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Jornal
da obra

Curtas

Cultura guarani nos arredores 
do Contorno Viário.
A concessionária realiza diversas ações com dez 
comunidades indígenas guaranis, localizadas ao 
redor do Contorno de Florianópolis. As iniciativas 
fazem parte do Componente Indígena do Plano 
Básico Ambiental (CI-PBA) e são pensadas com a 
participação direta dos guaranis que vivem nas 
comunidades. Conheça abaixo algumas das ações 
já realizadas e em andamento.
 
As casas de reza
A Opy (pronuncia-se opã) é o local sagrado na  
cultura dos indígenas onde acontecem os batizados 
e as rezas diárias. A concessionária adquiriu  
material e ferramentas para que os indígenas 
construíssem sete novas Opy, em sistema de  
mutirão.

A agricultura
Os guaranis receberam da Litoral Sul tratores, 
arados e roçadeiras, que contribuíram para a 
retomada da agricultura nas comunidades. Dentro 
do programa, uma das ações foi possibilitar que um 
cacique buscasse as sementes caboclas em  
outra aldeia distante, iniciando assim o cultivo e 
mantendo a tradição.

Os indígenas e o Contorno
Os indígenas frequentemente visitam a obra para 
acompanhar seu andamento. Além disso, 
acompanharam o resgate de um sítio arqueológico 
encontrado na região do Contorno. Nessa visita, 
puderam conversar com os arqueólogos sobre a 
história e o povoamento da região. 

Viva Comunidade em Biguaçu
Cerca de 700 pessoas, entre crianças, jovens e 
adultos, participaram do Viva Comunidade em 
Biguaçu. O evento levou até Biguaçu atividades 
culturais, brincadeiras para as crianças e prestação 
de serviços, como cortes de cabelo e exames 
básicos de saúde. A técnica de enfermagem Denise 
Santos Rosa aprovou a ação: “Adorei! Achei uma 
iniciativa bem dinâmica da Litoral Sul para 
aproximar a comunidade de todos os serviços 
prestados”. 

Documentando as comunidades em  
vídeo e foto
Os guaranis participam também de oficinas de 
fotografia e vídeo em que eles mesmos comandam 
as câmeras. O material fotográfico resultou na 
Mostra Aranduá, que esteve em cartaz até fevereiro 
no Continente Shopping, em São José. Ainda serão 
produzidos documentários sobre o modo de vida  
da etnia.

Saiba mais
Áreas indígenas que compõem o CI-PBA e suas 
distâncias até o Contorno: 

0800 725 1771
0800 717 1000 

Para pessoas com deficiência auditiva e de fala, desde
que acionado por equipamento adequado para isso.

Escritório do Contorno
Rodoviário de Florianópolis

Av. Celso Joaquim da Silva, nº 151
Sertão do Maruim – São José/SC

Telefone: (48) 3257-1619 | (48) 3247-0692
ouvidoria.litoralsul@arteris.com.br

contornodeflorianopolis.com.br

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 a sexta-feira, das 8h às 18h.
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

O Contorno Rodoviário de Florianópolis, rodovia de pista dupla com 

50 quilômetros de extensão, é uma obra licenciada  

e autorizada pelo Ibama, através da LI nº 1004/2014, que tem  

o objetivo de desviar cerca de 20% do 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.

4 5 CAPA

Um milhão de horas sem acidentes
Trabalhadores do Contorno de Florianópolis 
e gestores da Litoral Sul e da construtora 
Salini Impregilo comemoraram um milhão de  
horas/homem trabalhadas sem acidentes com 
afastamento. Para Marcelo Módolo, “o marco é 
notável e resultado do esforço e rigor de todos 
no cumprimento das normas de segurança e 
também da atuação de uma equipe competente, 
motivada e com o verdadeiro objetivo de garantir  
a segurança dos colaboradores”.

O processo de licenciamento ambiental é conduzido 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos  
Naturais Renováveis – Ibama –, estando as manifestações 
técnicas sobre o Componente Indígena sob responsabilidade 
da Fundação Nacional do Índio – Funai. Os programas 
socioambientais que compõem o Plano Básico Ambiental 
Indígena são desenvolvidos pela MPB Engenharia.

• Florianópolis

• São José

• Biguaçu

M’Biguaçu – 6,9 km

Morro dos Cavalos – 14 km

Amaral – 5 km

Itanhaém – 3,3 km

Maciambu – 15,7 km  

Praia de Fora 1 – 7,4 km 

Praia de Fora – 7, 4 km

Cambirela – 5,3 km

Amâncio – 7,2 km 

Canelinha – 11,4 km

BR- 101Contorno
• Gov. Celso Ramos

• Palhoça
•

São Pedro
de Alcântara

•
Antônio
Carlos

Contorno da  
Grande Florianópolis
A maior obra de infraestrutura  
em construção em Santa Catarina  
vai tomando forma na região  
metropolitana de Florianópolis.
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O Contorno Viário é uma extensão da BR-101 e por isso tem características típicas  
de rodovias desse porte. Toda rodovia, seja federal, estadual ou municipal, possui  
determinada faixa de domínio. 

A faixa de domínio é a base onde uma rodovia está instalada, formada pelas pistas de rolamento, 
canteiros, obras de arte (pontes, viadutos, passarelas), acostamentos, sinalização e faixa lateral  
de segurança até o alinhamento das cercas. 

A faixa de domínio do Contorno tem um padrão de 70 metros (confira na imagem ilustrativa),  
que varia quando há trevos, pontes ou outras estruturas.

Características-padrão do Contorno 

•  Duas pistas duplas, sendo uma para o sentido norte e outra para o sul. 
•  Cada pista terá duas faixas de rolamento de 3,60 m cada uma, acostamentos externos de 3 m  

e acostamentos internos de 0,60 m. O total da faixa de pavimento por sentido será de 10,80 m.
•  O canteiro central entre uma pista e outra pode ser separado por barreiras rígidas de concreto 

ou, em trechos mais largos, ser revestido com grama.

Você pergunta. 
Nós respondemos.

Confira algumas das obras 
prontas do Contorno Viário.

Você sabe o que  
é faixa de domínio?

Nesta edição, Marcelo Módolo, superintendente de 
investimentos do Contorno Viário de Florianópolis, 
responde a algumas perguntas frequentes sobre a 
obra. Confira.

Pergunta: Qual é o objetivo das obras  
do Contorno?
Marcelo: O Contorno Rodoviário de Florianópolis  
é uma nova rodovia implantada para desviar 
o tráfego de longa distância da região 
metropolitana da Grande Florianópolis, 
contribuindo assim para a mobilidade e o 
transporte de cargas no país.

Pergunta: Haverá algum pedágio no  
trecho do Contorno?
Marcelo: Não. O Contorno Viário é parte da BR-101, 
que já possui as praças de pedágio em pontos 
determinados no trecho concessionado. 

Pergunta: Qualquer veículo poderá passar  
pelo Contorno ou apenas caminhões quando 
estiverem em trajetos de longa distância?

A ponte sobre o Rio Maruim, no km 215, em São José, já está concluída.Marcelo: Todo tipo de veículo que circula pela  
BR-101 poderá passar pelo Contorno, seja para 
longas distâncias ou para acessar uma das estradas 
que fazem a interseção. São elas: rodovias estaduais 
SC-407 e SC-281 e Estrada Geral Três Riachos.

Pergunta: O trajeto pelo Contorno ficará mais  
longo ou mais curto?
Marcelo: O trajeto feito pelo Contorno terá cerca de
seis quilômetros a mais, porém poderá ser  
realizado em menor tempo, já que a rodovia será 
um corredor expresso com velocidade operacional
de 100 km/h em todo o percurso e apenas seis 
acessos por meio de trevos. Segundo estudo 
realizado pela Litoral Sul, o tempo de viagem –
considerando os horários de pico na BR-101 – 
poderá ser reduzido em até 50 minutos.

Você pode enviar sugestões de perguntas para  
o próximo jornal da obra. Mande um e-mail para 
comunicacao.litoralsul@arteris.com.br, com seu 
nome e a pergunta. Será um prazer responder-lhe.
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Passagem superior em São José, km 216.

Importante!
Se você tem intenção de construir nas proximidades das margens  
do futuro Contorno Viário da Grande Florianópolis, consulte antes  
a concessionária pelo telefone 0800 725 1771.

22545923_INSTITUCIONAL 2018_Litoral Sul_Jornal da Obra.indd   4-6 3/28/18   5:25 PM


