
Nos últimos meses, o Contorno Viário de 
Florianópolis recebeu a visita de dois grupos 
interessados em conhecer o empreendimento 
e acompanhar o andamento das obras. No dia 
24 de fevereiro, um grupo de 15 indígenas de 
diferentes aldeias da Grande Florianópolis, 
como parte das ações do Componente 
Indígena do Plano Básico Ambiental do 
Contorno, integrante do licenciamento da obra.

Já no dia 10 de março, a visita foi 

realizada por um grupo formado por 
integrantes do Instituto de Engenharia do 
Paraná. As duas comitivas assistiram a uma 
apresentação sobre o empreendimento e 
visitaram as obras no emboque norte do 
túnel 1, onde puderam acompanhar etapas 
dos trabalhos de escavação subterrânea. 

Os interessados em visitar a obra 
devem fazer um cadastro por meio do 
formulário disponível no site do Contorno.

Grupos visitam as obras do Contorno

Grupos interessados podem realizar 
visitas ao empreendimento



Contorno cumpre condicionante ambiental

Como cumprimento da compensação 
ambiental prevista pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), o Contorno 
Viário de Florianópolis finalizou a transferência de 
R$ 9 milhões, que são destinados à preservação 
e manutenção de Unidades de Conservação. “O 
cumprimento dessa condicionante demonstra 
o engajamento da Arteris em atender todos os 
requisitos legais e normativos relacionados à 
gestão ambiental do empreendimento”, destaca 

Daniela Bussmann, coordenadora de meio-
ambiente da Arteris Litoral Sul. 

Os beneficiados com o aporte financeiro 
foram os Parques Estaduais da Serra do Tabuleiro 
e do Rio Vermelho, os Parques Nacionais da 
Serra do Itajaí e São Joaquim, os Parques 
Municipais do Morro da Cruz, em Florianópolis, 
e Serra de São Miguel, em Biguaçu, e a Floresta 
Nacional de Ibirama.

Escritório do Contorno Viário de Florianópolis
Av. Celso Joaquim da Silva, nº 151, Sertão do Maruim - São José/SC
Telefone: 0800 7725 1771| 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

O Contorno Viário 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 1393/2021, 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 Viário de Florianópolis é uma medida de compensação 
exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Grupos interessados podem realizar 
visitas ao empreendimento



Jornal
da obra

www.contornodefl orianopolis.com.br | 0800 725 1771 | 0800 717 1000
Para pessoas com defi ciência auditiva e da fala, desde que acionado por equipamento adequado para isto.
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Escavações subterrâneas 
concluídas no túnel 4

Avanço representa uma nova fase para o empreendimento



ANTT destaca avanços nas obras do Contorno

Os diretores da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) Davi Barreto 
e Guilherme Sampaio, e o superintendente 
de infraestrutura rodoviária Andre Freire, 
acompanharam a etapa da escavação que 
marcou o primeiro encontro das frentes do 
Contorno, em janeiro, e testemunharam os 
avanços do empreendimento.

A ANTT é responsável pela fiscalização 
de obras de infraestrutura rodoviária em todo o 
país, e tem entre as suas atribuições garantir o 
cumprimento de prazos por concessionárias de 
rodovias, como a Arteris Litoral Sul. “O Contorno 
de Florianópolis é a maior obra rodoviária no Brasil 
atualmente. Essa obra vem sendo discutida entre 
a Arteris e a agência há anos, e hoje vemos a obra 
acontecendo de fato.”, comenta Davi Barreto.

O trevo de interseção norte com a BR-101, 
em Biguaçu, é um dos pontos mais importantes 
do Contorno Viário de Florianópolis. Para que o 
andamento das obras siga com celeridade, são 
necessárias algumas paralisações no trânsito 
da rodovia federal, para que os desmanches de 
rochas necessários na região sejam feitos com 
segurança. As paralisações duram no máximo 
dez minutos, e são realizadas entre 15 e 16h, 
causando pouco impacto no trânsito.

Avanços na interseção norte com a BR-101

 Avanços são perceptíveis para quem transita 
na BR-101

Representantes da ANTT acionaram o 
desmanche de rochas

“A interseção com a BR-101, uma 
obra essencial do nosso projeto, tem os 
trabalhos visíveis para a população local. 
Quem trafega pela região percebe os avanços 
na terraplanagem, e poderá acompanhar a 
construção do viaduto”, comenta Cesar Sass, 
Diretor de Operações Sul da Arteris.



No dia 16 de março, a pista sul do Túnel 4 
teve o avanço completo da frente de escavação, 
de uma ponta a outra. O marco, conhecido como 
“vazamento do túnel”, representa um avanço 
nas obras do Contorno, já que esse se torna o 
primeiro túnel da obra a registrar as escavações 
completas nas duas pistas.

O diretor de operações da Arteris Litoral 
Sul, Cesar Sass, destaca a relevância da 
conclusão dessa etapa. “Além de representar 
o avanço no andamento das obras, esse marco 
irá facilitar a logística de trabalho no canteiro, 
permitindo que o túnel sirva de passagem para a 
movimentação de máquinas e equipamentos da 
obra”, comenta o diretor.

Com 821 metros de extensão em cada 
pista, o túnel 4 está localizado na divisa entre os 
municípios de Biguaçu e São José. A partir de agora, 

as obras avançam para as fases de escavação do 
rebaixo e revestimento do túnel, que permitirão 
a pavimentação e a instalação dos sistemas de 
ventilação, sinalização e monitoramento.

Ao todo, o Contorno Viário de Florianópolis 
terá quatro túneis duplos com um total de 3.630 
metros subterrâneos em cada pista. Todos os 
túneis estão em fase de escavações subterrâneas 
e em breve o vazamento completo das pistas deve 
ocorrer nos outros dispositivos. 

Além disso, O Contorno Viário, que terá 50 
km, contará com seis acessos por trevos, 14 pontes 
e mais de 20 passagens em desnível.

Túnel fi ca localizado entre Biguaçu e São José

Cada pista do túnel 4 terá 820 metros de extensão

Túnel 4 tem escavações 
subterrâneas concluídas



Para reunir informações de maneira 
facilitada e prática, a Arteris Litoral Sul 
mantém um site destinado ao Contorno 
Viário de Florianópolis. No portal, estão 
disponíveis os relatórios fotográfi cos 
do andamento das obras, publicados 
mensalmente, vídeos do Contorno, 
notícias relacionadas ao empreendimento, 
programas ambientais e informações 

gerais sobre a obra, além de todas as 
edições do Jornal da Obra.

No site também há um campo para 
inscrição na newsletter do Contorno, que 
comunica as novidades da obra no e-mail dos 
assinantes, e interessados podem agendar 
visitas ao empreendimento. O endereço é 
www.contornodefl orianopolis.com.br.

Cada pista do túnel 4 terá 820 metros de extensão

Receba a Newsletter do 
Contorno de Florianópolis

Site do Contorno disponibiliza 
informações da obra


