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Projeto inovador 
leva jovens atletas 
em viagem que une 
turismo e esporte
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Santa Catarina 
tem 27 ataques a 
prédios públicos 
em quatro dias 
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Rodovia
do medo

PROBLEMAS DA SC-401 SÃO RETRATADOS 
EM SÉRIE DE REPORTAGENS A PARTIR DE 

HOJE NO ND E NA RICTV RECORD. 
PÁGINAS 6 E 7
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Jaque Silva é uma das idealizadoras do projeto Surftrip

SÉRIE ESPECIAL

SC-401
FUTURO  
INCERTO
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Rodovia estadual mais movimentada e mais perigosa de Santa Catarina 
tem muitos problemas e quase nenhuma solução. A partir de hoje, o ND e 
a RICTV Record apresentam uma série de reportagens sobre a SC-401

Descaso e imprudência

FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br

Os problemas se acumulam ao 
longo da rodovia SC-401, em Florianó-

polis, sem previsão de reais soluções. Os nú-
meros de acidentes e de vidas perdidas crescem 

sem expectativas de redução. A cada ano a situação 
continua a mesma na rodovia estadual mais movimen-

tada, que mais mata e que mais causa acidentes em Santa 
Catarina. As razões são muitas: falta de sinalização adequada, 

má conservação, atos de imprudência, falta de maior fiscalização e 
de conscientização e a necessidade de se tratar como via urbana uma 

rodovia que há anos deixou de ser apenas uma ligação entre dois pontos.
Rota diária de milhares de pedestres, ciclistas e motoristas, a SC-401 cla-

ma por atenção. Somente este ano, oito pessoas morreram na rodovia. A partir 
de hoje, o Notícias do Dia e a RICTV Record apresentam uma série de reporta-
gens sobre a atual situação da SC-401, seus problemas e possíveis soluções.

A convite do ND, José Leles de Souza, doutor em engenharia de transpor-
tes pela USP (Universidade de São Paulo) e presidente do Icetran (Instituto de 
Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte) percorreu os 19 quilômetros 
do trecho Norte da SC-401 – o mais crítico –, do Itacorubi a Canasvieiras, para 
apontar os principais problemas encontrados ao longo da rodovia..
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Os números de acidentes e mortes na SC-
401 e nas rodovias estaduais da Capital

Se o motorista tiver 
que parar o carro ele 
ficará no meio da 
rodovia porque não 
tem área de saída. 
Deveria ter espaços 
de recuos nem que 
fossem a cada ‘x’ 
quilômetros.”

 

CICLISTA

A insegurança acompanha a vendedora 
Cristiane Lopes de Souza, 20 anos, 
sempre que ela precisa sair de casa 
de bicicleta, na Vargem Grande, para 
ir a Canasvieiras. Na semana passada, 
acompanhada do filho Eliomar, 
1, ela conseguiu fazer a matrícula 
dele em uma creche em Canasvieiras. O caminho de 
bicicleta pela SC-401 agora será diário. “No trecho que 
eu ando tem faixa [de bicicleta] em todo o percurso, mas 
mesmo assim é perigoso”, diz.  Acostumada a andar de bicicleta, 
Cristiane fica mais insegura quando está com o filho, mas este é, para 
ela, o único modo de circular pela região sem precisar pagar. “Esses 
dias quase fui atropelada, tive que descer da bicicleta e sair correndo, 
porque os motoristas não param e não reduzem a velocidade”, afirma.

 

PEDESTRE

Desde que a passarela em frente 
ao Tican foi inaugurada, a auxiliar 
administrativo Janine Pfeiffer, 
29 anos, se sente muito mais 
segura na hora de voltar do 
trabalho, em Canasvieiras, e 
ir para casa, nos Ingleses. “Às 
vezes demorava até cinco 
minutos só para atravessar 
a rodovia porque os carros 
vêm muito rápido. Ficava 
todo mundo esprimido 
esperando para atravesssar”, 
explica.  Mas, para Janine, a 
rodovia continua perigosa. “Os motoristas exageram na velocidade e 
vejo muitas imprudências todos os dias e de todos os lados”, conta.  

 

MOTORISTA

Diariamente o motorista 
de ônibus João Otávio da 
Luz, 40 anos, faz o trajeto 
entre os terminais de 
Canasvieiras e Trindade. 
Para ele, a rodovia é mal 
sinalizada e com várias 
imperfeições no asfalto, 
o que dificulta o trânsito 
diário. “O melhor era 
um asfalto novo e 
mais sinalizações de 
placas e também 
iluminação. Alguns 
pontos de ônibus 
são muito mal iluminados e a gente nem consegue ver 
os passageiros”, diz. Ele reclama também do excesso de 
velocidade dos carros e, principalmente, das motos.

José Leles de Souza, 
doutor em engenharia 
de transporte e 
presidente do Icetran

A opinião de quem usa a 

rodovia diariamente

SÉRIE ESPECIAL

SC-401 
FUTURO  
INCERTO



Alto nível de 
urbanização
Construída na década 
de 1930 para ligar 
o Centro ao Norte 
da Ilha, a SC-401 
cresceu de forma 
desordenada e projetou 
o crescimento rumo 
ao Norte. O desenvolvimento urbano fez crescer o número de empreendimentos 
e moradores ao longo da via. Com isso, a SC-401 foi perdendo as características de 
rodovia. Shopping, faculdades, hospital, restaurantes, bares, grandes empreendimentos 
e bairros residenciais formam os vários pontos que geram necessidades de 
deslocamentos, os chamados polos geradores de tráfegos. Sem passarelas 
em alguns trechos com alto grau de urbanização, como próximo ao Senai, os 
pedestres se arriscam diariamente para usar ônibus do outro lado da rodovia.

Pontos de 
ônibus no 

meio da 
rodovia

Alguns pontos 
da SC-401 têm 

pouca margem 
de parada para 

os ônibus e nenhum tipo de abrigo para o usuário. Há inclusive uma placa de 
ponto de ônibus sem margem alguma para o veículo parar. Em outros casos, 

o motorista é obrigado a parar sobre a ciclofaixa. “Há paradas completamente 
absurdas para pegar pessoas no meio da rodovia”, diz José Leles de Souza.

Publicidade 
excessiva  

Os enormes outdoors 
ao longo da rodovia, 

especialmente 
após o posto da 

PMRv (Polícia Militar 
Rodoviária), são 

uma desatenção 
aos motoristas que 
trafegam pela SC-

401. “Normalmente 
não se utilizam 

conjuntos de placas 
que chamem a atenção de motoristas ou uma comunicação que chame mais 

atenção do que a sinalização de trânsito”, afirma o especialista José Leles de Souza.

Faixas de 
domínio   

Há diversos casos 
de lojas e comércios 
ao longo da SC-401 

que são “colados” 
na rodovia, sem 

um limite claro da 
faixa de domínio 

permitida para 
construção. “Isso 

cria um problema, 
porque se as 

pessoas vêm de 
carro e não sabem 

exatamente onde está a loja, perde-se a atenção. A pessoa pode 
fazer manobras inadequadas para entrar ou andar em velocidade 

mais baixa do que o permitido”, afirma José Leles de Souza.

Sem 
acostamentos   

A falta de 
acostamentos 

na SC-401 é um 
problema grave. 

Quando o motorista 
tem problema 

no veículo ele é 
obrigado a parar 
em uma rodovia 
movimentada e 

com alta velocidade. 
“Se o motorista 
tiver que parar 

ele ficará no meio da via por que não tem área de saída. Deveria ter 
espaços de recuos nem que fossem a cada ‘x’ quilômetros”, diz.

Sinalizações 
e iluminação   

A falta ou a má 
sinalização e 

iluminação são 
uns dos principais 

problemas da 
SC-401 apontados 
por José Leles de 
Souza. Além das 

sinalizações confusas 
nas ciclofaixas 

e passarelas, 
ele afirma que devem ser melhor sinalizados e iluminados principalmente 

os trechos de entradas ou saídas da rodovia, como o acesso para Jurerê/
Daniela, que não apresenta boas sinalizações horizontais e verticais. 

Só três 
passarelas  
Três passarelas são 
destinadas aos 
pedestres ao longo 
dos 19 quilômetros 
do trecho Norte. 
Em frente ao Tican 
(Terminal Integrado 
de Canasvieiras), a 
terceira passarela 
foi inaugurada em 
junho de 2016. A obra só foi executada por pressão da comunidade local, que 
fechou a rodovia por várias vezes em forma de protesto aos acidentes.Para José 
Leles de Souza, o número de passarelas ao longo da rodovia é insuficiente frente 
à grande demanda de deslocamentos. Em frente ao Tican, o especialista ainda 
critica a sinalização inadequada (uma placa define que o local é exclusivo para 
pedestres, excluindo os ciclistas) e pede um trabalho maior de orientação e 
educação nos bairros, já que muitas pessoas ainda atravessam a rodovia fora 
da passarela e motociclistas circulam sobre a estrutura frequentemente.

Desgaste no 
asfalto    
Considerando-se toda 
a extensão do trecho 
Norte da SC-401, de 
acordo com José Leles 
de Souza, o pavimento 
asfáltico não pode ser 
considerado ruim. Mas 
há trechos pontuais de 
asfalto bem desgastado, 
além de buracos. O 
principal problema, 

Ciclofaixas 
desconexas      
Os poucos trechos 
de ciclofaixas ao 
longo da SC-401 são 
desconexos entre si 
e muitos não têm 
sinalização ou, quando 
têm, são confusas. 
De acordo com 
José Leles de Souza, 
faltam as sinalizações 
horizontais em todas 
as ciclofaixas e as 
placas que indicam que os trechos são compartilhados com pedestres não 
deixam claro como é feito esse compartilhamento. Alguns trechos são estreitos 
e, com a alta velocidade dos carros, colocam em risco pedestres e ciclistas.

Calçadas e a 
fragilidade 
para pedestres       
Andar a pé pela SC-401 
é perigo constante. 
Tirando um pequeno 
trecho de poucos 
metros próximo ao 
Centro de Eventos de 
Canasvieiras, não há 
divisão física, como 
calçadas em nível, para 
a proteção de pedestres. 
Ao longo da rodovia, as muretas de divisão são baixas e permitem a circulação de 
pedestres de um lado para o outro da estrada. “As calçadas em nível separam com 
clareza o veículo do pedestre ou ciclista e evitam o contato”, afirma José Leles de Souza.

 



As pequenas e médias em-
presas laboratoriais que 
prestam serviços ao Siste-

ma Único de Saúde (SUS) estão 
ameaçadas. A crise se estabele-
ceu devido à baixa remuneração 
dos serviços e à falta de reajuste 
na tabela de procedimentos, que 
se arrasta por 23 anos. A situação 
tem provocado o endividamento 
dos pequenos e médios laborató-
rios, responsáveis pela realização 
de 70% dos exames do setor pú-

blico em Santa Cata-
rina. A defasagem da 
tabela impõe déficit em 
mais de dois mil exames 
laboratoriais realizados 
na rede pública. São 
exemplos alarmantes 
de valores desprezíveis 
pagos pelo SUS para a 
realização dos princi-
pais exames: glicose, R$ 
1,85; colesterol, R$ 1,85; 

R$ 4,11 pelo hemograma. A situ-
ação de má remuneração tam-
bém se entende às operadoras 
de planos de saúde.  Apenas o va-
lor dos procedimentos particula-
res é que refletem uma melhor 
valorização do setor e do pro-
fissional. Os preços pagos pelo 
governo, atualmente, são insu-
ficientes para custear materiais 
básicos para a realização dos 
procedimentos e a manutenção 

das exigências legais. Sem con-
tar no pagamento da folha dos 
funcionários altamente capaci-
tados, como bioquímicos, biomé-
dicos e médicos. Caso o cenário 
não mude, empresas acabarão 
fechando as portas, gerando a 
atuação acentuada de grandes 
laboratórios. Como consequên-
cia, a diminuição da concorrên-
cia e oferta dos serviços para os 
pacientes catarinenses. No longo 
prazo, essa situação pode im-
pactar profundamente nos pre-
ços para o governo, na capilari-
dade dos locais de atendimento, 
podendo até mesmo atrasar o 
tempo de espera para a prática 
de exames.
A crise provoca o endividamento 
dessas empresas, o que impossi-
bilita a emissão de certidão ne-
gativa de crédito, excluindo estes 
laboratórios de participarem de 
licitações, prestarem serviços a 
órgãos públicos e fazerem finan-
ciamentos, dificultando uma pos-
sível recuperação.
O momento é de mobilização 
para buscar uma nova realidade. 
Precisamos sensibilizar os gover-
nantes e operadoras sobre esta 
realidade, para que tenhamos 
um retorno justo pelos serviços 
prestados e para que a população 
tenha a garantia de atendimento 
extremamente prioritário.

Mais movimentada rodovia estadual de 
Santa Catarina, a SC-401 se tornou, nos 
últimos anos, uma via urbana de longo 

curso, porque liga bairros próximos ao Centro 
de Florianópolis a balneários e comunidades 
que também experimentaram grande expansão 
com a explosão do turismo. Além disso, às mar-
gens da via se instalaram muitas empresas, co-
mércios e moradores, agregando cada vez mais movimento à estrada.

Essa demanda crescente gerou problemas de monta, como mostra a 
série de reportagens que o ND começa a publicar nesta edição. A dupli-
cação da via foi, como muitos devem se lembrar, um imbróglio sem fim, 
e quando a obra foi concluída já havia reparos a fazer. Uma inspeção 
superficial vai mostrar que a sinalização é deficiente, a conservação dei-
xa a desejar e a falta de fiscalização é um convite aos excessos de muitos 
motoristas, tornando esta uma das estradas mais perigosas do Estado.

A questão da segurança, aliás, é essencial 
e imperativa, porque houve muitos acidentes 
nas últimas semanas, com mortes por atro-
pelamento, sobretudo após as festas noturnas 
que se multiplicam na região. Também houve 
atropelamentos de ciclistas, porque, além de 
condutores irresponsáveis, há problemas de 
planejamento das ciclovias na 401. Especialis-

tas apontam ainda riscos decorrentes do baixo número de passare-
las para pedestres, excesso de placas de publicidade, falta de acosta-
mentos em vários trechos e negócios instalados muito perto da via.

Quem paga o preço desse rosário de problemas é a população, ou 
seja, moradores e usuários da estrada. Um mínimo de fiscalização 
e controle de velocidade, aliado a obras que reparem os equívocos 
de origem na construção da rodovia, poderiam reduzir o número de 
acidentes e os perigos de uma via rápida instalada em área urbana.

CUIDADOS COM 
O CARRO

Todos sabemos que ne-
nhum condutor pode ser im-
prudente ao volante. Na última 
semana duas pessoas morre-
ram atropeladas na Beira-mar 
de São José. Dirijo sempre com 
cuidado para que absurdos 
como esse não se repitam.

Ivan Neves, via e-mail

VIOLÊNCIA INACEITÁVEL
Essa situação de violência 

de facções criminosas contra 
órgãos de segurança em Santa 
Catarina é inaceitável! Outrora 
tranquilo, o Estado parece estar 
ficando mais violento. O gover-
nador está certo! Alerta máximo 
e medidas enérgicas para garan-
tir a segurança da população.

Reinaldo Silva, via e-mail

PELA NOVA REALIDADE

Eduardo 
Comeli

Presidente do 
Sindilab-SC

DO LEITOR

VIA RÁPIDA E PERIGOSA
SC-401 é um rosário de 
problemas, que inclui 

poucas passarelas, 
acostamento deficiente e 

comércios próximos da via.

FRANK MAIA frankmaia@gmail.com
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