
 

 

DIVULGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA N° 003/2018 

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do 

Itajaí – AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Novo Protocolo de Intenções e no Regimento Interno da AGIR, tornar 

pública as contribuições da Consulta Pública n° 003/2018, tendo como objetivo a análise e avaliação da aplicabilidade das propostas 

apresentadas no Relatório n° 001/2018, que é parte interagente da Nota Técnica nº 001/2018, que direciona para a Revisão Tarifária 

Extraordinária – RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, cujo objeto é a prestação dos serviços de transporte público coletivo 

no município de Blumenau.  

 

Nome 

Completo 
Entidade Sugestão/Contribuição Objeto 

Cauê Ademir 

Ramos 
- 

•Diversas cidades estão fazendo renovação de frota, com a mesma faixa de tarifa da maioria das 

cidades, e os ônibus estão vindo mais equipados, e uma sugestão, que deveria estar na licitação 

obrigatoriamente, seria o ar-condicionado nos ônibus, devido a alta temperatura no verão e demais 

estações do ano aumentando o desconforto de viagens, principalmente longas; 

 •Outra sugestão seria uma plotagem mais colorida nos ônibus, vendo que cinza demonstra que é uma 

empresa que não se importa com o visual da cidade, uma plotagem por cima do prata, com imagens de 

pontos turisticos de Blumenau e cores diferenciando as linhas como troncais, alimentadores, interbairros 

e "intermunicipais" e etc seria uma ótima e necessária sugestão, a cidade jardim colorida, não pode virar 

a cidade jardim de pedra, como vemos em São Paulo; 

 •Piso Baixo principalmente em troncais, seria só uma sugestão a mais, talvez não tão necessária, mas 

bem útil também; 

 •O desconforto diminiu também, com ônibus mais simplificados, fracos, e menores, tanto nos troncais, 

que deveriam ter articulados pois os 15 metros não suportam a demanda, fazendo os passageiros se 

desinteressar a andar no coletivo, quanto nos alimentadores em horário de pico, onde colocaram ônibus 

midi (micrão), vendo que não há mais espaço para entrar, fazendo o passageiro esperar 30min. pelo 

FROTA 



 

 

próximo ônibus. 

 

 Espero que a Agir, venha a atender nossas sugestões, de usuários que sabem que Blumenau, que já 

foi referência no transporte coletivo, e para um projeto Bnu 2050, estamos não no caminho errado, mas 

no caminho mais difícil para evoluir. 

 Obrigado. 

Ivan Day - 

- Disponibilizar wifi nas estações de embarque.  

- Disponibilizar toten de consulta digital aos horários de ônibus. 

- Realizar a alteração do prestador de serviço de wifi para maior capacidade de alcance e fluxo de 

dados que comporte o deslocamento da frota. 

- Verificar ônibus com problemas de disponibilização do serviço de wifi. 

- Oferecer serviço de compra de passagem antecipada de embarque nas estações. 

- Realizar estudo de fluxo de usuários e disponibilizar eletronicamente a quantidade de usuários por 

linhas, indicando os de maior fluxo e de menor fluxo.  

- Medir quantitativamente o número de usuários por ônibus/linha (embarque ao longo da linha/embarque 

no terminal) a fim de perceber se a capacidade máxima está sendo respeitada. 

- Realizar manutenção do número da frota/adequação a fim de possibilitar maior quantidade de horários 

de ônibus nas linhas onde há pico de usuários. nos embarques ao longo da linha e no embarque no 

terminal. 

- Realizar estudo de impacto financeiro para que possa haver disponibilidade de recursos para troca de 

alguns ônibus para maior frota de micro ônibus para circular finais de semana onde o número de 

usuários é baixo ou nulo. 

- Fazer pesquisa de viabilidade financeira e impacto financeiro para que linhas de baixa ou nula procura 

sejam operacionalizados apenas por motoristas, excluindo cobradores nestes casos. 

- Otimizar as estações de embarque do centro para que voltem a operar apenas para coleta de usuários 

pelas portas traseiras.  

- Inserir equipamento de GPS na frota a fim de monitorar seus deslocamentos durante o trajeto de 

partida e chegada do ônibus ao terminal. 

FROTA, 

OPERAÇÃO, 

ASPECTOS 

JURÍDICOS, 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 



 

 

- Inserir na linha CIDADÃO III mais horários de ônibus fazendo adaptação/unificação de outras linhas 

que fazem praticamente o mesmo trajeto, para disponibilizar mais horários a linha CIDADAO III. 

- Aumentar a capacidade de fluxo de dados do wifi dos terminais de ônibus. 

- Fechar/Isolar as estacões dos terminais com material que proteja e abrigue os usuários de ações 

climáticas como ventos e chuva, onde a metade inferior da altura seja de vidro e a outra metade 

superior seja de material que possibilite a troca de ar de dentro com o ar de fora, possibilitando a 

ventilação. 

- Inverter a disposição dos assentos dos ônibus igualando estes aos assentos de metro, que são 

laterais, possibilitando maior número de usuários no mesmo espaço. 

- Disponibilizar aparelho que indique o número de pessoas que estão embarcadas durante o percurso 

da linha a cada embarque/desembarque. 

- Ampliar o numero de quiosques nos terminais, disponibilizando serviços de alimentação como 

padaria/lotérica/minimercado, incluir miniquiosques nas estacoes de embarque. 

- Realizar estudo de impacto de novas linhas para os terminais que estão sendo construídos e 

disponibilizar eletronicamente. 

- Realizar estudo no número de linhas e horários que saem do terminal aterro sentido (itoupava central, 

vila itoupava, margem esquerda, alvorada) a fim de saltear estes horários (colocar em entremeios), pois 

eles todos saem praticamente no mesmo horário e tem praticamente o mesmo sentido. Esta alteração é 

necessária para que o usuário não necessite esperar muito tempo  pelo próximo horário ou outra linha. 

Fabiana 

Fernandes 
- 

- Proibição e fiscalização por parte dos funcionários aos fumantes nos terminais. Quando questionamos 

os fiscais, dizem que temos que reportar à Vigilância Sanitária, que, por sua vez, é de difícil contato. Há 

muitas pessoas com problemas respiratórios e crianças que tem que suportar o vício alheio. E os 

fumantes se sentem à vontade, tanto que há lixeiras apropriadas para fumódromos em todos os 

terminais. Não adianta fumar fora do cercado, pois a fumaça não "respeita" muros. 

- Consultar os horários no site da Blumob estão muito bons, ao contrário do Moovit, que não é intuitivo. 

- Poderiam limpar melhor e com mais frequência a parte interna. 

- Colocar mais bancos nos terminais. 

- Não permitir que os usuários viagem nas escadas. Isso é recorrente e se sabe que é perigoso, 

OPERAÇÃO 



 

 

inadequado, indigno e humilhante. Afinal, todos pagam passagem para ter uma viagem normal. 

- Quanto à engenharia do ônibus: evitar de colocar a alavanca de saída de emergência que trava a 

janela, pois pregaram em cima do puxador da janela que deveria abrir. Os engenheiros também 

deveriam pensar em uma solução para dias de chuva, quando as pessoas fecham todas as janelas, cria 

um ambiente propício para transmissão de doenças presentes em nossos hospitais (H1N1, Miningite, 

Tuberculose etc.), além do cheiro insuportável de um tempo úmido. Já existem soluções em outros 

países. 

- Enfim, quem não usa, não sabe do que é necessário. Acho que deveriam ouvir mais os funcionários, 

pois eles sabem melhor das necessidades; e usuários coerentes, daqueles que não pensam que wi-fi é 

vital para o transporte público, pois há muitas prioridades antes dessa. 

Deise 

Amorim 

- 

REATIVAR as estações de pré embarque da rua 7 de Setembro e Av. Castelo Branco. Vários pontos de 

ônibus foram desativados por causa destas estações que visavam agilizar o embarque dos passageiros 

e levá-los com mais rapidez de um terminal a outro, portanto, de nada adianta faixa exclusiva se o 

centro da cidade é  infestada de sinaleiras e os ônibus ficam "horas" parados nos pontos para entrada 

de todos os usuários; 

PERMISSÃO para o ônibus da Linha Bela Vista circular em Gaspar; 

SEPARAR linha 505( Engenheiro Odebrecht e Itapui) e disponibilizar mais horários tanto de manhã 

como a tarde assim com nos fins de semana, especialmente para rua Itapui; 

REBAIXAR as barras de ferros do meio fixadas no teto dos ônibus.Tenho leve deficiente física,  1,62 e 

enorme dificuldade de me locomover em ônibus em movimento quando passo na catraca. Não alcanço 

a barra do meio, e nem tenho como me segurar nas verticais quando os ônibus estão lotados 

principalmente por causa dos passageiros que permanecem nas portas e naquele espaço destinado a 

cadeirantes; 

 

Att 

Deise 

OPERAÇÃO 



 

 

Gustavo 

Heredia 
- 

A linha troncal 31 de manha nao eh suficiente. Precisa de mais unidades porque tem muitas pessoas 

indo pro centro. 
OPERAÇÃO 

Joao Marcos 

Oliveira Do 

Nascimento 

- 

A pintura dos onibus de Blumenau É A PIOR do Estado e além de deixar a cidade com aspecto feio e 

de cidade abandonada, deixa os onibus novos com aspecto de velhos. Convém ALTERAR a pintura 

para padrões coloridos combinados com a cor branca (que facilita a identificação noturna e reduz o 

número de acidentes). As faixas coloridas poderiam ter identidade com relação ao tipo da linha operada 

tal como era feito entre 1993 e 2012. O modelo de pintura mais agradável sem dúvida foi na época do 

ex-prefeito Renato Viana na qual a cor branca era combinada com vermelho, verde ou azul dependendo 

do tipo da linha: TRONCAL, INTERBAIRROS ou ALIMENTADORA. Os novos padrões poderiam ser 

aproveitados até mesmo em cima da atual pintura cinza. Assim, os onibus de cor cinza com faixas 

verdes poderiam ser os ALIMENTADORES, cinza com faixa amarela ou laranja, os TRONCAIS, cinza 

com faixas azuis para os onibus de linha INTERBAIRROS e as LINHAS DIRETAS e SEMI DIRETAS 

que futuramente poderiam ser criadas levariam uma outra pintura combinando as cores VERDE e 

AMARELA ou VERDE e LARANJA que no caso seriam no exemplo as cores dos troncais e dos 

alimentadores. UMA COISA É CERTA: com novos e bonitos pontos de onibus de ferro e vidro, 

BLUMENAU precisaria ter cores de onibus mais agradáveis para deixar a cidade bonita. Mirem-se no 

exemplo positivo vindo da cidade de Guarulhos, Ponta Grossa e Aracaju. 

FROTA 

Marcio Jose 

Schmitt 
- adicionar mais horarios na linha 10  aumentar numeros de onibus OPERAÇÃO 

Dionei 

Preilipper 
- Ar Condicionado FROTA 

Diego Starke - Ar condicionado FROTA 

Anthony 

Renan Freitas 
- 

Ar condicionado nos ônibus não vai ter mesmo? Todo mundo falando só nisso na primeira audiência e o 

contrato veio sem, agora em mais uma audiência esse item vai ficar de fora? Onibus barulhentos e 

quentes não vão atrair mais passageiros, sinto lhes informar :) 

FROTA 

Felipe 

Rotermel 
- 

Ar-condicionado por favor. Podem até tirar o wi-fi, mas o verão de Blumenau não pode ficar sem ar-

condicionado. 
FROTA 



 

 

Wendersoni 

Bini 
- 

Blumenau merecer ter articulados, ativar as estações de pré embarque e ter sua grade de linhas e 

horários aumentada. Principalmente em horários de pico e no sábado até as 13h. 

FROTA, 

OPERAÇÃO, 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 

Paulo 

Roberto Rosa 
- 

Colocação de ar-condicionado em todos os ônibus da frota, vide temperatura média anual da cidade 

estar acima dos 20 graus (20,3°), e temperatura máxima entre Outubro e Abril estar acima dos 25°, 

beirando os 30°, com picos de 40°. 

Fonte: https://pt.climate-data.org/location/4784/ 

FROTA 

Fernanda 

Samara Dias 

Vaz 

- 

Consta no estatuto da criança e do adolescente que toda criança e/ou adolescente têm o direito à 

educação, e com a tarifa atual do transporte público, um estudante que precisa ir e voltar , sem o meio 

passe, gasta 30% de um salário mínimo. Sugiro que adotem a mesma medida que fora estabelecida 

pela prefeitura de São Paulo, onde todos os estudantes da rede pública não pagam seu transporte e os 

estudantes da rede privada pagam meio passe. 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 

Christian 

Rogério 

Câmara De 

Abreu 

- 

Da outra vez foi feito uma consulta pública sobre ônibus e para mim não foi levada em conta as 

sugestões, pois conversei com vários e todos (da população que usa ônibus) tinham opinião similar 

como a minha, e o que foi feito, a meu ver, foi o que Blumob/PMB quis fazer de forma individual, 

ignorando totalmente a consulta pública. Sugestão: usar realmente esta consulta pública, desta vez, ao 

invés de fazer a consulta como forma de aparecer para população, fingindo que a ouve; ar-condicionado 

nos ônibus; dois bancos dos dois lados do corredor; mais horários de ônibus; trazer de volta os ônibus 

sanfona grandes para troncais vitais; parar de oferecer Internet nos ônibus - vejo como um custo 

desnecessário, há 4G hoje e não é o foco do transporte público (o que se tem é ruim, para que o 

supérfluo?);  em futuras aquisições de ônibus ver outro modelo de veículo, este é muito pequeno e na 

última poltrona à esquerda há o escapamento, que esquenta muito; futuros ônibus não precisam ter 

entrada USB para carga de celular - gasto supérfluo, fora do escopo principal; reduzir custo da 

passagem; cobrar passagem integral de idoso, estudante, trabalhador, todos; interessante, mas não 

essencial, cinto de segurança nos bancos. Obrigado! 

FROTA, 

OPERAÇÃO, 

ASPECTOS 

JURÍDICOS, 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 



 

 

Beatriz 

Maueler 
- 

Deveria ter aumento da frota de ônibus, pois tem alguns lugares que temos que esperar mais de meia 

hora, como 32, 310 e 902. 
FROTA 

Taynara 

Schemes 

Macedo 

- Diminuição do valor da passagem 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 

Ana Paula 

Glanert 
- 

Em horários de pico deveriam haver linhas fazendo somente terminal Proeb para terminal Fonte (não 

sei se ao contrário tbm se faz necessário, pois não utilizo). Motivo: ao chegar dos bairros no terminal 

Proeb em horário de pico e querer ir para o centro é um exercício de paciência... os ônibus 12, 30, 31 e 

32 que fazem esse trajeto, já chegam super lotados dos bairros, poucas pessoas descem e há muitas, 

muuuitas pessoas para embarcar....  

OU 

Voltar a linha 704 (que utilizo) fazendo trajeto bairro/fonte (vice e versa), como era antes da Blumob. 

Com a parada no terminal Proeb, leva-se o dobro de tempo para se locomover até o centro. E não estou 

exagerando, é exatamente o DOBRO do tempo que levo para chegar ao trabalho. 

OPERAÇÃO 

Helena Maria 

Baumgart 
- 

Em primeiro lugar mudanças dos horários d terminal Garcia.pessimo.como querem q usuário volte a 

usar tirando horários de ônibus e alternando mesmo q seja 10 e eu posso falar porque uso todos os dias 

e vejo qdo chega no terminal atrazado atrasado e muito cheio. Outra coisa porque a linha 2 de setembro 

tem tantos horários e faz um trajeto até n Fonte enquanto q o Garcia da volta toda .de Aterro até outro 

terminal d Glória. Tá n hora de colocar mais horários pro Garcia.sabado fiquei duas horas sentada n 

terminal  d aterro esperando um on ibus.outra coisa pedi para os ônibus q passam pela rua 7 de 

setembro em direção terminal d velha parem direito nos pontos.outra coisa absurda eles não encostam 

direito m ponto e aí como fica pra descer.não  importa se é velho ou Novo. Somos seres humanos. Tá 

faltando um pouco de respeito a à população d Blumenau e posso dizer tudo isso porque trabalho todo 

dia em um lugar diferente e uso vários ônibus. Agradeço se puderem fazer algo pra mudar 

.principalmente mais horários d ônibus. Porque a empresa só quer ter lucro socando todo povo dentro 

desses ônibus. Se melhorar Concerteza o povo vai usar mais. 

Mudar horarios 

Everton Seiei 

Arakaki 
- 

Em são paulo todos os onibus tem identificação da linha na parte traseira, sem esculhanbação com 

dinheiro publico, uma placa mesmo, apenas com o numero da linha. Aqui, se você chega no ponto e um 

Identificação do 

número da linha 



 

 

onibus passou, você não sabe qual onibus é que passou. Uma pequena coisa mas que faz toda a 

diferença. 

na parte traseira 

do onibus. 

Ana Carolina 

Ueno Otto 
- 

Em uma ação no começo do ano, foram excluídas algumas rotas de ônibus, incluindo a linha 706, que 

era circular e ligava o terminal da Fortaleza e da Proeb. Com isso, muitas pessoas que trabalham e 

estudam na região da Proeb ou centro ficam com menos opções de rotas.  

Os ônibus que saem da Proeb até a Fortaleza são a Linha São João, que serve mais as pessoas que 

precisam parar durante o trajeto, devido ao seu percurso, A Linha Rodoviária e a Linha 25 de Julho.  

O que acontece é que as linhas mais diretas e mais utilizadas- 25 de julho e rodoviária- não foram 

ampliadas com a retirada da Linha 706. O que causa ônibus muito lotados e muitas vezes com atrasos 

nos horários de pico. 

Falo por experiência quando digo que muitas crianças utilizavam a linha 706 para ir até os colégios 

Machado de Assis e João Widemann.  

Peço que se ampliem as linha que vão até a fortaleza, ou que no mínimo se mudem os horários, já que 

muitas vezes essas duas linhas saem no mesmo horário, não ajudando na logística dos usuários. 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Andreas 

Ennulat 
- 

Estive na Alemanha, e achei excelente que cada estação tem um nome, e no interior do ônibus um 

painel luminoso anunciando sempre o nome da próxima estação, intercalando a relação do nome das 

próximas estações. 

OPERAÇÃO 

Anderson 

Gartner 
- 

Gostaria de sugerir para a cidade utilizar novamente as estações de embarques com pré check-in, pois 

isto agiliza e muito o tempo. 
OPERAÇÃO 

Giovana 

Marcellino 
- 

Hoje a linha 902 - Loteamento Primavera atende a vários locais, Loteamento Imigrantes, Loteamento 

Larissa, Igreja Santo Agostinho, Rigesa com o volume de passageiros precisamos de mais linhas para 

esta localidade. 

OPERAÇÃO 

Bruna 

Heloisa Da 

Silva 

- 

Implantar a ligação com os pontos do centro, para que os passageiros não precisem pagar mais uma 

passagem. Isto atrairia mais os usuários, pois além de não precisar pagar mais uma passagem, tornaria 

o transporte mais rápido para os usuários, que não precisariam ir até os terminais pra fazer as 

conexões, além de diminuir a lotação dos ônibus. 

OPERAÇÃO 

Marlene 

Satiro 
- Incluir representação do publico usuário do sistema e dos trabalhadores do sistema OPERAÇÃO 



 

 

Raul Krieser - 

Linha 603, Tribess. Fazer estudos para nos horários alterar horários que são de 20 em 20 minutos 

passar para 30 em 30 minutos e nos horários de pico passar de 15 em 15 minutos para 20 em 20 

minutos. 

Linha 601, Fortaleza. Fazer estudos para aglutinar as diversas linhas, pois hoje existe um número muito 

grande, saindo em horários muito próximos para a maior parte do trajeto. 

Muitas linhas poderiam funcionar sem o cobrador, porém é sabido que em caso de retirada deste o 

Sindicato de imediato irá chamar paralizações e até greve. 

OPERAÇÃO 

Eliane 

Weitgenant 
- 

linha 709 - Boa Vista em horários de pico (matutino/vespertino) deixarem de ser em micro onibus. Não 

há espaço para usuários entrarem/corredor, oque ocasiona atraso do itinerário. Retorno aos horários de 

sabado iguais aos da semana (em especial nos horários de pico - matutino e vespertino) 

Retorno da integração fora das estações 

Retorno das 4 estações. 

Lembro que o preço da passagem antes da Piracicabana assumir contrato emergencial e o atual 

Blumob, nós tínhamos incluso no preço da passagem as integrações/estações 

FROTA 

Eduarda 

Prawucki 
- 

Mais linhas no período de 20h às 21h30 nas linhas Margem Esquerda, Vila Itoupava e demais que vão 

para Itoupava Central. 
FROTA 

Marcelo Luiz 

Do Carmo 
- 

Melhoras nos horários de ônibus, pagar 4,05 pra não haver melhoras é uma vergonha pra essa cidade. 

Preço absurdo para não ter nem o conforto de andar tranqüilo dentro de um ônibus sem se sentir uma 

sardinha. 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Mariane 

Schug 
- 

Nas férias não reduzir tantos os horários de ônibus, para a linha 122 pois já é horrível de ônibus nas 

férias fica pior ainda a gente que trabalha 
FROTA 

Andreia De 

Souza 
- 

no centro de blumenau acrescentar mais paradas de onibus e que os intermunicipais possam para em 

todos os pontos; 

a linha 300 nos sabados passa na Rua Bahia a cada 2 horas apenas, mais que necessarios acrescentar 

mais horarios 

Pontos de 

onibus 

Alexandre 

Cavilha 
- 

O transporte está razoável no meu ponto de vista nos horários de pico deveria sair 2 ônibus em horários 

alternados na linha 10 e 12 
FROTA 



 

 

Arlete 

Antônia 

Josefovicz 

Faense 

- 

Ônibus articulados, ônibus com motores traseiros e suspensão a ar para as linhas troncais, ônibus 

automáticos, ônibus com piso baixo(facilita a entrada e saída de cadeirantes e idosos), ar condicionado, 

novas linhas(ex. saída do Terminal do Aterro para o Terminal da Proeb via rua São Paulo, uma linha 

que saísse do Terminal do aterro com destino Terminal da Velha via ponte do Badenfurt), estações pré 

embarque como eram antes(facilitava no embarque e desembarque de passageiros em segundos). 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Danielle Maia - ônibus para rua Bahia na Escola Agrícola 

Moro na Rua 

D.Emma e pego 

onibus na 

Escola Agricola, 

preciso de 

ônibus que 

passe na rua 

Bahia perto de 

Indaial 

Ana Paula 

Seibel 
- 

Organização de filas nos embarques nos terminais, principalmente nos troncais. O empurra - empurra, 

falta de respeito e muvuca e ate pequenos furtos que gera nos embarques poderia ser solucionado com 

filas, a exemplo de como é feito no terminal Guadalupe em Curitiba 

OPERAÇÃO 

Everton Seiei 

Arakaki 
- 

Os busão até que são confortáveis. O preço é um absurdo, mas deve ser dificil mesmo ter uma malha 

de onibus tão grande pra uma cidade tão totoca como Blu. Ta na hora de demitir os cobradores ein???? 

Querem ser alemão mas não quer abrir mão do emprego de 1790? Um dia quem sabe essa cidade vai 

começar a tributar grandes heranças e quem sabe ter um transporte digno de uma cidade alemã. 

FROTA 

Rodrigo 

Pamplona 
- 

Os ônibus atuais, embora novos, são de qualidade inferior aos que rodavam anteriormente sob o 

controle do Consórcio Siga. Não há ônibus com pisos baixos, por exemplo, e constantemente vejo 

idosos enfrentando grandes dificuldades para embarcar e desembarcar dos coletivos. Em tempos de 

atenção à acessibilidade e considerando que - segundo dados do Ministério da Saúde - em 2030 o 

número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos no Brasil, a ausência de piso 

baixo nos ônibus mostra uma berrante insensibilidade administrativa da concessionária. Outro exemplo: 

tínhamos alguns ônibus que ofereciam ar condicionado atendendo o terminal Fortaleza. A 

FROTA 



 

 

concessionária provavelmente dirá que este item não foi colocado como prioritário pela população em 

consulta pública, porém, esse argumento é raso, visto que logicamente é um item necessário em uma 

cidade como a nossa, que beira os 40C no verão. Se o povo não pediu, isso não isenta a 

concessionária de bom senso e de iniciativa própria em oferecer essa benfeitoria para a população. 

Além disso, ouço muitas reclamações sobre o barulho dos ônibus, visto que os ônibus anteriores tinham 

motor traseiro, evitando que o som do motor invadisse o interior dos ônibus. O conforto, de maneira 

geral, também diminuiu: os articulados da linha 10 diminuíam muito o aperto que passamos atualmente 

em ônibus lotados nos horários de pico. Os ônibus antigos eram muito mais confortáveis. Por último, a 

nova pintura tornou a identificação dos ônibus mais difícil, principalmente à noite: o amarelo 

característico das linhas anteriores era mais eficiente nesse sentido. 

Felipe 

Krautler 
- Os onibus deveriam ter ar condicionado. FROTA 

Alex Vieira Da 

Silva Martins 
- 

Os veículos da Blumob, os Torino S, que foram adquiridos recente não suporta o número de 

passageiros são veículos pequeno e assim acaba não dando conforto aos passageiros e sim acaba 

dando desconforto por andarem lotados e passageiros tendo que ir nos degraus, assim além do risco 

aos passageiros esses veículos logo estarão sucateados.  

Minha recomendação e os veículos de prefixo 93xx que foram adquiridos e tem uma capacidade maior 

e fazem quanto os bairros quanto o centro mais por algum motivo a Blumob não adquiriu mais veículos 

deste modelo e só veículos  Midi. 

FROTA 

Everton Seiei 

Arakaki 
- 

Outra coisa simples que os alemães fazem e que os Blumenauense que se acham os alemão não 

fazem e dar nome para os pontos de onibus. Parada weingarten, parada globo, parada FURB. Meu 

deus, como vocês querem ser alemães e ainda não copiaram 

isso????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??? 

OPERAÇÃO 

Viviane 

Rodrigues 

Maia 

- Peço ônibus para direto para Rua Benjamin Constant para final da rua Bahia quase Indaial. 

FROTA, Peço 

ônibus para 

direto para Rua 

Benjamin 



 

 

Constant para 

final da rua 

Bahia quase 

Indaial. 

Caio Ruan 

Baptista 
- 

Poderiam haver mais assentos nos ônibus, na linha troncal 10 a Blumob retirou uma boa quantidade de 

vagas nos ônibus, no mesmo local as pessoas não podem nem ficar de pé porque tem um degrau 

atrapalhando e não tem onde segurar. Nos outros onibus, menores, todos eles possuem um corredor 

grande e poucos assentos. Poderia ter dois bancos de cada lado ao menos na parte de trás dos 

coletivos, assim todos ficam felizes e mais pessoas podem viajar sentadas. 

FROTA 

Tiago Dall 

Aqua Dias 
- 

Que todos os coletivos urbanos sejam com cambio automático, ninguém merece os trancos da 

embreagem. 
FROTA 

Rafael 

Marcos 

Fernandes 

- 

Retirada de cobradores e venda de cartões de usuário em estabelecimentos comerciais, facilitando a 

aquisição por parte de moradores e turistas. Pagamentos em dinheiro seriam feitos exclusivamente aos 

motoristas, custando um valor maior do que a passagem adquirida por cartão, desincentivando a 

aquisição da passagem em espécie. 

 

A medida possibilitaria redução significativa nos cursos de operação, possibilitando redução no valor 

final da passagem, ou congelamento de preços por um período. 

OPERAÇÃO 

Ricardo F. 

Estofele 
- Retirar os cobradores de dentro dos ônibus, repassando essa ecomimia ao usuário. OPERAÇÃO 

Lucas Deivis 

Dalmarco 
- 

Retorno das estações de pré-embarque. Agiliza o embarque nos principais pontos da cidade e dá mais 

conforto ao usuário. Adição de ônibus articulados para os troncais 10 e 15. 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Alan Eduardo 

Da Silva 
- 

Sabemos que o transporte coletivo ainda é o meio de transporte mais utilizado pela população de 

Blumenau. Com a adaptação do corredor de ônibus os trabalhadores ganharam tempo no traslado casa 

x trabalho e vice versa. No entanto, acredito que podemos melhorar a organização tanto nos horários 

quanto nos transportes que poderiam circular em determinados bairros. O bairro Boa Vista por exemplo, 

não há um grande número de passageiros  (exceto nos horários de pico) e inúmeras vezes é sempre 

um coletivo padrão que circula na maioria dos horários. Minha sugestão é que se avalie quanto a 

Sugestões 



 

 

necessidade de conduzir um coletivo de cerro modo grande para uma área que não há passageiros 

para atender tal demanda. Também destacou a pavimentação, por se tratar de um bairro com morro, 

com a inclusão de um coletivo menor,  diminui a possibilidade de ter que fazer reparos nas ruas por 

excesso de peso.  Meu exemplo foi o bairro Boa Vista, mas sabemos que há outros bairros que podiam 

adotar está estratégia. 

Liciana 

Kraetzer 
- 

SOBRE A DIMINUIÇÃO DE LINHAS/FROTA. NÃO TEM CONDIÇÕES. OS ÔNIBUS VÃO SOCADOS 

EM HORÁRIOS DE PICO. AGUARDAMOS CERCA DE 1HORA PARA LINHA ESPECIFICAS. TEM 

LUGARES QUE TIRARAM AS LINHAS, AS PESSOAS FICAM A MERCE DA CRIMINALIDADE; 

AGUARDANDO OS ÔNIBUS. ACABOU O HORÁRIO DE PICO , A PESSOA MORRE AGUARDANDO. 

EU REALMENTE PREFIRO PAGAR R$0,09 A MAIS, DO QUE FICAR A PÉ, DO QUE UM ÔNIBUS 

SOCADO, DO QUE FICAR EM UM PONTO OU TERMINAL AGUARDANDO HORAS, OU MESMO 

FAZER UM PERCURSO TRÊS VEZES MAIOR DO QUE EU JÁ FAZIA (COMO É NO CASO DAS 

AGLUTINAÇÕES). ACREDITO QUE A FALTA DE PASSAGEIROS NÃO SE DA PELO VALOR, MAS 

SIM; POR NÃO TER HORÁRIOS, POR ESTAREM SEMPRE LOTADOS, POR FALTA DE HIGIENE. 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Fernando 

Eduardo 

Hack 

- 

Sugestão para inclusão de aditivos contratuais (para os contratos já vigentes) e/ou cláusulas nos 

contratos, editais e termos de referência de obrigatoriedade de os licitantes possuírem na frota total a 

ser colocada (ou em operação), ao menos, 5% (cinco por cento) de veículos com piso baixo 

(acessibilidade universal), bem como investimento em veículos híbridos e/ou elétricos, em homenagem 

ao princípio da licitação ambientalmente sustentável (para as novas concessões de transporte público a 

serem licitadas). 

FROTA, 

ASPECTOS 

JURÍDICOS 

Diego 

Leonardo 

Urban 

- 
Sugestão: Mais faixas exclusivas para ônibus. 

Motivo: Favorecer o uso do modal. 
OPERAÇÃO 

Diego 

Leonardo 

Urban 

- 

Sugestão: Mais ônibus em linhas troncais no horário de pico. 

Motivo: É comum não conseguir embarcar em um ônibus troncal por superlotação durante o horário de 

pico. 

Sou passageiro das linhas 10 e 12 e noto isso diariamente. Para confirmar o que reporto, sugiro 

aguardar e observar nos pontos da beira-rio. 

FROTA 



 

 

Diego 

Leonardo 

Urban 

- 

Sugestão: Ônibus maiores para a linha 705 - Ponte do Salto em horários de pico. 

Motivo: A linha 705 é operacionado na maioria na maioria das vezes por micro-ônibus, entretanto, em 

horários de pico o micro-ônibus lota com frequência. 

Sugiro manter os micro-ônibus em horários que não são de pico e nos horários de pico que seja 

operacionado por ônibus normal. 

FROTA 

Rodrigo 

Pamplona 
- 

Sugiro o retorno das estações de pré embarque, tal como tínhamos nos tempos do Siga. Por si só, as 

estações ofereciam muito mais conforto, fluidez e segurança à operação do sistema. Conforto, pois 

ofereciam ar condicionado nessa cidade de calor extremo, abrasador no verão; fluidez, pois o 

pagamento antecipado da passagem na entrada das estações permitia que o embarque/desembarque 

fosse muito mais rápido; e segurança, pois reduziam a chance de assaltos nos pontos de ônibus. Tudo 

isso foi perdido com o desmantelamento das estações. O sentimento geral é de que a cidade regrediu 

quanto ao transporte coletivo, visto que retornamos ao sistema antigo, anterior a estas alterações 

positivas do consórcio Siga. Perdemos conquistas importantes que deveriam ter sido mantidas pelo 

bem da população que utiliza o sistema é financiam sua viabilidade. As últimas alterações propostas 

pela concessionária atual, como as novas placas dos terminais (mudança puramente cosmética), a 

redução de linhas (mal vista pelos usuários) e as câmeras nos ônibus para verificar a autenticidade de 

quem usa o cartão, beneficiam muito mais a própria empresa do que o usuário. A única mudança 

efetiva que trouxe benefícios aos usuários foi o app onde se pode acompanhar os ônibus - embora, 

deva-se frisar - que esta alteração atende mais a população jovem do que a idosa, desacostumada a 

lidar com essas modernidades. 

OPERAÇÃO 

Andre De 

Lima 
- 

Sugiro que façam uma alteração na linha que sai do aterro em direção ao terminal fortaleza, foi mudado 

a pouco tempo isso e não agradou ninguém , como vocês ousam fazer uma alteração sem antes 

consultar o cidadão? as pessoas que frequentavam esta linha foram prejudicadas principalmente 

estudantes que saem da uniasselvi as 22 horas e não tem ônibus tendo que esperar muito e pegar uma 

linha que faz um trajeto muito longo em direção a santa clara totalmente fora, terão que arrumar isso 

com urgência!!!!! 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Kelcio Cesar 

Goedert 
- 

Tendo em vista o clima quente de Blumenau e o conforto dos passageiros, todos os ônibus do 

transporte público da cidade deveriam ser equipados com ar condicionado. 
FROTA 



 

 

Criar um modal em que as pessoas possam estacionar seus carros em bolsões e utilizar os ônibus para 

o transporte até o centro. 

Eduarda De 

Vargas Bilek 
- 

Uso a linha 705 as 22h20, onde é utilizado o veículo menor, mas a demanda de pessoas é maior q o 

suportado. Inclusive na semana passada, fiz todo o trajeto no último degrau da escada, pois tinha muita 

gente. Peço que verifiquem. 

FROTA 

Rogerio 

Marcos 

Souza 

- veiculos articulados ou ate bi-articulados no caso da linha 10 e ar condicionados FROTA 

Marília Ferraz 

Agostinho 
- 

Venho por meio de esse deixar meu ponto de vista sobre os horários após as 18h00min,  

Sou usuária assídua no transporte coletivo em especial RUA DOS CAÇADORES 31 , minha 

reclamação é quanto a demora dos mesmo no horário de “pico” (18:00) , os  ônibus acabam se 

atrasando muito por conta da escala que sai do bairro velha vai ate a fonte e retorna para o bairro  , este 

trajeto é um tanto quanto congestionado e assim acaba atrasando toda a frota 31 no horário das 18:00 , 

gostaria de uma solução para este problema , talvez alguns horários saindo direto da fonte , assim 

podendo coincidir o horário de café dos funcionários com o retorno para o bairro velha e 

consequentemente cumprindo o horário estipulado da tabela. 

FROTA, 

OPERAÇÃO 

Caroline 

Hegen 

Cardoso 

- 

Verificar com mais afinco o cumprimento dos horários das linhas, Margem Esquerda e Vila Itoupava são 

exemplos de 0 cumprimento de horários a partir das 17:30, deveriam rever os ônibus no modelo 

circular. Fazer alguns ônibus direto para Senai e Etevi, atrapalham quem está indo trabalhar e lotam o 

ônibus. 

OPERAÇÃO 

Everton Seiei 

Arakaki 
- 

Wifi? Carregador de celular? Palha assada. O que o usuario precisa mesmo é de um MAPA. Que tipo 

de cidade não tem um mapa das frotas, ou pelo menos um indicador com as linhas que passam 

naquele ponto? Sério, as vezes eu acho que o Blumenauense acha que pensa 10x pra frente, quando 

na verdade ainda está em 1980. Uma folha com os onibus que passam em casa lugar é uma coisa que 

nenhum prefeito pensou? mds, as vezes eu tenho desprezo da inteligência dos gestores de transito 

dessa cidade. 

Pontos de 

onibus 



 

 

- 

BluMob 

Concessioná

ria de 

Transporte 

Urbano de 

Blumenau 

SPE. LTDA. 

 

A BluMob integrou a Comissão Especial Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau cuja 

função, em sua essência, foi estudar alternativas de melhorias no transporte coletivo capazes de reduzir 

o valor da tarifa a ser cobrada dos usuários, tendo em vista haver um déficit tarifário pois a tarifa 

calculada contratualmente foi de R$ 4,10 tendo sido homologada a tarifa de R$ 4,05. 

Diversas ações foram tomadas de forma conjunta entre as equipes técnicas, todas objetivando reduzir 

os custos do sistema sem trazer prejuízos para a operação e para os usuários. 

Não se vai aqui listar as ações e alterações propostas e implantadas no sistema, pois as mesmas estão 

detalhadamente explicadas no relatório final elaborado pela AGIR. 

A BluMob referenda e concorda com as alterações elaboradas e implantadas, reafirmando a sua 

posição de buscar continuamente a redução dos custos do sistema para que seja mais atrativo para a 

população. Há que se destacar que os excelentes resultados obtidos reforçam a necessidade de 

reavaliação constante da operação de forma profissional e suportada pelo corpo técnico destes que são 

responsáveis por pensar, estruturar e gerir o transporte público da cidade. Assim, reforça-se a 

necessidade de que os trabalhos conjuntos sejam mantidos com tais enfoques. 

Ocorre que com relação a alguns poucos aspectos apresentados no relatório final esta empresa sente e 

necessidade de manifestar a sua discordância. Desde já se afirma que as discordâncias apresentadas a 

seguir são de cunho meramente técnico, em nada diminuindo ou contrariando os esforços e as 

alterações realizadas pela comissão. 

Ao longo dos debates e dos trabalhos da comissão foi realizado, pelos técnicos da AGIR, a alteração do 

Fluxo de Caixa Descontado para a apuração do equilíbrio contratual. Esse procedimento é previsto 

contratualmente e a forma de sua realização é explicitada no Anexo V. 

No citado anexo há previsão expressa da realização da Revisão Tarifária Extraordinária – RTE (item 3 

do anexo), sendo descrito no item 3.4 aos fatos que permitem a realização da RTE, são eles: 

“3.4. Para determinar exatamente em quais situações a Concessionária ou o Poder Concedente 

poderiam pedir um reequilíbrio, coloca-se a seguir as condições que permitem o pedido de Revisão 

Tarifária Extraordinária (RTE), isto é, a aplicação da mesma metodologia da RTP, porém em uma data-

base diferente do processo ordinário (de 03 (três) em 03 (três) anos): 

a) A variação, em um ano consolidado, superior a 10% (dez por cento) na demanda de passageiros 

ASPECTOS 

ECONÔMICO-

FINANCEIROS 



 

 

prevista no processo ordinário anterior (ou no estudo de viabilidade colocado na licitação pública que 

antecedeu o contrato, no caso do 1º ano de operação); 

b) A inclusão, modificação ou exclusão de linhas que tenham impacto superior a 10% (dez por cento) 

nos quilômetros percorridos anualmente ou a 10% (dez por cento) da frota, quando comparado com o 

previsto no processo ordinário anterior (ou no estudo de viabilidade colocado na licitação pública que 

antecedeu o contrato, no caso do 1º ano de operação); ou 

c) Qualquer mudança na regulamentação ou na legislação que tenha impacto nos custos ou na receita.” 

Algumas das ações propostas e implementadas junto com a comissão mista não se enquadram nos 

itens apresentados acima, contudo esta Concessionária entendeu (e continua a pensar da mesma 

forma) que a busca pelas melhorias do sistema devem ser medidas o quanto antes, de forma a 

estimular a continuidade dessa difícil tarefa por todos os envolvidos. 

Desta forma, desde o início a BluMob defendeu a ideia de ser realizada a RTE de forma plena no 

momento da consolidação das alterações (sejam elas operacionais ou de investimentos). 

Cabe destacar que o Anexo V apresenta, de forma bastante clara, a forma pela qual devem ser 

realizadas as Revisões Tarifárias, sejam elas Ordinárias ou Extraordinárias, contudo, infelizmente, o 

procedimento contratual não foi plenamente seguido, resultando em valor de tarifa discrepante da que 

teria sido obtida caso os procedimentos contratuais fossem seguidos em sua plenitude. 

No procedimento de revisão tarifária extraordinária não foi realizada a substituição da demanda 

efetivamente transportada (como preconiza o contrato de concessão) e essa situação é explicitada no 

próprio relatório da AGIR, demonstrando, mais uma vez, a coerência da agência em manter a 

transparência em seus atos. 

“Destaca-se que as simulações realizadas consideraram apenas as alterações nos investimentos e/ou 

nos custos, não sendo realizadas alterações na demanda prevista no Contrato. Situação essa que será 

acompanhada nos reajustes tarifários, analisando-se os impactos sobre o equilíbrio econômico e 

financeiro da Concessão e conforme preconizado no Contrato de Concessão, no item referente à 

Revisão Tarifária Ordinária e Extraordinária, os desequilíbrios causados pela variação da demanda 

equivalente e não compensados através dos reajustes serão reavaliados na altura de revisão do 

Contrato.” 



 

 

Verifica-se que no relatório evidencia-se o fato de que apenas a demanda não foi alterada no processo 

de revisão, tendo sido alterados os demais itens que possuem reflexo na operação, como por exemplo 

a quilometragem percorrida (item integrante do IPKe da fórmula de reajuste). 

Evidentemente o IPKe é composto pela demanda equivalente e pela quilometragem realizada, dessa 

forma se o entendimento é o de que pode-se não considerar a variação da demanda atual no processo 

de revisão (apesar de explicito no Anexo V) pois o procedimento de reajuste contemplará essa 

alteração, deve-se destacar que o mesmo deveria ter sido feito para a quilometragem, tendo em vista 

que está também integra a fórmula de reajuste. 

Dessa forma os impactos na tarifa apresentados no relatório final da comissão consideram uma 

demanda inexistente no sistema, ou seja, o custo apurado é dividido por um número maior de 

passageiros do que os efetivamente existentes no sistema; portanto os resultados estão, na realidade, 

superestimados, tendo em vista que no momento da revisão ordinária (ou em eventual revisão 

extraordinária realizada de forma completa) o déficit de arrecadação será contabilizado no fluxo de 

caixa descontado (pois essa é a metodologia prevista no contrato) fazendo com que seja elevada a 

tarifa para os próximos anos. 

Não se está aqui afirmando que os procedimentos de cálculo realizados foram realizados de forma a 

superestimar propositalmente os resultados obtidos, o que se está explicitando é que ao considerar a 

operação reduzida (alterando a quilometragem e a frota) sem considerar a redução da demanda gera-

se um valor de tarifa insuficiente para a efetiva manutenção do equilíbrio contratual, pois a arrecadação 

prevista no fluxo de caixa não será atingida pela menor quantidade de passageiros equivalentes. 

Esse efeito somente será percebido quando da realização integral do processo de revisão tarifária, pois 

os reajustes tarifários não são capazes de absorver essas alterações, caso contrário não seria nem 

mesmo necessário existir o procedimento de revisão. 

Destaca-se também que as alterações operacionais não ocorreram no início da operação, dessa forma 

parte da operação foi realizada com os preceitos e previsões do edital de licitação. Contudo, por 

facilidade de realização do processo de revisão os técnicos da AGIR optaram por realizar as alterações 

operacionais como se o contrato de concessão estivesse se iniciando neste momento, incluindo os 

custos incorridos com a operação já realizada como custos adicionais no primeiro ano (incluindo os 



 

 

aspectos de depreciação dos ativos). 

Essa situação foi explanada no item 6 do relatório da AGIR demonstrando, mais uma vez, a 

transparência com que a AGIR realiza todos os seus procedimentos. 

Destaca-se que este procedimento será revisto no momento da realização integral da revisão tarifária, 

porém esta empresa entendeu prudente destacar que esse procedimento foi realizado apenas para 

destacar que, quando da realização da revisão tarifária, os valores existentes no Ano 1 serão diferentes 

dos existentes no FCD elaborado pela AGIR. 

Percebe-se que nas recomendações finais do relatório (item 9) existem dois itens que tratam do 

próximo reajuste tarifário: 

“A Comissão Mista Especial para Transporte Público Coletivo de Blumenau, diante do exposto até aqui, 

recomenda: 

[...] 

4. O próximo reajuste tarifário deverá ser pautado nos dados utilizados para calcular o primeiro reajuste 

e as informações atualizadas para assim verificar o impacto real da variação de preço ocorrida no 

período, bem como a variação do IPKe; 

5. Ao resultado obtido pelo cálculo de reajuste deverá ser reduzido o valor de R$0,09 referente às 

alterações realizadas no âmbito desta Comissão;” 

Ou seja, no próximo reajuste será apurada a variação dos insumos e a variação do IPKe, tendo por 

base o IPKe do último reajuste tarifário (antes das reduções operacionais), procedimento considerado 

adequado contratualmente; contudo do resultado da aplicação do reajuste será reduzido o valor de R$ 

0,09 para a obtenção do novo valor da tarifa. Ocorre que os nove centavos foram calculados 

considerando uma demanda inexistente (com uma redução nos custos), portanto o impacto final na 

tarifa no próximo reajuste terá elementos que consideram a demanda efetivamente realizada e uma 

redução com base em uma demanda inexistente. Este fato tem o condão de distorcer os resultados 

finais. 

Mais uma vez esta empresa reafirma que é favorável à realização dos procedimentos de revisão, porém 

o entendimento é o de que o procedimento contratualmente previsto para o processo de revisão deveria 

ter sido seguido em sua integralidade. 



 

 

Assim, solicitamos que o próximo processo de revisão seja realizado integralmente e 

concomitantemente com os cálculo do próximo reajuste tarifário, que terá aplicação em dezembro de 

2018, para que o efeito do cálculo parcial da revisão não seja suportado exclusivamente pela 

concessionária por um longo período de tempo, o que possivelmente também trará impactos mais 

significativos em algum momento à tarifa se acumulados por este longo período. É de conhecimento de 

toda a comissão que os ajustes estruturais mais representativos foram estes iniciais e, por todas as 

propostas atualmente em analise, com aplicação no curto prazo, estima-se que novos realinhamentos 

se concentrem em resultados de equalização do IPKe, ou seja, terão seus efeitos de forma automática 

à cada reajuste tarifário, não exigindo constantes revisões fora dos prazos inicialmente considerados no 

contrato. 

 

Blumenau (SC), em 31 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 


