
Equipe de Meio Ambiente da Autopista 
distribui material informativo

Obras do Contorno Viário no Trecho Norte, que começaram 
em 2015, avançam no município de Biguaçu. Cerca de 90 
trabalhadores e 40 equipamentos estão atuando nas obras, 

que partem do km 177,04 e seguem até o km 184,5.

Evolução das obras em Biguaçu

Os trabalhadores das obras do Contorno Viário estão 
participando da campanha “Xô, Aedes”, da Arteris, que 
busca conscientizar sobre como prevenir a infestação 
do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir 
os vírus de doenças perigosas como dengue, zika e 
chikungunya, entre outras.

Além da distribuição de material informativo, foram 
realizadas oficinas nos trechos das obras do Contorno e a 
Supervisão Ambiental fiscaliza diariamente os canteiros de 
obras para verificar se existem focos do mosquito. 

Desde o mês de março ocorrem quase que semanalmente 
- dependendo das condições do tempo e necessidade da 
engenharia - detonações de rochas nas obras do Contorno 
Viário. O trabalho é comum na construção de rodovias e 
necessário nos trechos em que o solo é feito de diferentes 
tipos de rochas. 

Além de todo cuidado com a segurança da atividade e 
de quem mora na vizinhança, é realizado um trabalho 
específico chamado de “Controle, Minimização e 

Em caso de dúvidas sobre as detonações de rochas, a Autopista 
dispõe dos números (48) 3257-1619 e 3247-0692 (escritório do 
Contorno) e 0800 7251 771 (atendimento geral).

Campanha contra o mosquito da dengue com trabalhadores
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Para pessoas com deficiência auditiva e da fala, desde
que acionado por equipamento adequado para isto.

Escritório do Contorno
Rodoviário de Florianópolis

Av. Celso Joaquim da Silva, nº 151
Sertão do Maruím - São José/SC

Telefone: (48) 3257-1619
(48) 3247-0692
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Autopista monitora ruídos e vibrações nas detonações de rochas
Monitoramento de impactos provocados pela Construção dos Túneis e de 
Áreas de Desmonte de Rocha”. 

Na prática, em cada detonação é instalado um equipamento chamado 
sismógrafo que mede o impacto dos ruídos e das vibrações causadas pelas 
detonações. Os dados obtidos são transformados em um relatório detalhado 
que é enviado aos órgãos fiscalizadores. A medição é realizada a uma distância 
de 314 metros do ponto central de detonação e quem quiser acompanhar 
os resultados pode acessar o site www.contornodeflorianopolis.com.br, na 
seção de Notícias.



Alunos de duas escolas municipais de São José que participaram 
das atividades do Programa de Educação Ambiental do 
Contorno Viário de Florianópolis foram premiados com 
um passeio de escuna e visita à Fortaleza de Santa Cruz de 
Anhatomirim. O passeio foi resultado de uma premiação 
após turmas de Ensino Fundamental I e II apresentarem os 
projetos de encerramento das atividades desenvolvidas em 
2015 dentro do projeto Circuito Ambiental.

Os trabalhos vencedores nas duas categorias foram 
selecionados por diretores da Arteris, empresa controladora 
da Autopista. Os alunos do Ensino Fundamental II do Centro 
Educacional Santa Ana fizeram o projeto de um aplicativo para 
celular sobre a Segurança do Trabalho nas obras do Contorno. 
Já os vencedores na categoria Ensino Fundamental I foram 
estudantes da Escola de Ensino Fundamental Califórnia, 
com a construção de diversos objetos e brinquedos usando 
materiais recicláveis.

O componente indígena é mais um dos programas desenvolvidos 
pela Autopista dentro do Plano Básico Ambiental das obras do 
Contorno. Uma importante ação é o Controle de Zoonoses nas 
10 aldeias que compõem o programa. 

Antes de começar as atividades, foi realizado um levantamento 
da quantidade de animais domésticos que vivem nas aldeias 
que compõem o CI-PBA: M’biguaçu, Morro dos Cavalos, 
Amaral, Itanhaém, Massiambu, Praia de Fora 2, Cambirela, 
Amâncio, Canelinha e Praia de Fora 1. Com esses dados foi 
possível fazer o planejamento das ações com animais.

A próxima etapa será realizar campanhas educativas para 
tratamento e cuidado dos animais e risco de zoonoses. O 
trabalho tem como foco melhorar a saúde dos animais e com 
isso prevenir que as doenças sejam transmitidas aos indígenas 
pelo contato. Para a realização do projeto, a Autopista firmou 
uma parceria com a Organização Bem-Animal (OBA), que 

O passeio de escuna saiu de Governador Celso Ramos e teve 
diversão a bordo, com jogos ambientais educativos e uma 
visita guiada na Fortaleza. Para o estudante Felipe Steinbach 
o dia foi divertido e produtivo. “Às vezes é bom sair da sala de 
aula e aprender fora da escola, como aconteceu nessa visita. 
Com o jogo que fizemos na escuna, aprendemos brincando, 
deu para pegar as informações de uma maneira descontraída”, 
assegurou o adolescente.

O site é mais uma opção de comunicação entre a Autopista 
e a comunidade, onde os usuários podem acompanhar o 
andamento das obras por meio de imagens aéreas atualizadas. 

Conheça o novo site da obra: www.contornodeflorianopolis.com.br

Contorno Viário ganha novo siteEstudantes são premiados com passeio educativo 
à Fortaleza de Anhatomirim

Controle de zoonoses 
é realizado nas 
comunidades indígenas

Canal online garante o acompanhamento da evolução da obra de forma mais ágil

já tem acesso às aldeias e conhece a cultura dos indígenas. 
Além do tratamento dos animais, serão realizadas oficinas 
educativas e colocadas placas nos acessos para evitar o 
abandono. 

Além disso, detalhes dos 13 Programas Ambientais 
desenvolvidos pela Autopista Litoral Sul e notícias gerais sobre 
as ações da concessionária estão disponíveis para consulta.

“A ideia de reformular o site foi para facilitar o acesso da 
população às notícias e informações sobre o Contorno. E 
desta forma, tornar ainda mais transparente a relação entre a 
concessionária e os usuários da rodovia que ficarão informados 
pela fonte oficial”, explica Marcelo Modolo, Superintendente 
de Investimentos do Contorno Viário de Florianópolis. 
 

A seção de Notícias ganhou uma cara nova e ficou mais fácil de 
ler, contando atualmente com as postagens concentradas em 
apenas uma página, o que facilita a visualização das informações 
e o entendimento do leitor. No ambiente virtual também 
estão disponíveis informações sobre os aspectos técnicos do 
empreendimento, além do andamento das Licenças Ambientais. 

Alunos da Escola de Ensino 
Fundamental Califórnia

Estudantes do Centro 
Educacional Santa Ana


