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Jornal
da obra

Contorno tem novos trechos com 
obras de pavimentação asfáltica
Com frentes de serviço que seguem avançando, novas obras de 
pavimentação asfáltica no trecho intermediário da rodovia foram 
iniciadas no primeiro trimestre. 
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Novas obras de 
pavimentação 

A implantação do Contorno avança em 
diversas frentes ao longo de 34 quilômetros, 
o que representa 70% do total do percurso da 
futura rodovia. Novas obras de pavimentação 
foram iniciadas nos primeiros meses de 2020, 
com trabalhos em dois pontos diferentes do 
Trecho Intermediário, em Biguaçu e entre São 
José e Palhoça. As obras de pavimentação 
incluem, ainda, outras etapas antes do asfalto, 
como a aplicação de bases e sub-bases.

O superintendente de investimentos do 
Contorno, Marcelo Módolo, destaca o ritmo 
das obras, que hoje contam com mais de 1.000 
trabalhadores diretos. “As expectativas em 
relação ao Contorno são grandes e por isso 
sempre atuamos com muito comprometimento 
na implantação da rodovia e seguimos 
avançando nos trechos liberados, priorizando 
continuamente a segurança das centenas de 
trabalhadores”, afirma.



Desmontes de rocha acontecem 
em Palhoça e Biguaçu

Coronavírus: 
retomada das obras com segurança

As detonações de rochas no Contorno 
são necessárias em função do tipo de solo 
da região. Por isso, é importante que os 
moradores vizinhos à obra estejam sempre 
atentos aos comunicados de segurança 
da Arteris. A concessionária desenvolve 
uma comunicação direta com a população 
local, começando com reuniões com 
representantes das comunidades e seguindo 
com distribuição de panfletos informativos 
nos arredores e áreas de evacuação, cartazes 
em locais públicos de grande circulação, 
divulgação em emissoras de rádio e carro de 
som e instalação de placas informativas nas 
principais vias públicas informando datas e 
horários das detonações. 

A evacuação é sempre feita com o 
auxílio da equipe de segurança do trabalho 
e meio ambiente da construtora. Em caso de 
dúvidas, ligue: (48) 2108-9150

As obras do Contorno foram retomadas 
no dia 4 de maio, após cerca de 40 dias 
sem atividades em razão da pandemia do 
Coronavírus. Para garantir a proteção e saúde 
dos trabalhadores e da população local, além de 
reforçar a prevenção à doença, várias medidas 
foram implementadas e todas as estruturas no 
canteiro de obras foram readequadas. Rotinas 
de trabalho, transporte e alimentação também 
foram reestruturadas, seguindo rigorosamente 
as orientações e diretrizes estabelecidas pelos 
órgãos responsáveis.

As obras foram suspensas 
temporariamente na segunda quinzena de 
março, respeitando decreto do Governo de 
Santa Catarina, e, após um período de férias 
coletivas, um plano detalhado foi colocado em 
prática para garantir o retorno sem impactos 
e com foco na segurança de todos.

Faixas são colocadas nas vias de acesso

Refeitórios da obra ganharam divisórias de 
acrílico nas mesas e redução de capacidade



A produção de um livro sobre a 
arqueologia Guarani faz parte do Subprograma 
de Monitoramento Ambiental do Componente 
Indígena do Plano Básico Ambiental do Contorno 
Viário de Florianópolis. Com mil exemplares a 
serem distribuídos para instituições de ensino 
das regiões que fazem parte do Contorno, o livro, 
que está em fase de produção, tem como objetivo 
divulgar os vestígios arqueológicos de ocupações 
Guarani na região da Grande Florianópolis, além 
do patrimônio imaterial dos povos indígenas 

e sua importância cultural, principalmente a 
história oral de ocupação do povo Guarani.

Os representantes de cada comunidade 
foram os responsáveis pela escolha de temas 
que gostariam de relatar. Dessa forma, o livro 
vai trazer registros sobre da história do território, 
a importância da casa de reza, a tradição das 
sementes e manejo das roças, a dança do 
Xondaro, o artesanato indígena, a música guarani 
e a medicina tradicional indígena. 

Livro sobre 
Arqueologia 
Indígena está 
em produção
Exemplares serão distribuídos 
para escolas da região Arqueólogo entrevista indígena para livro 

Entre 2019 e o início de 2020, o Grupo 
de Pesquisa em Educação Patrimonial e 
Arqueologia da Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul) realizou trabalhos dentro 
do Programa de Salvamento Arqueológico e 
Educação Patrimonial na área de implantação 
do Contorno. Em Biguaçu, foram encontrados 
dois sítios arqueológicos, denominados de 
Rússia III e Rússia IV. 

Foram encontradas 4.900 peças líticas 
(pedras) durante o trabalho e, apesar da 
ausência de materiais que possibilitem datar 
os sítios na região, em Santa Catarina existem 
indícios de uma ocupação posterior há oito mil 
anos.

Resgate Arqueológico realizado 
nas áreas das obras do Contorno 
encontrou mais de 4 mil peças



Escola de São José ganhará 
biblioteca da Arteris Litoral Sul
Campanha de doação de livros foi realizada durante o mês de março com o 
objetivo de arrecadar livros infantis e infanto-juvenis para a biblioteca

A Escola Califórnia, localizada no 
município de São José, no bairro Alto Forquilhas, 
contará com uma biblioteca para atender aos 
seus 72 alunos de educação infantil. O projeto 
foi apresentado e está sendo executado pela 
Arteris Litoral Sul, com o objetivo de estimular 
a educação na comunidade local.

Os livros que estarão disponíveis na 
biblioteca foram fruto de uma campanha de 
doação que foi realizada na sede da Arteris 

Litoral Sul, em Joinville, Praças de Pedágio, 
escritório do Contorno Rodoviário, em São José, 
e nos canteiros de obras.

Segundo a diretora da escola, Denise Dias, 
as expectativas para o recebimento da biblioteca 
são grandes, já que a unidade de ensino não 
possui a estrutura. A Escola Califórnia participa 
desde 2015 das ações do Programa de Educação 
Ambiental do Contorno.

No destaque, projeto mostra como deve ficar a biblioteca 
na EEF Califórnia. À direita, colaboradores da Arteris 

doaram livros que irão para a biblioteca



O Contorno Rodoviário de Florianópolis, rodovia de pista dupla com 50 quilômetros de extensão, 
é uma obra licenciada e autorizada pelo IBAMA, por meio da L.I Nº 1004/2014, que tem o objetivo 
de desviar o tráfego de longa distância da BR- 101/SC na região metropolitana de Florianópolis. 

A realização do Programa de Comunicação Social do Contorno Rodoviário de Florianópolis é uma 
medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

SEGURANÇA NAS OBRAS DO CONTORNO NÃO É BRINCADEIRA

Atenção comunidade! Além da dedicação na 
segurança dos trabalhadores, é importante lembrar 
que o Contorno Viário de Florianópolis ainda está 
em construção, por isso não é permitido trafegar 
sem autorização nas pistas ou áreas em obras. 
Os profissionais que circulam pelo local utilizam 
equipamentos de proteção individual ou coletiva, 
são treinados e estão sob supervisão contínua, além 
de conhecerem bem os riscos do ambiente.

Apesar de conviver diariamente com o Contorno, 
a comunidade vizinha não possui treinamento ou 
autorização. Não arrisque a sua segurança e a de sua 
família: não pratique atividades físicas em trechos 
já pavimentados, pois há circulação de máquinas e 
equipamentos pesados, não trafegue nas pistas, não 
circule pelos canteiros de obras e, principalmente, não 
deixe crianças brincarem no local. Evite acidentes.

Rede do Estado de São Paulo

Rede Federal

Pantone 
+Plus 334 C

Pantone 
+Plus 130 C

Pantone 
+Plus 296 C

Escritório do Contorno Rodoviário de Florianópolis
Av. Celso Joaquim da Silva, nº 151, Sertão do Maruim - São José/SC
Telefone: (48) 2108-9150 | ouvidoria.litoralsul@arteris.com.br

www.contornodeflorianopolis.com.br
0800 725 1771
0800 717 1000 – para pessoas com deficiência auditiva e da fala, desde que acionado por equipamento adequado para isto.

Fale com o IBAMA
Linha Verde: denúncias, dúvidas, sugestões, elogios, reclamações e solicitações

www.ibama.gov.br/fale-com-o-ibama

Atendimento telefônico: 0800 618 080
De segunda à sexta-feira, das 8 h às 18 h ligação gratuita de qualquer parte do Brasil.

Atendimento presencial:
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 02, Edifício-sede do Ibama, Bloco I

CEP: 70818-900 - Brasília/DF

Placas como a da imagem acima estão em diversos 
pontos do canteiro de obras e buscam alertar a 
população sobre locais em que o acesso é proibido


