
Situação do Contrato e 
Avanços do Programa de 
Mobilidade Sustentável 

de Blumenau – BID



Maior Pacote de Obras em
Mobilidade de Blumenau

Contrato de U$ 118 milhões, sendo:

• Município de Blumenau como agente executor e investidor

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como financiador

• União como avalista da operação

59 
milhões

59 
milhões

U$ 118 
milhões

 



Investimentos do Programa de Mobilidade 
Sustentável de Blumenau – BID

• Elaboração de projetos executivos para obras no sistema viário

• Elaboração de planos de melhoria do sistema viário, 

abrangendo mobilidade urbana e segurança viária: 

• Pesquisa Origem/Destino

• Plano de Segurança

• Plano de Mobilidade



Investimentos do Programa de Mobilidade 
Sustentável de Blumenau – BID

• Implantação do Centro de Controle Operacional

• Obras de ampliação do Sistema Integrado de 

Transporte Urbano, com dois novos terminais

• Execução de obras estruturantes no sistema viário 

para melhoria da mobilidade urbana



Projetos Executivos 



Projetos Executivos Elaborados com 
Recursos do Programa de Mobilidade

• Projetos Prolongamento Humberto de Campos
• Projetos Badenfurt
• Projetos Corredor Oeste
• Projetos Binário Chile - Argentina
• Projetos Corredor Norte
• EIV Área Central, Terminais Norte e Oeste 
• Serviços e Estudos Técnico para Programa de Investimentos 
• Projetos Ponte e Passarela Centro
• Projetos Terminais Norte e Oeste



Projetos Executivos Elaborados com 
Recursos do Programa de Mobilidade

Valor investido:

5,4
milhões

5 
milhões

10,4
Milhões*

 

*Valores aplicados na época



Importantes Obras
de Mobilidade como 

Contrapartida



Complexo do Badenfurt

Investimento de R$ 44 milhões
(Valores aplicados na época)



Complexo do Badenfurt

• Ligação entre as regiões Oeste e Norte da cidade
• Obra inclui:

• Duas pontes
• Uma via expressa
• Passeio e ciclofaixa em 1,8 km de extensão
• Viaduto

10
milhões

4
milhões

R$ 44
Milhões*

 

30
milhões

*Valores aplicados na época



Complexo do Badenfurt



Revitalização da Rua Bahia

Investimento de R$ 10 milhões



Revitalização da Rua Bahia

• Trecho entre a Ponte do Salto e 

Complexo do Badenfurt

• Obra inclui:

• Reforma do pavimento

• Implantação de muro de contenção

• Passeios em mais de 4 km da via



Revitalização da Rua Bahia



Pavimentação da Rua Arnold Hemmer

Investimento de R$ 9,6 milhões



Pavimentação da Rua Arnold Hemmer

• Via paralela e alternativa à Rodovia BR-470

• Obra inclui:

• Novo pavimento

• Muros de contenção

• Passeios e ciclovia



Pavimentação da Rua Arnold Hemmer



Criação da Gerência Especial de 
Programas Internacionais (GEPI)

Criada em 2013, a GEPI é responsável, entre outras atribuições, 
por planejar, coordenar, gerir, acompanhar e monitorar a 
execução de Programas e Projetos destinados à implantação de 
obras urbanas, aquisições e ações de fortalecimento 
institucional financiados com recursos parciais ou totais 
resultantes de operação de crédito externo.

Investimento de R$ 6,8 milhões



Planos para Melhoria 
do Sistema Viário, 

Associados às Obras

Mobilidade Urbana

Segurança viária



Plano de Mobilidade Urbana

• Estabelece diretrizes e parâmetros técnicos de  infraestrutura 

e segurança no trânsito

• Projeta uma melhor distribuição de uso dos diversos modais

• Sistema / software de planejamento de melhorias da 

mobilidade urbana

• Levantamento das condições de trânsito e segurança viária



Plano de Segurança Viária

• Realização de pesquisa Origem/ Destino 

• Diagnóstico dos equipamentos existentes

• Indicação dos equipamentos e sistemas 

necessários para modernização do 

monitoramento de tráfego

• Projeto para implantação da Central de Controle 

de Operações (CCO)



Centro de Controle 
Operacional - CCO



O que é o CCO

• Central de imagens, dados e comunicação que permitem o 

monitoramento em tempo real de imagens das câmeras, 07 

dias/semana, 24 h/dia. 

• Base de comunicação, que pode reunir informações de 

segurança, trânsito, eventos e atendimento de emergências 

na cidade, subsidiando a tomada de decisões, sejam as 

mesmas operacionais ou gerenciais.



Percentual de Implantação 
dos Componentes do CCO

• Central de Tráfego em Área (CTA) - 79% 

• 40 Talonários Eletrônicos - 100% 

• 150 Faixas Elevadas - Em licitação (1º lote de 50 faixas)

• 80 Body Cams - 100% 

• Cinturão de Monitoramento (OCR) - 90% 

• Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) - 90%

• Sistema de Detecção Automática de Incidentes (DAI) - 90% 

• Pontos de informações / Tótens - 90%



Equipamentos Interligados ao CCO

• 261 Câmeras:

• 90 Câmeras com Monitoramento 360º

• 08 Câmeras com Detecção de Incidentes

• 44 Câmeras com Detecção Veicular 

• 27 Câmeras com Leitura de Placas 

• 104 Semáforos Implantados/Readequados 

• 04 Pontos de Informação com câmeras 360º

• 02 Videowalls (Sendo um de 2x2m e um 5x3m)



Equipamentos Interligados ao CCO

Tótens

Videomonitoramento

Semáforo Adaptativo

Leitor de OCR

Câmera no poste



Novos Terminais de 
Integração do 

Transporte Coletivo



Terminal Integrado Norte – 
Itoupava Central

Integração do Transporte Coletivo



Obra Contempla

• Integração dos modais
• Implantação de galerias de drenagem
• Nova ponte na Rua Mário Giese
• Ciclovia no entorno
• Estacionamento para veículos, bicicletário e ônibus

Investimento de R$ 20 milhões
Desapropriação: 4 milhões

Previsão de entrega: junho de 2020



Situação da Obra

91% dos serviços já executados



Terminal Integrado Oeste – 
Água Verde

Integração do Transporte Coletivo



Obra Contempla

• Integração dos modais

• Implantação de uma nova via, que funcionará 

como uma grande rótula

• Implantação de galerias de drenagem

• Ciclovia no entorno do terminal

• Construção de área de lazer - quadra poliesportiva,  

pista de caminhada, pista skate



Obra Contempla

• Estacionamento para veículos, bicicletário e ônibus

• Ilhas de travessia para pedestres

Investimento de R$ 16 milhões
Desapropriação: 2,5 milhões

Previsão de entrega: dezembro de 2020



Situação da Obra

72% dos serviços já executados



Obras Concluídas



Rua Humberto de Campos

Obra de Prolongamento e Duplicação



Obra Contempla

• Extensão do prolongamento: 4,1 km 

• Implantação de uma ponte

• Três viadutos

• Quatro passagens de fauna

• Corredores de ônibus

• Passeios

• Ciclovias e passeios compartilhados



Prolongamento e Duplicação
da Rua Humberto de Campos

Investimento de R$ 63,6 milhões

Contrapartida de R$ 32,6 milhões em
recursos da Prefeitura e Governo do 

Estado para desapropriações.



Prolongamento e Duplicação 
da Rua Humberto de Campos

• Concluída em sua totalidade em setembro de 2019

• Primeira das grandes obras executadas do Programa 

de Mobilidade Sustentável

• Nova condição de acesso entre o Centro com a 

Região Oeste da cidade, com ganhos para pedestres, 

ciclistas, motoristas e usuários do transporte coletivo.



Implantação de Rotatória e Revitalização da Via

Rua Mário Giese



Rua Mário Giese

• Entregue em novembro de 2019
• Reforço na segurança viária
• Facilita o acesso entre as ruas Dr. Pedro 

Zimmermann e Gustavo Zimmermann
• Obra contempla:

• Extensão: 95 metros
• Revitalização e alargamento da via

Investimento de R$ 2,8 milhões



Obras em Andamento



Rua Chile e 
Rua República Argentina

Adequação e Implantação de sistema Binário



Obra Contempla

• Extensão: 5 km 
(4,2 km da Rua República Argentina + 800 m da Rua Chile)

• Prolongamento da Rua Chile

• Rotatória de retorno na Rua Luiz Eleodoro da Silva

• Alteração na conversão à esquerda na Ponte dos Arcos

• Ampliação de 9 km de calçadas

• Implantação de 4,5 km ciclovias 

• Revitalização da Área de Lazer



Obra Contempla

• Melhoria no fluxo de tráfego entre o Bairro 

Ponta Aguda e o Centro

• Facilidade ao acesso Leste da cidade, através 

da Rua Silvano Cândido da Silva Sênior

Investimento de R$ 18 milhões
Desapropriação: 1,4 milhões

Previsão de entrega: junho de 2020



Situação da Obra

94% dos serviços já executados



Rua General Osório

Readequação



Obra Contempla

• Extensão: 4,7 km

• Implantação de galerias de drenagem

• Aumento da capacidade da via

• Duplicação de pista (Entre Rua dos Caçadores e Rua Tóquio)

• Faixa central reversível (3ª faixa), controlada por semáforo

• Melhoria nos trevos já existentes



Obra Contempla

• Reforma do pavimento

• Implantação de novos passeios

• Passeios de uso compartilhado

• Novas rótulas

Investimento de R$ 16,2 milhões
Desapropriação: 4,2 milhões

Previsão de entrega: setembro de 2020



Situação da Obra

46% dos serviços já executados



Impactos da Pandemia do Covid-19 
na Execução do Contrato BID



Impactos da Pandemia do Covid-19 
na Execução do Contrato BID

• 30 dias de paralisação em função do isolamento social. 

• Retomada das obras na primeira quinzena de abril, com 

uso de EPIs por todos os trabalhadores e nenhum caso 

registrado de contaminação pelo Coronavírus.

• Aquisição mais lenta de insumos e readequação 

da mão-de-obra.

• Pedido de Prorrogação do contrato.

•



Retomada das Obras do Programa BID

• Incentivo à economia local:

• Com geração de renda e circulação de recursos dos 

investimentos no comércio local;

• Com manutenção de 200 empregos entre diretos e indiretos. 



Situação do Contrato

• Contrato com vencimento em 22 de junho de 2020.
• Recursos no valor U$ 4,3 milhões de dólares para serem 

investidos até o final do ano, movimentando a economia 
local com geração de emprego e renda.

• Na última quinta-feira, dia 21 de maio, o Grupo Técnico 
da Comissão de Financiamentos Externos  
GTEC/COFIEX, do Ministério da Economia, confirmou a 
prorrogação do contrato.

• Novo prazo vigente até 22 de dezembro de 2020.



• Solução de problemas históricos, antigos na cidade, 

como drenagem.

• Movimentação da economia local com investimentos públicos 

gerando emprego e renda.

• Integração de modais nos terminais (Motos/Bicicletas / carros).

• Melhoria de trafegabilidade de todos os modais - pedestres, 

ciclistas, usuários do transporte, motoristas de veículos.

Impactos do Programa de Mobilidade 
Urbana na Vida das Pessoas



• Ampliação da malha de Ciclovias, facilitando a vida de quem 

usa bicicleta para trabalho ou lazer.

• Redução de tempo no deslocamento dos ônibus do 

Transporte Coletivo Urbano.

• Mais qualidade de vida com redução do tempo no trânsito.

Impactos do Programa de Mobilidade 
Urbana na Vida das Pessoas




