
transporte já durante muitos anos em cidades da Europa, dos Estados
Unidos e do Japão. Até mesmo um município sul-americano, a capital
colombiana Bogotá, está no ranking das cidades mundiais com um
dos mais elevados índices de vias exclusivas para bicicleta – mais de
300 quilômetros.
A ideia de se adotar bicicletas como meio de locomoção está amadurecendo também no Brasil. Destaque na implantação do modal, o Rio
de Janeiro é o municipio brasileiro com a maior metragem de ciclovias
do País e a segunda maior da América Latina (200 km de ciclovias),
atrás apenas de Bogotá.

Ciclofaixa na rua Max Hering - bairro Victor Konder

As 10 melhores cidades do
mundo para se pedalar:
1º Amsterdã (Holanda)
2º Copenhagen (Dinamarca)
3º Bogotá (Colômbia)
4º Curitiba (Brasil):
5º Montreal (Canadá)
6º Portland (Estados Unidos)
7º Basileia (Suíça)
8º Barcelona (Espanha)
9º Pequim (China)
10º Trondheim (Noruega)
Fonte: www.askmen.com

A capital paranaense, Curitiba, vem em segundo lugar no Brasil, com
118 km implantados, interligando parques e logradouros da cidade.
Atualmente, a Prefeitura do município desenvolve um Plano Diretor
Cicloviário para estruturar diretrizes de expansão da rede. A também
estám prevista a futura integração do sistema de bicicletas com 21
estações de metrô, projeto hoje em fase inicial de desenvolvimento
na cidade.

Ranking de ciclovias
Brasil (km implantados)

Seguindo as tendências mundial e nacional, Blumenau trabalha para
interligar os trechos hoje segmentados e já prevê a integração de
bicicletas com o transporte coletivo. No projeto dos novos terminais
urbanos previstos para os bairros Água Verde e Itoupava Central já
estão incluído bicicletários - espaços onde o ciclista poderá deixar sua
bicicleta estacionada por um valor mínimo no qual já estará incluída
a passagem do ônibus. O objetivo é dar mais opções de mobilidade
ao usuário, aliviar o tráfego na cidade e promover um estilo de vida
saudável.

»» Aracaju (SE): 70km
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»» Rio de Janeiro (RJ): 200km
»» Curitiba (PR): 118km
»» Sorocaba (SP): 74km

»» Blumenau (SC): 53km
Fontes: Prefeituras das respectivas cidades citadas.

CICLOVIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CICLOVIA PROJETADA | 100 Km
CICLOVIA EXISTENTE | 54 Km
RODOVIAS
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Desenvolvimento Econômico, Turismo e Lazer

Circuito Ciliar
proporciona lazer e
revitaliza a paisagem
urbana
Duas das principais ações para o desenvolvimento do
turismo e do lazer vislumbrados pelo Blumenau 2050
incluem a reurbanização da Avenida Beira-Rio e a revitalização da Prainha, no bairro Ponta Aguda. Ambas as
melhorias estão inseridas no Projeto Circuito Ciliar da
Região Central, que prevê uma intervenção nas margens
do rio Itajaí-Açu e na área do antigo Centro Histórico para
integrar o rio ao lazer do blumenauense.

Reurbanização da Beira-Rio
Com verba do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDES) no valor de R$ 3 milhões, a segunda etapa de reurbanização da Avenida Presidente Castelo Branco (Beira-Rio)
segue em andamento. Um trecho de 900 metros entre a ponte
Adolfo Konder e a rua Desembargador Pedro Silva recebeu mobiliário, iluminação decorativa, ciclovia, paisagismo e passeios
novos com piso podotáctil para a orientação de deficientes visuais.

Além de proporcionar um espaço público de qualidade e a valorização da paisagem central, a revitalização trará benefícios na
fluidez do tráfego e na circulação de pedestres e ciclistas.
Revitalização da Prainha
Em 1979, foi inaugurada a praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Ponta. Na época, o local era conhecido como
Prainha, pois existia uma estreita faixa de areia utilizada para
lazer às margens do rio Itajaí. Em 1986, o espaço recebeu uma
concha acústica para eventos culturais e espetáculos musicais.
Também lá se encontra em exposição o Vapor Blumenau, uma
antiga embarcação usada para o transporte fluvial desde 1895.
Para revitalizar o cenário e conferir atratividade à região, o poder
público municipal elaborou um projeto de reurbanização do
espaço, que prevê novos equipamentos e uma passarela para
interligar o Centro à Prainha. A obra, destinada a pedestres e
ciclistas, permitirá a concretização de um circuito de caminhada
na região central.
Para execução da passarela, o município investirá cerca de 7,7
milhões provenientes da Prefeitura e do BID. Com 220 metros
de extensão, linhas arrojadas e de engenharia inovadora, a estrutura preservará o campo visual do antigo porto, núcleo inicial
da cidade.
O projeto básico da ligação foi escolhido durante um concurso nacional de arquitetura que também selecionou o melhor
desenho da nova Ponte do Centro. O projeto vencedor ficou conhecido em 11 de maio de 2011 e está sendo desenvolvido, para
execução, pelo Estúdio América de Arquitetura, de São Paulo.

Projeto de Revitalização da Prainha

Além da
passarela,
o projeto de
reurbanização
da Prainha
inclui:
»»Arquibancada junto à concha acústica
»»Decks para contemplação do rio
»»Espelho d’água junto ao antigo Vapor
Blumenau
»»Novo mobiliário urbano e iluminação
»»Playground
»»Quiosque
»»Reforma da estrutura e banheiros da
concha acústica
»»Tratamento paisagístico
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CIRCUITO CILIAR DA REGIÃO CENTRAL

Mirante, elevador panorâmico e museu no Morro do Aipim

Revitalização da margem esquerda do Rio Itajaí-Açu

Nova ponte na área central
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Desenvolvimento Econômico, Turismo e Lazer

Áreas de lazer
descentralizadas:
qualidade de vida
nos bairros
Proporcionar lazer e entretenimento
à população nos bairros é o principal
objetivo do processo de recuperação das áreas de lazer iniciado pelo
poder público recentemente. A revitalização de espaços para convívio
e prática de atividade física realizada hoje visa levar qualidade de vida,
saúde e inclusão social ao cidadão
nas áreas mais distantes do centro.
Atualmente, Blumenau ganhou
5 novas praças e revitalizou 12.
Outros seis espaços já contam com
projetos de construção ou revitalização prontos e devem iniciar em
breve. Implantadas com recursos da
Prefeitura e do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano, as praças
possuem playground, quadras esportivas, paraciclo, academia para
a terceira idade, quiosques e mobiliário urbano, de acordo com a
disponibilidade de espaço e necessidades locais.
As praças existentes na área central
recebem o mesmo tratamento, com
recuperação e reequipamento.
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ÁREAS DE
LAZER

Proposta para a Praça Washington Luís no bairro da Velha

NOVAS ÁREAS DE LAZER
PRAÇA
da Paz

dos Músicos Alfredo Hering

Escola nº 01

Johan Peter Wagner (do Sesi)
Professor José Ferreira da Silva
(Anel Viário Norte)
da rua Capinzal

do Terminal Velha
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ÁREAS DE LAZER REVITALIZADAS

BAIRRO

SITUAÇÃO

Centro

Implantada

Itoupava Seca
Itoupava
Central

Implantada

Implantada

PRAÇA

BAIRRO

SITUAÇÃO

Arno Bernardes

Vila Nova

Implantada

Champs Elisée I

Velha Central

Implantada

Dom Pedro II

Bom Retiro

Implantada

Dr. Blumenau

Centro

Implantada

da rua Domingos Manoel de Borba

Nova Esperança

Implantada

da rua Ricardo Persuhn

Itoupava Norte

Implantada

Johanna Konrad

Vila Itoupava

Implantada

Marechal Mascarenhas de Moraes (da Fonte Luminosa)

Garcia

Implantada

Parque Ramiro Ruediger

Velha

Implantada

Presidente Getúlio Vargas

Glória

Implantada

Raphael Luciani

Tribess

Implantada

Washington Luiz

Velha

Fase final de implantação

Vorstadt

Implantada

Ponta Aguda

Implantada

Garcia/
Valparaíso

Projeto
finalizado

Dr. Fritz Müller

Victor Konder

Projeto finalizado

Governador Jorge Lacerda (Soprador)

Itoupava Norte

Projeto finalizado

PRAÇAS NOVAS OU REVITALIZADAS

Velha Central

Projeto
finalizado

Juscelino Kubitschek de Oliveira (Prainha)

Ponta Aguda

Projeto finalizado

PRAÇAS NOVAS | PROJETO FINALIZADO

Martinho Cardoso da Veiga (do Estudante)

Vila Nova

Projeto finalizado

PRAÇAS A REVITALIZAR | PROJETO FINALIZADO

LEGENDA
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Antes

Depois

Praça Escola No 1 - Itoupava Central

Antes

Praça da Fonte Luminosa - Garcia
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Praça Getúlio Vargas - Glória

Projeto

Depois

Praça dos Músicos - Itoupava Seca

Praça dos Músicos - Itoupava Seca

Praça do Anel Viário - Vorstadt

Praça Dom Pedro II - Bom Retiro
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Habitação e Regularização Fundiária

Moradias seguras
com infraestrutura
Após novembro de 2008, a necessidade de se prevenir
ocupações irregulares e proporcionar novas áreas para
habitação se tornou ainda mais evidente. Com o deslizamento
de 3 mil pontos de terra, locais antes considerados seguros
se tornaram áreas de risco. No ápice da tragédia, 76 abrigos
chegaram a ser ativados, recebendo cerca de 5,4 mil pessoas.
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O evento climático que atingiu o município apenas
reforçou e antecipou grande parte das ações de Habitação estabelecidas pelo Blumenau 2050: regularizar e
reurbanizar as áreas de ocupação irregular, relocar famílias ocupantes de áreas de risco de escorregamento,
evitar novas ocupações irregulares e ter a habitação
como prioridade nas Políticas Públicas.

Em 2009, foi iniciado um extenso trabalho de pesquisa de terrenos para a construção de novas moradias. Foram analisadas
desde infraestrutura dos locais até aspectos sociais de relocação das famílias. Aspectos geológicos, presença de serviços
essenciais como água e energia elétrica, além de equipamentos
públicos como escolas, creches, postos de saúde e transporte
coletivo foram alguns critérios levados em conta. A triagem
resultou na compra de 10 terrenos em abril de 2009.

Em seguida foi firmada uma parceria com a Caixa Econômica
Federal pelo Programa Minha Casa Minha Vida para a construção de 1,8 mil apartamentos. Desde novembro de 2010, já
foram entregues 1.028 unidades habitacionais, sendo que 796
seguem atualmente em fase final de construção.
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Plano Municipal de Habitação é discutido
pela primeira vez

Residencial Parque Paraíso

Para reconhecer regiões que oferecem riscos de ocupação, registrar a realidade
e as necessidades de cada bairro, o Poder Executivo abriu discussão com a comunidade para elaborar, pela primeira vez, um Plano Municipal de Habitação de
Interesse Social (PMHIS).

Mais famílias
atendidas em
parceria com a
iniciativa privada
Com o auxílio da iniciativa privada, mais
unidades foram entregues. A Associação
Beneficente Palmeira da Paz constrói atualmente 16 unidades habitacionais na rua
Pedro Krauss Sênior, no bairro Vorstadt.
Já o Serviço Social do Comércio (Sesc),
em parceria com a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (Cohab),
investe em mais 32 residências na rua
Fritz Bruch, bairro Itoupavazinha. Na rua
Professor Jacob Ineichen, bairro Itoupavazinha, o Instituto Guga Kuerten entregou
13 casas mobiliadas e adaptadas para
portadores de necessidades especiais.
Outras oito residências foram construídas
pela Fundação Mapfre na rua Frederico
Riemer, bairro Garcia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação
(Serefh), a elaboração do Plano foi iniciada em 2009 e dividida em três etapas:
propostas metodológicas, diagnóstico do setor habitacional e estratégias de
ação. Primeiro foram criadas diretrizes para guiar o trabalho e, em seguida,
ocorreram reuniões com participação da comunidade para identificar as particularidades de cada região. A participação dos blumenauenses foi de extrema
importância para dar início à última etapa, que consistiu na definição de áreas
carentes de intervenção, considerando aspectos históricos, culturais, políticos,
sociais, econômicos e ambientais.
O objetivo final é que as famílias de menor renda tenham acesso a locais com
infraestrutura adequada, com sistemas de água, luz e tratamento de esgoto. O
Plano deverá ser implantado por meio de Lei e a expectativa é de que o projeto
seja aprovado até o fim de 2011.
Residencial Parque da Lagoa

Ajuda de custo para reformas
Além de acompanhar as obras do Programa Minha Casa,
Minha Vida, a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária
e Habitação auxilia as famílias blumenauenses a melhorar as
condições de suas moradias. O Programa Nossa Casa é responsável por financiar materiais de construção, proporcionando
reformas totais ou parciais. Os recursos são provenientes do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ou de doações externas.

Residências em fase final de construção:

Residências entregues:
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As famílias são selecionadas de acordo com critérios socioeconômicos. Assistentes sociais fazem estudo da vulnerabilidade
social dos inscritos e, após avaliação, os beneficiados são escolhidos. Ficam aptos a receber os recursos para construção
terrenos com escritura pública ou áreas em processo de regularização, declarada como Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS). Desde 2010, 54 famílias já foram beneficiadas.

Famílias beneficiadas

Local

Nome

96 famílias

Rua Botuverá,
Bairro Itoupavazinha

Residencial Parque da Lagoa

160 famílias

Rua Heinrich Hemmer,
Bairro Badenfurt

Residencial Hamburgo

96 famílias

Rua Johann Hadlich,
Bairro Passo Manso

Residencial Parque Paraíso

580 famílias

Rua Mathias Bornhofen,
Bairro Passo Manso

Condomínios Morada das Figueiras, das Paineiras,
Araucárias e dos Manacás

96 famílias

Rua Rudolf Walter,
Bairro Itoupava Central

Residencial Nova Casa

Famílias beneficiadas

Local

Nome

256 famílias

Rua Hermann Tribess,
Bairro Tribess

Residencial Novo Lar

540 famílias

Rua Santa Maria,
Bairro Progresso

Residencial Morada das Nascentes 1 e 2
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Residencial Hamburgo

A escolha dos terrenos
levou em conta a segurança
e o conforto dos moradores
e também seguiu as diretrizes do Plano Diretor e do
Projeto Blumenau 2050.

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS

Com a identificação de áreas passíveis de
regularização fundiária, o município tenta
viabilizar, por meio do programa federal
Pró-Moradia, um investimento de R$ 176,9
milhões em quatro regiões carentes do município: ruas Pedro Krauss Sênior, Araranguá,
Antônio Zendron e Morro da Garuva. Os recursos serão destinados à execução de obras
de infraestrututra e fornecimento de serviços
voltados à segurança e à legalidade das habitações de 3,8 mil famílias.

ÁREAS ADQUIRIDAS PELO MUNICÍPIO PARA A

Regularização
de áreas carentes

ALTA DENSIDADE HABITACIONAL
2.001 a 3.960 hab/km 2
MÉDIA DENSIDADE HABITACIONAL
1.001 a 2.000 hab/km 2
BAIXA DENSIDADE HABITACIONAL
142 a 1.500 hab/km 2
CONCENTRAÇÃO E PIORES
CASOS DE ESCORREGAMENTO
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N

1
2
3
4
5
6e7
8
9
10

Cerca de 160 famílias
96 famílias
96 famílias
Cerca de 100 famílias
540 famílias
580 famílias
96 famílias
256 famílias
Cerca de 128 famílias
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Saneamento e Meio Ambiente

empresa executora também realizou trabalhos de revitalização e operacionalização de estações e deu início à ampliação
e modernização das estações de tratamento do Garcia e da
Fortaleza.
A meta é de que, até o fim de 2012, o município salte dos
atuais 6% para 60% de esgoto tratado, transformando Blumenau em cidade referência no quesito saneamento dentro
de Santa Catarina. O índice será mais elevado que a média
brasileira de residências atendidas por rede de esgoto que, de
acordo com dados do IBGE, de 2008, é de 45,7%.

Obras de saneamento na rua Engenheiro Paul Werner – Itoupava Seca

EVOLUÇÃO DO SISTEMA
DE ESGOTO EM BLUMENAU

O saneamento básico de Blumenau deu um importante passo
com a concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto
à iniciativa privada. As obras tiveram início em 2010 e a expectativa é de que em oito anos seja possível universalizar o
sistema, ou seja, atingir 100% das residências, preservando o
meio ambiente e melhorando as condições de moradia dos blumenauenses.

Preservação
do meio
ambiente e
mais saúde
para o
cidadão

Investir em saneamento básico tem relação direta com o controle da poluição das águas e do solo, já que, atualmente, a
maioria dos dejetos vai para o Itajaí-Açu, degradando o rio, os
ribeirões, suas margens e os lençóis d’água. Além disso, com
a coleta e o tratamento do esgoto sanitário cuida-se, também,
da saúde dos cidadãos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para cada real investido em saneamento
básico, quatro são economizados em saúde pública.
O contrato de concessão do serviço de coleta e tratamento de
esgoto firmado pelo município tem prazo de 35 anos e prevê,
além das obras de esgoto, a gestão comercial da água, a modernização do sistema de faturas com emissão de contas de
água imediata e a renovação dos aparelhos de hidrômetros
para uma medição mais precisa.
Após o período de concessão, todos os bens com seus investimentos, tais como as estações de tratamento, elevatórias de
esgoto e redes coletoras, retornam ao município. A previsão é
de que sejam investidos R$ 300 milhões na universalização do
serviço, sendo que R$ 182 milhões devem ser aplicados já nos
cinco primeiros anos.
LEGENDA

Em um ano de obras, foram investidos cerca de R$ 44 milhões
na implantação de 40 quilômetros de tubulação nos bairros
Boa Vista, Itoupava Seca, Valparaíso, Vila Nova e Vorstadt. A

ABRIL 2010
DEZEMBRO 2012

N

DEZEMBRO 2014
2018
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Novos projetos
da região
central ganham
qualidade e
transparência
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Modalidade utilizada ainda de forma tímida no
Brasil, a seleção de projetos para obras públicas via
concursos públicos é uma prática bastante comum
no mundo todo. Desde 1947, quando a sede da
Organização das Nações Unidas foi construída a
partir de um concurso internacional, essa forma de
licitação vem ganhando força. São obras selecionadas por concurso, por exemplo, o Novo Teatro de
Tóquio e o Novo Museu da Acrópole em Atenas.
No Brasil, entre muitas obras viabilizadas por esse
tipo de processo seletivo, estão o projeto para
construção de Brasília e, mais recentemente, a reestruturação do Centro de Belo Horizonte. O Rio
de Janeiro atualmente lidera o ranking nacional na
elaboração de concursos para obras públicas.

Mercado Público também foi selecionado por meio de concurso público

Entre as vantagens dessa
modalidade está a melhora na
qualidade e na transparência
da obra. Seguindo essa
tendência no exterior e no País,
Blumenau já realizou concursos
para a revitalização da rua
XV de Novembro em 1999 e,
juntamente com o Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB), para
o projeto do Mercado Público,
em 2007 - que hoje aguarda
liberação de verba para ser
executado. Mais recentemente,
em maio de 2011, o município
lançou, também em parceria
com o IAB, o Concurso
Nacional de Arquitetura para
Ponte do Centro e Passarela da
Prainha.
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Benefícios
do concurso
“Em um processo dessa natureza,
realizado sem concurso, dificilmente
despertaríamos tanto interesse. Quanto
mais equipes participantes, mais
asseguramos qualidade do projeto.”

Sérgio Oliva, coordenador de
concursos do IAB de Santa Catarina

Proposta vencedora para a nova passarela de pedestres da Prainha

Júri Técnico:
»» Alexandre Chan (arquiteto vencedor do concurso da Terceira Ponte
Lago Sul em Brasília, DF)
»» Adelar Capeletti (Engenheiro Mecânico)

Proposta vencedora para a nova ponte da área central

A seleção atraiu 37 equipes de projetistas de 10 Estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Pará, Bahia e Distrito Federal.

2 Lugar
O

Jonas Franz, arquiteto membro do
Júri Técnico

O processo seletivo escolheu os melhores desenhos, segundo
um júri técnico com profissionais convidados a apresentar contribuições ao projeto vencedor. Em seguida, os três melhores
desenhos foram submetidos à avaliação de um júri popular
formado por 19 entidades representativas da sociedade, que
definiram o primeiro colocado. O objetivo foi garantir que o
resultado estivesse de acordo com os anseios da comunidade
e proporcionasse identificação e compromisso com as obras.
O projeto vencedor, conhecido em 11 de maio de 2011, foi dos
arquitetos Lucas Fehr e Mário do Val, do Estúdio América de
Arquitetura, de São Paulo. O segundo colocado foi o desenho
do arquiteto Eduardo Silveira Dutra e do engenheiro Edgard
Trautwein, da Caza Arquitetura, de Blumenau. Já o terceiro
lugar ficou com a arquiteta Juliana Corradini e o engenheiro
Yopanan Rebello, da Frentes Arquitetura, de São Paulo. Todos
os três trabalhos receberam premiações.
A nova Ponte do Centro deve se tornar uma importante ligação
viária na região, já que a última intervenção na área central
ocorreu na década de 1940, com a construção da Ponte Adolfo
Konder. Já a passarela, destinada tanto a pedestres quanto a
ciclistas, viabilizará um novo Circuito de Caminhada, ligando
a área comercial e histórica do Centro da cidade à região da
Prainha.
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“Os concursos são a forma
mais democrática de se
eleger uma obra pública que
será referência no futuro da
cidade.”

»» Jonas Eduardo Franz (Arquiteto)
»» Mário Biselli (arquiteto que integra a equipe vencedora do concurso
para a ampliação do Aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis, SC)
»» Ugo Mourão (Engenheiro Civil)

Júri Representativo
da Sociedade:
»» Associação Blumenauense Pró-Ciclovias
»» Associação Catarinense de Preservação da Natureza

3O Lugar

“Estamos muito satisfeitos com a realização
de mais este concurso de projetos. Em parceria
com o poder público, temos a oportunidade
de propiciar à sociedade um processo
transparente e participativo na escolha dos
projetos que qualificarão alguns dos lugares
mais significativos da cidade.”
Edson Cattoni, urbanista e presidente do IAB-SC

»» Associação Empresarial de Blumenau (Acib)
»» Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí
»» Associação de Imprensa
»» Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau
»» Câmara dos Diretores Lojistas de Blumenau (CDL)
»» Comissão dos Direitos dos Deficientes e Patologias do Vale do Itajaí
»» Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea)
»» Fundação Cultural de Blumenau
»» Fundação Municipal do Meio Ambiente
»» Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb)

“O processo ofereceu à cidade, da maneira mais
legítima e segura, a possibilidade de optar pela melhor
proposta tanto do ponto de vista técnico e funcional
quanto dos aspectos estéticos e paisagísticos. Além
disso, o projeto foi selecionado por seu mérito e não

»» Institutos de Arquitetos do Brasil – Blumenau (IAB)

pelo menor custo. Foi um grande desafio técnico.”

»» Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau

»» Secretaria Municipal de Obras
»» Secretaria Municipal de Turismo
»» Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional - Blumenau (SDR)

»» Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Blumenau (Sinduscon)

Lucas Fehr e Mário do Val, arquitetos do Estúdio
América de Arquitetura

»» União Blumenauense das Associações de Moradores
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