
Contorno de Florianópolis em prol da educação 
e do meio ambiente

A Lati na Manutenção de Rodovias, empresa do grupo 
Arteris S.A, companhia que controla a Autopista Litoral 
Sul, implantou uma Unidade Industrial em São José 
para fornecer materiais para pavimentação, como brita 
graduada, asfalto e concreto, para uti lização exclusiva nas 
obras do Contorno Viário de Florianópolis. A unidade, 
que começou a ser construída em setembro de 2014 
e passou a operar no fi nal de outubro de 2015, conta 
com uma estrutura completa com escritórios, ofi cina, 
equipamentos e laboratório de ensaios para controle de 
qualidade. Todo o processo foi supervisionado e possui 
as licenças do órgão ambiental.

Para construir uma rodovia como o Contorno Viário de 
Florianópolis é preciso escavar diversos ti pos de solos ao longo do 
que é chamado tronco do traçado. Quando no lugar de solos como 
terra e areia, por exemplo, encontra-se rocha, é preciso uti lizar 
a técnica da detonação, já que equipamentos de terraplenagem 
convencionais não são efi cientes para este ti po de escavação. 
Nas obras do Contorno estão previstas detonações em pontos 
dos municípios de Biguaçu, Palhoça e São José e o primeiro passo 
foi realizar estudos detalhados para compor o que é chamado 
de “plano de fogo”. O plano inclui detalhes das operações e toda 
a questão de segurança e cuidados com o Meio Ambiente e 
entorno. As prefeituras foram avisadas ofi cialmente e conhecem 
o planejamento.
As detonações em obras de rodovias são comuns e uma vistoria já 
foi realizada nos locais e nas residências localizadas a 700 metros 
dos pontos de detonação. As famílias estão sendo avisadas com 
antecedência e as casas serão evacuadas nos momentos em que 
o trabalho for realizado. A Autopista Litoral Sul está fazendo a 
divulgação por meio de folders, cartazes, faixas e divulgação em 
sites e jornais e a população será comunicada dos dias e horários 
que irão ocorrer as detonações. Quem ti ver dúvida durante 
as detonações também pode procurar a Defesa Civil do seu 
município, pelo telefone 199.

Em 2015, o Programa de Educação Ambiental desenvolveu 
uma série de ações voltadas à comunidade escolar e população 
que vive nos municípios por onde a nova rodovia vai passar. 
Nas escolas, o projeto desenvolvido foi o Circuito Ambiental, 
que envolveu alunos e professores de 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental I, durante o primeiro semestre do ano. Temas 
relacionados às obras do Contorno, Segurança no Trânsito, Meio 
Ambiente, Reciclagem e Fauna foram abordados através de 
conceitos básicos e práti cas didáti cas pedagógicas. Já no segundo 
semestre, o trabalho foi realizado com alunos e professores do 
8º e 9ª anos do Ensino Fundamental II. 

Além do Circuito Ambiental, foram desenvolvidos os projetos 
EcoEncontros e ViaCidadã. O EcoEncontros buscou conhecer 
os pais dos alunos das escolas e apresentar as iniciati vas em 
desenvolvimento. Já o ViaCidadã foi realizado na Associação de 

Unidade Industrial garante fornecimento 
exclusivo para obras do Contorno
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Planos para 2016 Números 
do trabalhoEm 2016 mais unidades 

escolares serão inseridas 
nos projetos, assim como 
associações de moradores. 
O foco será manter a 
interati vidade entre escolas, 
pais e alunos, além de 
desenvolver ações em locais 
em que a comunidade costuma 
se reunir para debater assuntos 
perti nentes à melhoria da 
qualidade de vida da região.

7 Escolas

Circuito Ambiental
900 alunos e 65 professores

AutoValores
750 alunos, 500 pais 
e 50 professores

Seminário AutoValores na Escola Elvira Sardá da Silva, 
em Governador Celso Ramos (Novembro de 2015)

Moradores do Bairro Areias de Baixo, de Governador Celso Ramos, com a apresentação de alguns programas ambientais e detalhes sobre o 
Contorno. Para encerrar as ações de 2015, aconteceu em cada escola o Seminário de Boas Práti cas Socioambientais AutoValores, reunindo os 
parti cipantes das ati vidades ao longo do ano. 

Para a coordenadora de Meio Ambiente da Autopista Litoral Sul, Daniela Bussmann, o envolvimento das comunidades no programa de 
educação ambiental é fundamental para informá-los sobre a obra do Contorno Rodoviário de Florianópolis e também sensibilizá-los quanto a 
boas práti cas de preservação ambiental: “Além de construirmos uma nova rodovia, também estamos contribuindo para a proteção ambiental 
das comunidades do entorno da obra”, enfati zou.

Ati vidades do Circuito Ambiental em Escola de Biguaçu, 
em comemoração ao Dia da Árvore

De acordo com o engenheiro Thiago Trevisan, 
responsável pela unidade, a estrutura trará benefí cios 
socioeconômicos visíveis. “Na esfera ambiental 
podemos citar o fato de que a unidade vai transformar 
todo o material pétreo que será extraído no traçado 
da nova rodovia em uma nova matéria prima que 
será usada na obra do Contorno de Florianópolis. 
Essa é uma ação sustentável”, explicou. Além disso, o 
Contorno terá garanti a de fornecimento de material, 
não fi cando sujeito a mudanças de preços do mercado 
e, ainda, está estrategicamente em local de interesse 
para atendimento à obra.

Atenção para 
as detonações!

Geração de empregos: Ao todo, cerca de 60 funcionários trabalham na unidade, a maioria residente da região por onde 
passa o traçado da rodovia. 
Número de produção: A esti mati va é que sejam fornecidos aproximadamente 1.800.000 toneladas de material pétreo 
benefi ciado, 370.000 toneladas de asfalto e 190.000 metros cúbicos de concreto usinado.

Material produzido para divulgar as detonações
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Conheça Lula: o motorista número 1 do Contorno

Contorno Viário ganha forma em diversos trechos 
Autopista Litoral Sul está trabalhando em nove frentes de obras nos trechos norte e intermediário. Acompanhe os trabalhos:

Se você chamar o palhocense Carlos Huriprobst pelo nome, 
é possível que os colegas não saibam de quem se está 
falando. Conhecido pelo apelido de “Lula”, o motorista de 
46 anos teve o seu caminhão registrado como o número 1 
quando começou a trabalhar na construção do Contorno 
Viário, em junho de 2014, logo no início das obras. De jeito 
tranquilo e sorriso tí mido, Lula carrega diariamente na 
caçamba de seu caminhão argila, brita e outros materiais 
que ajudam a construir a nova rodovia. “Me sinto honrado 
e orgulhoso em trabalhar nessa obra, pois é um benefí cio 
para toda a grande Florianópolis. Daqui a alguns anos 
eu vou ter uma história para contar para fi lhos e netos”, 
destacou Lula.
Com 25 anos de profi ssão, esposa e quatro fi lhos, além 
de poder ver de perto a transformação pela qual a região 
passa, outras coisas têm chamado a atenção do motorista 
nesses 18 meses em que trabalha nas obras. “Gosto de ver 
as estradas sendo abertas e saber que vai ser bom para 
todo mundo, tanto para quem passa por aqui em viagem 
como para o nati vo que vai usar a rodovia. Também me 
chama a atenção o cuidado com o Meio Ambiente e com 
a Segurança do Trabalho no nosso dia a dia. Nunca vi isso 
em fi rma alguma”, enfati zou Lula que ainda completa: 
“Quero fi car aqui até o fi nal”.

Empregos gerados

410410
na fase atual

Do km 177,04 ao km 184,5, no 
município de Biguaçu, estão sendo 
feitos serviços de limpeza dos terrenos, 
reti rada da vegetação, implantação de 
cercas na faixa de domínio, execução 
de geodrenos e camada drenante de 
areia envelopada com manta geotêxti l 
(o objeti vo é formar um colchão de 
drenagem para dar solidez ao solo) e 
construção de passagem superior.

Imagem aérea de parte do trecho em construção (manta geotêxti l)

Trecho Norte

Passagem Superior ti po viaduto

Do km 211,5 ao km 220,5, no município de São 
José, estão sendo realizados serviços de drenagens, 
terraplenagem, duas pontes, dois viadutos, uma 
passagem inferior e o trevo com a SC-281.

Trecho Intermediário

TRECHO SUL Entre o km 220,2 e o km 228,9 a concessionária trabalha para a realização das 
desapropriações e da emissão da Licença de Instalação (LI).

Imagem aérea do traçado 

Ponte sobre o Rio Forquilhas e Viaduto para 
manter trânsito na Estrada Geral de Forquilhas

Vista aérea  do traçado no bairro Forquilhas, de um 
corte com drenagens.

Vista aérea do TraçadoTrevo de intersecção com SC-281
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