EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº. 38/2016
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
URBANO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU
ANEXO I.1 – Informações Gerais
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1. Apresentação
Este anexo apresenta um conjunto de informações sobre o Município de
Blumenau, de modo a subsidiar os participantes da licitação na análise do objeto da
concorrência e na elaboração de suas propostas.
2. Informações sobre o município
2.1. História - Criação e consolidação do território.
A cidade foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão
Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau (de onde vem a origem de seu nome), que no
dia 2 de setembro daquele ano, chegou à cidade acompanhado de outros 17
colonos, também provenientes da Alemanha. A região já era habitada pelos
indígenas Kaigangs, Xoklengs e Botocudos, que durante anos resistiram à
ocupação das terras pelos colonos. Otto Blumenau dividiu a terra em lotes para os
novos residentes construírem as famosas casas em estilo enxaimel, marca
registrada da cidade. Blumenau foi incorporada em 1858 à estrutura administrativojudiciária da Província de Santa Catarina, passando à categoria de distrito-paz. Em
1859, quando contava com 943 habitantes, a Colônia Blumenau deixou de ser um
estabelecimento particular, passando ao patrimônio do Governo Imperial, que
assumiu as dívidas do empreendimento. Seu fundador, o Dr. Blumenau, foi
designado para ser o diretor da Colônia, que a partir de então tomou novo impulso,
graças aos recursos a ela destinados pelo Governo Imperial.
No final do século 19, começaram a chegar à região também imigrantes
italianos, poloneses atraídos por uma vida melhor na América, que também
influenciaram na cultura. Em 1873, pela Lei Provincial 694, a Colônia foi elevada à
categoria de freguesia, com a denominação de São Paulo Apóstolo de Blumenau,
subordinada ao Município do Santíssimo Sacramento de Itajaí. Em 1880, Blumenau
foi desmembrada de Itajaí e elevada à categoria de vila, através do Decreto 860, do
Governo da Província de Santa Catarina, ratificado pelo Decreto Imperial 7.693.
A instalação do município, no entanto, só ocorreu em 10 de janeiro de 1883,
em função da destruição causada pela grande enchente (15,30m) que atingiu a
cidade em 1880.
A ideia inicial era fundar uma colônia agrícola, mas desde as primeiras
décadas de colonização a cidade assumiu vocação industrial diversificada.
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Tabela 1 - Datas históricas
Data

Evento

02/09/1850

Fundação da Colônia de
Blumenau.

07/05/1858

A colônia foi elevada a
categoria de Distrito da
Paz.

06/1860

31/07/1873

Foi criada a Sociedade
Teatral de Blumenau

Observações
02 de setembro chegaram ao local os
primeiros colonos, em número de 17.

Só passou a configurar-se como sociedade
em 1895, quando adotou o nome de
Sociedade Teatral Frohsinn.

O Distrito de Paz de
Instalada em
02/07/1878,
sob
Blumenau é elevado à
denominação de São Paulo Apóstolo.
categoria de Freguesia.

a

1875

Palácio da Justiça: Foi
construído em 1875, foi
ampliado em 1918 e
completamente
reformado
em
1939.
Parcialmente
destruído
por um incêndio em 1958,
foi reconstruído em 2001.

04/02/1880

Blumenau é elevada à
categoria
de
Vila
(município) através da Lei
nº 860.

10/01/1883

Somente nesta data se
efetivou a instalação do
município,
quando
a O município havia sido elevado à categoria
Câmara municipal, eleita de município em 04/12/1880.
no ano anterior, assumiu
as funções legislativas.

1886

O município foi elevado a
Comarca.

1894

Vapor Blumenau

Abrigou a Prefeitura Municipal até 1982 e o
Fórum, com todas as repartições judiciais
e policiais. A partir de 2001 foi utilizado
com Sede Cultural de Blumenau, como
centro de diversas atividades culturais.

Em outubro de 1880 uma grande enchente
causou sérios prejuízos à população e à
administração pública com a destruição de
pontes e estradas.

Terceiro vapor a atracar em Blumenau.
Suas peças vieram da Alemanha e foi
montado no Porto de Itajaí. Contava com
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28 metros de comprimento, 4,40 metros de
largura e 2,10 metros de altura.

30/05/1895

04/1896

1897

30/10/1899

Vapor Blumenau

O Vapor navegou pela primeira vez quando
cobriu o percurso entre Itajaí e Blumenau.
Deixou de navegar na década de 50,
ficando por um bom período abandonado
na foz do Ribeirão do Tigre, no bairro da
Itoupava Seca, próximo às oficinas da
Estrada de Ferro.

Para esta inauguração foi encenada a peça
“Uma Idéia Maluca”, de Karl Laufs,
Inauguração do Teatro
escolhida justamente pelo seu título, usado
Frohsinn, localizado na
como resposta àqueles que consideravam
Alameda Duque de Caxias
“loucura” a ideia de construir um teatro em
Blumenau.
Falece o Dr. Fritz Müller
em Blumenau

Um dos primeiros cientistas que tentou
comprovar a teoria de Charles Darwin.

Falece o Dr. Hermann
Bruno Otto Blumenau, na
Aos 79 anos
Alemanha, na cidade de
Braunschweig.

Fonte: Arquivo histórico.

2.2. Aspectos geográficos
Está localizada no nordeste de Santa Catarina, no chamado Médio Vale do
Itajaí. Possui uma área de 519,8km², sendo 206,8 km² (39,8 por cento) de área
urbana e 313,0 km² (60,2 por cento) de área rural. O município limita-se ao norte
com Massaranduba e Jaraguá do Sul, a leste com Massaranduba, Luiz Alves e
Gaspar; ao oeste com Indaial e Pomerode; ao sul com Guabiruba, Botuverá e
Indaial. É cortado no sentido Leste-Oeste pelo Rio Itajaí-Açu.
Blumenau possui relevo muito acidentado, caracterizado por serras na
região sul, vales na região norte e ribeirões, como o Ribeirão Garcia e o Ribeirão
da Velha. A altitude média é de 21 (vinte e um) metros acima do nível do mar.
A área urbana de Blumenau é dividida em 35 bairros,

incluindo 2 distritos.

Atualmente são os seguintes bairros:
Margem direita do rio Itajaí-Açu: Vorstadt, Centro, Ribeirão Fresco, Garcia,
Da Glória, Progresso, Valparaíso, Vila Formosa, Jardim Blumenau, Bom Retiro,
Velha, Velha Central, Velha Grande, Passo Manso, Salto Weissbach, Do Salto,
Escola Agrícola, Água Verde, Vila Nova, Itoupava Seca, Victor Konder e Boa Vista.
4

Margem esquerda do rio Itajaí-Açu: Ponta Aguda, Nova Esperança, Itoupava
Norte, Fortaleza, Tribess, Fortaleza Alta, Fidélis, Salto do Norte, Badenfurt, Testo
Salto, Itoupavazinha, Itoupava Central e Vila Itoupava.
O Distrito da Vila Itoupava foi criado em 1943, por meio da Lei Estadual nº
941, de 31/12/43, e encontra-se a 25 km (vinte e cinco quilômetros) do centro da
cidade, na região Norte. O Distrito do Grande Garcia, criado pela Lei Complementar
Nº 251, de 17/12/1999, localiza-se na região Sul da cidade, sendo formado pelos
bairros Garcia, Glória, Progresso, Vila Formosa e Valparaíso. A delimitação da Área
Urbana e Rural, seu Macrozoneamento e Zoneamento estão definidos pela Lei
Complementar nº 751, 23/03/2010.
Tabela 1 - Localização: Características, posição e municípios

Característica
Região Geográfica

Posição

Municípios

Sul

Unidade da Federação

Santa Catarina

Mesorregião Geográfica

Vale do Itajaí
Apiúna, Ascurra, Benedito
Novo, Blumenau, Botuverá,

Microrregião Geográfica

Brusque,

Blumenau

Dr.

Pedrinho,

Gaspar, Guabiruba, Indaial,
Luis Alves, Pomerode, Rio
dos Cedros, Rodeio, Timbó
Apiúna, Ascurra, Benedito
Novo, Blumenau, Botuverá,

Região
Região Metropolitana*

Metropolitana Brusque, Doutor Pedrinho,

Vale do Itajaí - Unidade Gaspar,Guabiruba,

Ilhota,

territorial 19 (IBGE)

Alves,

Indaial,

Luiz

Pomerode, Rio dos Cedros,
Rodeio, Timbó *

Associação

AMMVI

-

Associação Apiúna, Ascurra, Benedito

dos Municípios do Médio Novo, Blumenau, Botuverá,
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Vale do Itajaí

Brusque,

Dr.

Pedrinho,

Gaspar, Guabiruba, Indaial,
Pomerode, Rio dos Cedros,
Rodeio, Timbó
Blumenau, Gaspar, Indaial,
15ª

Secretaria Regional

e

35ª

Secretaria Timbó,

Rodeio,

Benedito

Novo, Doutor Pedrinho, Rio

Regional

dos Cedros e Pomerode.
* Em negrito: municípios do núcleo da região metropolitana, os demais municípios são da
Área de Expansão Metropolitana da RM Vale do Itajaí.
Fontes: IBGE, AMMVI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau.

Tabela 2 - Posição geográfica e distância à capital
Posição Geográfica
Latitude S

Longitude W

Distância à Capital km

26º 55' 10''

49º 03' 58''

140

Fonte: Anuário Estatístico de SC - 1997.

Tabela 3 - Municípios limítrofes
Posição Geográfica

Municípios limítrofes

Norte

Massaranduba e Jaraguá do Sul

Sul

Guabiruba, Botuverá e Indaial

Oeste

Indaial e Pomerode

Leste

Massaranduba, Luiz Alves e Gaspar

Fonte: Anuário Estatístico de SC - 1997.

Tabela 4 - Aspectos territoriais
Distritos e áreas

Km²

TOTAL

519,8

Urbana

206,8

Rural

312,9
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Sede

419

Vila Itoupava

91

Urbana

7

Rural

84

Fonte: IBGE e Prefeitura Municipal de Blumenau - Secretaria de Planejamento.

2.3. Clima.
O clima de Blumenau é bastante úmido, com temperaturas elevadas no
verão e amenas no inverno. O ritmo climático é baseado nos sistemas causadores
de chuva que resultam em tipos de tempo bem definidos de acordo com a estação
do ano.
Nos meses de verão são esperadas temperaturas máximas de 30°C, mas
frequentemente

ultrapassam

este

valor.

As

noites

também

apresentam

temperaturas mais elevadas com mínimas esperadas variando entre 19 e 21°C.
Em virtude de suas características orográficas Blumenau apresenta umidade
relativa do ar elevada em todas as épocas do ano, o que associado às altas
temperaturas confere ao município uma sensação de temperatura ainda mais
elevada, devido ao grau de desconforto térmico.
No inverno os dias começam com temperaturas amenas que em média
variam entre 11 e 13°C, mas episódios de frio ainda mais intenso são registrados
na ocasião da chegada e atuação de massas de ar seco e frio de origem polar. Nas
tardes as temperaturas máximas médias esperadas variam entre 21 e 22°C.
Nas estações de transição como primavera e outono as temperaturas
apresentam bastante variação em virtude do aumento e redução da chegada de
massas de ar frio e as mínimas variam entre 14 e 17°C e as máximas entre 22 e
26°C.
Os “tipos” de chuva são bem definidos de acordo com a estação do ano,
assim como a influência no cotidiano da cidade. Os volumes mensais são mais
elevados no verão e na primavera (variando entre 128 e 187 mm), no outono
apresenta uma redução (102 a 146 mm) e o mínimo esperado para o município
ocorre no inverno, em especial nos meses de junho e agosto, quando os volumes
normais são de 91 e 95 mm respectivamente.
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Tabela 1 - Classificação do clima
Indicador

Índice

Temperatura média mensal

20,1 ºC

Temperatura média máxima

27,6 ºC

Temperatura média mínima

16,1 ºC

Média do mês + quente (Janeiro)

31,9 ºC

Média do mês + frio (julho)

11,5 ºC

Temperatura mais quente registrada (jan/1988)

42º C

Temperatura mais fria registrada (agosto de 1992)

-1ºC

Umidade relativa do ar

84,20%

Evaporação total mensal

45,3 piche

Insolação mensal

139,95 h
1.013,05

Pressão atmosférica mensal

mb

Velocidade média dos ventos

1,20 m/s

Fonte: CEOPS - FURB

2.4. Dados populacionais.
Em relação a demografia de Blumenau, em 2010 a população total foi de
309.011 habitantes (IBGE), representando aproximadamente 4,94% da população
do Estado de Santa Catarina, alcançando o posto de terceira maior cidade do
estado. Segundo o Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão da
Universidade Regional de Blumenau (FURB), em base a dados fornecidos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016 este dado
populacional atingiu o valor de 344.540 habitantes, havendo prognóstico de
464.266 habitantes para o ano de 2035.
As Tabelas 1 e 2 demonstram a evolução da população do município
segundo os censos e suas análises demonstram que o maior

crescimento
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populacional ocorreu entre os anos de 1970 e 1980, na ordem de 4,60%, enquanto
no último censo (2010) com relação ao anterior, ocorreu um crescimento da
população de apenas 1,67%.

Tabela 1 - População residente por situação do domicílio (urbana e rural) 1970 a 2035

ANO

População
Total

Urbana

Rural

1970

100.275

86.492

13.783

1980

157.251

146.028

11.223

1991

212.025

186.327

25.698

1996

231.401

198.862

32.539

2000

261.808

241.943

19.865

2001

266.184

246.955

19.229

2002

270.633

252.024

18.609

2003

275.157

257.150

18.007

2004

279.756

262.335

17.421

2005

284.432

267.581

16.851

2006

289.186

272.889

16.297

2007

294.020

278.261

15.759

2008

298.934

283.697

15.237

2009

303.931

289.201

14.730

2010

309.011

294.773

14.238

2011*

312.635

298.942

13.693

2012*

316.139

302.978

13.161

2013*

329.082

316.062

13.020

2014*

334.002

321.445

12.557

2015*

338.876

326.135

12.741

2016**

344.540

333.543

11.718

2017

350.299

339.713

11.318

2018

356.154

345.968

10.931
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2019

362.107

352.308

10.556

2020

368.160

358.736

10.193

2021

374.313

365.254

9.842

2022

380.570

371.863

9.503

2023

386.931

378.566

9.174

2024

393.399

385.365

8.856

2025

399.974

392.262

8.549

2026

406.654

399.283

8.252

2027

413.445

406.471

7.966

2028

420.349

413.787

7.690

2029

427.369

421.235

7.423

2030

434.506

428.817

7.165

2032

441.762

436.536

6.917

2033

449.140

444.394

6.677

2034

456.640

452.393

6.445

2035

464.266

460.536

6.221

* Os anos de 2011 a 2015 são estimativa IBGE.
** A partir de 2016, estimativa SIGAD/FURB com base nos dados do IBGE. Média crescimento anual = 1,671%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico.

Tabela 2 - Taxa média geométrica de incremento anual da população por 100
habitantes
Anos
Taxa

1970/1980

1980/1991

1991/1996

1991/2000

2000/2010

4,60

2,73

1,79

2,41

1,67

Fonte: IBGE.

2.5. Aspectos socioeconômicos.
Blumenau é destaque em diversos setores da economia, possui um Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 10,9 bilhões, o quarto maior do Estado de Santa Catarina
e se consolida como um dos maiores centros industriais da região sul do Brasil. A
principal atividade econômica da cidade é a indústria têxtil, responsável por
fabricantes de grande porte como a Cia. Hering, a Dudalina, a Coteminas, a Karsten
e a Haco Etiquetas. Destaca-se ainda em outros setores industriais, como a
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metalurgia, mecânica e de material elétrico, sendo um dos maiores polos produtores
de transformadores do Brasil. Outro setor de grande relevância é o de tecnologia da
informação, sendo a cidade-sede do chamado Vale do Software e pioneira do setor
no estado, tendo muitos softwares líderes em seu segmento.
Consolidando sua economia diversificada, um mercado recente, mas em
rápida expansão, é a de produção de cervejas artesanais, onde a cidade possui
marcas de renome e de qualidade como a Eisenbahn, a Bierland, a WunderBier e
a Cervejaria Blumenau. A cidade é a sede do maior evento do setor cervejeiro do
país: o Festival Brasileiro da Cerveja e do Concurso Brasileiro da Cerveja, que
ocorre antes do festival, já considerado um dos mais importantes do mundo. Tudo
isso posiciona a cidade como a Capital Brasileira da Cerveja, reconhecida pelo
mercado e pelo consumidor.
O turismo de eventos também é destaque, por conta, principalmente da
Oktoberfest Blumenau, maior festa alemã das Américas, com 32 edições e por onde
já passaram mais 20 milhões de pessoas. O evento é responsável pela quarta
temporada de fluxo turístico do Estado. Segundo dados da Fecomércio em 2012,
em cada edição a Oktoberfest movimenta em mais de R$ 100 milhões a economia
de Santa Catarina e gera em torno de três mil empregos diretos durante o evento.
O principal equipamento do turismo de eventos do município é o Parque Vila
Germânica, espaço com mais de 18 mil metros quadrados o qual abriga
aproximadamente 100 eventos ao ano. Para receber os visitantes a cidade conta
com uma economia vigorosa, reforçada por um forte comércio e prestação de
serviços de qualidade.
Diante

do

exposto acima,

o

Cadastro

Geral de

Empregados

e

Desempregados (Caged), constatou que Blumenau é a 5ª cidade que mais gera
empregos no país em 2016, até o momento.
De acordo com o estudo produzido pela Fundação Getúlio Vargas, sobre
dimensões que impactam diretamente a competitividade do país, o qual foi destaque
no jornal inglês Financial Times, Blumenau foi a 1ª em qualidade de serviços de
saúde em Santa Catarina.
Na subcategoria Atenção ao Jovem, Blumenau encontra-se em 16º lugar
geral das cidades de grande porte, com 5,8392 pontos. Em relação a oportunidades
na área de trabalho, 51.831 jovens entre 15 e 29 anos estão empregados com
carteira assinada na cidade, o que corresponde a 37,8% dos trabalhadores de todo
o município.
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Na subcategoria Qualidade de Vida, o município se destaca no ranking geral
e também entre as cidades de grande porte. O índice levou em conta dados como,
por exemplo, a taxa de fecundidade da cidade. A taxa de Blumenau é de 1,5 filhos
por mulher, em um total de 94.831 famílias no município, de acordo com os dados
do censo do IBGE do ano de 2010.
Segundo o prêmio do anuário As Melhores Cidades do Brasil, no
levantamento efetuado pela empresa Austin Rating em co-realização da revista Isto
É, em 2015 Blumenau ganhou como a melhor cidade do Brasil em indicadores
sociais (mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, taxa de analfabetismo,
nível de escolaridade e frequência escolar, residências com serviços básicos como
água e esgoto, coleta de lixo, além de baixos índices de vulnerabilidade entre
crianças, jovens e mulheres) e, entre as grandes cidades do país, também é
primeiro lugar em Educação (uma das menores taxas de analfabetismo do País,
bons níveis de frequência escolar e nível de escolaridade).
3. Sistema Viário.
3.1. Caracterização do Sistema Viário

A partir de sua configuração espacial definida por rios (secundários e
principais, como o Rio Itajaí-Açu) e montanhas, e com a divisão dos lotes coloniais
em estreitas e compridas faixas de terras paralelas entre si e perpendiculares às
picadas abertas nos fundos de vale, foi aos poucos se formando o espaço urbano
de Blumenau. Os primeiros caminhos abertos transformaram-se em ruas e são hoje
as vias arteriais da cidade, os principais eixos de penetração nos bairros (Siebert,
1997).
O crescimento de Blumenau tem sido, desta maneira, radial e linear ao longo
destes eixos, e não concêntrico. Ainda hoje, se detecta sua nítida marca nas malhas
urbanas, nas propriedades e nos loteamentos com uma só rua sem saída,
perpendicular às curvas de nível e com até um quilômetro de extensão.
O sistema viário de Blumenau, segundo o Art 6º, Capítulo III da Lei
Complementar 748/10, é formado pela malha viária, que é o conjunto de todas as
vias classificadas e hierarquizadas segundo critérios funcionais e estruturais
observados os padrões urbanísticos estabelecidos neste Código, que é agrupado
de acordo com sua importância, da seguinte forma:
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I - o Sistema Viário Básico que compreende as vias de trânsito rápido,
arteriais e coletoras;
II - o Sistema Viário Estrutural é caracterizado por dispor de forma ordenada
a integração das principais regiões da cidade, formado por vias estratégicas dentro
do Sistema Viário Básico, que corresponde:
a) Anel Interno, dividido em trecho norte e trecho sul;
b) Anel Periférico, dividido em trecho norte e trecho sul;
c) Radial Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudoeste.
Nos tópicos seguintes, será apresentada a atual configuração do sistema
viário regional, sistema viário urbano e os principais acessos ao município:
3.2. Sistema viário regional.

Contando com uma malha viária composta por uma rodovia federal e duas
estaduais, Blumenau tem como um dos principais acessos a Rodovia BR-470. Esta
rodovia ocupa a primeira posição na região em termos de fluxo de veículos e
representa o principal eixo rodoviário no sentido Leste-Oeste do Vale do Itajaí,
sendo uma das principais vias de acesso ao Porto de Itajaí, ao Aeroporto de
Navegantes e uma das principais vias do Mercosul, fazendo interrelação viária com
a BR-101 e BR-116.
No Município de Blumenau, a BR-470 representa uma travessia urbana, com
extensão aproximada de 14,5 km, e promove a ligação, a Leste, ao Município de
Gaspar, e a Oeste, ao Município de Indaial.
A Rodovia SC-108 estabelece o fluxo de entrada e saída do Município de
Blumenau, e o acesso direto ao Município de Massaranduba. A rodovia segue para
o Norte do Estado, passando pelos Municípios de Guaramirim e Joinville.
A Rodovia SC-418 permite o fluxo de entrada e saída do Município de
Blumenau e dá acesso direto ao Município de Pomerode. Neste município, a
rodovia liga-se à SC-110, que segue até o Município de Jaraguá do Sul.
O município possui em seu sistema viário certas vias arteriais que
estabelecem a conexão com municípios vizinhos, além das vias estruturais (Radial
Norte, Radial Sul, Radial Sudoeste, Anel Interno Norte, Anel Periférico Norte, Anel
Periférico Sul) que desempenham um papel secundário nessa ligação.

3.3. Sistema viário urbano.
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O sistema viário urbano de Blumenau é classificado em Sistema Viário
Completo e Sistema Viário Básico. O Sistema Viário Básico engloba todas as vias
arteriais, vias

coletoras e as vias de trânsito rápido, diferindo do sistema viário completo somente
a quantidade das vias locais.
Segundo o Art.7º, Seção I, da Lei Municipal Complementar 740/2010, as vias
que integram o sistema viário de Blumenau são classificadas em:
I -Vias de Trânsito Rápido – VTR: caracterizadas por acessos especiais
com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes
lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
II - Vias Arteriais – VA: caracterizadas por interseções em nível, geralmente
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade;
III - Vias Coletoras – VC: destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando
o trânsito dentro das regiões da cidade;
a) Via Coletora I: destinada ao tráfego de passagem e local, ligando,
normalmente, a via local à arterial e integrante do Sistema Viário Básico;
b) Via Coletora II: destinada à distribuição do tráfego entre a Via Coletora I e
Via Local e a Via Arterial ou Via Coletora I.
IV - Vias Locais – VL: caracterizadas por interseções em nível, destinadas
apenas ao acesso local.
As vias arteriais e coletoras estão presentes no Sistema Viário Básico em
sua totalidade, expressando, assim, a importância dessas vias para a mobilidade
no município, e indicando uma concentração da circulação das pessoas sobre elas.
Em virtude da estruturação urbana, grande parte dos deslocamentos no
município se dá pelas vias arteriais e parte pelas vias coletoras. Ao se observar a
malha viária, conclui-se que há baixa conectividade entre as vias, o que implica em
pouca concorrência.
Desta maneira, gera-se uma concentração de toda a circulação nas vias
arteriais, resultando na falta de alternativas a outras rotas, aumentando a
probabilidade de retenção de fila e, consequentemente, de congestionamentos.
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A seguir, apresentam-se os mapas “Sistema Viário Básico de Blumenau” e
“Hierarquização Viária de Blumenau“.

Mapa do Sistema Viário Básico de Blumenau

Fonte: Secretaria de Planejamento.
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Mapa da Hierarquização Viária de Blumenau.

Fonte: Secretaria de Planejamento.

3.4. Características do Sistema Viário Básico.
O Sistema Viário Básico engloba11,95 km de vias de trânsito rápido, 212,40
km de vias arteriais, 269,20 km vias coletoras e 25,80 km de vias locais.
As vias de trânsito rápido representam apenas 2% das vias do Sistema Viário
Básico e são compostas por vias de mão dupla e vias de mão única. As vias de
mão dupla são compostas por duas faixas de rolamento para cada sentido de
tráfego, já as vias de mão única são compostas por duas faixas de rolamento em
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um único sentido. A largura das vias varia de acordo com o nível de serviço das
mesmas, onde as vias de mão única possuem larguras de 8,40m e as vias de mão
dupla possuem até 30,00m de largura. Quanto à pavimentação, todas as vias
possuem tratamento em asfalto.
As vias arteriais representam 41% das vias do Sistema Viário Básico e são
compostas por 74% de vias de mão dupla e 26% de vias de mão única. As vias de
mão dupla possuem uma grande variação em suas larguras, onde uma grande
parte se concentra entre 15 e 24 m, e quanto à faixa de rolamento, sua maioria
(86%) possui apenas 1 faixa para cada sentido de tráfego.
Entre as vias de mão única, 25% possui largura de 20m, 17% possui largura
de 15m, 13% possui 24m, e o restante das vias varia entre 8,4m e 32m. Quanto às
faixas de rolamento das vias de mão única, 42% possui 2 faixas, 38% possui 3
faixas, e 21% possui apenas uma faixa. Referente à pavimentação destas vias,
95% possui tratamento em seu pavimento, sendo 79% em asfalto, 14% em
paralelepípedo, 3% em lajota e 1% em paver. Já os 5% não pavimentados são vias
que possuem apenas revestimento primário (terra ou macadame).
As vias coletoras representam 52% das vias do Sistema Viário Básico e são
compostas por 86% de vias de mão dupla e 14% de vias de mão única. As vias de
mão dupla possuem uma grande variação em suas larguras: 31% possui larguras
de 12 m, 25% com 15 m e 24% com 10 m. Quanto à faixa de rolamento, 97% das
vias possui 1 faixa para cada sentido de tráfego. Entre as vias de mão única, 45%
possui largura entre 8,4m e 10m, 34% possui larguras entre 12 m a 15m, e 20%
possui larguras entre 16m e 18m. Quanto às faixas de rolamento das vias de mão
única, 49% possui apenas 1 faixa, 46% possui 2 faixas e 6% possui 3 faixas em um
único sentido. Quanto à pavimentação destas vias, 80% possui tratamento em seu
pavimento, sendo 37% em asfalto, 22% em paralelepípedo, 22% em lajota e 19%
em paver. Já os 20% não pavimentados são vias que possui apenas revestimento
primário (terra ou macadame).
As vias locais são compostas por 88% de vias de mão dupla e 12% de vias
de mão única. As vias de mão dupla possuem uma grande variação em suas
larguras, entre 8 m a 24 m. Quanto à faixa de rolamento, 93% possui 1 faixa para
cada sentido de tráfego. As vias de mão única possuem largura entre 8,4m e 15 0m
de largura. Quanto às faixas de rolamento das vias de mão única, 67% possui2
faixas, 17% possui 1 faixa, e 17% possui 3 faixas para um único sentido. Quanto à
pavimentação destas vias, 82% possui tratamento em seu pavimento, sendo 35%
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em asfalto e 22% em paralelepípedo e 25% em lajota. Já os 18% não pavimentadas
são vias que possui apenas revestimento primário (terra ou macadame).
Referente à existência de canteiro central, apenas 6% das vias do Sistema
Viário Básico possui este elemento segregador, utilizado como divisor de pista de
rolamento e local para implantação de equipamentos públicos, tais como:
iluminação pública, sinalização de trânsito e vegetação.
Os elementos que compõem o gabarito das vias e suas características
geométricas estão detalhados no Anexo I do Decreto 9.155/2010 que dispõe sobre
as vias existentes e projetadas do Município de Blumenau.
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