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Apresentação  
 
A escolha por um ciclo roteiro como prática de turismo mostra-se uma oportunidade latente              
e de enorme potencial econômico. Ao usar a bicicleta como um meio de transporte para o                
turismo, o/a visitante tem a autonomia de conhecer a cidade no seu ritmo, além de aliar a                 
prática esportiva e criar laços afetivos com o espaço. Saliente-se que desde 2012 o              
Ministério do Turismo incentiva o cicloturismo como uma política de estado, oferecendo            
diretrizes e auxiliando gestores e a classe empresarial para elaborar roteiros de cicloturismo             
no Brasil. 
 

Os roteiros turísticos são itinerários organizados de visitação. Um roteiro não é            
somente uma sequência de atrativos a serem visitados. É também uma importante            
ferramenta para a leitura da realidade existente e da situação sociocultural vigente na             
localidade (TAVARES, 2002). 

De acordo com o Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade por              
Bicicletas nas Cidades, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Transporte e da           
Mobilidade Urbana de 2007, salientamos que “a inclusão da bicicleta nos deslocamentos            
urbanos deve ser abordada como elemento para a implementação do conceito de            
Mobilidade Urbana para cidades sustentáveis como forma de inclusão social, de redução e             
eliminação de agentes poluentes e melhoria da saúde da população” (BRASIL, 2007). 

O Manual de incentivo e orientação para os municípios brasileiros de circuitos de             
cicloturismo define Cicloturismo como sendo: 
 

[...] uma modalidade de viagem turística usando a bicicleta não só como            
meio de transporte, mas como uma companheira de viagem, geralmente em           
estradas secundárias e caminhos de interior. O cicloturista busca aventura,          
belezas naturais e simplicidade, mas aprecia conforto e bons serviços. O           
cicloturista vive intensamente o trajeto, relaciona-se com as pessoas do          
caminho e dá tanta ou maior importância ao percurso quanto ao destino.            
Quando praticado em área urbana, denomina-se cicloturismo urbano        
(CLUBE DO CICLOTURISMO NO BRASIL, 2006). 

 
Além de beneficiar quem já usa a bicicleta, vislumbramos um circuito de cicloturismo             

urbano em que participantes tenham a oportunidade de pedalar, parar, descansar e            
conhecer pontos turísticos, ou o que lhes for interessante e atrativo ao longo do caminho.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 
 
A bicicleta tem a capacidade de conectar distintas áreas, dialogando e criando fluxos que              
promovem a transformação social. Ela é muito mais do que um transporte, podendo garantir              
acesso a direitos básicos na cidade, além do que já salientamos como melhorar a economia               
local, a saúde da população, a preservação do meio ambiente, à inclusão social, entre              
outros vários benefícios. 
 
Os objetivos do Circuito de Cicloturismo Urbano em Blumenau são: 
 

● Trazer para Blumenau um novo público de cicloturistas que atualmente vem para as 
cidades vizinhas mas não vem para Blumenau devido a falta de roteiro; 

● Promover e fortalecer a cultura da bicicleta na cidade para a população            
blumenauense, bem como ofertar outra possibilidade de conhecer a cidade por           
quem visita Blumenau; 

● Evidenciar equipamentos de interesse turístico e ecológico relevantes, tais como          
Museu Fritz Müller, ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) Roberto Miguel           
Klein, e  promover resgate da história através de suas  construções e passagens;  

● Valorizar e criar fluxo nos pontos turísticos menos frequentados atualmente na           
cidade; 

● Criar um ciclo roteiro na região histórica e central da cidade e proximidades, onde              
ciclistas possam conhecer e se encantar por Blumenau de modo autônomo,           
usufruindo da rede de serviços e do comércio local, dos mais variados segmentos,             
ao longo do percurso, desde o alimentício ao varejo em geral; 

● Resgatar e fortalecer a cultura da bicicleta; 
● Estimular a interação e trocas culturais entre residentes e visitantes; 
● Promover turismo comprometido com a preservação ambiental; 
● Fortalecer a economia da cidade, com incentivo no comércio local e de serviços             

relacionados à bicicleta; 
● Atrair a população de cidades vizinhas, buscando outras experiências e que veem            

uma outra possibilidade de re-conhecer a cidade; 
● Encorajar o próprio blumenauense a conhecer melhor a cidade onde mora. 

 
As consequências da implementação deste roteiro para a cidade de Blumenau são: 

 
● Melhoria na infraestrutura para trânsito de bicicletas; 
● Melhorias na sinalização horizontal e vertical; 
● Aumento do número de turistas; 
● Fomentar a economia na cidade. 

 

  



Traçado do roteiro 
 

 
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RrjA_WF0p9A-xRTxfTt8wS4TSly5m78W&
ll=-26.918220702312965%2C-49.06607500000001&z=14 
 
1ª proposta de Ciclo Roteiro Turístico de Blumenau  
25 km / 200 m altimetria 
 

1. Saída da Prefeitura 
2. Rua 7 de Setembro até terminal Proeb 
3. Parque Ramiro Rüdiger 
4. Rua Antônio da Veiga (Universidade Regional de Blumenau) 
5. Museu da Água Samae 
6. Ponte de Ferro / Planetapeia 
7. Parada em bicicletaria para um café e possíveis compras ou reparos 
8. Prainha 
9. Ponte dos Arcos 
10. Museu Fritz Müller 
11. Frohsinn 
12. Museu da Cerveja / Thapyoka / Mausoléu Blumenau / Fundação           
Cultural (PARADA PARA ALMOÇO) 
13. Rua das Palmeiras / Museu da Família Colonial 
14. Igreja Luterana (túmulo de Fritz Muller) 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RrjA_WF0p9A-xRTxfTt8wS4TSly5m78W&ll=-26.918220702312965%2C-49.06607500000001&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RrjA_WF0p9A-xRTxfTt8wS4TSly5m78W&ll=-26.918220702312965%2C-49.06607500000001&z=14


16. ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) Roberto Miguel         
Klein 
16. Alameda Rio Branco 
17. Rua Hermann Hering 
18. Museu Hering e jardins de Roberto Burle Marx 
19. Vila Germânica (PARADA PARA CHOPE) 
20. Teatro Carlos Gomes 
21. Rua XV de Novembro e Avenida Beira Rio 
22. Chegada à Prefeitura 

 
 
 
 
 
 
 

  



Roteiro detalhado 
 

 
Foto: Fernanda Klein 

 
 



Beirando a prefeitura, seguirá pela calçada (lado esquerdo da foto acima) até na sinaleira,              
onde encontrará placa com indicativo para atravessar a rua. Renovar a calçada            
compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material. 
 

 
 
Do posto, seguir pela ciclofaixa até na Rua 7 de setembro: 

 

 
Melhorias a serem feitas: renovação da pintura de ciclofaixa, nivelamento e colocação de             
segregadores prismáticos, já que a ciclofaixa é estreitíssima. 
 
Para o trecho da Rua 7 de setembro até no terminal da Proeb, temos 2 sugestões de rotas: 
 
Opção 1. Criar uma ciclorrota na própria rua, destinando a pista da direita para que as                
bicicletas tenham preferência: 



 
 
Opção 2. Seguir pela calçada compartilhada: 

 
Neste trecho, criar pintura especial indicativa da ciclorrota e placas indicativas. 
Após atravessar, renovar a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e            
material em toda a extensão, inserindo placas indicativas do roteiro turístico. 
 



 
Atravessar e continuar pela rua 7 de Setembro até o Angeloni. Renovar a calçada              
compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material em toda sua extensão. 
 

 
Entrar na ciclovia da Rua Humberto de Campos. Nesses locais de mudança de direção,              
devem ser colocadas placas indicativas da ciclorrota. 
 



 
Atravessar a rua Alberto Stein para acessar o Parque Ramiro Rüdiger. Renovar a calçada              
compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material. 
 
Parque Ramiro Rüdiger 
 

 
No parque Ramiro deverá ser instalado um painel com informações da ciclorrota, além de              
uma estação para reparos rápidos de bicicletas, conforme modelo utilizado em Indaial e             
outras cidades do cicloturismo do Vale Europeu. 
 



 
Ao sair do parque, atravessar na faixa de pedestres e continuar pela Rua Alberto Stein até                
na Rua Almirante Tamandaré. Neste trecho, a pista deverá ser compartilhada entre            
automotores e bicicletas, com velocidade máxima permitida de 30 km/h, para conectar com             
a ciclofaixa da Rua Almirante Tamandaré. 
 

 
Atravessar a Rua Alm. Tamandaré e seguir pela ciclofaixa (colocar segregadores           
prismáticos) até a Praça do Estudante. 
 



 
Neste trecho, próximo à Praça do Estudante, que é muito crítico, instalar uma ciclovia com               
proteção, placas sinalizadoras e ajustar a ilha de travessia, para tornar o local mais seguro               
para famílias que estejam a pé ou de bicicleta. 
 

 
Instalar faixa elevada de pedestres e ciclistas para redução de velocidade e maior             
segurança. 
 



 
Conserto das placas da Praça do Estudante, facilitando o entendimento do simbolismo            
desse local. Sinalizar o trajeto da Ciclorrota. 
 

 
Atravessar a rua 7 de Setembro e seguir pela calçada compartilhada da rua Antônio da               
Veiga. Sinalizar a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material            
em toda sua extensão. 
 



 
Marcar com pintura e placas sinalizadoras o caminho da Ciclorrota Turística 
 

 
Travessia da passarela da Furb, que deverá finalizar com um painel que explique a              
importância da universidade para a cidade de Blumenau e também instruções para            
continuar o roteiro da Ciclorrota turística. 
 
 
 



 
Saindo da Furb, seguir pelo ciclo trecho e atravessar a rua, seguindo pela pista              
compartilhada da esquerda da Rua São Paulo. Nesse trecho, será necessário pintar na rua              
a ciclorrota e indicar com placas sinalizadoras, tanto vertical, quanto horizontal, o            
compartilhamento entre automotores e bicicletas, com velocidade máxima de 30km/h. 
ou 
Saindo da Furb entrar no ciclo trecho e atravessar a rua, seguindo pela calçada              
compartilhada da direita da Rua São Paulo. Neste trecho da calçada, será necessário             
pavimentação diferenciada em cor e material e indicar a ciclorrota com placas sinalizadoras,             
tanto vertical, quanto horizontal. 
 

 
Na calçada, será necessário pavimentação diferenciada em cor e material para identificar o             
local de passagem das bicicletas e adicionar placas sinalizadoras, tanto verticais como            
horizontais, de uso compartilhado entre pedestres e ciclistas. 



 

 
Deste trecho até a sinaleira, deverá haver melhorias na sinalização e na calçada, que está               
em péssima condição, além de criar espaço seguro para trânsito e cruzamento de bicicletas,              
pensando que haverá famílias com crianças pedalando pela ciclorrota. 
 

 
Atravessar a rua São Paulo no entroncamento com a Rua Heinrich Hosang. Continuar pelo              
lado esquerdo da rua na Rua São Paulo, visto que neste lado a calçada é mais larga e                  
proporciona maior segurança. Neste local de cruzamento, a sinalização e o cuidado na             
pintura deve ser criterioso. 
 



 
Nesta calçada, atentar para a necessidade de pavimentação diferenciada em cor e material,             
já que o uso será compartilhado entre pedestres e ciclistas e sinalizar a Ciclorrota. 
 

 
A entrada na Rua Carlos Rischbieter deverá ter sinalização da ciclorrota, além da             
pavimentação diferenciada em cor e material. 
 



 
A calçada da rua deverá receber pavimentação diferenciada em cor e material, para alertar              
os pedestres do uso compartilhado, e os desníveis marcados em vermelho na foto acima              
devem ser suavizados para permitir a descida e subida das bicicletas (principalmente            
infantis) sem solavancos. 
Ou 
Compartilhar a pista de rolamento da Rua Carlos Rieschbieter entre automotores e            
bicicletas. Sinalizar, tanto vertical como horizontalmente, esse compartilhamento, com         
velocidade máxima de 30 km/h. 
 

 
A travessia da Av. Martin Luther deverá conter sinalização clara e faixa elevada de              
pedestres e ciclistas, para proporcionar maior segurança.  
 



 
Foto: Fernanda Klein 
Substituir esses segregadores por segregadores prismáticos, de maior eficiência. 
 

 
Na rua Carlos Rischbieter, no acesso à Rua Lages, deve ser instalada sinaleira intermitente              
de alerta de cruzamento de ciclistas e pedestres, ou outro instrumento para alertar para a               
travessia. 
Ou 



Na rua Carlos Rischbieter, no acesso à Rua Lages, deve ser instalada faixa de pedestres e                
ciclistas elevada para redução da velocidade dos automotores. 
 

 
Ao entrar na rua Lages, colocar placa indicativa de “faltam 400 metros para você chegar no                
Museu da Água” e sinalizar verticalmente o uso compartilhado da via entre pedestres,             
ciclistas e automotores. 
 
 
 
 
 
. Museu da Água Samae 
 



 
Foto: Fernanda Klein 
 
Sugestão: paraciclo nos museus da Água, Fritz Muller 
Sugestão e conversa após reunião com secretário de turismo no dia 17/02/2020 com Sr              
Celso (Rota de Cicloturismo) - a iniciativa privada há de se apropriar dos espaços e               
promover a manutenção, zeladoria, sobretudo em relação a vandalismo e depredação do            
que foi instituído e conquistado pela sociedade, como por exemplo a placa de “paraciclo”              
que foi retirada do paraciclo localizado à Rua Sete de Setembro, em frente ao REX Co.  
 



 Fotos: Fernanda Klein  

 
Sr. Ricardo, do Museu da Água, apontando para o marco histórico da chegada dos 

imigrantes alemães. 
 

 
Vista panorâmica desde o Museu da Água. 



 
Voltando pela Rua Lages e descendo novamente a Rua Rischbieter até a Rua São Paulo: 
 

 
Neste trecho de travessia, executar sinalização vertical e horizontal da ciclorrota. 
 

 
Neste local, pintar o chão de vermelho e sinalizar horizontal e verticalmente para dar mais               
segurança. A calçada deverá receber pavimentação diferenciada em cor e material, para            
alertar os pedestres do uso compartilhado. 
Ou 
A pista da esquerda da Rua São Paulo será compartilhada com ciclistas, com velocidade              
máxima permitida de 30 km/h. Sinalizações vertical e horizontal necessárias. 
 
Parada na Praça Fritz Müller para ver a estátua desse cientista amigo de Charles Darwin e                
para despertar o interesse em conhecer um pouco sobre sua história. 
 



 
Após sair da Praça Fritz Müller, atravessar para o lado esquerdo da Rua São Paulo e                
continuar pela calçada. Renovar a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada          
em cor e material em toda a extensão. Deverá receber sinalização de uso compartilhado,              
incluindo também placas indicativas da ciclorrota. 
Ou 
A pista da esquerda da Rua São Paulo será compartilhada com ciclistas, com velocidade              
máxima permitida de 30 km/h. Sinalizações vertical e horizontal necessárias. 
 

 
Entrar na Rua Joaçaba, passando pela bicicletaria, na qual, se necessários, ciclistas            
poderão fazer reparos em suas bicicletas. 
 



 
Ao final da Rua Joaçaba, dever-se-á executar uma rampa com inclinação suave, conforme a              
NBR 9050/2015, que permita a subida de bicicletas e cadeirantes. 
 

 
Atravessar a Rua Martin Luther e entrar na rua Bertolino de Souza. Essa travessia de               
pedestres e ciclistas deverá ser elevada, com local de espera seguro tanto de um lado como                
do outro, com sinalização que diminua a velocidade dos veículos neste trecho. 
 

 
A Rua Bertolino de Souza deverá receber sinalização vertical e horizontal e pintura de              
trânsito compartilhado, com preferência para ciclistas, que deverão poder transitar no local            
nas duas direções com segurança. 
 



 
Ao final da rua Bertolino de Souza, adequar a faixa de pedestres e ciclistas para maior                
segurança dos usuários. Sinalizar, na Rua Bertolino de Souza, o contrafluxo permitido de             
ciclistas. Seguir para a Ponte de Ferro, que deverá receber placas indicativas da ciclorrota. 
 

 
Opção desejável: Seguir pela Rua Vitório Alcântara, compartilhada entre automotores e           
ciclistas e devidamente sinalizada, tanto vertical como horizontalmente e velocidade máxima           
permitida de 30 km/h, e continuar pela ciclovia sobre o antigo leito da estrada de ferro,                
passando pelas passarelas sobre as ruas República Argentina e Itajaí e seguindo o antigo              
leito elevado da estrada de ferro, por trás da antiga Sulfabril, em direção ao Museu Fritz                
Müller. 
 



 
Ao final da ponte de ferro, deverão ser ajustados os desníveis para proporcionar um trânsito               
de bicicleta suave, além de criar espaço seguro para a descida das bicicletas. O trânsito de                
veículos nesta subida deverá ser desacelerado. 
 

 
Criar um ciclotrecho separado por segregadores prismáticos, para proporcionar mais          
segurança. 
Ou 



Pintura vermelha da pista e sinalização vertical e horizontal para indicar que pode haver              
ciclistas descendo na contramão da via. Na Rua Rodolfo Augusto Kucker, antes da subida              
ao túnel, instalar faixa elevada de pedestres e ciclistas. 
 

 
Passar pela praça e atravessar a Avenida Brasil sob a ponte de Ferro. Nesse local deverá                
haver pintura no solo e também placas indicativas da ciclorrota. Instalar faixa elevada de              
pedestres e ciclistas. 
 

 
Visita à Planetapéia 

 



Seguindo pela Avenida Brasil, em todo o trecho até a prainha, renovar a calçada              
compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material e adequar a sinalização            
para garantir segurança de pedestres e ciclistas. Necessário também sinalizar a ciclorrota. 
 

 

 
Foto: Happy Bike 
Parada em loja e oficina mecânica de bicicletas com cafeteria. 
 
Saindo da bicicletaria, seguir pela Avenida Brasil até na prainha. 
 



 
No cruzamento da Av. Brasil com a rua República Argentina será necessário cauteloso             
planejamento para garantir a travessia com muita segurança.  
 

 
No trecho da Av. Brasil, entre a Ponte de Ferro e a Prainha, deverá haver condições de                 
trânsito EXEMPLAR de bicicletas para garantir a segurança de ciclistas e pedestres.            
Renovar a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material em            
toda a extensão. 
 



Foto:Fernanda Klein 
Prainha 

 
Após visitar a Prainha, seguir pelas ruas Porto Rico e Paraguai e prolongamento da Rua               
Chile até a Rua República Argentina. 
 



 
Sinalizar horizontal e verticalmente a ciclorrota da Prainha até a rua República Argentina,             
passando pela Rua Chile. 
 

 
Fazer a ligação da ciclovia da rua Chile com a via ciclável da rua República Argentina. Essa                 
ligação também servirá para a ciclorrota turística. Renovar a calçada compartilhada com            
pavimentação diferenciada em cor e material em toda a extensão. Instalar sinalização da             
ciclorrota e sinalizar o compartilhamento da calçada entre pedestres e ciclistas. 
 

 
Atravessar a ponte dos arcos. 
 



 
Sugestão 1: Demolir a escada e a ponta da ponte que fica no meio do nada e criar uma                   
rampa de acesso, com inclinação suave, que possibilite o trânsito de ciclistas e pedestres              
pelo meio da ponte. 
Sugestão 2: Continuar ciclovia após a Rua Vitório Alcântara, sobre o antigo leito da estrada               
de ferro; construir passarelas metálicas sobre as ruas Rep. Argentina e Itajaí, podendo esse              
antigo leito ferroviário ser utilizado como ciclovia até Itajaí. 
 

 

 
Mesma coisa do outro lado… remover a ponta de ponte e fazer uma rampa suave, que                
possibilite o trânsito de bicicletas com segurança. 
Aqui a passarela conectará a ponte com o leito elevado da antiga estrada de ferro e seguirá                 
por trás da antiga Sulfabril até as proximidades do Museu Fritz Müller. 
  



 
Nesse trecho, criar uma travessia segura para pedestres e ciclistas. 
 

 
No acesso à rua Pedro Krause, restaurar a antiga ponte da estrada de ferro para servir de                 
ciclovia, garantindo mais segurança a ciclistas, valorizando o patrimônio histórico ferroviário           
de Blumenau. 
 

 
Nessa ponte, adicionar painel que explique a importância da antiga estrada de ferro para o               
desenvolvimento da cidade. 
 



 
Continuar a ciclovia até no Museu Fritz Müller. 
Ou: 
Seguir a ciclovia sobre o antigo leito da estrada de ferro até a única parada de trem ainda                  
existente em Blumenau, para contemplação de sua Arquitetura Moderna como mais um            
elemento do patrimônio histórico ferroviário. 

 

 
Implantar faixa elevada de pedestres e ciclistas após a parada de trem, para permitir              
retorno, pelo acostamento da Rua Itajaí, até o Museu Fritz Müller. Dotar esse acostamento              



de segurança para uso por ciclistas, cadeirantes e pedestres. No perímetro urbano, salvo             
melhor juízo, não há a necessidade de acostamento. 
 

 
Estruturar melhor a travessia para o Museu Fritz Müller, para dar mais segurança para              
ciclistas. Adicionar também sinalizações vertical e horizontal da ciclorrota. 
 

Foto: Fernanda Klein 
Manter a ciclovia limpa. Realizar manutenção para eliminar imperfeições, buracos e poços            
de visita desnivelados. 
 



 

Fotos: Fernanda Klein 
Instalar paraciclo no Museu Fritz Muller. 

 



Após visita ao Museu Fritz Müller, voltar em direção ao centro histórico de Blumenau. 
 

 
Neste trecho da Rua Itajaí, pouco antes do Hospital Santo antônio, devido ao passeio              
estreito, a rua deverá ter trânsito com limite de velocidade máxima permitida para 20km/h e               
melhorias para garantir o trânsito de pedestres e ciclistas. 
 

 
Na entrada da Rua Gertrud Sierich deverá haver sinalização de rota OPCIONAL para             
visitação do mirante do morro do Aipim, alertando para subida íngreme. 
Ou 
Poderia haver uma rampa de descida da pista elevada da antiga estrada de ferro, na antiga                
Sulfabril, em direção ao Hospital Santo Antônio, evitando-se o quanto possível a circulação             
pela Rua Itajaí. 
Ou 
Melhor circular no mesmo sentido da via, pela faixa de ônibus, devidamente sinalizada para              
o compartilhamento entre ônibus e ciclistas. Aqui, nessa entrada à Rua Gertrud Sierich,             
deverá haver uma faixa de pedestres e ciclistas elevada. 
  



 
Para inclusão deste local no roteiro, o mirante, atualmente interditado, deverá           
ser reaberto ao público. 

 
Retornando à Rua Itajaí, seguir pelo passeio (ou pela faixa de ônibus) compartilhado até na               
Rua das Palmeiras. Neste trajeto, renovar a calçada compartilhada com pavimentação           
diferenciada em cor e material em toda a extensão. 
 

 
Atravessar a rua e continuar pelo passeio compartilhado até no Museu da Cerveja. Renovar              
a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada em cor e material em toda a             
extensão. 
Se a pista de ônibus for compartilhada, evitar-se-á essa travessia. 
 



 
Após visitar o Museu da Cerveja, poder-se-á atravessar a Rua 15 de Novembro, passear em               
frente à Fundação Cultural, ao Mausoléu Blumenau, ao Museu da Família Colonial e ao              
Cemitério dos Gatos de Edith Gaertner. 
 

 



 

 
Nessa Praça Hercílio Luz será importante a instalação de um estacionamento para            
bicicletas, pois possivelmente se quererá passear no centro histórico. Sugestão de instalar            
aqui outra estação para reparos rápidos de bicicletas. 
 



 
Descendo ao antigo porto fluvial, parada para fotos em outro ponto marcante da cidade, que               
poderá receber painel com fotos antigas da movimentação portuária. 
 

 
Saindo da Praça Hercílio Luz, seguir à Rua das Palmeiras. 
 

 
Inserir placas indicativas do roteiro cicloturístico. 



 
Nesse ponto será fundamental planejar bem a passagem para o outro lado da rua e nivelar                
o piso, removendo obstáculos até chegar à calçada da Igreja Luterana. Esse trecho é crítico,               
pois o acesso às calçadas não possui acessibilidade e os caminhos são muito estreitos. 
Ou 
Seguir pelo passeio (compartilhado) do lado direito e cruzar a via nas faixas de pedestres               
existentes mais adiante, junto ao supermercado Angeloni. Renovar a calçada compartilhada           
com pavimentação diferenciada em cor e material em toda a extensão. De aí, se pode subir                
de bicicleta a via à igreja. 
 

 
Especialmente nessa travessia, será necessário canalizar e nivelar a pista para que as             
bicicletas possam acessar as calçadas sem solavancos. 
Ou 
Especialmente nessa travessia, será necessário a execução de faixa elevada de pedestres            
e ciclistas, com acessibilidade adequada conforme a NBR 9050/2015. 

 
 



 

 
Após visitar à igreja Luterana, atravessar a Rua Amazonas, seguindo pela calçada até             
chegar à sinaleira. Renovar a calçada compartilhada com pavimentação diferenciada em cor            
e material em toda a extensão. 
 

 
Em frente ao Angeloni, atravessar para a Fonte Luminosa, onde deverá haver painel com              
informações sobre o local e placas indicativas da ciclorrota. Sugestão de instalar aqui outra              
estação para reparos rápidos de bicicletas. 
 



 
Atravessar a rua em direção ao terminal da Fonte. Deverá haver pintura no solo e placas                
indicativas do roteiro cicloturístico. Renovar a calçada compartilhada com pavimentação          
diferenciada em cor e material. 
 

 

Foto: Fernanda Klein  



 

 
Entrar na Rua Maravilha até a Área de Relevante Interesse Ecológico Roberto Miguel Klein,              
que deverá ser aberta à visitação e conter painel explicativo, além de informações da              
ciclorrota. 
 

 
Fotos: Fernanda Klein 



 
 

 
Área de Relevante interesse Ecológico Roberto Miguel Klein, que pertenceu a Emil            
Odebrecht. 
 

 
Seguir pela calçada compartilhada, que deverá ser renovada com pavimentação          
diferenciada em cor e material em toda a extensão. 
 

 



A travessia da rua para acessar a rua Manaus deverá receber faixa elevada para pedestres               
e ciclistas e sinalização adequada para proporcionar maior segurança, além de placas            
indicativas da ciclorrota. 
 

 
No final da Rua Manaus, instalar placa indicativa da ciclorrota. 

Foto: Fernanda Klein 



As entradas e saídas desta ponte devem ser alteradas, para possibilitar o acesso de              
bicicletas com mais facilidade, pois atualmente não se consegue acessar a ponte sem             
descer da bicicleta. 
Essas barreiras foram instaladas para evitar o uso por motociclistas. Sugestão: eliminar uma             
das barreiras e afastar os obstáculos o suficiente para que se possa passar em bicicleta               
sem desmontar, mas insuficiente para se passar com motocicletas. 
 

 
Saindo da Rua Gustav Hacklaender, entrar na ciclovia da Alameda Rio Branco sentido             
centro 
 

 
Em frente à academia Master, entrar na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz, que deverá ser              
convertida numa “ciclorrota” ou seja, uma via compartilhada por carros e bicicletas, com             
velocidade máxima permitida de 20 km/h. 
 

 
A travessia da Rua Nereu Ramos deverá ser devidamente sinalizada para garantir maior             
segurança. A continuação da rua Rodolfo Ferraz deverá continuar sendo uma ciclorrota,            
com preferência de trânsito para bicicletas e velocidade máxima permitida de 20 km/h.  
 



 
O trecho de calçada compartilhada na rua Marechal Floriano Peixoto deverá receber pintura             
vermelha e sinalização da ciclorrota turística. 
Ou 
A partir do final da rua Rodolfo Ferraz, a Rua Floriano Peixoto terá a pista da direita                 
compartilhada com bicicletas, com velocidade máxima permitida de 30 km/h, até a entrada             
da Rua Hermann Hering. Deverá haver sinalização vertical e horizontal adequadas para            
total segurança de ciclistas. 
 

 
Toda a Rua Hermann Hering poderá ser estudada, para possível conversão em ciclorrota,             
visto que as calçadas são muito estreitas e não oferecem segurança para trânsito de              
bicicletas. O ideal seria o uso compartilhado entre ciclistas e automobilistas, com velocidade             
máxima permitida de 30 km/h. Deverá haver sinalização vertical e horizontal adequadas            
para total segurança e preferência de ciclistas. 
 

 



 
Lembramos que independentemente da ciclorrota, existe nesse bairro uma das maiores           
indústrias de Blumenau, a Cia. Hering, que possui muitos trabalhadores que se deslocam             
para o trabalho de bicicleta. 
 

 



 
Museu Hering. 
 

 
Fotos: Fernanda Klein 



Foto: João Francisco Noll 
Detalhe dos jardins de cobertura da Cia. Hering, de autoria do paisagista modernista             
Roberto Burle Marx. Outro patrimônio histórico de Blumenau. 
 
19. Vila Germânica (PARADA PARA CHOPE) 
 

 
Na subida do morro da Hering, será necessário revisar toda a via para garantir segurança               
para trânsito de bicicletas. 
Ou 
Na subida do morro da Cia. Hering, toda a rua Bruno Hering deverá ser compartilhada entre                
automotores e ciclistas, em ambas as vias, com a devida e necessária sinalização, tanto              
vertical como horizontal, para garantir a preferência e a segurança de ciclistas. 
 



 

 
Na descida do morro, precisar-se-á instalar placas indicativas de uso compartilhado da via             
por carros e bicicletas, sendo a preferência das bicicletas. 
 

 



 
Neste trecho, a fim de evitar os carros, recomendamos que a ciclorrota desça a rua Johanna                
Hering até chegar à rua João Pessoa. Nesta virada, deverá haver placas indicativas bem              
grandes para evitar que os turistas sigam pela Rua Bruno Hering. 
 

 
Atravessar a Rua João Pessoa e entrar na rua Otto Laux, que deverá receber placas               
sinalizadoras de uso compartilhado por carros e bicicletas e ter sua velocidade máxima             
permitida de 30 km/h. 
Atentar para a necessidade de compartilhamento entre pedestres e ciclistas do passeio da             
Rua João Pessoa. Nesse trecho deverá haver pavimentação diferenciada em cor e material. 
 

 
Seguir pela rua Humberto de Campos até a Vila Germânica. 
 



 
Dentro da Vila Germânica, criar estacionamentos seguros para bicicletas (bicicletário), para           
que ciclistas possam parar e se alimentar. É importante a instalação de um bicicletário que               
suporte grande número de bicicletas. 
 

Foto: Fernanda Klein 

 
Planejar maneira segura de atravessar a rua Alberto Stein e chegar à ciclofaixa da Rua João                
Pessoa. 
 



 
Aqui deverá haver intensa sinalização, com redução de velocidade de carros, principalmente            
na conversão da Rua João Pessoa para a Alberto Stein, local crítico para acontecer              
acidentes. 
 

 
Este trecho final da Rua João Pessoa deverá ter pintura vermelha no chão e mais               
sinalização de uso compartilhado por pedestres e ciclistas, com pavimentação diferenciada           
em cor e material. 
No semáforo, ciclistas usarão a faixa de pedestres e ciclistas, devidamente sinalizada, e             
seguirão pelo passeio compartilhado da Rua 7 de Setembro, que deverá ter pavimentação             
diferenciada em cor e material. 
 

Seguindo pela rua 7 de setembro, todo o caminho deve ser revisado, especialmente esta              



travessia da rua São José, que não oferece segurança para bicicletas e pedestres e deve               
receber sinalização especial para os automobilistas de todas as direções saberem que ali             
passa a ciclorrota e que poderá haver ciclistas desatentos atravessando a rua. 
Sugestão: faixa elevada de pedestres e ciclofaixa  na Rua São José. 
 

 
Ao chegar em frente ao hotel Himmelblau, será feita a travessia, por faixa de pedestres e                
ciclofaixa elevada, para o outro lado da via, seguindo pelo passeio compartilhado da rua 7               
de Setembro até na esquina da Caixa Econômica Federal. Este trecho deverá deverá ter              
pavimentação diferenciada em cor e material  e sinalização de compartilhamento. 
 

 
Entrando na rua Presidente Kennedy, providenciar adequações da via para torná-la           
compartilhada entre automotores e ciclistas, com sinalização de compartilhamento e          
velocidade máxima de 30 km/h. 
 



 
Passagem pelo Teatro Carlos Gomes, que deverá conter painel explicativo do local e             
também placas indicativas da ciclorrota. 
 

 
Foto: Mais Bicicletas 
* Rua XV, antes ou depois de passar pelo Teatro! 
Visitar a igreja São Paulo Apóstolo, a primeira manifestação da Arquitetura Moderna em             
Blumenau (1953), projeto do arquiteto alemão Gottfried Böhm.  
 
 



 
Saindo do Teatro Carlos Gomes, passear um pouco pela rua XV de Novembro ou seguir em                
direção à Avenida Beira Rio. Nesse local, como pode ser confuso para os visitantes, a               
sinalização da ciclorrota deverá estar bem presente e clara, com pinturas no solo inclusive. 
Ou: 
Saindo do Teatro Carlos Gomes, passear um pouco pela rua XV de Novembro (se a via                
estiver aberta para pedestres, ciclistas e demais usuários não motorizados), ou seguir por             
ela até a Prefeitura Municipal de Blumenau. 
Toda a Rua XV de Novembro e a Rua Padre Roberto Landell de Moura deverão ter uso                 
compartilhado entre automotores e ciclistas, com a respectiva e necessária sinalização de            
compartilhamento e velocidade máxima permitida de 30 km/h. 
 
 

 
Chegando no último trecho do ciclo roteiro, o ciclista encontrará o Rio Itajaí Açú e seguirá                
pela Av. Beira Rio até a prefeitura, onde termina a ciclo roteiro. 
 
 
 
  



 
 

Oportunidade  
 
De acordo com reunião realizada pela Associação Blumenauense Pró-Ciclovias em          
dezembro de 2019 junto à algumas empresas de turismo que atualmente exploram o             
cicloturismo no Vale Europeu, manifestou-se a intenção de oferecer uma opção de ciclo             
roteiro em Blumenau, pois estas afirmam existir uma demanda reprimida de pessoas que já              
fizeram o Circuito Vale Europeu e que gostariam de voltar para a nossa região e pedalar por                 
lugares diferentes.  
 
Este roteiro principal central de Blumenau tem potencial para atrair famílias inteiras, não             
somente de ciclistas experientes, mas de ciclistas iniciantes. Além da rota principal,            
Blumenau oferece inúmeras rotas avançadas para quem gosta de pedalar distâncias           
maiores. Ao fomentar o cicloturismo na nossa cidade, mantemos o turista por mais dias na               
cidade, aumentando a taxa de ocupação dos nossos hotéis e desenvolvendo a economia             
local. 
 
 
 

Considerações Finais 
 
O projeto proposto apresenta possibilidades para a realização de um roteiro ciclístico na             
cidade de Blumenau, valorizando os atrativos histórico-culturais e paisagísticos da cidade, 
além de atrair turistas e fazer com que eles voltem, proporcionando qualidade de vida para o                
morador local.  
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