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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

SÉRIE ESPECIAL

SC-401
FUTURO  
INCERTO É uma via 

urbana, não 
uma rodovia
A municipalização da 
SC-401, que permita 
urbanização ao longo do 
trajeto, é a solução para 
melhorar a segurança 
de todos os usuários. 
PÁGINAS 4 E 5
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Crescimento do Norte da Ilha exigiu a duplicação da rodovia, um trecho entre 1995 e 1998, e o restante entregue em 2011

EMPATE EM 1 A 1 COM A COLÔMBIA, EM BARRANQUILLA. PÁGINA 21

Irmãos Batista, da JBS, entregam 
nova gravação, onde citam 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal e em seguida dizem que não 
é verdade e pedem desculpas. 
PÁGINAS 6 E 7, EDITORIAL, 8, E PAULO ALCEU, 10

Delatores 
tentam 
atingir STF
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IMBITUBA

Nova rota 
de navios 
gigantes

COM PEDÁGIO

Menos 
acidentes 
na BR-101

O Cap San Juan, com 331 
metros de comprimento, 
inaugurou a escala  
de embarcações.  
PÁGINA 13

Fórum Arteris de 
Segurança anunciou a 
redução das ocorrências 
em 185 entre 2011 e 2016. 
PÁGINA 3

invicta
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Menos acidentes
na BR-101
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Em fórum sobre segurança, 
Autopista anunciou redução de 18%, 
mas fez alerta sobre imprudência 

BRUNELA MARIA
redacao@noticiasdodia.com.br

Apesar dos investimentos 
em modernização das pistas, 
da aplicação de novas tecno-
logias de monitoramento e 
das campanhas de conscien-
tização, a imprudência ainda 
é a maior causa de mortes 
nas rodovias. Durante o 4º 
Fórum Arteris de Seguran-
ça, realizado ontem, em São 
Paulo, a concessionária da 
BR-101, Autopista Litoral Sul, 
comemorou uma redução de 
18% no volume de acidentes 
no trecho catarinense da ro-
dovia e apresentou uma iné-
dita pesquisa de observação, 
que comprova que as atitudes 
dos motoristas tem o poder de 
mudas as estatísticas.

Obras de engenharia fi-
nalizadas até 2016, segundo 
boletim divulgado pela com-
panhia, tiveram impacto de 
até 55% na redução de aciden-
tes, especialmente em pontos 
críticos, como retornos proi-
bidos e em desnível. Só neste 

ano foram implantados mais 
de 17 quilômetros de barrei-
ras de proteção. No geral, 
num comparativo com 2011, 
a empresa obteve redução de 
18% no número de acidentes e 
de 10% na quantidade de víti-
mas fatais. A concessionária 
já atendeu mais de 1,8 milhão 
de motoristas desde 2008, cer-
ca de 35% envolvendo proble-
mas mecânicos.

O diretor presidente da 
Arteris, controladora da Au-
topista Litoral sul, David An-
tonio Díaz Almazán, diz que 
a meta da empresa é avançar 
cada vez mais na redução 
de acidentes, especialmente 
os que apresentam vítimas. 
“Queremos reduzir pela meta-
de até 2020. Já temos um case 
na Espanha, o Brasil também 
pode conseguir. Nossa solução 
é o respeito da vida e o com-
promisso com a segurança. 
Assumimos isso, temos vários 
projetos nesse sentido, envol-
vendo escolas, comunidades, 
vamos continuar investindo”, 
argumentou..

Celular é usado mesmo na rodovia- Se de um lado as obras 
corrigem defeitos até no 
trajeto original das pistas,  
de outro a imprudência é o 
grande mal a ser combatido, 
segundo o diretor superin-
tendente da autopista Régis 
Bittencourt, que pertence ao 
Grupo Arteris, Nelson Bos-
solan. Ele apresentou on-
tem um estudo desenvolvido 
ao longo de sete dias, que 
observou o comportamen-
to de 82 mil motoristas em  
trânsito pelo trecho paulista 
da BR-116.

A metodologia foi a mes-
ma aplicada em Países como 
França e Espanha e mostrou, 

por exemplo, que mesmo 
numa rodovia, muitos mo-
toristas ainda insistem em 
usar o celular. Cerca de 1,9% 
do universo observado ma-
nuseou o aparelho em algum 
momento, o que lhes propor-
cionou alguns segundos de 
trânsito às cegas, o que em 
muitas situações poderia ser 
fatal. “O desafio global é re-
duzir o excesso de velocidade, 
fazer a distância mínima ser 
respeitada, acabar com uso 
no celular. Na Regis Biten-
court ainda temos preocupa-
ção com o entorno da rodo-
via, por conta do número de 
atropelamentos”, destacou.

Direção 
defensiva 

é uma das 
receitas para 

reduzir as 
mortes na 

BR-101

Limites de velocidade- Em comparação com a mesma pes-
quisa realizada em outros países, o res-
peito ao limite de velocidade é maior no 
Brasil do que na França e na Espanha. 
Entre os motoristas observados, 29,6%, 
ultrapassaram os limites, contra 41% 
na França e 38,3% na Espanha.

A pesquisa relevou que a comuni-
cação no trânsito pode estar bastante 
prejudicada. No Brasil, 57,5% dos condu-
tores observados foram flagrados mu-
dando de faixa sem sinalizar. 

O brasileiro já usa mais o cinto de 
segurança que os motoristas de outros 
países, mas ainda precisa se atentar 
ao banco de trás. A pesquisa mostrou 
que 1% dos brasileiros não usam cinto 
no banco da frente e 48% não usam no 
banco de trás.

Acidentes na BR 101
2011 X 2016

 � 18% menos acidentes 
 � 10% de redução no número de vítimas fatais
 � 450 atendimentos diários
 � 1,8 milhão de atendimentos desde 2008 

Comportamento em trânsito
Pesquisa de Observação (BR-116) 
Amostra: 82 mil veículos 

 � 1,19% pegos usando o celular
 � 15,9% não respeitam distância mínima entre carros
 � 29,6% não respeita o limite de velocidade
 � 48% não usa cinto no banco traseiro
 � 57,5% muda de faixa sem sinalizar 

FONTE – ARTERIS/AUTOPISTA LITORAL SUL

A realidade da estrada
Motorista é o centro das atenções



De estrada rural à rodovia
O desenvolvimento da SC-401
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Transferir a gestão para o município poderia facilitar um conjunto de soluções para a SC-401

Proposta de municipalização

Município espera contrapartida do governo

#NDonline
SARAGA SCHIESTL  
saraga@noticiasdodia.com.br

Acompanhe as notícias do ND em tempo real. 
Acesse www.ndonline.com.br ou use o QRCode

LEISHMANIOSE
Florianópolis registrou 62 casos de leishmaniose visceral em 

cães até agosto e, por enquanto, apenas um caso da doença 
foi diagnosticado em um morador da cidade. Para esclarecer 

a população sobre a gravidade da leishmaniose, a Vigilância em 
Saúde da Capital respondeu 17 perguntas mais frequentes sobre 
o tema. Vale lembrar que a transmissão acontece por meio da 
picada de um mosquito e, nos cães, a doença se apresenta com 
sintomas como emagrecimento, conjuntivite e falta de apetite. 
Para saber mais sobre o assunto, confira a matéria completa no 
NDOnline em bit.ly/SaudeCaes..

ECONOMIA
Gás de cozinha 
fica mais caro

 Os botijões de gás de até 
13 quilos estão mais caros a 
partir de hoje. A Petrobras 
anunciou reajuste de 12,2% 
no GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo) para uso residencial, 
o chamado gás de cozinha. 
Para o aumento foi levado em 
consideração o cenário externo 
de estoques baixos, além do 
reflexo de eventos climáticos, 
como o furacão Harvey, que 
atingiu a região exportadora 
do produto, que é a cidade 
de Houston, no Texas (EUA). 
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ILUMINAÇÃO
Melhoria começa 
pela Tapera 

  A primeira etapa do 
projeto Floripa Iluminada, 
lançado em julho pela Pre-
feitura da Capital, começa 
hoje no bairro Tapera, Sul da 
Ilha. Ao todo, 14 ruas rece-
berão melhorias no sistema 
de iluminação pública. Até 
novembro de 2018, o objeti-
vo do programa é substituir 
16 mil pontos de luz em 
1.500 ruas e servidões de 
48 bairros da cidade. Serão 
instaladas luminárias eficien-
tes com tecnologia LED.

TRÂNSITO
Acidentes e protestos provocam caos

 Acidentes em vias de Florianópolis e na BR-101, em São José, 
provocaram filas e lentidão no trânsito no início da noite de 
ontem. Quem saía ou entrava na Ilha precisou ter paciência. Um 
dos principais reflexos ocorreu no transporte coletivo, que por 
conta do horário de pico provocou tumulto entre passageiros e 
um protesto foi registrado no terminal de Palhoça. Passageiros 
relataram atrasos de até duas horas no deslocamento. Segundo 
a Polícia Militar, pelo menos cinco acidentes foram atendidos 
desde o início da noite. Em todos os casos sem vítimas e com 
danos materiais. Leia mais no NDonline em bit.ly/CaosTransito

Estado prepara 
transferência- A criação de um dispositi-
vo legal que facilite a municipa-
lização de trechos de rodovias 
que cortam áreas urbanas no 
Estado começou a ser discutida 
em fevereiro deste ano e está 
prestes a ser finalizado. Um 
decreto vem sendo elaborado 
por Deinfra, Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Casa 
Civil a partir de uma sugestão 
do Legislativo e que permitiria 
aos prefeitos dos municípios 
catarinenses solicitar de forma 
mais fácil a transferência da 
responsabilidade de trechos de 
rodovias estaduais.

De acordo com o deputado 
Milton Hobus (PSD), as deman-
das surgiram principalmente 
de cidades do interior, que se 
propõem a arcar com os bene-
fícios e prejuízos de adminis-
trar uma rodovia do Estado. 
Segundo o secretário de Esta-
do da Casa Civil, Nelson Serpa, 
esta é uma questão controver-
tida, pois depende principal-
mente das faixas de domínio 
das rodovias – trechos em que 
não é permitido construir. Isso 
implica em resolver a questão 
das edificações já existentes, 
delimitar a faixa para instala-
ção de equipamentos públicos 
e de publicidade, entre outros.
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FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br

Uma estrada construída 
para ligar o Centro ao Norte 
da Ilha e acompanhar o pro-
gresso rumo à região Norte 
de Florianópolis. Projetada 
em 1930, a SC-401 nasceu com 
o propósito de uma rodovia: 
uma via rural pavimentada 
para ligar dois pontos dis-
tantes. Mas com o passar dos 
anos, a urbanização natural se 
disseminou, a rodovia ganhou 
um novo traçado em 1970 e foi 
totalmente duplicada em 2011, 
dando espaço a inúmeros em-
preendimentos e a bairros 
com grande fluxo de pessoas. 
O crescimento trouxe também 
o ônus. Rodovia estadual mais 
movimentada de Santa Cata-
rina, a SC-401 apresenta altos 
índices de acidentes e de mor-
tes e uma solução complexa de 
sair do papel. Como uma das 
saídas, a proposta de munici-
palizar a rodovia poderia faci-
litar uma série de soluções.

De acordo com o secretá-
rio da Suderf (Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana da Grande 
Florianópolis), Cássio Tanigu-
chi, o Plamus (Plano de Mobi-
lidade Urbana Sustentável da 
Grande Florianópolis) enxer-
ga que a SC-401 perdeu as ca-
racterísticas de uma rodovia 
e se tornou uma via urbana, 
recomendando a municipa-

lização. “Estão acontecendo 
vários empreendimentos ao 
longo da SC-401 e se intensi-
ficando cada vez mais. Daqui 
a pouco ela será uma via que 
terá necessariamente que ser 
pensada como urbana. Não é 
mais uma rodovia. O Plamus 
já definiu o eixo da 401 como 
uma via urbana”, diz.

O doutor em engenharia 
de tráfego José Leles de Souza 
afirma que a municipalização 
traria vantagens como a pos-
sibilidade de instalar equipa-
mentos de fiscalização na ro-
dovia, redutores de velocidade 
e fiscalização feita pela prefei-
tura. Diante da dificuldade 
financeira de Estados e muni-
cípios, Souza propõe uma ges-
tão compartilhada entre Es-
tado e município sobre toda a 
SC-401. “Ficaria melhor para 
os dois e para todo o sistema 
viário. Pois só municipalizar 
também não resolve se nada 
for executado”, destaca.

Para Elson Pereira, espe-
cialista em mobilidade urba-
na, a municipalização não 
deve ser o foco. “O debate 
central seria modificar a ge-
ometria da própria estrada. 
Ela precisa ser pensada como 
uma avenida urbana de for-
ma que não precisemos usar 
subterfúgios como radares 
e lombadas para diminuir a 
velocidade. É preciso que a ge-
ometria da estrada não convi-
de as pessoas a correr”, diz..

- Morador do Norte da Ilha, o se-
cretário de Estado de Infraestrutura, 
Luiz Fernando Vampiro, acredita que 
a discussão efetiva sobre a munici-
palização ficará para depois da re-
vitalização da SC-401, prevista para 
começar em novembro deste ano e 
que deve levar um ano para ser con-
cluída. Por isso, o tema só deverá ser 
efetivamente levantado em 2019. “A 
caracterísita da rodovia é muito mu-
nicipal e acredito que a gestão tenha 
que ser municipal também”, afirma.

A Prefeitura de Florianópolis de-
monstra interesse em administrar 
a rodovia e resolver os problemas 
que se arrastam há anos. De acordo 
com o secretário da Casa Civil, Filipe 
Mello, o município aceitaria gerir a 

SC-401 desde que o governo do Esta-
do repassasse os recursos necessá-
rios para manutenção e melhorias. 
“O que não aceitamos é ver as pes-
soas submetidas a riscos desneces-
sários por conta de buracos, falta 
de manutenção dos guard-rails, ou 
seja, o que a prefeitura vem cobran-
do do Deinfra [Departamento Es-
tadual de Infraestrutura] é fazer o 
dever de casa e que dê pelo menos a 
manutenção mínima que é obriga-
ção. Se isso acontecer, certamente a 
prefeitura fará de forma muito mais 
competente do que o Deinfra tem 
feito nos últimos anos”, diz. Segun-
do Vampiro, a rodovia revitalizada 
seria a contrapartida proposta pelo 
Estado para a municipalização.

 � Projetada para acompanhar 
o progresso e ligar o Centro de 
Florianópolis ao Norte da Ilha, a 
estrada que hoje recebe o nome de 
SC-401 surgiu na década de 1930

 � A ideia de abrir uma estrada 
para ligar a ponte Hercílio Luz 
até a praia de Canasvieiras 
surgiu do ex-governador 
Hercílio Luz e foi executada 
no governo Adolfo Konder

 � A rodovia nasceu com o nome 
de Virgílio Luz e foi remodelada 
na década de 1970 com um 
novo traçado, sendo rebatizada 
de rodovia José Carlos Daux – 

precursor do turismo local – para 
então ser conhecida como SC-401

 � Antes da rodovia, moradores 
e comerciantes só tinham 
duas formas de chegar ao 
Centro: de barco ou a cavalo

 � O crescimento da região Norte 
fez surgir a necessidade de duplicar 
a rodovia. Um trecho foi duplicado 
entre 1995 e 1998 e, em dezembro 
de 2011, foram duplicados 
outros 6,6 quilômetros, do trevo 
de Ratones até Canasvieiras

 � A duplicação consolidou 
a transformação urbana 
de Canasvieiras e de outros 

balneários. O crescimento rápido 
e desordenado, porém, fez 
crescer também o número de 
moradores e empreendimentos 
ao longo da rodovia

 � A SC-401 deixou de ser apenas 
o caminho do Centro às praias 
para despontar como o trajeto 
do empreendedorismo. Em 
suas margens foram erguidos 
empreendimentos inovadores, 
tecnológicos, shopping center, 
faculdades, hospital, prédios 
comerciais e teatro, e passou a ser 
endereço da sede administrativa 
do governo catarinense

SC-401, a 
rodovia que se 
transformou em 
uma via urbana

 
LEIA  

AMANHÃ

Os projetos e as   
possíveis soluções 

para a rodovia          
estadual mais fatal 

de Santa Catarina


