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RESUMO 
 

Blumenau passou por diferentes momentos que marcaram profundamente sua configuração 

atual. O modo de ocupar o território advindo dos costumes dos colonizadores se modificou 

à medida que a cidade se desenvolveu. Uma relação direta entre espaço e tempo é visível 

principalmente através da formação de distintas centralidades na cidade surgidas a partir de 

épocas, políticas e estratégias diferentes. A formação e as características morfológicas das 

centralidades hoje encontradas em Blumenau constituem o objeto de estudo deste trabalho. 

A pesquisa abordou como base teórica e conceitual a Teoria da Sintaxe Espacial aferida 

com a contagem in loco de pedestres, ciclistas e veículos somados à uma análise do uso do 

solo para comprovação e efetivação desta teoria. Estas leituras foram utilizadas para as três 

centralidades que aqui serão apresentadas em busca de um maior entendimento referente à 

formação e desenvolvimento de cada centralidade, bem como sua relação e seu papel na 

cidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Santa Catarina é um lugar conhecido por suas belezas naturais, sua atratividade turística e 

sua base econômica de renome internacional pautada na indústria têxtil, tecnológica e 

alimentícia. O Vale do Itajaí se destaca neste contexto e vem sofrendo um processo de 

crescimento urbano acelerado. Com uma taxa de crescimento populacional média anual
1
 de 

1,72%, o Vale do Itajaí está acima da média estadual (1,66%) e nacional (1,23%). 

 

As ocupações territoriais desenvolveram sua estrutura urbana entre as montanhas e os rios, 

lugares com topografia bastante acidentada, conformando as cidades que compõe o Vale. 

Dentre todas elas, Blumenau se tornou símbolo de desenvolvimento; primeiramente pela 

sua herança cultural fundamentada na colonização alemã, e posteriormente pela força 

motriz no setor têxtil, atividade que ainda hoje fomenta a economia da região. 

 

Situada a 140km de Florianópolis, Blumenau é sede da Região Metropolitana do Vale do 

Itajaí possuindo, segundo o CENSO IBGE de 2013, 338.876,00 habitantes - a terceira 

maior população do estado. Nos seus 165 anos de história, a cidade passou por vários 

momentos que marcaram profundamente sua configuração atual. O modo de ocupar o 

território advindo dos costumes dos colonizadores foi se modificando à medida que a 

cidade se desenvolvia traçando uma relação direta entre espaço e tempo. Nesta relação, 

                                                
1
  Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2010.  Censos Demográficos de 

2000 a 2010 



 

ficam evidentes três momentos emblemáticos que modificaram a dinâmica da cidade 

através do surgimento de diferentes centralidades. 

 

1.1 A primeira centralidade 

 

Blumenau foi fundada em 1850 por colonizadores alemães que se estabeleceram na bacia 

do Rio Itajaí Açú, sob o comando do Dr. Hermann Blumenau. Teve seu inicio com a 

formação da colônia nos arredores do Rio Garcia onde, através de uma rua aberta ao longo 

do curso d’água, surgiram os primeiros comércios. Neste sentido, o Rio Itajaí Açú e os 

cursos d’água num geral desempenharam um papel importante delineando os primeiros 

contornos da cidade, configurando o inicio dos assentamentos rurais e posteriormente os 

comerciais. Também se tornaram elemento importante facilitando as transações 

econômicas e mediando a entrada de novos imigrantes na nova colônia, caracterizando 

Blumenau como cidade porto fluvial. 

 

Os primeiros anos da colônia resultaram em um desenho urbano que mostrava o 

adensamento populacional junto à foz. A rua com comércios caracterizava a principal 

estrutura urbana local seguida dos novos traçados abertos sobre os caminhos que eram 

comumente usados pelos colonos. Os lugares íngremes eram evitados fortalecendo a 

ocupação em baixadas próximo aos cursos d’água e contribuindo ainda mais para a relação 

direta que a colônia possuía com o rio. Este processo de ocupação resultou, então, na 

primeira configuração do traçado dando as primeiras características de parcelamento do 

solo na região central da Blumenau (figura 01). 

 

Com o passar dos anos, o caráter deste centro se modificou profundamente. Mesmo 

mantendo a tipologia arquitetônica do lugar os usos se diversificaram. Atualmente o uso 

habitacional da área central deu lugar a lojas, serviços, cafés e restaurantes evidenciando 

uma nova dinâmica urbana, se tornando o centro comercial da cidade. 

 

1.2 A segunda centralidade 

 

Em 1953, através de movimentos de opinião pública (vereadores, estudantes e clubes), 

surgiram as solicitações para a implantação do ensino superior em Blumenau. A 

idealização por uma universidade na região do Vale do Itajaí se pautou na necessidade do 

desenvolvimento e na ruptura de monopolização do ensino superior exercida pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

O debate para a efetiva implantação da nova universidade durou 10 anos junto aos órgãos 

públicos Federal e Estadual resultando, em 1957, na aprovação da lei por parte do 

legislativo criando assim a instituição que atualmente é conhecida como Universidade 

Regional de Blumenau (FURB). Dividida em cinco campi espalhados pela cidade, o 

principal se delimitou entre os bairros Victor Konder e Itoupava Seca.  

 

O surgimento do campus universitário fomentou de forma significativa o desenvolvimento 

do seu entorno atraindo novos empreendimentos como bares, escritórios, mercados, etc. e, 

com isso uma nova densidade populacional formada principalmente por estudantes. Esta 

nova dinâmica urbana fez com que surgisse na cidade uma “nova área central” que 

atualmente vem ganhando força e se consolidando. Vale ressaltar que esta nova área 

central não substitui o centro histórico e comercial da cidade, ambos se complementam. O 



 

tecido urbano se fundiu com a vida do campus criando uma relação de usos e 

interdependência de atividades. 

 

 
  

Fig. 1 Mapa da colônia de Blumenau em 1864 e centralidades 01 e 02 investigadas 

neste estudo (sem escala) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal José Ferreira da Silva 

 

1.3 A terceira centralidade 

 

Em 2008 a discussão acerca do desenvolvimento urbano de Blumenau reuniu diversas 

entidades que representavam a esfera pública, privada, organizações e instituições. 

Resultou em um plano de várias ações para a cidade, dentre as quais uma das principais 

visava à expansão para a região norte. Denominado “Blumenau 2050”, o plano considerou 

que a região norte seria o lugar ideal para novas ocupações por não sofrer influências de 

enchente - problema recorrente na cidade - e por não ter topografia tão acidentada. 

 

Algumas medidas foram então iniciadas. Investimentos públicos para o melhoramento do 

sistema viário, duplicação de vias e a conexão com a BR-470 marcaram as principais 

ações. No plano também estava incorporada a implantação de novos polos comerciais para 

incentivar o desenvolvimento regional. Surgiram assim dois novos shopping-centers. Em 

paralelo a estas ações, estavam as propostas de criação de novos parques, a implantação do 

centro cívico e a demarcação territorial para parques industriais. 

 



 

Apesar de todos os investimentos por parte do poder público, aliado a ações do setor 

privado, a cidade ainda se estrutura timidamente rumo à região norte, negando o que se 

pensara para o plano “Blumenau 2050” ou ao menos no que diz respeito a agilidade deste 

processo de desenvolvimento. Visivelmente, a apropriação local ainda é fraca, 

caracterizando um lugar de passagem ou ainda uma área essencialmente industrial. Esta 

região ainda não apresenta forte formação de centralidade, mas existe o desejo e o 

incentivo por parte do governo para que se torne tão importante e vital para a cidade 

quanto as outras duas centralidades já existentes. 

 

2 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 

 

O confronto e comparação entre as centralidades nos levou a formular uma hipótese para 

esta análise que se delineou a partir da observação in loco dos três lugares. Percebemos 

similaridades entre as centralidades 01 e 02, que serão explicadas no decorrer deste 

trabalho. No entanto, nossa hipótese se refere à centralidade 03, que apesar de receber alto 

investimento do poder público e privado não consegue se estruturar e formar uma forte 

centralidade para a cidade. Acreditamos que isso ocorre devido à falta de atrativos para 

ocupação desta região, seja pela falta de uma configuração urbana mais consolidada ou 

pela falta de usos diferenciados (ambos estão relacionados). Testaremos esta hipótese por 

meio dos nossos estudos e das bases teóricas da Sintaxe Espacial, incluindo os conceitos de 

Movimento Natural e Economia de Movimento, os quais explicaremos a seguir.  

 

3 A SINTAXE ESPACIAL  

 

Para realizar uma análise mais precisa do tecido urbano de Blumenau foi utilizada a base 

conceitual e teórica de Sintaxe Espacial. A Sintaxe Espacial é uma teoria criada por Hillier, 

Hanson e seus colaboradores da University College of London em 1984, que dá origem a 

um conjunto de modelos interpretativos de fenômenos sócio-espaciais (HILLIER; 

VAUGHAN, 2007) baseados em uma visão relacional do espaço e da sociedade. “O ponto 

de partida para a Sintaxe Espacial é que a sociedade usa o espaço como chave e recurso 

necessário para organizar ela mesma. E assim, os espaços de habitação são configurados” 

(BAFNA, 2003, tradução nossa). “Esta teoria busca descrever a configuração do traçado e 

as relações entre espaço público e privado através de medidas quantitativas, as quais 

permitem entender aspectos importantes do sistema urbano” (CARMO; RAIA JR.; 

NOGUEIRA, 2012), tais como acessibilidade, distribuição do uso do solo, centralidades, 

urbanidade, interações sociais e etc. 

 

O estudo sintático é uma ferramenta incorporada por alguns urbanistas em que seu 

principal fator é o Movimento Natural. Nele, considera-se que o Movimento Natural é a 

proporção de movimento de pessoas que é induzida a deslocar-se por determinado caminho 

somente pela configuração da malha, sem levar em consideração estruturas atraentes. 

“Desta maneira, isto sugere que a configuração da malha urbana por si só é o principal 

gerador de padrões de movimento. Usos do solo então, se estabelecem para tirar vantagem 

da oportunidade oferecida pela passagem de pessoas e podem atuar como multiplicadores 

do padrão de ‘movimento natural’ gerado pela configuração da malha” (HILLIER; PENN; 

HANSON; GRAJEWSKI; XU, 1992, tradução nossa). 

 

Neste trabalho, cabe explicar alguns conceitos fundamentais da Sintaxe Espacial como as 

Linhas Axiais que irão embasar a explicação dos Segmentos, visto que trabalharemos 

apenas com esta última unidade espacial. As Linhas Axiais são todas as linhas traçadas 



 

sobre o sistema viário e espaços públicos abertos de um sistema, considerando o conjunto 

do menor número das maiores linhas capazes de cruzar todos os espaços convexos e 

conectar-se entre si. O resultado desse cruzamento gera um mapa denominado axial onde 

será possível compreender quais lugares são passivos de maior integração ou de 

segregação do seu traçado urbano. A unidade espacial tradicionalmente representada pelas 

Linhas Axiais passa a ser representada pelo Segmento, entendido como um segmento de 

reta contido entre duas intersecções. Segmentos que antes fariam parte de uma mesma 

Linha Axial podem agora apresentar níveis diferentes de Integração e Escolha. 

 

A Integração trata-se da profundidade do sistema. A profundidade é maior quanto mais 

espaços intermediários houver, contando-se o número de ligações entre dois pontos. Já a 

Escolha mede o quão frequentemente um espaço é utilizado como parte dos caminhos 

mínimos entre outros pares de espaços. Utilizaremos como medida sintática de análise as 

medidas de Integração e Escolha nos Mapas por Segmento. Em resumo, entende-se que os 

lugares mais integrados são propícios a maior urbanidade (a capacidade de uma cidade em 

acolher as pessoas através da sua rede urbana), copresença (interação entre moradores e 

estranhos) e até centralidade (regiões de importância tanto local quanto global), e as áreas 

mais segredadas seriam as que detêm os lugares mais inóspitos quanto à urbanidade.  

 

Como nossa hipótese trata-se da formação de centralidades por meio da configuração 

urbana, utilizaremos ainda dentro da Sintaxe Espacial a teoria de Centralidade 

desenvolvida por Hillier (1999), onde ele aponta os aspectos cruciais para a formação dos 

centros: coincidência dos aspectos globais e locais e Integração Global e Local e a 

intensificação do grid da malha. As centralidades estão intrinsicamente ligadas à Economia 

de Movimento. A coincidência de Integração Global e Local gera o movimento de pessoas 

que atraem usos comerciais por se aproveitarem deste movimento. O uso comercial tem 

característica multiplicadora, ou seja, é capaz de atrair ainda mais pessoas para o local e 

gerar ainda mais movimento, o que tende a ocasionar a densidade desta área, bem como 

sinergia entre os usos. A área, então, acaba se tornando uma centralidade para a cidade. 

 

4 ESTRUTURA CONFIGURACIONAL DE BLUMENAU 

 

Chamaremos as áreas analisadas de centralidade 01, 02 e 03, sendo elas respectivamente o 

núcleo de formação da cidade ou centro histórico, o núcleo universitário ou novo centro e o 

núcleo de expansão urbana da região norte. 

 

Os Mapas por Segmento abaixo (figura 2) representam a Integração Global e Local (Raio 

500m) já com as três centralidades demarcadas em cada mapa. Ressaltando os espaços 

mais integrados do sistema (cores mais quentes) e os mais segregados (cores mais frias), 

pode-se perceber que as centralidades 01 e 02 apresentam forte Integração Global e 

configuram o núcleo integrador de Blumenau. É o lugar onde estão situadas as áreas mais 

densas e de maior diversidade do tecido urbano constituindo um núcleo funcional. 

Também é o lugar que concentra o principal ponto de destinos dos fluxos intraurbanos. 

Contém um tecido urbano com padrões diferentes de uso e ocupação do solo o que 

caracteriza as duas centralidades ali encontradas. 

 



 

 
Fig. 2 Mapa por Segmento de Integração Global Rn e Integração Local Raio 500  

(sem escala) 

Fonte: Autores 

 

As áreas mais segregadas do sistema vão ao encontro da centralidade 03 que, na verdade, 

não apresenta forte Integração que a conforme como centralidade. Esta tem um aspecto 

bem diferente das outras duas. Ela se localiza em uma das áreas mais segregadas da cidade, 

no entanto, existe para esta mesma área uma forte pretensão de expansão e adensamento, 

ou seja, a formação de uma centralidade. 

 

Na medida em que nos afastamos da região central e nos direcionamos para a região norte, 

através da análise sintática, percebemos um grau de descontinuidade tanto territorial 

quanto no processo de ocupação - é o lugar onde se concentram as áreas mais segregadas. 

Detém grandes áreas com usos industriais por possuir uma localização favorável em 

relação a BR-470 e a SC-108. 

 

Ao observarmos o mapa de Integração Local (Raio 500m), buscamos compreender os 

espaços que configuram o entorno imediato de cada segmento analisado. Essa observação 

revela os centros secundários que estão dentro dos centros principais, atendendo a uma 

escala de bairro ou de vizinhança. Em geral, estes lugares tendem a gerar Movimento 

Natural e contribuir no surgimento de comércios (Economia de Movimento). A partir disso 

podemos observar que, no caso de Blumenau, as áreas com maior Integração Local 



 

coincidem com o núcleo de Integração Global, criando uma conexão direta dos segmentos 

com alto valor de Integração do sistema como um todo. A região norte possui um alto 

valor de segregação com a estrutura urbana, fato este que produz sua desarticulação da 

malha e configura aquilo que chamamos neste trabalho de centralidade 03. 

 

Para que uma determinada área possua uma estrutura urbana apropriada e diversificada 

diariamente, atraindo consumidores e garantindo a vitalidade, Penn et al (1998) e Hillier 

(2009) argumentam que determinada região necessitaria de uma sobreposição da 

Integração Local e Global. Se houvesse apenas Integração Local, o lugar se resumirá em 

equipamentos de pequeno porte que atendam a vizinhança, se houver apenas Integração 

Global é característico que a área se torne um lugar de passagem com uma grande 

dependência do transporte individual. Ambos os casos são visíveis em Blumenau e 

explicam de forma prática a dinâmica urbana das três centralidades estudadas: o centro 

histórico e o novo centro (centralidade 01 e 02) possuem a característica de principal 

centralidade com uma intensa dinâmica urbana. Cabe ressaltar que, segundo o mapa 

sintático, a centralidade 02 apresenta maior integração do que a centralidade 01, apesar de 

ambas estarem com um alto nível de integração. Já o norte da cidade (centralidade 03) por 

possuir baixo grau de Integração Global e Local, indica ser uma área que abriga somente 

serviços locais com usos do dia-a-dia. 

 

Visto que a malha urbana de Blumenau cresceu de forma dispersa, nos pareceu interessante 

aferir não apenas a distância entre um espaço e todos os outros espaços do sistema, como 

na Integração, mas também o quão frequente este espaço é utilizado para os deslocamentos 

entre os outros pares de espaços. Neste momento utilizamos a medida de Escolha para 

capturar a distribuição de movimento proporcionada pela configuração do sistema viário. 

 

A figura 3 destaca o quanto cada linha faz parte dos caminhos mínimos entre outros pares 

de linhas. É possível observar duas situações peculiares: A região que possui maior 

Escolha novamente reúne as centralidades 01 e 02. Quer dizer que entre estas duas 

centralidades é possível acessar uma via importante que não esteja muito distante, 

oferecendo maiores alternativas de deslocamento. Já na centralidade 03 é visível que a 

região se estrutura através de uma via, com caráter de ligação e passagem, sem oferecer 

muitas alternativas de caminhos. Portanto, enquanto a área central de Blumenau possui as 

melhores alternativas de deslocamento, a região norte possui índices baixos quanto a 

possibilidades de caminhos diversos.  

 



 

 
Fig. 3 Mapa por Segmento de Escolha Global Rn (sem escala) 

Fonte: Autores 

 

4.2 Aferições e contagens in loco 

 

As centralidades, conforme apontado na análise histórica, sofreram diferentes processos de 

formação e apresentam diferentes estruturas configuracionais. Somente pelo Mapa por 

Segmento não seria possível compreender as características destas áreas, por isso 

consideramos a contagem ferramenta fundamental. 

 

Escolhemos quatro pontos de contagem na principal rua de cada centralidade (figuras 4, 5 e 

6) devido à diferente configuração entre as três e para melhor análise juntamente com o 

Mapa por Segmento. Os quatro pontos de contagem também não foram escolhidos 

aleatoriamente. Procuramos escolher locais que fossem mais bem conectados através da 

malha urbana, por isso, muitas das contagens foram feitas em esquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centralidade 01 

 

 
Fig. 4 Mapa centralidade 01 (sem escala) 

Fonte: Google Maps 

 

Tabela 1 Contagem de pedestres, ciclistas e veículos na centralidade 01 

 

Local Dia/Horário Pedestres/Ciclistas Veículos IntRN IntR500 EscRN 

Ponto 1: 

Próximo ao 

Biergarten 

05/10/2015 –

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 288/h* 

Ciclistas: 18/h* 

Pedestres: 84/h 

Ciclistas: 24/h 

1614/h* 

 

840/h 

1062.63 

 

62.50 

 

1.21 

 

Ponto 2: 

Esquina da rua 

Mal. Floriano 

Peixoto 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 1272/h 

Ciclistas: 12/h 

Pedestres: 120/h 

Ciclistas: 12/h 

1200/h 

 

564/h 

1098.52 

 

 

83.60 

 

6.21 

 

 

Ponto 3: 

Esquina da rua 

Paul Hering 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 1404/h 

Ciclistas: 36/h 

Pedestres: 132/h 

Ciclistas: 60/h 

792/h 

 

444/h 

1101.22 

 

72.69 

 

.55 

 

Ponto 4: 

Esquina da rua 

Amadeu da Luz 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 - 

noturno 

Pedestres: 1176/h 

Ciclistas: 72/h 

Pedestres: 60/h 

Ciclistas: 12/h 

1056/h 

 

684/h 

1095.48 

 

60.38 

 

.48 

 

*Contagem realizada novamente no dia 05 de outubro de 2015. 

 

Núcleo de formação da cidade ou centro histórico com uso do solo essencialmente 

comercial e de prestação de serviços, com forte característica de comércios em nível de 

cidade. Baixíssima presença de residências. A centralidade 01 apresenta forte Integração 

Global e Local e alta Escolha, no entanto, é possível perceber através da contagem que o 

uso desta centralidade se dá essencialmente no período comercial. No período noturno, 

tanto a presença de pedestres quanto a presença de automóveis caem drasticamente. 

Devido à configuração urbana e ao uso do solo, a área apresenta uma alta quantidade de 

pessoas e veículos em horário comercial, mas sofre com a falta de residências e comércios 

que atendam além do horário comercial comum, decaindo a presença de pessoas e 

veículos.  
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Centralidade 02 

 

 
Fig. 5 Mapa centralidade 02 (sem escala) 

Fonte: Google Maps 

 

Tabela 2 Contagem de pedestres, ciclistas e veículos na centralidade 02 

 

Local Dia/Horário Pedestres/Ciclistas Veículos IntRN IntR500 EscRN 

Ponto 1: 

Em frente ao 

Giassi 

Supermercado 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 156/h 

Ciclistas: 12/h 

Pedestres: 516/h 

Ciclistas: 36/h 

1872/h 

 

1788/h 

1175 

 

31.07 

 

2.65 

 

Ponto 2: 

Esquina da rua 

Max Hering 

05/10/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 240/h* 

Ciclistas: 24/h* 

Pedestres: 528/h 

Ciclistas: 12/h 

2136/h* 

 

1680/h 

1175 

 

53.68 

 

2.65 

 

Ponto 3: 

Esquina da rua 

Joinville 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 144/h 

Ciclistas: 24/h 

Pedestres: 252/h 

Ciclistas: 36/h 

2256/h 

 

1668/h 

1175 

 

62.39 

 

2.65 

 

Ponto 4: 

Próximo à Praça 

do Estudante 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 – 

noturno 

Pedestres: 204/h 

Ciclistas: 60/h 

Pedestres: 120/h 

Ciclistas: 24/h 

2208/h 

 

2256/h 

1149 

 

65.52 

 

2.56 

 

*Contagem realizada novamente no dia 05 de outubro de 2015. 

 

Núcleo universitário com forte presença de residências, comércios e serviços que atendem 

principalmente o público da universidade, desta maneira os comércios têm características 

de bairro. A centralidade 02 apresenta características bem diferentes com relação à 

urbanidade da centralidade 01, porém, existe uma similaridade com relação à malha 

urbana, visto a sua consolidação e a sua intensificação do grid. Diferentemente da 

centralidade 01, apresenta maior presença de pedestres no horário não comercial, ou seja, à 

noite. Isso se dá, devido à presença da universidade, já que a maior parte dos estudantes 

estuda no horário noturno. Assim, o uso misto da área permite que o local tenha sempre a 

presença de pessoas na rua, independente do horário, claro que sofrendo influência da 

universidade.  
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Centralidade 03 

 

 
Fig. 6 Mapa centralidade 03 (sem escala) 

Fonte: Google Maps 

 

Tabela 3 Contagem de pedestres, ciclistas e veículos na centralidade 03 

 

Local Dia/Horário Pedestres/Ciclistas Veículos IntRN IntR500 EscRN 

Ponto 1: 

Próximo à Escola 

Básica Municipal 

Anita Garibaldi 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 - 

noturno 

Pedestres: 30/h 

Ciclistas: 90/h 

Pedestres: 84/h 

Ciclistas: 60/h 

1740/h 

 

1608/h 

847.49 

 

35.67 

 

6.25 

 

Ponto 2: 

Esquina da rua 

Erich Belz 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 - 

noturno 

Pedestres: 78/h 

Ciclistas: 102/h 

Pedestres: 84/h 

Ciclistas: 60/h 

1824/h 

 

1614/h 

924.78 

 

39.26 

 

6.22 

 

Ponto 3: 

Em frente ao 

Supermercado 

Top 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 - 

noturno 

Pedestres: 66/h 

Ciclistas: 102/h 

Pedestres: 25/h 

Ciclistas: 30/h 

1602/h 

 

1314/h 

974.90 

 

19.06 

 

5.64 

 

Ponto 4: 

Esquina da rua 

Rudolfo Walter 

21/09/2015 - 

vespertino 

05/10/2015 - 

noturno 

Pedestres: 120/h 

Ciclistas: 90/h 

Pedestres: 114/h 

Ciclistas: 36/h 

2070/h 

 

1230/h 

 

1041.12 

 

13.03 

 

5.45 

 

 

Núcleo de expansão urbana da área norte com uso do solo principalmente industrial e 

comercial. A quantidade de veículos transitando por essa área é muito próxima à da 

centralidade 02, no entanto, muito diferente quando falamos de pedestres. Aqui, a 

contagem de ciclistas consegue explicar bastante, visto que em muitas das contagens 

superou a presença de pedestres. Pela centralidade 03 não ser um núcleo denso, mas sim, 

uma centralidade mais esparsa, a utilização da bicicleta como meio de transporte de um 

ponto ao outro dentro desta centralidade se torna essencial para os moradores desta área.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os mapas utilizados mostraram correlações com as aferições in loco e puderam explicar de 

forma bastante eficaz as diferentes dinâmicas urbanas de Blumenau com relação às suas 

1 

2 

3 

4 



 

centralidades. É importante apontar, no entanto, que existe uma limitação na Teoria da 

Sintaxe Espacial para explicar as variações no movimento de pedestres, veículos e ciclistas 

em diferentes horários, visto que os valores sintáticos não mudam. Com relação às áreas 

analisadas, pode-se perceber que são diferentes tipos de centralidades, que atendem a 

diferentes escalas da cidade e que são apropriadas de diferentes maneiras. Podemos afirmar 

que as centralidades 01 e 02 apresentam aspectos formais para a conformação de um 

núcleo de centralidade, que seriam a coincidência dos aspectos globais e locais, alta 

Integração Global e Local, e a intensificação do grid da malha. Ressalta-se que a 

centralidade 02 compreendeu o lugar com o maior grau de urbanidade da cidade, 

provavelmente devido a seus usos mistos. Os aspectos configuracionais tornam estas áreas 

interessantes ao comércio e serviços, fortalecendo estes locais como centralidades. 

 

Foi possível compreender por que a cidade ainda se estrutura lentamente para o norte, 

apesar de toda atenção do poder público e investimentos privados. A centralidade 03 não 

apresenta os aspectos cruciais para a formação de uma centralidade, de acordo com a teoria 

de Hillier. Desta forma, dificilmente a área se tornará um núcleo de centralidade da região 

norte e da cidade de Blumenau sem intervenções em sua configuração urbana. Somente 

investimentos públicos e privados em forma de empreendimentos não serão o suficiente 

para atrair a expansão da cidade nesta direção e formar uma centralidade. Comprovando, 

assim, a nossa hipótese de que devido à falta de uma configuração urbana consolidada e a 

falta de conexão com o restante da cidade a centralidade 03 acabou se tornando um lugar 

de baixa urbanidade, se configurando como uma área somente de passagem. É possível 

afirmar que será necessária a alteração da malha urbana da região para que esta área tenha 

Integração Global e Local e consiga formar um núcleo de centralidade passível de atração 

e incentivos para que a população se estabeleça naquela área.  
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