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Consultas Públicas em Itajaí – 

Avaliação Geral 

 

 Entre 8 e 29 de abril de 2015 foram realizadas sete Consultas Públicas 

para estruturação das propostas de elaboração do Plano de Mobilidade de 

Itajaí. O objetivo desta consulta à população foi de entender, em um primeiro 

momento, quais as principais preocupações com o futuro da cidade, em 

especial relacionadas com a percepção dos moradores sobre a mobilidade 

urbana em sua cidade. 

 As consultas foram estruturadas em duas etapas, sendo a primeira para 

contextualizar os participantes junto ao tema “Plano de Mobilidade”, abordando 

os aspectos legais, os objetivos gerais e específicos e, uma apresentação de 

eixos temáticos, este último visando despertar o cidadão para temas 

importantes do cotidiano e do planejamento da mobilidade urbana da cidade. 

Na segunda etapa foi realizada uma oficina para debates e coletas de 

propostas e sugestões, compostas por mesas com agrupamentos de 

aproximadamente 10 pessoas. Nas oficinas foram registradas as diversas 

proposições, registradas sob a responsabilidade de um secretário eleito por 

cada grupo ou de forma individual. Ao final foram coletadas pelos 

coordenadores do evento para posterior sistematização. A consulta contou, ao 

todo, com a participação de 223 cidadãos (que assinaram as listas de 

presença), representando 0,11% dos habitantes e foram registradas 376 

propostas nas oficinas. 

 Na sistematização das propostas dos participantes da sociedade civil, 

percebe-se que as vontades e anseios em relação à mobilidade urbana 

permeiam questões relacionadas principalmente à reorganização do sistema 

viário (com obras, alargamento de vias e alteração do sentido de tráfego em 

alguns casos), incentivo ao transporte cicloviário, melhoria do sistema de 

transporte coletivo, investimento em infraestrutura viária (asfaltamento, pontes, 
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viadutos) e melhoria das calçadas da cidade, adaptando-as de acordo com as 

normas de acessibilidade.  

 Por fim, os participantes identificaram problemas estruturais com as vias 

de acesso à cidade, solicitando uma organização do fluxo de caminhões de 

cargas que abastecem o porto local. Para muitas pessoas, os caminhões 

pesados atrapalham o fluxo normal do trânsito e, em alguns casos, foi sugerido 

pela comunidade vias específicas para caminhões até o porto. 

 Em Anexo a este documento encontram-se o Edital de Chamamento (e 

suas retificações) publicado pela Prefeitura de Itajaí (Anexo I), a lista de 

presença (Anexo II), cópia das fichas de propostas na íntegra (Anexo III) e 

cópia da apresentação de sensibilização (Anexo IV). 

 A sistematização das propostas será apresentada a seguir, subdividida 

em temas (Ambiente Natural, Calçadas e Acessibilidade, Desenvolvimento 

Social, Infraestrutura Viária, Sinalização, Ordenamento Territorial, Transporte 

Cicloviário, Transporte Coletivo, Transporte Alternativo, Transporte Ferroviário, 

Transporte de Cargas, Gestão da Mobilidade Urbana, Fiscalização do Poder 

Público e Reorganização do Sistema Viário), para facilitar a compreensão das 

propostas confeccionadas pelos moradores presentes às Consultas Públicas. 
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Extrato das Propostas 

 

 Reunião realizada no Bairro Itoupava, abrangendo Itaipava, KM12, 

Arraial dos Cunha, Paciência, Limoeiro, Campeche, Brilhante I, Brilhante II, 

Canhanduba e Laranjeiras e reunião realizada no Bairro Cordeiros, abrangendo 

Cordeiros, Murta e Salseiros.  

 

 

1. Ambiente natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Arborização dos passeios (qualidade para o 
pedestre); 

1 20,00 0,91 

Corte de árvores que estão no meio da calçada; 1 20,00 0,91 

Política de preservação, controle e manejo 
adequado das árvores plantadas nos passeios. Em 
Itajaí os moradores simplesmente cortam a árvore 
no passeio público como se fosse sua; 

1 20,00 0,91 

Substituição de árvores inadequadas, tais como 
figueiras que quebram as calçadas. Plantio de 
árvores nos passeios, sendo os mesmos de 
pequeno porte; 

1 20,00 0,91 

Concentração de áreas de lazer apenas em pontos 
populares, não trazendo conforto para caminhada, 
ou simplesmente vias arborizadas. 

1 20,00 0,91 

TOTAL 5 100,00 4,55 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

As verbas arrecadadas com os impostos podem ser 
utilizadas para a padronização das calçadas; 

1 20,00 0,91 

Padronizar as calçadas das vias públicas, assim os 
pedestres sentirão segurança para caminhar. 

4 80,00 3,64 

TOTAL 5 100,00 4,55 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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3. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Educação no trânsito, programas nas escolas; 1 50,00 0,91 

Fazer campanha de conscientização para o uso do 
transporte público, das ciclovias, criar corredores 
para uso exclusivo de ônibus, criar uma rota própria 
para os caminhões. 

1 50,00 0,91 

TOTAL 2 100,00 1,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

4. Fiscalização do poder público 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Reverter o excedente da exploração da política de 
uso de estacionamento pago na cidade, conforme 
artigo 23, V da 12.58712, e aplicar como outra fonte 
de custeio no serviço de transporte público, 
conforme indicado pelo Art. 9°, 1° da mesma lei; 

2 22,22 1,82 

Melhoria das fiscalizações e cruzamentos de maior 
fluxo veicular; 

1 11,11 0,91 

Deixar o cargo total o ônus e a responsabilidade de 
passeios públicos, inclusive o custeio de todo 
melhoramento necessário para a melhor 
mobilidade. Pelo seguinte motivo: Nem todas 
pessoas tem condição financeira de fazer as obras 
necessárias. Nem todas pessoas tem noção de 
construção civil e de mobilidade urbana. Tal como 
agora estão fazendo as obras padronizadas nas ruas 
Reinaldo Shmithausen e Estefano José Vanolli; 

1 11,11 0,91 

Fiscalização deverá ser realizada por um órgão 
estadual ou até mesmo federal. Fiscalização de: 
lixos nas calçadas, construção de estacionamentos 
incorretos, construção civil em cima do perímetro 
das calçadas e outros. Pelo seguinte motivo: Um 
prefeito ou partido municipal não irá se 
comprometer em por exemplo notificar e executar 
a derrubada de uma construção em área imprópria. 
Não é de interesse político municipal se tornar 
impopular adotando tais medidas; 

1 11,11 0,91 

Insegurança das vias por tornarem insalubres por 
grandes paredões e falta de distribuição de 
serviços, sendo prejudicial para o pedestre; 

1 11,11 0,91 

Os itens da lei 12.587 de janeiro de 2012, devem ser 
inseridos no “Plano Diretor do Município 94 de 
2006”, da qual o mesmo deve ser revisado, sabe-se 

3 33,33 2,73 
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que o prazo de validade do mesmo é 5 anos. 

TOTAL 9 100,00 8,18 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

5. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Estudo mobilidade específico para cada bairro; 1 16,67 0,91 

Incentivos fiscais para ações de particulares que 
contribuam com a mobilidade urbana; 

1 16,67 0,91 

Integração de tecnologias novas (aplicativos) para 
identificação, monitoramento e propostas para a 
mobilidade; 

1 16,67 0,91 

O plano de mobilidade urbano deve ser pensado de 
forma holística com a ajuda de outros setores do 
governo, como por exemplo, transporte, meio 
ambiente, saúde, para que se possa obter e melhor 
projeto para a população; 

1 16,67 0,91 

Ao mesmo tempo que queremos estimular o 
desenvolvimento de um plano de mobilidade 
urbana que atenda os interesses da coletividade, 
também estimula o consumo de meios de 
transporte de uso individual pela redução de 
imposto; 

1 16,67 0,91 

Acreditamos que o governo de Itajaí deve vias 
políticas públicas que estimulam o uso do 
transporte público leve-se fazer uma nova licitação 
de transporte público que atenda aos reais 
interesses da população a utiliza-las e sem ao uso 
do transporte individual. 

1 16,67 0,91 

TOTAL 6 100,00 5,45 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

6. Infraestrututura viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Melhoria de ruas de acesso às ruas principais; 1 20,00 0,91 

Instalação de iluminação pública em vias rurais tais 
como estrada ligando Espinheiros de cima a Boa 
Vista em ilhota; 

1 20,00 0,91 
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Melhoria urgente nas vias de acesso para o bairro. 
Melhores calçadas, iluminação, asfalto, segurança 
em geral; 

1 20,00 0,91 

No bairro portal 2, falta de restante dos 
calçamentos, calçadas; 

1 20,00 0,91 

Terminar urgente a via portuária, para tirar os 
caminhões da via pública obra já iniciada. 

1 20,00 0,91 

TOTAL 5 100,00 4,55 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Ordenamento territorial 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

No fato de descentralização, incentivar práticas 
esportivas nos bairros evitando que grande parcela 
da comunidade distante da Beira Rio (Av. Ministro 
Victor Konder), se desloque dos bairros de veículos, 
devido a insegurança de ir de bicicleta ou a pé, afim 
de fazer sua caminhada. Ex.: Revitalizar as beiras 
rio no bairro Cordeiros, rio Itajaí-Açu e Rio Itajaí-
Mirim, fazer pistas de caminhada dos moldes da 
pista de atletismo do município; 

1 33,33 0,91 

Descentralizar os serviços públicos junto às 
subprefeituras; 

1 33,33 0,91 

Uma das prioridades para o bairro: precisamos de 
uma farmácia. 

1 33,33 0,91 

TOTAL 3 100,00 2,73 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

8. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Tirar estacionamentos do Centro, principalmente 
na Av. Sete de Setembro (como já acontece na 
Cônego Thomaz Fontes); 

1 3,70 0,91 

Tirar estacionamento da Rua Tijucas; 1 3,70 0,91 

Na murta, fazer o segundo acesso com a ponte da 
rua Telêmaco de Oliveira. Posteriormente, com a 
Rua projetada que existe paralela à José Luiz 
Marcelino, transformá-la em mão única (Binário), 
pois a via principal não comporta duas mãos e mais 
as bicicletas; 

1 3,70 0,91 

Transformar a José Pereira Liberato em uma 
Avenida revitalizando e desapropriando as casas da 

1 3,70 0,91 
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beira do rio (Como a Beira Rio do centro); 

Ponte móvel entre Itajaí e Navegantes; 1 3,70 0,91 

Melhorar a ligação entre o bairro Cordeiros e São 
Vicente, cordeiro murta; 

1 3,70 0,91 

Melhorar a travessia, as marginais e o acesso a BR-
101; 

1 3,70 0,91 

Expansão da obra de revitalização de Schmithausen 
para as vias adjacentes; 

1 3,70 0,91 

Túnel ou elevado que interliguem os bairros 
Cordeiros/Espinheiros, Cordeiros/São Roque, 
Salseiros/Volta de Lima; 

1 3,70 0,91 

Rua José Montagna no bairro Salseiros para 
interligar Salseiros/Espinheiros (Portal II); 

1 3,70 0,91 

Construção de uma ponte que ligue o bairro Murta 
com o Jardim Esperança (Cordeiros); 

1 3,70 0,91 

Conclusão da abertura da Avenida Mario Uriarte, 
antes, porém melhorar sinalização vertical e 
horizontal nos aspectos cruzamentos; 

1 3,70 0,91 

Melhorar o entorno da via expressa portuária com 
abertura das vias adjacentes, bem como sinalização 
vertical e horizontal; 

1 3,70 0,91 

Construção de uma ponte que ligue o bairro 
Cordeiros ao bairro São Vicente, através da Rua 
Imigrante em Cordeiros com a Nilo Bitencourt (São 
Vicente); 

1 3,70 0,91 

Construção de uma ponte na Rua Santo Ranpelotti, 
no bairro Murta ligando ao Cordeiros; 

2 7,41 1,82 

Abertura da Rua Maizarido Salioquis com a BR-101 
no Salseiros; 

1 3,70 0,91 

Sincronizar os semáforos; 1 3,70 0,91 

Não permitir conversão à esquerda na Reinaldo 
Schmithausen, priorizar bolsão na quadra; 

1 3,70 0,91 

Quadriplicar a BR-101; 1 3,70 0,91 

Construção de elevados nos trevos da BR-101; 1 3,70 0,91 

Desapropriar terrenos/casas/residências para 
duplicar ruas e avenidas de maior movimento; 

1 3,70 0,91 

Para pensarmos em fazer a melhoria da mobilidade 
da cidade, passamos por um princípio que é a 
finalização da Via Portuária de Itajaí; 

1 3,70 0,91 

Proibir a construção e estacionamento de veículos 
de forma 90 graus em cima dos passeios. Pois 
ocupam o espaço da calçada e põe em risco o 
pedestre quando em marcha ré; 

1 3,70 0,91 

Ampliação das vias coletoras e arteriais para um 
melhor fluxo de todos os meios de transporte ou 
formas de deslocamento; 

1 3,70 0,91 

Mais de uma ligação com a cidade de Navegantes 
através do rio, com construção da ponte com a 

1 3,70 0,91 
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plataforma elevatória ou ponte “giratória” 

Murta precisa urgente de mais acessos. Essas ruas, 
pontes para o bairro Cordeiro para melhorar a 
saída e entrada de veículos; 

1 3,70 0,91 

TOTAL 27 100,00 24,55 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Sinalização 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Melhoria da sinalização viária; 1 33,33 0,91 

Melhoria da sinalização vertical e horizontal nos 
loteamentos Portal I e II; 

1 33,33 0,91 

Sinalização do portal I ao II, lombada fiscal, faixas, 
que estamos ao Deus dará. 

1 33,33 0,91 

TOTAL 3 100,00 2,73 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos.  

 

 

10. Socialização do espaço urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Áreas de lazer, evitando os deslocamentos para as 
praias. 

1 100,00 0,91 

TOTAL 1 100,00 0,91 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

11. Transporte alternativo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Interligar as cidades do litoral com estação dentro 
da Univali, o que descongestionaria 
consideravelmente os horários de pico dos 
municípios com vagões adaptados ao transporte de 
“bikes”, aos moldes Europeus; 

1 10,00 0,91 

Três linhas de VLT principais em Itajaí, chegariam 
no máximo a 20 km de linhas; 

1 10,00 0,91 

VLT intermunicipal; 1 10,00 0,91 

Transporte público utilizando combustíveis de 
fontes renováveis; 

1 10,00 0,91 



Plano de Mobilidade Urbana - Itajaí 11 

Deslocamento eixo do porto à BR-101 através do 
uso pluvial; 

1 10,00 0,91 

Uso do monorail para ligações dos aeroportos entre 
Navegantes e Florianópolis e o transporte coletivo 
ou VLT como ligação das estações a cidade; 

2 20,00 1,82 

Uso de vias pluviais também para pedestres, como 
por exemplo, uso do Catamarã; 

1 10,00 0,91 

Quanto ao congestionamento provocados, 
caminhões com destino ao porto de Itajaí e 
terminais, incentivos ao uso de hidrovias, visto a 
capacidade disponível para navegação nos dois rios 
que banham a cidade, desde a BR-101 até a região 
portuária. (Rio Itajaí-Açu e Rio Itajaí-Mirim); 

1 10,00 0,91 

Usar hidrovias para cargas da BR-101 até o porto de 
Itajaí ou até mesmo Navegantes, já que a cidade 
oferece uma boa bacia hidrográfica. 

1 10,00 0,91 

TOTAL 10 100,00 9,09 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos.  

 

 

12. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Interligar as ciclovias e ciclofaixas já existentes às 
que já atendem a maioria da parcela, incentivando 
a cultura do uso desse meio de transporte desde 
que com locais específicos e seguros. Ciclovias 
também nas marginais da BR-101, Av. Reinaldo 
Schmithausen, entre outras; 

1 12,50 0,91 

Colocar bicicletário na Praça da Matriz; 1 12,50 0,91 

Rede de ciclovia integrada; 1 12,50 0,91 

Terminal de aluguel de bicicletas integrado ao 
terminal de ônibus; 

1 12,50 0,91 

Campanhas de conscientização para uso de 
ciclovias e ciclofaixas; 

1 12,50 0,91 

Ciclovia integrada e com os semáforos interligados 
em toda sua extensão e seus cruzamentos; 

1 12,50 0,91 

Um ponto muito importante para nosso bairro: 
entrada para o bairro, não temos via ciclística, 
entrada toda cheia de buracos, rua principal 
caminhões de grande porte, e carregados acima de 
peso, já foi mandado oficio para codetran mais 
motivos dos não respeitam; 

1 12,50 0,91 

Mais ciclovia para as existentes, mais incentivos, 
mais sinalizações nas mesmas. 

1 12,50 0,91 

TOTAL 8 100,00 7,27 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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13. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Comunicação dos horários e itinerários nos pontos 
de ônibus; 

1 6,67 0,91 

Permitir animais de estimação no transporte 
público; 

1 6,67 0,91 

Ônibus de madrugada com estudo de demanda 
para linhas especiais; 

1 6,67 0,91 

Transporte coletivo de melhor qualidade; 3 20,00 2,73 

Conclusão da integração de fato do transporte 
coletivo; 

1 6,67 0,91 

Implantação de transporte coletivo que passe com 
maior frequência na unidade de Pronto 
Atendimento de Cordeiros; 

2 13,33 1,82 

Tarifa de transporte urbano com uma taxa única 
diária no dia que for usar, ou por (24 horas) e com 
ônibus de piso baixo; 

1 6,67 0,91 

Pedestre para o transporte coletivo com 
deslocamento de mais de 500 metros. Dificultando 
o acesso a esse meio de transporte; 

1 6,67 0,91 

Comunidade da Murta precisa de mais linhas de 
ônibus, e não utiliza por falta e horário; 

1 6,67 0,91 

Ônibus para as crianças da idade de 6 até 10 anos, 
separadamente, pois estamos com um coletivo 
para até 90 crianças; 

1 6,67 0,91 

Percebeu-se o índice pequeno de uso do transporte 
coletivo, mas os ônibus estão sempre lotados nos 
horários de pico, essa se faz a necessidade de uso 
próprio de locomoção; 

1 6,67 0,91 

Criar vias exclusivas para ônibus urbano, com mais 
ônibus e horários. 

1 6,67 0,91 

TOTAL 15 100,00 13,64 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

14. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Regulamentar e registrar o fluxo de caminhões fora 
do eixo determinado, ou seja, restinguir a 
passagem em ruas não preparadas, a exemplo da 
Rua Pedro Camilo Vicente, final já nas vias com 
permissão para fluxo de caminhões determinar, 
regulamentando lado da faixa exclusivo para 
rodagem desses veículos principalmente caminhões 
containers ou seja determinar que caminhão só 
trafegarão no lado direito ou esquerdo da via, 
identificando com sinalização exclusiva; 

1 10,00 0,91 
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Conclusão da via empresa portuária, retirar o 
tráfego de caminhões da Schmithausen; 

1 10,00 0,91 

Acesso para veículos de grande porte tipo carreta 
no bairro Murta; 

1 10,00 0,91 

Realizar o controle da emissão de poluentes 
principalmente dos caminhões; 

1 10,00 0,91 

Fiscalizar e fazer com que os terminais de 
containers funcionem 24 horas dando preferência 
ao horário noturno; 

2 20,00 1,82 

Fiscalizar e obrigar o arrendatário do porto de Itajaí 
observe uma logística adequada internada com os 
terminais e empresas não mandando todos os 
caminhões ao mesmo tempo para o porto pois 
geram filas e fazem com que os caminhões sejam 
obrigados a circular pela cidade; 

2 20,00 1,82 

Precisamos de um projeto de cadastramento dos 
caminhões e transportadores autônomos limitando 
a quantidade de caminhões dos portos de Santa 
Catarina; 

1 10,00 0,91 

E transporte de cargas dentro do bairro precisamos 
urgente de mais um acesso rápido para este veículo 
para não trancar o trânsito por que eles não 
respeitam ninguém. 

1 10,00 0,91 

TOTAL 10 100,00 9,09 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

15. Transporte ferroviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Para nível regional, pensamos em uma linha de 
trem que integre os municípios com os terminais 
rodoviários e um sistema de transporte marítimo 
entre os municípios de litoral. 

1 100,00 0,91 

TOTAL 1 100,00 0,91 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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16. Total das propostas do bairro cordeiros, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente Natural 5 4,55 

Calçadas e Acessibilidade 5 4,55 

Desenvolvimento Social 2 1,82 

Fiscalização do Poder Público 9 8,18 

Gestão da Mobilidade Urbana 6 5,45 

Infraestrutura Viária 5 4,55 

Ordenamento Territorial 3 2,73 

Reorganização do Sistema Viário 27 24,55 

Sinalização 3 2,73 

Socialização do Espaço Urbano 1 0,91 

Transporte Alternativo 10 9,09 

Transporte Cicloviário 8 7,27 

Transporte Coletivo 15 13,64 

Transporte de Cargas 10 9,09 

Transporte Ferroviário 1 0,91 

TOTAL 110 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 

 

 Regulamentar e registrar o fluxo de caminhões fora do eixo determinado, ou 

seja restinguir a passagem em ruas não preparadas, a exemplo da R. Pedro 

Camilo Vicente, final já nas vias com permissão para fluxo de caminhões 

determinar, regulamentando lado da faixa exclusivo para podagen desses 

veículos principalmente caminhões containers ou seja determinar que 

caminhão só trafegarão no lado direito ou esquerdo da via, identificando 

com sinalização exclusiva; 

 

 Interligar as ciclovias e ciclo faixas já existente já que atendem a maioria da 

parcela, incentivando a cultura do uso desse meio de transporte desde que 

com locais específicos e seguros. Ciclovias também nas marginais da BR 

101, AV. Reinaldo Schidterausem..; 

 

 No fato de descentralização, incentivar práticas e4sportivas nos bairros 

evitando que grande parcela da comunidade distante da beira rio ( Avenida. 

Ministro Victor Konder), se desloque dos bairros de veículos, devido a 

insegurança de ir de bicicleta ou a pé, afim de fazer sua caminhada. Ex: 

Revitalizar as beiras rio no bairro Cordeiros, rio Itajaí-Açu e Rio Itajai Mirim, 

fazer pistas de caminhada dos moldes da pista de atletismo do município; 

 

 Quanto ao congestionamento provocados, caminhões com destino ao porto 

de Itajaí e terminais, incentivos o uso de hidrovias, visto a capacidade 

disponível para navegação nos dois rios que banham a cidade, desde a BR 

101 até a região portuária.(Rio Itajaí-açu e Rio Itajaí mirim; 

 

 Em visão rececro transporte via Hens, interligando as cidades do litoral com 

estação dentro da uni vali, oque descongestionaria consideravelmente os 

horários de pico dos municípios com vagões adaptados ao transporte de 

“bikes”, aos moldes Europeus; 
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 Padronizar calçadas para pedestres, visto dificuldades de caminhar nas 

existentes; 

 

 Reverter o excedente da exploração da politica de uso de estacionamento 

pago na cidade, conforme artigo 23, V da 12.58712, e aplicar como outra 

fonte de custeio no serviço de transporte público, conforme indicado pelo art 

9°, 1° da mesma lei; 

 

 Revisor a lei 94/2006, plano diretor do município, aplicando os princípios 

fundamentados na lei Nacional de mobilidade urbana; 

 

 Disponibilizar aos moldes do item 7 acima os recursos excedentes 

provenientes de multas do órgão de transito do município; 

 

 Tirar estacionamentos do centro, principalmente na Avenida sete de 

setembro (Como já acontece na Cônego Thomaz Fontes); 

 

 Colocar bicicletário na praça da matriz; 

 

 Tirar estacionamento da Rua Tijucas; 

 

 Na murta, fazer o segundo acesso com a ponte da rua Telêmaco de 

Oliveira. Posteriormente, com a Rua projetada que existe pararela á José 

Luiz Marcelino, transforma-la em mão única (Binário), pois a via principal 

não comporta duas mãos mais as bicicletas; 

 

 Transformar a José Pereira Liberato em uma Avenida revitalizando e 

desapropriando as casas de beira do rio ( Como a beira rio do centro); 

 

 Três linhas de VLT principal em Itajaí, chegariam no máximo a 20 km de 

linhas; 

 

 Ponte móvel entre Itajaí e Navegantes; 
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 Arborização dos passeios. (Qualidade para o pedestre); 

 

 Melhorar a sinalização viária; 

 

 Melhorar a ligação entre bairros cordeiros são Vicente, cordeiro murta; 

 

 Comunicação dos horários e itinerários nos pontos de ônibus; 

 

 Conclusão da via empresa portuária, retirar o tráfego de caminhões da 

Schmithausen; 

 

 Rede de ciclovia integrada; 

 

 Transporte coletivo de qualidade; 

 

 Melhorar a travessia, as marginais e o acesso a BR101; 

 

 Estudo mobilidade especifico do bairro; 

 

 Áreas de lazer, evitando os deslocamento par as praias; 

 

 VLT intermunicipal; 

 

 Educação no trânsito, programas nas escolas; 

 

 Incentivos fiscais para ações de particulares que contribuam com a 

mobilidade urbana; 

 

 Terminal de aluguel de bicicletas integrando ao terminal de ônibus; 

 

 Expansão da obra de revitalização de Schmithausen para as vias 

adjacentes; 
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 Integração de tecnologias novas (aplicativos) para identificação, 

monitoramento e propostas para a mobilidade; 

 

 Permitir animais de estimação no transporte público; 

 

 Transporte público utilizando combustíveis de fontes renováveis; 

 

 Ônibus de madrugada com estudo de demanda para linhas especiais; 

 

 Calçadas de conscientização para uso de ciclovias e ciclo faixas; 

 

 Transporte coletivo de melhor qualidade; 

 

 Melhoramento de ruas de acesso as ruas principais; 

 

 Acesso para veículos onde de grande porte tipo carreta no bairro multa; 

 

 Melhoramento das fiscalizações e cruzamento de maior fluxo veicular; 

 

 Melhoramento de calçadas com acessibilidade; 

 

 Túnel ou elevado que interliguem Cordeiros/Espinehiros, Cordeiros/São 

Doque, Salseius/Volta delima; 

 

 Desafetos a Rua José Montagna no bairro Salseius para interligar 

Salseius/Espinheiros (Portal II); 

 

 Construção de uma ponte que ligue o bairro Murta com o Jardim Esperança 

(Cordeiros); 

 

 Conclusão da abertura da Avenida Mario Uriarte, antes porém melhorar 

sinalização vertical e horizontal nos aspectos cruzamentos; 
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 Conclusão da integração de fato do transporte coletivo; 

 

 Implantação de lenha de transporte coletivo que passe com maior 

frequência na unidade de ponto atendimento de Cordeiros; 

 

 Melhoria sinalização vertical e horizontal nos loteamentos Portal I e II; 

 

 Melhorar calçadas e padrão para deficientes; 

 

 Descentralizar os serviços públicos junto as subprefeituras; 

 

 Melhorar o entorno da via expressa portuária com abertura das vias 

adjacentes, bem com sinalização vertical e horizontal; 

 

 Construção de uma ponte que ligue o bairro cordeiros ao bairro são Vicente, 

através da Rua Imigrante em Cordeiros com o Nilo Bitencurt (São Vicente); 

 

 Construção de uma ponte na Rua Santo Ranpelotti na Murta ligando ao 

Cordeiros; 

 

 Abertura da Rua MaizaridoSalioquis com a BR 101 no Solseiros; 

 

 Ancionizar os Semáforos; 

 

 Revisar plano diretor lei 94/2006; 

 

 Não permitir conversão á esquerda na Reinaldo Schmithausen, priorizar 

bolão na quadra; 

 

 Quadriplicar a BR101; 

 

 Construção de elevados nos trevos da BR101; 
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 Construção de mais uma ponte para ligar os bairros São Vicente de um 

segundo acesso entre a Murta e Cordeiros; 

 

 Desapropriar terrenos/casas/residências para duplicar ruas e avenidas de 

maior movimento; 

 

 Para pensarmos em fazer a melhoria da mobilidade da cidade, passamos 

por um principio que é o término da Via Portuária de Itajaí; 

 

 Realizar o controle da emissão de poluentes principalmente dos caminhões; 

 

 As verbas arrecadadas com os .... podem ser utilizadas para a 

padronização das calçadas; 

 

 Dar preferencia a movimentação de caminhões com containers nos horários 

noturnos; 

 

 Fiscalizar e fazer com que os terminais de containers funcionem 24 horas 

dando preferencia ao horário noturno; 

 

 Fiscalizar e obrigar o arrendatário do porto de Itajaí observe uma logística 

adequada internada com os terminais e empresas não mandando todos os 

caminhões ao mesmo tempo para o porto pois geram filas e fazem com que 

os caminhões sejam obrigados a circular pela cidade; 

 

 É preciso a APM disponibilizar um pré cadastro dos containers da fila fora 

do porto para que ao entrarem não percam tanto tempo na portaria; 

 

 Precisamos de um projeto de cadastramento dos caminhões e 

transportadores autônomos limitando a quantidade de caminhões dos 

portos de Santa Catarina; 
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 Deixar o cargo total o õnus e a responsabilidade de passeios públicos, 

inclusive o custeio de todo melhoramento necessário para a melhor 

mobilidade. Pelo seguinte motivo: Nem todas pessoas tem condição 

financeira de fazer as obras necessárias. Nem todas pessoas tem noção de 

construção civil e mobilidade urbana. Tal como agora estão fazendo as 

obras padronizadas nas ruas Reinaldo Shimitausen e Estefano José Vanolli; 

 

 Fiscalização devera ser realizado por um órgão estadual ou até mesmo 

federal. Fiscalização de: Lixos nas calçadas, construção de 

estacionamentos incorretos, construção civil em cima do perímetro das 

calçadas e outros. Pelo seguinte motivo: Um prefeito ou partido municipal 

não irá se comprometer em por exemplo notificar e executar a derrubada de 

uma construção em área imprópria. Não é de interesse politico municipal se 

tornar impopular adotando tais medidas; 

 

 Instalar iluminação pública em vias rurais tais como estrada ligando 

Espinheiros de cima a Boa Vista em ilhota; 

 

 Proibir a construção e estacionamento de veículos de forma 90 graus em 

cima dos passeios. Pois ocupam o espaço da calçada e põe em risco o 

pedestre quando em marcha ré; 

 

 Corte de árvores que estão nomeio da calçada; 

 

 Ciclovia integrada e com os semáforos interligados em toda sua extensão e 

seus cruzamentos; 

 

 Tarifa de transporte urbano com uma taxa única diária no dia que for usar, 

ou por (24 horas) e com ônibus de piso baixo; 

 

 Politico de preservação, controle e manejo adequado das árvores plantadas 

nos passeios. Em Itajaí os moradores simplesmente cortam a árvore no 

passeio público como se fosse sua; 
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 Arvores inadequadas tais como figueiras que quebram as calçadas serem 

substituídas. Plantio de árvores nos passeios, sendo os mesmo de pequeno 

porte; 

 

 Deslocamento eixo do porto a br através do uso pluvial; 

 

 Pedestre do transporte coletivo com deslocamento mis de 500m. 

Dificultando o acesso a esse meio de transporte; 

 

 Insegurança das vias por tornarem insalubres por grandes paredões e falta 

de distribuição de serviços, sendo prejudicial para o pedestre; 

 

 Concentração de áreas de lazer em apenas em pontos populares, não 

trazendo conforto para caminhada, ou simplesmente vias arborizadas; 

 

 Ampliação das vias coletoras e arterais para maior fluxo, de todos os meios 

de transporte ou deslocamento; 

 

 Mais de uma ligação com a cidade de Navegantes através do rio com 

construção da ponte com a plataforma elevatória ou ponte “giratória”; 

 

 Uso do monorail para ligações dos aeroportos entre Navegantes e 

Florianópolis e o transporte coletivo ou VLT como ligação das estações a 

cidade; 

 

 Uso de vias pluviais também para pedestres, como por exemplo, uso do 

Catamarã; 

 

 Comunidade da Murta precisa de mais linha de ônibus, e não utiliza por 

falta e horário; 
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 E transporte de cargas dentro do bairro precisamos urgente de mais um 

acesso rápido para este veiculo para não trancar o trânsito por que eles não 

respeitam ninguém; 

 

 Murta precisa urgente de mais acesso. Essas ruas, pontes para o bairro 

Cordeiro para melhorar a saída e entrada de veículos; 

 

 Melhoria urgente nas vias de acesso para o bairro. Melhores calçadas, 

iluminação, asfalto, segurança em geral; 

 

 No bairro portal 2. Prioridade falta de restante dos calçamentos, calçadas; 

 

 Ônibus para as crianças da idade 6 até 10, separadamente pois estamos 

com 1 coletivo para até 90 crianças; 

 

 Um ponto muito importante para nosso bairro, entrada para o bairro, não 

temos via ciclística, entrada toda cheia de buracos, rua principal caminhões 

de grande porte, e carregados acima de peso, já foi mandado oficio para 

codetran mais motivos dos não respeitam; 

 

 Uma das prioridade para o bairro, precisamos de uma farmácia; 

 

 Sinalização do portal 1 ao 2, lombada fiscal, faixas, que estamos Deus dará, 

ou melhor passa vele; 

 

 O plano de mobilidade urbano deve ser pensado de forma holística com a 

ajuda de outros setores do governo, como por exemplo, transporte, meio 

ambiente, saúde, para que se possa obter e melhor projeto para a 

população; 

 

 ...............que ao mesmo tempo que o queremos estimular o 

desenvolvimento de um plano de mobilidade urbana que atenda os 
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interesses da coletividade, também estimula o consumo de meios de 

transporte de uso individual pela sedução de imposto; 

 Acreditamos que o governo de Itajaí deve vias politicas públicas que 

estimulam o uso do transporte público leve-se fazer uma nova licitação de 

transporte público que atenda aos reais interesses da população a utiliza-

las e sem ao uso do transporte individual; 

 

 Fazer campanha de conscientização para o uso do transporte público faixas 

ciclovia criar corredores para uso exclusivo de ônibus, criar uma rota própria 

para os caminhões; 

 

 Para nível regional, pensamos em uma linha de trem que integre os 

municípios com os terminais rodoviários e um sistema de transporte 

marítimo entre os municípios de litoral; 

 

 Transporte coletivo – Péssimo; 

 

 Necessidade de mais horários e de mais ônibus; 

 

 Percebeu-se o índice pequeno de uso do transporte coletivo, mais os 

ônibus estão sempre lotados nos horários de pico, essa se faz a 

necessidade de uso próprio de locomoção; 

 

 Sugestão: Criar linhas de “Mono Raul” ligando os pontos de aeroportos 

como: Navegantes e Florianópolis. Outros pontos como: Itajaí á Ilhota e na 

cidade via urbana; 

 

 Criar vias exclusivas para ônibus urbano, com mais ônibus e horários; 

 

 Terminar urgente a via portuária, para tirar os caminhões da via pública 

obra já iniciada; 
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 Usar hidrovias para cargas da BR 101até o ponto de Itajaí ou até mesmo 

Navegantes, já que a cidade oferece uma boa bacia hidrográfica; 

 Mais ciclovia para as existentes, mais incentivos, mais senaleções nas 

mesmas; 

 

 Padronizar as calçadas das vias públicas, assim os pedestres sentiram 

segurança para caminhar; 

 

 Os itens da lei 12.587de janeiro de 2012, devem ser inseridos no “Plano 

Diretor do município 94 de 2006”, da qual o mesmo deve ser revisado, 

sabe-se que o praso de validade do mesmo é 5 anos. 
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Extrato das Propostas 

 Reunião no bairro São Vicente, abrangendo São Vicente e Cidade Nova. 

 

 

17. Ambiente natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Procurar minimizar o impacto ambiental, dando 
ênfase ao desenvolvimento sociocultural. Pois de 
acordo com a sustentabilidade os dois caminham 
juntos; 

1 50,00 3,13 

Sistema de calçamento pensado para pessoas 
especiais de maneira e respeitar o meio ambiente 
com mais arborizadas. 

1 50,00 3,13 

TOTAL 2 100,00 6,25 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

18. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Para caminhar precisamos de calçadas mais largas 
facilitando o ir e vir das pessoas, com passeios mais 
elaborados e bem planejados; 

1 25,00 3,13 

De acordo com a pesquisa de mobilidade a 
população deveria ter o hábito de andar a pé 
porém a cidade não oferece condições de usar o 
passeio; 

1 25,00 3,13 

As calçadas na Estefano José Vanolli, estão muito 
altas e sem acessibilidade para os pedestres, estão 
mexendo e não ficando bom; 

1 25,00 3,13 

Fiscalização maior para condições de cadeirantes e 
etc. 

1 25,00 3,13 

TOTAL 4 100,00 12,50 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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19. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Lembramos ainda e apontamos como um problema 
o tratamento grosseiro de motoristas com 
passageiros, freadas bruscas. 

1 100,00 3,13 

TOTAL 1 100,00 3,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

20. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Outro ponto negativo são as obras que estão sendo 
feitas na rua Estefano José Vanoli que causam 
transtornos à população; 

1 20,00 3,13 

Programação de entrega (logística) para não 
atrapalhar a mobilidade das pessoas; 

1 20,00 3,13 

Oferecer e criar um órgão especifico para estruturar 
e ser gestor do transporte público; 

1 20,00 3,13 

Conselho municipal de mobilidade com res. das 
assinaturas dos moradores; 

1 20,00 3,13 

Um exemplo de falta de mobilidade é essa via 
branca que não sai do papel, trancaram a passagem 
dos moradores do bairro e não tem um fim. 

1 20,00 3,13 

TOTAL 5 100,00 15,63 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

21. Ordenamento territorial 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Fazer zoneamento dos bairros da cidade 
incentivando a população do local, dessa forma não 
precisando se deslocar do seu bairro para outro. 

1 100,00 3,13 

TOTAL 1 100,00 3,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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22. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Para uma possível melhoria no trânsito, construção 
de viaduto. 

1 100,00 3,13 

TOTAL 1 100,00 3,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

23. Transporte alternativo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Transportes não poluentes: deveriam usar as 
ciclovias ou confeccionarem as mesmas e implantar 
sistema de transporte elétrico, utilizando-as com os 
moldes do transporte coletivo; 

1 33,33 3,13 

Fazer a integração de um meio de transporte não 
poluente para realizar o processo com menos uso 
de veículo poluente; 

1 33,33 3,13 

Aumentar a exploração do transporte hídrico. 1 33,33 3,13 

TOTAL 3 100,00 9,38 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

24. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Outro fator é a ausência de ciclovias que colocam 
em risco a segurança dos ciclistas; 

1 33,33 3,13 

Campanha de conscientização para usuários de 
bicicletas; 

1 33,33 3,13 

Ciclovias e não ciclofaixas; 1 33,33 3,13 

TOTAL 3 100,00 9,38 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

25. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Quanto ao transporte urbano pensamos que o 
preço da passagem é muito alto impedindo o uso 
contínuo da população bem como a escassez de 
horários fazendo com que as pessoas optem por 
bicicletas; 

2 20,00 6,25 
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Transporte público necessita de melhoria tanto na 
qualidade. No itinerário bem com abranger mais 
localidade e regiões, dessa forma dando 
acessibilidade para quem necessita dos mesmos; 

1 10,00 3,13 

Municipalizar o transporte público; 1 10,00 3,13 

Corredor exclusivo de ônibus; 1 10,00 3,13 

Proponho um sistema de transporte do ciclista de 
um terminal ao outro, esse sistema deverá ser com 
um bilhete único coletivo e ciclista municipalizado; 

1 10,00 3,13 

Transporte coletivo com extensão de vans para 
outras localidades e outros horários e 
intermunicipal; 

1 10,00 3,13 

A segurança deveria ser integrada com taxistas e 
transporte urbano para informações em tempo 
real; 

1 10,00 3,13 

Priorização dos meios de locomoção, no São 
Vicente e em toda Itajaí o transporte público fica 
em segundo plano, ora se o custo e o tempo que 
dispende para ir do ponto “A” ao ponto “B” da 
cidade for o mesmo de ônibus e de carro, tende-se 
a optar os carros, em minha opinião deve-se fazer 
com que os ônibus e as vans tenham corredores 
exclusivos ou preferenciais pois não há cabimento 
os transportes seletivos permanecerem na mesma 
faixa dos outros veículos; 

1 10,00 3,13 

Uma grande ajuda para mobilidade urbana, seria 
um transporte público de qualidade com frotas 
novas, com mais linhas e cumprimento de horários, 
com isto a população usaria bem mais, e assim teria 
menos carro e motos nas ruas. 

1 10,00 3,13 

TOTAL 10 100,00 31,25 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

  

26. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Transporte com caminhões: deverá haver uma rota 
expressa unicamente com caminhões; 

1 50,00 3,13 

Transporte de coleta de resíduo: deverá ser com 
sistema mecanizado e seleção de resíduos. 

1 50,00 3,13 

TOTAL 2 100,00 6,25 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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27. Total das propostas do bairro são vicente, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente Natural 2 6,25 

Calçadas e Acessibilidade 4 12,50 

Desenvolvimento Social 1 3,13 

Gestão da mobilidade urbana 5 15,63 

Ordenamento Territorial 1 3,13 

Reorganização de Transporte Viário 1 3,13 

Transporte Alternativo 3 9,38 

Transporte Cicloviário 3 9,38 

Transporte coletivo 10 31,25 

Transporte de Cargas 2 6,25 

TOTAL 32 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 

 

 Para caminhar precisamos de calçadas mais largas facilitando o ir e vir das 

pessoas, com passeios mais elaborados e bem planejados; 

 

 Quantos ao transporte urbano pensamos que o preço da passagem é muito 

altos impedindo o uso continuo da população bem como a escassez de 

horário fazendo com que as pessoas optem por bicicletas; 

 

 Outro fator é a ausência de ciclovias que colocam em risco a segurança dos 

ciclistas; 

 

 Lembramos ainda e apontamos como um problema o tratamento grosseiro 

de motoristas com passageiros, freadas bruscas; 

 

 Outro ponto negativo são as obras que estão sendo feitas na rua Estefano 

José Vanoli que causam transtornos a população; 

 

 De acordo com a pesquisa de mobilidade a população deveria ter o habito 

de andar a pé porém a cidade não oferece condições de usar o passeio; 

 

 Transporte não poluente deveria usar as ciclovias ou confeccionarem as 

mesmas e implantar sistema de transporte elétrico, utilizando-as com os 

moldes do transporte coletivo; 

 

 Transporte público necessita de melhoria tanto na qualidade. No itinerário 

bem com abranger mais localidade e regiões, dessa forma dando 

acessibilidade para quem necessita dos mesmos; 

 

 Se existisse um meio de transporte coletivo em ..... ao seu veiculo; 
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 Programação de entrega (logística) para não atrapalhar a mobilidade das 

pessoas ............; 

 

 Fazer zoneamento dos bairros da cidade incentivando a população do local, 

dessa forma não precisando se deslocar do seu bairro para outro; 

 

 Procurar minimizar o impacto ambiental mas dando ênfase ao 

desenvolvimento sócio cultural pois de acordo com a sustentabilidade os 

dois caminham juntos; 

 

 Fazer a integração de um meio de transporte não poluente para realizar o 

processo com menos uso de veículo poluente; 

 

 Oferecer e criar um órgão especifico para estruturar e ser gestor do 

transporte público; 

 

 Campanha de conscientização para usuários de bicicletas; 

 

 Fiscalização maior para condições de cadeirantes e etc...; 

 

 Aumentar a exploração do transporte hídrico; 

 

 Municipalizar o transporte público; 

 

 Conselho municipal de mobilidade com res. Das assinaturas dos 

moradores; 

 

 Corredor exclusivo de ônibus; 

 

 Ciclovias e não ciclo faixas; 
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 Proponho um sistema .................... com o transporte com o ........... de 

ciclista de um terminal ao outro, esse sistema deverá ser com um bilhete 

único coletivo e ciclista municipalizado; 

 Transporte coletivo com extensão de vans para outras localidades e outros 

horários e intermunicipal; 

 

 Transporte com caminhões: deverá haver uma rota expressa unicamente 

com caminhões; 

 

 Transporte de coleta de resíduo: deverá ser com sistema mecanizado e 

seleção de resíduos; 

 

 Sistema de calçamento: Deverá ser pensado para pessoas especiais de 

maneira e respeitar o meio ambiente com mais arborizadas; 

 

 A segurança deveria ser integrada com taxistas e transporte urbano para 

informações em tempo real; 

 

 Para uma possível melhoria no trânsito, construção de viaduto; 

 

 Um exemplo de falta de mobilidade é essa via branca que não sai do papel, 

trancaram a passagem dos moradores do bairro e não tem um fim; 

 

 As calçadas na Estefano José Vanolli, estão muito altas e sem 

acessibilidade para os pedestres, estão mexendo e não ficando bom; 

 

 Priorização dos meios de locomoção, no São Vicente e em toda Itajaí o 

transporte público fica em segundo plano, ora se o custo e o tempo que 

dispende para ir do ponto “A” ao ponto “B” da cidade for o mesmo de ônibus 

e de carro, tende-se a optar os carros, em minha opinião deve-se fazer com 

que os ônibus e as vans tenham corredores exclusivos ou preferenciais pois 

não há cabimento os transportes seletivos permanecerem na mesma faixa 

dos outros veículos; 
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 Uma grande ajuda para mobilidade urbana, seria um transporte público de 

qualidade com frotas novas, com mais linhas e cumprimento de horários, 

com isto a população usaria bem mais, e assim teria menos carro e motos 

nas ruas. 
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Extrato das Propostas 

 Reunião no bairro Santa Regina, abrangendo bairros Santa Regina I e II. 

 

 

28. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Implantação de calçadas em toda a cidade; 1 33,33 3,23 

Melhorar condições das calçadas; 1 33,33 3,23 

Alargar calçadas. 1 33,33 3,23 

TOTAL 3 100,00 9,68 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

29. Desenvolvimento social  

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Criação de programa de conscientização de 
trânsito para ciclistas e pedestres; 

1 33,33 3,23 

Construção de novas creches e postos de saúde; 1 33,33 3,23 

Melhorar a qualidade dos cursos oferecidos pela 
prefeitura. 

1 33,33 3,23 

TOTAL 3 100,00 9,68 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

30. Infraestrutura viária 

Proposta 
Quantida

de 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Implantação de um redutor de velocidade na saída do 
bairro Santa Regina; 

1 7,14 3,23 

Implantação de calçamento em todo o loteamento; 1 7,14 3,23 

Ativação do redutor de velocidade no bairro Portal II; 1 7,14 3,23 

Manutenção de vias esburacadas; 1 7,14 3,23 

Dimensionar a rodovia conforme fluxo; 1 7,14 3,23 

Pavimentação de todas as vias; 1 7,14 3,23 

Asfaltar as vias; 1 7,14 3,23 

Construção das marginais para uso da população local; 1 7,14 3,23 

Melhorar a sinalização; 1 7,14 3,23 



Plano de Mobilidade Urbana - Itajaí 36 

Construção de rodoanel no cruzamento da BR-101 com a 
Jorge Lacerda; 

1 7,14 3,23 

Melhorar pavimentação das ruas; 1 7,14 3,23 

Manutenção viaduto que liga Itajaí a Ilhota; 1 7,14 3,23 

Implantação de novas faixas de pedestre; 1 7,14 3,23 

Pavimentação de todas as vias. 1 7,14 3,23 

Total 14 100,00 45,16 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

31. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Novo acesso aos bairros Portal I e II e Santa 
Regina. 

1 100,00 3,23 

TOTAL 1 100,00 3,23 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

32. Socialização do espaço urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Criação de parques e áreas de lazer. 1 100,00 3,23 

TOTAL 1 100,00 3,23 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

33. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Implantação de novas ciclovias; 1 33,33 3,23 

Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas; 1 33,33 3,23 

Melhorar e construir novas ciclofaixas. 1 33,33 3,23 

TOTAL 3 100,00 9,68 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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34. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Implantação de novos itinerários de transporte 
coletivo; 

1 25,00 3,23 

Itinerários e mapa com as rotas nos pontos de 
ônibus; 

1 25,00 3,23 

Melhorar a frota e mais horários do transporte 
coletivo; 

1 25,00 3,23 

Oferecer mais horários de ônibus. 1 25,00 3,23 

Total 4 100,00 12,90 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

35. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Proibição da entrada e circulação de veículos pesado 
no bairro Santa Regina; 

1 50,00 3,23 

Limitar circulação de veículos pesados no bairro. 1 50,00 3,23 

TOTAL 2 100,00 6,45 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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36. Total das propostas do bairro santa regina, por tema 

Tema Quantidade % 

Calçadas e acessibilidade 3 9,68 

Desenvolvimento social 3 9,68 

Infraestrutura viária 14 45,16 

Reorganização do sistema viário 1 3,23 

Socialização do espaço urbano 1 3,23 

Transporte cicloviário 3 9,68 

Transporte coletivo 4 12,90 

Transporte de carga 2 6,45 

TOTAL GERAL 31 100,00 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 

 Implantação de um redutor de velocidade na saída do bairro Santa Regina; 

 

 Implantação de calçamento em todo o loteamento; 

 

 Proibição da entrada e circulação de veículos pesado no bairro Santa 

Regina; 

 

 Ativação do redutor de velocidade no bairro Portal II; 

 

 Implantação de novos itinerários de transporte coletivo; 

 

 Manutenção de vias esburacadas; 

 

 Implantação de novas ciclovias; 

 

 Limitar circulação de veículos pesados no bairro; 

 

 Dimensionar a rodovia conforme fluxo; 

 

 Pavimentação de todas as vias; 

 

 Novo acesso aos bairros Portal I e II e Santa Regina; 

 

 Asfaltar as vias; 

 

 Itinerários e mapa com as rotas nos pontos de ônibus;  

 

 Implantação de calçadas em toda a cidade; 
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 Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas; 

 

 Construção das marginais para uso da população local; 

 

 Melhorar a frota e mais horários do transporte coletivo; 

 

 Melhorar a sinalização; 

 

 Construção de rodoanel no cruzamento da BR-101 com a Jorge Lacerda; 

 

 Melhorar condições das calçadas; 

 

 Melhorar pavimentação das ruas;  

 

 Melhorar e construir novas ciclofaixas; 

 

 Manutenção viaduto que liga Itajaí a Ilhota; 

 

 Criação de programa de conscientização de trânsito para ciclistas e 

pedestres; 

 

 Implantação de novas faixas de pedestre; 

 

 Alargar calçadas; 

 

 Oferecer mais horários de ônibus; 

 

 Construção de novas creches e postos de saúde; 

 

 Melhorar a qualidade dos cursos oferecidos pela prefeitura; 

 

 Criação de parques e áreas de lazer; 
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 Pavimentação de todas as vias. 
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Extrato das Propostas 

Reunião no bairro Fazenda, abrangendo Fazenda, Fazendinha e Praia 

Brava. 

 

 

37. Ambiente natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Arborização na Av. Beira Mar; 1 50,00 1,23 

Arborização nas ruas. 1 50,00 1,23 

TOTAL 2 100,00 2,47 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

38. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Implantação de calçadas padronizadas; 1 25,00 1,23 

Implantação de travessias elevadas em toda a Praia 
Brava; 

1 25,00 1,23 

Padronização de vias e calçada conforme 
hierarquia viária; 

1 25,00 1,23 

Incentivo ao deslocamento a pé. 1 25,00 1,23 

TOTAL 4 100,00 4,94 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

39. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Criação de uma via turística nas principais 
praias de Itajaí, ligando lagoa do cassino, 
cabeçudas e praia brava; 

1 50,00 1,23 

Fechar ruas nos finais de semanas para 
pratica de esportes. 

1 50,00 1,23 

TOTAL 2 100,00 2,47 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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40. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Promover meios mais eficazes de mobilidade para a 
população. 

1 100,00 1,23 

TOTAL 1 100,00 1,23 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

41. Infraestrutura viária 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Criação de elevados em pontos estratégicos da 
cidade, onde existe cruzamentos; 

1 11,11 1,23 

Buscar soluções de pavimentação alternativa 
ao asfalto pela impermeabilização que o 
mesmo causa; 

1 11,11 1,23 

Melhoria nas ruas transversais a rua Delfim de 
Pádua Peixoto; 

1 11,11 1,23 

Construção de ponte ligando canto do 
morcego a praia brava; 

1 11,11 1,23 

Melhoria na sinalização para ciclistas e 
pedestres; 

1 11,11 1,23 

Melhorar iluminação pública; 1 11,11 1,23 

Equipar sinaleiras com temporizador; 1 11,11 1,23 

Criação de elevado na rótula da rua Estefano 
José Vanolli e no cruzamento da rua Uruguai 
com contorno sul; 

1 11,11 1,23 

Em áreas residenciais, buscar soluções 
alternativas a pavimentação asfáltica, a fim de 
não comprometer a permeabilidade do solo. 

1 11,11 1,23 

TOTAL 9 100,00 11,11 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

42. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 
Criação de novo acesso para Balneário 
Camboriú; 

1 4,35 1,23 

Restruturação do trevo de acesso a Brusque; 1 4,35 1,23 

Desapropriar edificações para alargamento de 
ruas; 

1 4,35 1,23 

Mais segurança para pedestres e ciclistas; 1 4,35 1,23 

Revitalizar e alargar as vias de acesso a 1 4,35 1,23 
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cabeçudas; 

Rua Telemaco Pereira Liberato implantar mão 
única em direção a 7 de setembro; 

1 4,35 1,23 

Mudança do semáforo da 7 de setembro para 
frente do posto de gasolina; 

1 4,35 1,23 

Implantação de semáforo e travessia elevada na 
rua Florianópolis em frente a padaria Don Jean; 

1 4,35 1,23 

Criação de terceira faixa na Rod. Osvaldo Reis 1 4,35 1,23 

Criação de binário para acesso a Cabeçudas pela 
Rod. Osvaldo Reis; 

1 4,35 1,23 

Retirar estacionamento público do centro de 
Itajaí; 

1 4,35 1,23 

Criação de novo acesso para Balneário 
Camboriú; 

1 4,35 1,23 

Implantação de sistema inteligentes e 
sincronizados de semáforos; 

1 4,35 1,23 

Proibição de estacionamento em um lado da rua 
Delfim de Pádua Peixoto; 

1 4,35 1,23 

Regulamentar e demarcar vaga de 
estacionamento em somente um lado da rua 
João Cunha; 

1 4,35 1,23 

Reurbanização da Rod Dep. Francisco Conziane 
e implantação de ciclovia interligando com orla 
da praia de Cabeçudas; 

1 4,35 1,23 

Construção de novo acesso Rod Osvaldo Reis 
para o canto norte da praia Brava 

1 4,35 1,23 

Manter mão dupla na Rod. Dep. Francisco 
Conziane; 

1 4,35 1,23 

Manter estacionamentos na Rod. Dep. Francisco 
Conziane nos pontos possíveis em acesso da 
Maria Geremias; 

1 4,35 1,23 

Manter mão dupla na Rod. Dep. Francisco 
Conziane; 

1 4,35 1,23 

Implantar direita livre no cruzamento da rua 11 
de junho com Alameda Schneider; 

1 4,35 1,23 

Implantar estacionamentos ao longo da Rod. 
Dep. Francisco Conziane; 

1 4,35 1,23 

Criação de novo acesso para Balneário 
Camboriú. 

1 4,35 1,23 

TOTAL 23 100,00 28,40 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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43. Ordenamento territorial 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Restringir a aprovação de novos 
empreendimentos conforme a quantidade de 
movimentação de carros e pessoas que a região 
permite; 

1 11,11 1,23 

Desenvolver potencial turístico de outros 
bairros; 

1 11,11 1,23 

Revisar plano diretor e zoneamento em 
conjunto com plano de mobilidade para 
diminuir necessidade de deslocamento e evitar 
densificar áreas que não suportam a demanda 
ex: Cabeçudas; 

1 11,11 1,23 

Estudo de impacto para implantação de 
edifícios multifamiliares em áreas onde não 
suporta a demanda; 

1 11,11 1,23 

Impedir o adensamento em áreas carentes de 
infraestrutura de serviços e comércio 

1 11,11 1,23 

Proibir construção de edificações 
multifamiliares que gerem grandes impactos no 
fluxo viário; 

1 11,11 1,23 

Tornar obrigatório estudo de impacto de 
vizinhança para todos os novos 
empreendimentos; 

1 11,11 1,23 

Planejamento e zoneamento compatível com 
infraestrutura do sistema viário; 

1 11,11 1,23 

Tornar obrigatório estudo de impacto de 
vizinhança para todos os novos 
empreendimentos. 

1 11,11 1,23 

TOTAL 9 100,00 11,11 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

44. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Criação de novas ciclovias; 1 12,50 1,23 

Implantação de novas ciclovias; 1 12,50 1,23 

Implantação de ciclovias planas; 1 12,50 1,23 

Implantação de bicicletários próximos aos 
principais acessos da cidade; 

1 12,50 1,23 

Criação de lei para emplacamento e 
regularização de ciclistas que devem usar 
espelho, luzes e capacetes; 

1 12,50 1,23 

Empresas devem oferecer bicicletários e 
armários para guardar pertences; 

1 12,50 1,23 
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Implantação de novas ciclovias e 
ciclofaixas; 

1 12,50 1,23 

Criação de ciclovias interligando todos os 
bairros de Itajaí. 

1 12,50 1,23 

TOTAL 8 100,00 9,88 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

45. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Implantação de veículos menores, como vans, para 
translado até terminal, integrando com transporte 
público; 

1 6,25 1,23 

Transporte coletivo com mais qualidade, inteligente e 
integrado; 

1 6,25 1,23 

Implantação de terminais de integração entre modais, 
ex.: bicicletário e estacionamento em terminais de 
ônibus; 

1 6,25 1,23 

Implantação de veículos menores, como vans, para 
transporte em horário alternativo ao itinerário de 
ônibus; 

1 6,25 1,23 

Implantação de faixa exclusiva para ônibus; 1 6,25 1,23 

Informação de itinerário e mapa com rotas nos pontos 
de ônibus; 

1 6,25 1,23 

Melhoria nos horários de ônibus; 1 6,25 1,23 

Integração do transporte público de Itajaí com o de 
Balneário Camboriú; 

1 6,25 1,23 

Melhoria nos horários de ônibus para Cabeçudas; 1 6,25 1,23 

Pontos de ônibus mais ergonômicos e confortáveis 1 6,25 1,23 

Empresas de ônibus devem disponibilizar horários e 
rotas na íntegra; 

1 6,25 1,23 

Melhorias nos horários de ônibus para Cabeçudas; 1 6,25 1,23 

Integração tarifária do sistema de transporte coletivo; 1 6,25 1,23 

Melhorar sistema de transporte coletivo; 1 6,25 1,23 

Realocar paradas de ônibus que avançam via pública e 
criação de "bolsões" para os ônibus; 

1 6,25 1,23 

Melhoria na qualidade do transporte público. 1 6,25 1,23 

TOTAL 16 100,00 19,75 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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46. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Criação de recuo para estacionamento de caminhões 
de mudança e veículos de carga/descarga; 

1 50,00 1,23 

Restringir o exercício de carga e descarga em 
determinados horários do dia. 

1 50,00 1,23 

TOTAL 2 100,00 2,47 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

47. Transporte alternativo 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Implantação de VLT ou outro modal como 
alternativa ao uso do transporte motorizado; 

1 20,00 1,23 

Implantação de VLT ligando todas as cidades; 1 20,00 1,23 

Implantação de transporte hidroviário ligando as 
cidades; 

1 20,00 1,23 

Implantação de VLT na Rod. Osvaldo Reis, ligando 
Itajaí com Balneário Camboriú; 

1 20,00 1,23 

Implantação de transporte hidroviário ligando as 
cidades. 

1 20,00 1,23 

TOTAL 5 100,00 6,17 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Mobilidade Urbana - Itajaí 48 

48. Total das propostas do bairro fazenda, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente natural 2 2,47 

Calçadas e acessibilidade 4 4,94 

Desenvolvimento social 2 2,47 

Gestão da mobilidade urbana 1 1,23 

Infraestrutura viária 9 11,11 

Ordenamento territorial 9 11,11 

Reorganização do sistema viário 23 28,40 

Transporte alternativo 5 6,17 

Transporte Cicloviário 8 9,88 

Transporte coletivo 16 19,75 

Transporte de carga 2 2,47 

TOTAL GERAL 81 100,00 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 

 

 Realocar paradas de ônibus que avançam via pública e criação de 

"bolsões" para a ônibus; 

 

 Criação de recuo para estacionamento de caminhões de mudança e  

veículos de carga/descarga; 

 

 Criação de novo acesso para Balneário Camboriú; 

 

 Restruturação do trevo de acesso a Brusque; 

 

 Desapropriar edificações para alargamento de ruas; 

 

 Restringir a aprovação de novos empreendimentos conforme a quantidade 

de movimentação de carros e pessoas que a região permite; 

  

 Criação de elevados em pontos estratégicos da cidade, onde existe 

cruzamentos;  

 

 Implantação de veículos menores, como vans, para translado até terminal, 

integrando com transporte público; 

 

 Desenvolver potencial turístico de outros bairros;  

 

 Mais segurança para pedestres e ciclistas;  

 

 Promover meios mais eficazes de mobilidade para a população; 

 

 Criação de uma via turística nas principais praias de Itajaí, ligando lagoa do 

cassino, cabeçudas e praia brava;  
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 Revitalizar e alargar as vias de acesso a cabeçudas; 

 

 Implantação de VLT ou outro modal como alternativa ao uso do transporte 

motorizado; 

 

 Revisar plano diretor e zoneamento em conjunto com plano de mobilidade 

para diminuir necessidade de deslocamento e evitar densificar áreas que 

não suportam a demanda ex.: Cabeçudas; 

 

 Criação de novas ciclovias; 

 

 Buscar soluções de pavimentação alternativa ao asfalto pela 

impermeabilização que o mesmo causa; 

 

 Estudo de impacto para implantação de edifícios multifamiliares em áreas 

onde não suporta a demanda; 

 

 Transporte coletivo com mais qualidade, inteligente e integrado; 

 

 Impedir o adensamento em áreas carentes de infraestrutura de serviços e 

comércio; 

 

 Implantação de VLT ligando todas as cidades;  

 

 Implantação de transporte hidroviário ligando as cidades; 

 

 Rua Telemaco Pereira Liberato implantar mão única em direção a 7 de 

setembro; 

 

 Mudança do semáforo da 7 de setembro para frente do posto de gasolina; 

 

 Implantação de semáforo e travessia elevada na rua Florianópolis em frente 

a padaria Don Jean; 
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 Criação de terceira faixa na Rod. Osvaldo Reis;  

 

 Criação de binário para acesso a Cabeçudas pela Rod. Osvaldo Reis;  

 

 Implantação de VLT na Rod. Osvaldo Reis, ligando Itajaí com Balneário 

Camboriú; 

 

 Retirar estacionamento público do centro de Itajaí; 

 

 Criação de novo acesso para Balneário Camboriú;  

 

 Implantação de novas ciclovias; 

 

 Implantação de sistema inteligentes e sincronizados de semáforos; 

 

 Implantação de terminais de integração entre modais, ex: Bicicletário e 

estacionamento em terminais de ônibus;  

 

 Implantação de veículos menores, como vans, para transporte em horário 

alternativos ao itinerário de ônibus;  

 

 Implantação de faixa exclusiva para ônibus; 

 

 Restringir o exercício de carga e descarga em determinados horários do 

dia; 

 

 Informação de itinerário e mapa com rotas nos pontos de ônibus; 

  

 Implantação de calçadas padronizadas; 

 

 Melhoria nas ruas transversais a rua Delfim de Pádua Peixoto; 

 

 Construção de ponte ligando canto do morcego a praia brava;  
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 Implantação de travessias elevadas em toda a praia brava; 

 

 Proibição de estacionamento em um lado da rua Delfim de Pádua Peixoto;  

 

 Melhoria na sinalização para ciclistas e pedestres; 

 

 Melhoria nos horários de ônibus;  

 

 Melhorar iluminação pública; 

 

 Integração do transporte público de Itajaí com o de Balneário Camboriú;  

 

 Arborização na Av. Beira Mar; 

 

 Regulamentar e demarcar vaga de estacionamento em somente um lado da 

rua João Cunha; 

 

 Reurbanização da Rod Dep. Francisco Conziane e implantação de ciclovia 

interligando com orla da praia de Cabeçudas; 

 

 Construção de novo acesso Rod Osvaldo Reis para o canto norte da praia 

Brava; 

 

 Melhoria nos horários de ônibus para Cabeçudas; 

 

 Manter mão dupla na Rod. Dep. Francisco Conziane;  

 

 Manter estacionamentos na Rod. Dep. Francisco Conziane nos pontos 

possíveis em acesso da Maria Geremias;  

 

 Implantação de ciclovias planas;  
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 Implantação de bicicletários próximos aos principais acessos da cidade; 

 Pontos de ônibus mais ergonômicos e confortáveis;  

 

 Arborização nas ruas;  

 

 Fechar ruas nos finais de semanas para pratica de esportes;  

 

 Empresas de ônibus devem disponibilizar hórarios e rotas na íntegra;  

 

 Equipar sinaleiras com temporizador;  

 

 Criação de lei para emplacamento e regularização de ciclistas que devem 

usar espelho, luzes e capacetes;  

 

 Empresas devem oferecer bicicletários e armários para guardar pertences;  

 

 Manter mão dupla na Rod. Dep. Francisco Conziane;  

 

 Implantar direita livre no cruzamento da rua 11 de junho com Alameda 

Schneider;  

 

 Implantar estacionamentos ao longo da Rod. Dep. Francisco Conziane;  

 

 Melhorias nos horários de ônibus para Cabeçudas; 

 

 Integração tarifária do sistema de transporte coletivo; 

 

 Criação de elevado na rótula da rua Estafano José Vanolli e no cruzamento 

da rua Uruguai com contorno sul; 

 

 Criação de novo acesso para Balneário Camboriu;  

 

 Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas; 
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 Proibir estacionamento nas principais ruas;  

 

 Padronização de vias e calçada conforme hierarquia viária;  

 

 Proibir construção de edificações multifamiliares que gerem grandes 

impactos no fluxo viário; 

 

 Melhorar sistema de transporte coletivo;  

 

 Criação de ciclovias interligando todos os bairros de Itajaí; 

 

 Melhoria na qualidade do transporte público;  

 

 Incentivo ao deslocamento a pé; 

 

 Tornar obrigatório estudo de impacto de vizinhança para todos os novos 

empreendimentos;  

 

 Em áreas residenciais, buscar soluções alternativas a pavimentação 

asfáltica, a fim de não comprometer a permeabilidade do solo; 

 

 Planejamento e zoneamento compatível com infraestrutura do sistema 

viário;  

 

 Tornar obrigatório estudo de impacto de vizinhança para todos os novos 

empreendimentos. 
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Extrato das Propostas 

 

 Reunião no bairro Vila Operária, abgrangendo Vila Operária, Centro, 

São João, Dom Bosco, São Judas, Carvalho, Ressacada e Barra do Rio. 

 

 

49. Ambiente natural 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Usar soluções alternativas ao asfalto para 
pavimentação. 

1 100,00 2,27 

TOTAL 1 100,00 2,27 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

50. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Implantação de calçadas acessíveis; 1 20,00 2,27 

Padronizar todas as calçadas, sendo executada 
pelo poder público; 

1 20,00 2,27 

Calçadas mais acessíveis; 1 20,00 2,27 

Melhoria no passeio público; 1 20,00 2,27 

Implantar semáforos com sinalização para 
pedestres e cadeirantes. 

1 20,00 2,27 

TOTAL 5 100,00 11,36 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

51. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mudar horários de entrada e saída de empresas; 1 33,33 2,27 

Mais campanhas de conscientização do trânsito. 2 66,67 4,55 

Total 3 100,00 6,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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52. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 

bairro 

Revisão na legislação de trânsito; 1 50,00 2,27 

Copiar exemplos de mobilidade que deram certo 
no Brasil e no Mundo. 

1 50,00 2,27 

TOTAL 2 100,00 4,55 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

53. Infraestrutura viária 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Criação de novos viadutos; 1 20,00 2,27 

Implantação de viadutos onde necessário pela 
cidade; 

1 20,00 2,27 

Criação elevado na rótula da rua Vanolli e no 
contorno sul; 

1 20,00 2,27 

Implantação de semáforos sincronizados. 2 40,00 4,55 

TOTAL 5 100,00 11,36 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

54. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Criação de via portuária; 1 6,67 2,27 

Criação de novas ruas coletoras que servirão de 
"atalho"; 

1 6,67 2,27 

Separar ruas exclusivas para cada modal; 1 6,67 2,27 

Criação de saída da rua Alfredo Trompowski na rua 
Uruguai; 

1 6,67 2,27 

Criação de saída da rua Alberto Werner a rua Brusque; 1 6,67 2,27 

Abertura de via da rua Alberto Werner com a rua José 
Eugênio Muller; 

1 6,67 2,27 

Abertura da Av. Duque de Caxias com a Contorno sul; 1 6,67 2,27 

Rua Pereira Neto com saída na rua Almirante Benojo; 1 6,67 2,27 

Alargar rua Heitor Liberato; 1 6,67 2,27 

Implantação de ciclovias e corredores exclusivos de 
ônibus; 

1 6,67 2,27 

Criação de binário entre rua Indaial e rua José Pereira 
Liberato, proibindo o tráfego de caminhões, criando 
ciclovia e corredor de ônibus e alargando o passeio; 

1 6,67 2,27 
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Criação de novas saídas e restruturação dos trevos; 1 6,67 2,27 

Criação de anéis viários nas saídas da 101; 1 6,67 2,27 

Criação de corredores exclusivos de ônibus e 
integração de linhas; 

1 6,67 2,27 

Solucionar engarrafamento pontual do Bar do Bordo 
defronte para a rótula da praça da alegria. 

1 6,67 2,27 

TOTAL 15 100,00 34,09 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

55. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
bairro 

Ampliar ciclovia na rua Av. Abrahão J. Francisco, 
da rua Uruguai até o Terminal; 

1 33,33 2,27 

Implantação de bicicletas de aluguel; 1 33,33 2,27 

Criação de ciclovia no bairro São João. 1 33,33 2,27 

TOTAL 3 100,00 6,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

56. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do bairro 

Implantação de mais linhas e horários de 
transporte público; 

1 16,67 2,27 

Melhor qualidade da frota e diminuir tarifa de 
ônibus; 

1 16,67 2,27 

Criação de bicicletários nos terminais de 
transporte público urbano para integração física 
entre ônibus e bicicleta; 

1 16,67 2,27 

Criação de aplicativo para smartphones que 
informasse os horários e itinerários de transporte 
público, bem como a real situação dessas linhas e 
tarifas; 

1 16,67 2,27 

Criação de linhas troncais entre terminais nos 
horários de pico; 

1 16,67 2,27 

Melhoria na pontualidade do transporte público. 1 16,67 2,27 

TOTAL 6 100,00 13,64 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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57. TRANSPORTE ALTERNATIVO 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Implantação de VLT; 1 33,33 2,27 

Implantação de hidrovias; 1 33,33 2,27 

Utilização de ônibus elétrico ou Híbrido. 1 33,33 2,27 

TOTAL 3 100,00 6,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

58. Transporte de carga 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Proibir tráfego de caminhões no bairro São João. 1 100,00 2,27 

TOTAL 1 100,00 2,27 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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59. Total das propostas do bairro vila operária, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente natural 1 2,27 

Calçadas e acessibilidade 5 11,36 

Desenvolvimento social 3 6,82 

Gestão da mobilidade urbana 2 4,55 

Infraestrutura viária 5 11,36 

Reorganização do sistema viário 15 34,09 

Transporte alternativo 3 6,82 

Transporte Cicloviário 3 6,82 

Transporte coletivo 6 13,64 

Transporte de carga 1 2,27 

TOTAL GERAL 44 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Plano de Mobilidade Urbana - Itajaí 60 

Propostas consideradas, na íntegra 

 

 Criação de novos viadutos; 

 

 Criação de via portuária; 

 

 Implantação de VLT; 

 

 Implantação de hidrovias; 

 

 Implantação de calçadas acessíveis; 

 

 Ampliar ciclovia na rua Av. Abrahão J. Francisco, da rua Uruguai até o 

Terminal; 

 

 Utilização de ônibus elétrico ou Híbrido; 

 

 Implantação de bicicletas de aluguel; 

 

 Mudar horários de entrada e saída de empresas;  

 

 Criação de novas ruas coletoras que servirão de "atalho"Mais campanhas 

de conscientização do trânsito; 

 

 Revisão na legislação de trânsito;  

 

 Copiar exemplos de mobilidade que deram certo no Brasil e no Mundo; 

  

 Separar ruas exclusivas para cada modal;  

 

 Padronizar todas as calçadas, sendo executada pelo poder público; 
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 Criação de saída da rua Alfredo Trompowski na rua Uruguai; 

 

 Criação de saída da rua Alberto Werner a rua Brusque;  

 

 Abertura de via da rua Alberto Werner com a rua José Eugênio Muller; 

 

 Abertura da Av. Duque de Caxias com a Contorno sul;  

 

 Implantação de viadutos onde necessário pela cidade; 

 

 Rua Pereira Neto com saída na rua Almirante Benojo;  

 

 Alargar rua Heitor Liberato;  

 

 Calçadas mais acessíveis;  

 

 Implantação de mais linhas e horários de transporte público;  

 

 Melhor qualidade da frota e diminuir tarifa de ônibus;  

 

 Implantação de ciclovias e corredores exclusivos de ônibus;  

 

 Criação de binário entre rua Indaial e rua José Pereira Liberato, proibindo o 

tráfego de caminhões, criando ciclovia e corredor de ônibus e alargando o 

passeio;  

 

 Criação elevado na rótula da rua Vanolli e na contorno sul;  

 

 Implantação de semáforos sincronizados;  

 

 Criação de novas saídas e restruturação dos trevos;  

 

 Criação de anéis viários nas saídas da BR-101; 
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 Mais campanhas de conscientização do trânsito; 

 

 Criação de bicicletários nos terminais de transporte público urbano para 

integração física entre ônibus e bicicleta; 

 

 Criação de aplicativo para smartphones que informasse os horários e 

itinerários de transporte público, bem como a real situação dessas linhas e 

tarifas; 

 

 Criação de linhas troncais entre terminais nos horários de pico;  

 

 Proibir tráfego de caminhões no bairro São João; 

 

 Melhoria no passeio público;  

 

 Implantação de semáforos sincronizados;  

 

 Criação de ciclovia no bairro São João;  

 

 Melhoria na pontualidade do transporte público;  

 

 Criação de corredores exclusivos de ônibus e integração de linhas;  

 

 Usar soluções alternativas ao asfalto para pavimentação;  

 

 Solucionar engarrafamento pontual do Bar do Bordo defronte para a rótula 

da praça da alegria; 

 

 Implantar semáforos com sinalização para pedestres e cadeirantes. 
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Extrato de Propostas 

 Reunião no bairro Espinheiros, abrangendo Espinheiros, Espinheirinhos, 

Portal I e II, São Roque. 

 

 

60. Ambiente natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Preservação sim, desde que englobe meios 
de acessibilidade, não priorizando 
interações individuais. 

1 100,00 1,79 

TOTAL 1 100,00 1,79 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

61. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Acessibilidade passeios pavimentação de 
ruas; 

1 25,00 1,79 

Melhoras nas calçadas para transporte de 
pedestres, cadeirantes e etc; 

1 25,00 1,79 

Ciclovia e calçada para pedestre; 1 25,00 1,79 

Melhorias aos passeios sejam nos bairros 
ou na região central. 

1 25,00 1,79 

TOTAL 4 100,00 7,14 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

62. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Linha telefônica; 1 20,00 1,79 

Correio muito precário (correspondências); 1 20,00 1,79 

Muito importante antes de fazer calçamento, 
fazer estrutura de ligação de rede esgoto e de 
água, por que quando está pronto, acham de 
fazer abrir valas; 

1 20,00 1,79 

Posto Policial; 1 20,00 1,79 
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Aumento de população, movimento com 
grande número de condomínios, nosso bairro 
necessita de todas as melhorias que foram 
apresentadas ficaremos gratos. 

1 20,00 1,79 

TOTAL 5 100,00 8,93 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

63. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Criação do instituto de planejamento 
Urbano de Itajaí; 

2 50,00 3,57 

Criar um conselho de planejamento de 
mobilidade urbana; 

1 25,00 1,79 

Implantação CCO- Central de Controle 
Operacional. 

1 25,00 1,79 

TOTAL 4 100,00 7,14 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

64. Fiscalização do poder público 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Caminhões nessa entrada da empresa IBS. 
E os caminhões de concreto que estão 
passando por dentro do portal 2; 

1 25,00 1,79 

Tens que acabar com a “regalia de quem 
não nos ajuda”; 

1 25,00 1,79 

Atenção especial com caminhões parados 
pelas ruas; 

1 25,00 1,79 

Atenção especial nas saídas dos colégios 
carros parados. Motivo: Não tem por onde 
sair. 

1 25,00 1,79 

TOTAL 4 100,00 7,14 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Infraestrutura viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Termino da pavmentação; 1 14,29 1,79 

Iluminação pública; 1 14,29 1,79 

Diante da impossibilidade de implantação 
de “VLT” ou metrô de superfície, sugiro que 
se interceda junto ao governo federal 
(ANTT, DNIT, PRF) e a concessionaria auto 
pista litoral sul para incluir  a conclusão das 
vias marginais Norte e Sul, inclusive coma 
edificação de pontes; 

1 14,29 1,79 

Falta de calçamento e ruas calçadas estão 
todas acabadas, por motivos de caminhões 
das empresas nas laterais dos bairros. Portal 
2. Terrenos baldios com muita água parada, 
lombada físicas na BR do portal 1 e 2, nas 
escolas coletivos finais de semanas; 

1 14,29 1,79 

Restaurar nossos calçamentos o único da 
entrada do portal 2; 

1 14,29 1,79 

Melhorias no calçamento; 1 14,29 1,79 

Mais lombadas. 1 14,29 1,79 

TOTAL 7 100,00 12,50 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

65. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Duplicação da rodoviária Jorge Lacerda; 1 10,00 1,79 

Criar um novo acesso interligando o centro 
do bairro Santa Regina a BR-101 via portal 
ll; 

1 10,00 1,79 

Implantação da via Portuária; 1 10,00 1,79 

Implantação de sistemas binários em várias 
partes da cidade; 

1 10,00 1,79 

Racionalização do trânsito; 1 10,00 1,79 

Outro problema é nosso trevo de acesso a 
AV. do Reinaldo Schimithausen com a 
rodovia Jorge Lacerda pois a BR 101 é a 
rodovia que temos que cruzar afim de 
chegar na zona urbana principal de Itajaí; 

1 10,00 1,79 

E o mais importante a entrada para o Portal 
2; 

1 10,00 1,79 

Buscar saída alternativas para BR 101 - túnel 
São Roque; 

1 10,00 1,79 
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Elevado ou via adulo entre portal 1 e 2; 1 10,00 1,79 

Maior dificuldade bairro Espinheiros, fazer 
deslocamento bairro centro ou centro 
bairro. 

1 10,00 1,79 

TOTAL 10 100,00 17,86 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

66. Ordenamento territorial 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Redistribuir os centros de serviços nos 
bairros; 

1 50,00 1,79 

Preservar o sistema usando futuros 
empreendimentos e crescimentos das 
demandas nos bairros. 

1 50,00 1,79 

TOTAL 2 100,00 3,57 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

67. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Integração das ciclovias; 1 20,00 1,79 

Investimento em ciclovia; 1 20,00 1,79 

Substituir estacionamento público do centro 
da cidade por ciclovias; 

1 20,00 1,79 

Para utilização de bicicletas, melhorar é 
necessariamente ampliar o ciclo faixas; 

1 20,00 1,79 

Ciclovias. 1 20,00 1,79 

TOTAL 5 100,00 8,93 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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68. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Integração do transporte coletivo; 1 7,14 1,79 

Substituir pontos de ônibus do centro por 
mini estações; 

1 7,14 1,79 

Corredores exclusivos para os ônibus 
coletivos; 

1 7,14 1,79 

Ônibus coletivo articulado; 1 7,14 1,79 

Corredores exclusivos de ônibus; 1 7,14 1,79 

Faixa preferencial para ônibus; 1 7,14 1,79 

Ônibus sai atrasado do terminal (10 a 15 
min.), quando não está sempre quebrando; 

1 7,14 1,79 

Melhoria ampliação das linhas de transporte 
público coletivo; 

1 7,14 1,79 

Educação infantil, ônibus para as crianças de 
6 anos aos 10 anos; 

1 7,14 1,79 

Transporte coletivo qualidade mais linhas; 1 7,14 1,79 

Melhoria de transporte público; 1 7,14 1,79 

Aumento das linhas e horários; 1 7,14 1,79 

Melhor qualidade dos ônibus utilizados; 1 7,14 1,79 

Redução de vagas de estacionamento 
aumenta o uso do transporte público 
lembrando que depende da melhoria de 
transporte público. 

1 7,14 1,79 

TOTAL 14 100,00 25,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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69. Total das propostas do bairro espinheiros, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente natural 1 1,79 

Calçadas e acessibilidade 4 7,14 

Desenvolvimento social 5 8,93 

Fiscalização do poder público 4 7,14 

Gestão da mobilidade urbana 4 7,14 

Infraestrutura viária 7 12,50 

Ordenamento territorial 2 3,57 

Reorganização do sistema viário 10 17,86 

Transporte Cicloviário 5 8,93 

Transporte coletivo 14 25,00 

TOTAL GERAL 56 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 

 

 Criação do instituto de planejamento Urbano de Itajaí; 

 

 Integração do transporte coletivo; 

 

 Substituir pontos de ônibus do centro por mini estações; 

 

 Corredores exclusivos para os ônibus coletivos; 

 

 Integração das ciclovias; 

 

 Duplicação da rodoviária Jorge Lacerda; 

 

 Criar um novo acesso interligando o centro do bairro Santa Regina a BR-

101 via portal ll; 

 

 Implantação da via Portuária; 

 

 Implantação de sistemas binários em várias partes da cidade; 

 

 Acessibilidade passeios pavimentação de ruas; 

 

 Racionalização do trânsito; 

 

 Ônibus coletivo articulado; 

 

 Corredores exclusivos de ônibus; 

 

 Faixa preferencial para ônibus; 
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 Criar um instituto de planejamento urbano; 

 

 Criar um conselho de planejamento de mobilidade urbana; 

 

 Investimento em ciclovia; 

 

 Substituir estacionamento público do centro da cidade por ciclovias; 

 

 Melhoras nas calçadas para transporte de pedestres, cadeirantes e etc; 

 

 Termino da pavimentação; 

 

 Iluminação pública; 

 

 Linha telefônica; 

 

 Correio muito precário (correspondências); 

 

 Ônibus sai atrasado do terminal (10 a 15 min.), quando não está sempre 

quebrando; 

 

 Ciclovia e calçada para pedestre; 

 

 Diante da impossibilidade de implantação de “VLT” ou metrô de superfície, 

sugiro que se interceda junto ao governo federal (ANTT, DNIT, PRF) e a 

concessionaria auto pista litoral sul para incluir  a conclusão das vias marginais 

Norte e Sul, inclusive coma edificação de pontes.; 

 

 Outro problema é nosso trevo de acesso a AV. do Reinaldo Schmithausen com 

a rodovia Jorge Lacerda dois a BR 101 é a rodovia que temos que cruzar afim 

de chegar na zona urbana principal de Itajaí; 

 

 Melhoria ampliação das linhas de transporte público coletivo; 
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 Melhorias aos passeios sejam nos bairros ou na região central; 

 

 Para utilização de bicicletas, melhorar é necessariamente ampliar o ciclo faixas; 

 

 Implantação CCO- Central de Controle Operacional; 

 

 Redistribuir os centros de serviços nos bairros; 

 

 Preservar o sistema usando futuros empreendimentos e crescimentos das 

demandas nos bairros; 

 

 Preservação sim, desde que englobe meios de acessibilidade, não priorizando 

interações individuais; 

 

 Falta de calçamento e ruas calçadas estão todas acabadas, por motivos de 

caminhões das empresas nas laterais dos bairros. Portal 2. Terrenos baldios 

com muita água parada, lombada físicas na BR do portal 1 e 2, nas escolas 

coletivos finais de semanas; 

 

 Educação infantil, ônibus para as crianças de 6 anos aos 10 anos; 

 

 Muito importante antes de fazer calçamento, fazer estrutura de ligação de rede 

esgoto e de água, por que quando está pronto, acham de fazer abrir valas; 

 

 Restaurar nossos calçamentos o único da entrada do portal 2; 

 

 E o mais importante a entrada para o Portal 2; 

 

 Caminhões nessa entrada da empresa IBS. E os caminhões de concreto que 

estão passando por dentro do portal 2; 

 

 Tens que acabar com a regalia de quem não nos ajuda; 

 Buscar saída alternativas para BR-101 túnel São Raque; 
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 Elevado ou via adulo entre portal 1 e 2; 

 

 Melhorias no calçamento; 

 

 Transporte coletivo qualidade mais linhas; 

 

 Ciclovias; 

 

 Posto Policial; 

 

 Mais lombadas; 

 

 Aumento de população, movimento com grande número de condomínios, 

nosso bairro necessita de todas as melhorias que foram nos apresentando 

ficaremos gratos; 

 

 Atenção especial com caminhões parados pelas ruas; 

 

 Maior dificuldade bairro Espinheiros, fazer deslocamento bairro centro ou 

centro bairro; 

 

 Atenção especial nas saídas dos colégios carros parados. Motivo: Não tem por 

onde sair; 

 

 Melhoria de transporte público; 

 

 Aumento das linhas e horários; 

 

 Melhor qualidade dos ônibus utilizados; 

 

 Redução de vagas de estacionamento aumenta o uso do transporte público 

lembrando que depende da melhoria de transporte público. 
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Total das propostas – ITAJAÍ 

 

Tema 
Cordei

ros 
Espinhe

iros 
Faze
nda 

Itaip
ava 

Santa 
Regina 

São 
Vicente 

Vila 
operária 

Total 
Geral 

Porce
ntage

m 

Ambiente natural 5 1 2 0 0 4 1 13 3,45 % 
Calçadas e 
acessibilidade 

5 4 4 1 3 4 5 26 
6,91 % 

Des. Social 2 5 2 0 3 3 3 18 4,78 % 
Fiscalização do poder 
público 

9 4 0 2 0 1 0 16 
4,25 % 

Gestão da mobilidade 
urbana 

6 4 1 2 0 3 2 18 
4,78 % 

Infraestrutura viária 5 7 9 12 14 1 5 53 
14,09 

% 
Ordenamento 
territorial 

3 2 9 0 0 0 0 14 
3,72 % 

Reorganização do 
sistema viário 

27 10 24 0 1 4 15 81 
21,54 

% 
Sinalização 3 0 0 0 0 0 0 3 0,79 % 
Socialização do 
espaço urbano 

1 0 0 1 1 1 0 4 
1,06 % 

Transporte alternativo 10 0 4 0 0 3 3 20 5,31 % 
Transporte cicloviário 8 5 8 4 3 1 3 32 8,51 % 

Transporte coletivo 15 14 16 1 4 5 6 61 
16,22 

% 
Transporte de carga 10 0 2 0 2 1 1 16 4,25 % 
Transporte ferroviário 1 0 0 0 0 0 0 1 0,26 % 
TOTAL GERAL 110 56 81 23 31 31 44 376 100 % 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

 

 

 



Plano de Mobilidade Urbana - Itajaí 74 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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