
Depoimento do ex-ministro ao juiz Sérgio Moro envolve o ex-presidente Lula. PÁGINA 11

Palocci fala em pacto 
entre PT e Odebrecht
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VELEIRO ECO PARA EXPEDIÇÕES E PESQUISAS OCEANOGRÁFICAS É O PRIMEIRO DO BRASIL. PÁGINA 5 

PROJETO PIONEIRO

Melhorias 
imediatas

FERIADO

Desfile 
de 7 de 
Setembro

Longe do projeto ideal para 
a SC-401, governo do Estado 
fará uma reforma paliativa, 
com custo de R$ 40 milhões. 
PÁGINAS 6 E 7

Comemoração do Dia da 
Independência será na 
passarela Nego Quirido, a 
partir das 8h45. 
PÁGINA 4

SÉRIE ESPECIAL

SC-401
FUTURO  
INCERTO

APARTAMENTO

Dinheiro 
apreendido 
soma R$ 51 mi 
PÁGINA 9

Cédulas 
encontradas 

em imóvel 
que foi cedido 

a Geddel 
Vieira (PMDB) 
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Provisoriamente, o Estado vai investir R$ 40 milhões em melhorias e uma terceira pista

Projeto ideal custa R$ 450 mi

FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br 

O estudo finalizado pelo Pla-
mus (Plano de Mobilidade Urbana 
da Grande Florianópolis) em 2015 
previa que até 2018 a rodovia SC-
401 poderia ser completamente 
remodelada em uma parceria 
público-privada. A proposta tor-
naria a 401 uma via comparti-
lhada, com faixas exclusivas para 
ônibus, pedestres e ciclistas e se-
máforos. Ao custo estimado de  
R$ 450 milhões, o projeto está 
longe de ser executado. Enquan-
to uma solução mais completa 
não se define, outras alternati-
vas e obras são propostas para  
amenizar os impactos do crescen-
te número de mortes e acidentes 
na rodovia.

O secretário da Casa Civil de 
Florianópolis, Filipe Mello, diz que 
o projeto do Plamus é importante, 
mas utópico. “Dentro da dificul-
dade financeira que o Estado tem, 
falarmos em investir R$ 450 mi-
lhões na SC-401 é um sonho. É um 
belo projeto, mas utópico nos dias 
de hoje”, afirma. Para o especia-
lista em mobilidade urbana Elson 
Pereira é importante ter um “nor-
te” a ser seguido. “Utópico sim, 
mas impossível de ser realizado 
não. A ideia do plano é importan-
te por que não vamos conseguir 
resolver o problema da mobili-
dade sem um projeto de impacto 
em Florianópolis e sem uma in-
tervenção estruturante. É preciso 
que tenhamos um horizonte para 
que toda obra feita siga este mo-
delo”, diz ele.

O superintendente da Suderf 
(Superintendência de Desenvol-
vimento da Região Metropoli-
tana da Grande Florianópolis), 
Cássio Taniguchi, afirma que é 
preciso haver uma decisão polí-
tica para tirar o projeto do papel 
e que, assim que iniciada, a rees-
truturação da rodovia deve ser 
três anos para ficar pronta. Ta-
niguchi diz que a engenharia irá 
resolver os pontos de estrangu-
lamento, curvas fechadas e dar 
condições decentes a pedestres 
e ciclistas, mas outras medidas 
também devem ser tomadas em 
conjunto. “É preciso de um tripé: 
engenharia, fiscalização e educa-
ção de trânsito”, diz ele. 

Enquanto o projeto do Plamus 
não tem previsão de ser executa-
do, uma obra de R$ 40 milhões 

para a SC-401 deve sair do papel 
a partir de novembro deste ano. 
A previsão do governo do Estado 
era de que a obra começasse em 
dezembro de 2016, mas aguarda 
a liberação de um financiamento 
com o Banco do Brasil. O contra-
to, inclusive, já foi assinado com a 
empresa EPC Construções, vence-
dora da licitação.

A obra compreende o recape-
amento asfáltico da SC-401, me-
lhorias nos acostamentos, nas si-
nalizações e a construção de uma 
terceira pista com 200 metros de 
extensão entre as entradas do 
Itacorubi e João Paulo. De acordo 
com o secretário de Infraestrutu-
ra do Estado, Luiz Fernando Vam-
piro, assim que iniciada, a obra 
deve levar pelo menos 10 meses 
para ser concluída..

Radares como 
solução imediata 
para segurança- Além das obras de enge-
nharia e infraestrutura, algu-
mas medidas poderiam frear o 
número de mortes e acidentes na 
SC-401. Entre elas está a intensifi-
cação da fiscalização, colocação 
de radares fixos ou redutores de 
velocidades, videomonitoramen-
to e ações educativas.

O secretário de Infraestru-
tura Luiz Fernando Vampiro, o 
tenente-coronel Fábio Martins, 
da PMRv (Polícia Militar Rodo-
viária) e o presidente do Cetran 
de SC (Conselho Estadual de 
Trânsito), Luiz Antônio de Souza, 
concordam que a instalação de 
radares fixos ajudaria a diminuir 
consideravelmente as tragédias 
na rodovia. “Radares, conscien-
tização e sinalização adequada 
reduziriam muito o número de 
acidentes”, afirma Vampiro. 

“É preciso conscientização, 
mas monitoramento também. 
Você viajar hoje na BR-101 é mui-
to diferente do que há 10 anos, 
quando não existiam radares”, 
afirma Luiz Antônio de Souza.

Dificuldade de manutenção- O Deinfra (Departamento Esta-
dual de Infraestrutura) afirma que 
investe R$ 2,5 milhões por ano em 
manutenção na SC-401. “A conser-
vação e a manutenção é rotineira, 
dentro do padrão financeiro que é 
dado para as estradas. Temos muita 
dificuldade de alcançar o índice ide-
al de conservação para a SC-401 por 
que é uma rodovia que foi entregue 
ao tráfego em 1975 e hoje temos 
mais de 40 anos de vida útil da ro-
dovia”, afirma Cléo Quaresma, su-
perintendente regional do Deinfra.

Dia 4/9: Reportagem 
mostra os pontos mais 
periogosos da rodovia

Dia 5/9: Estatística da Polícia 
Militar Rodoviária confirma a 
periculosidade da SC-401

Dia 6/9: A municipalização 
da rodovia ajudaria na 
solução dos problemas
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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

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.

SÉRIE ESPECIAL

SC-401 
FUTURO  
INCERTO

De estrada rural à rodovia
O desenvolvimento da SC-401

SÉRIE ESPECIAL

SC-401 
FUTURO  
INCERTO

Editor: RODRIGO LIMA
rodrigolima@noticiasdodia.com.br
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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
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Abuso dos usuários da SC-401 faz 
com que os números de mortes e 
acidentes não parem de crescer

Perigo constante

FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br

Não é à toa que a SC-401, que tem um trecho no Sul 
da Ilha e se estende principalmente ao Norte da Ilha, ga-
nhou a fama de rodovia da morte. De 2001 a 17 de agosto 
de 2017, pelo menos 206 pessoas morreram ao longo dos 
25 quilômetros da rodovia. Ciclistas, motoristas, motoci-
clistas e pedestres engrossam um número que não para 
de crescer. Comparando as sete rodovias estaduais de 
Florianópolis, em todos os cenários a SC-401 lidera: é a 
campeã do número de mortes, tem o maior número de 
acidentes com vítimas e mais feridos em acidentes.

Nos últimos 17 anos, 351 pessoas perderam a vida 
nas sete rodovias estaduais da Capital. Somadas as 
mortes nas outras seis estradas, o número (145) não 
chega perto das 206 pessoas que morreram somente na 
SC-401. A segunda rodovia com mais mortes é a SC-406, 
que liga o Norte ao Leste da Ilha, com 67 vítimas fatais 
nos últimos 16 anos. Somente este ano, dos dez mortos 
em rodovias estaduais na Capital, oito foram na SC-401.

Quando se analisa o número de feridos em aciden-
tes por ano, a SC-401 também lidera. Das 12.808 pessoas 
que ficaram feridas nos últimos 16 anos nas sete rodo-
vias da Capital, 40% (5.053 pessoas) tiveram algum tipo 
de ferimento somente nesta estrada. 

Em uma proporção entre mortos por acidentes com 
vítimas, a rodovia também se mostra a mais mortal: a 
cada 100 acidentes com vítimas cinco pessoas perdem 
a vida na SC-401. Ao separar a SC-401 em seus dois tre-
chos (19 quilômetros no Norte e seis quilômetros no Sul), 
o trecho Norte lidera os números de mortes e acidentes 
com vítimas não só em números absolutos, mas propor-
cionalmente também..
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Rodovia da morte

Mortes na 
SC 401
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Itacorubi
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A possibilidade de municipalizar a  
SC-401 a partir da alta urbanização da via  
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Pedestre pula a mureta e atravessa as pistas: em pouco mais de 16 anos, 206 pessoas morreram na SC-401

As muitas saídas e entradas, como a do Cacupé, é um dos 
graves problemas apontados pela PMRv na SC-401

Duas pessoas morreram após o Citroën C4 Pallas colidir em 
um poste no km 15 da SC-401, na madrugada de 13 de agosto

Tragédias nos 
fins de semana- As estatísticas detalhadas 
de acidentes do trecho Nor-
te da SC-401 corroboram uma 
realidade sentida diariamente 
por muitos: é nos fins de se-
mana e durante a madruga e 
a noite que acontecem o maior 
número de acidentes e mortes. 
De 2011 a 2017, das 56 mortes 
na SC-401 exatamente a me-
tade aconteceu entre sábado 
e domingo. Se a sexta-feira for 
incluída são 38 mortes neste 
período, ou seja, 67% das víti-
mas fatais perderam a vida en-
tre sexta e domingo.

O horário também diz muito 
sobre o padrão de acidentes e 
mortes na rodovia. As 36 mortes 
ocorridas durante a madrugada 
e a noite nestes sete anos no tre-
cho Norte representam 64% do 
total de 56 mortes. Comparati-
vamente, terça, quarta e quinta-
-feira são os dias com menores 
índices de mortes (foram oito no 
total) e o período da tarde tam-
bém registra o menor número de 
vítimas fatais (também oito).

 “Exceção está virando regra”, 
diz tentente-coronel da PMRv- O grande nível de urba-
nização da SC-401 aliado à 
imprudência constante são os 
principais fatores que levam 
aos altos números de mortes e 
acidentes na rodovia, de acor-
do com o tenente-coronel Fá-
bio Martins, da PMRv (Polícia 
Militar Rodoviária). Ao anali-
sar os dados, Martins lembra 
que é preciso levar em con-
sideração a extensão da 401 
(25 quilômetros) e seu volume 
médio diário de veículos, mais 
de 60 mil por dia.

“É uma rodovia extrema-
mente urbanizada, com muitas 
saídas e entradas, empreendi-
mentos ao longo da estrada e 
bairros numerosos. Aliado a 
isso temos a imprudência dos 
condutores”, afirma. O tenen-
te-coronel cita a recorrência 
de graves infrações que levam 
a trágicos acidentes, como ex-
cesso de velocidade, ultrapas-
sagem forçada e consumo de 
bebidas alcoólicas.

Nas madrugadas e nos 
fins de semana a imprudên-
cia é maior. Diante do último 

acidente com duas mortes 
na SC-401, em 13 de agosto, 
a PMRv anunciou a intensi-
ficação de blitze na região, 
que tem grande número de 
casas noturnas. De acordo 
com Martins, as estatísticas 
da SC-401 têm relação direta 
com essas festas e eventos. “A 
embriaguez potencializa os 
acidentes. Os de natureza leve 
se tornam graves ou gravíssi-
mos porque o motorista está 
com a percepção alterada, em 
excesso de velocidade e força 
a ultrapassagem”, diz.

Com seis policiais por es-
cala, o efetivo da PMRv não é 
suficiente para dar conta de 
todas as rodovias. Para Mar-
tins, a saída seria outros me-
canismos como equipamentos 
de controle de velocidade fi-
xos e um esforço coletivo para 
conscientizar as pessoas. “A 
fiscalização teria que coibir as 
exceções. O problema é que o 
que era pra ser exceção está 
virando regra. É muita gente 
imprudente, bebendo e diri-
gindo”, afirma.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/A
R

Q
U

IV
O

/N
D

FL
Á

V
IO

 T
IN

/N
D

Mais pessoas morreram 
em acidentes na SC-401 do 
que no total de todas as 
outras rodovias estaduais 
de Florianópolis, em 14 
dos últimos 17 anos

SÉRIE ESPECIAL

SC-401
FUTURO  
INCERTO
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Estudo do 
Plamus ficou 

pronto em 
2015 e deveria 
ser executado 

por meio 
de parceria 

público-
privada

Excesso de 
velocidade 
poderia ser 
controlado

 Acostamento é dividido com ciclofaixa, que também é invadida

Pontos de ônibus ao longo da rodovia não são recuados
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Provisoriamente, o Estado vai investir R$ 40 milhões em melhorias e uma terceira pista

Projeto ideal custa R$ 450 mi

FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br 

O estudo finalizado pelo Pla-
mus (Plano de Mobilidade Urbana 
da Grande Florianópolis) em 2015 
previa que até 2018 a rodovia SC-
401 poderia ser completamente 
remodelada em uma parceria 
público-privada. A proposta tor-
naria a 401 uma via comparti-
lhada, com faixas exclusivas para 
ônibus, pedestres e ciclistas e se-
máforos. Ao custo estimado de  
R$ 450 milhões, o projeto está 
longe de ser executado. Enquan-
to uma solução mais completa 
não se define, outras alternati-
vas e obras são propostas para  
amenizar os impactos do crescen-
te número de mortes e acidentes 
na rodovia.

O secretário da Casa Civil de 
Florianópolis, Filipe Mello, diz que 
o projeto do Plamus é importante, 
mas utópico. “Dentro da dificul-
dade financeira que o Estado tem, 
falarmos em investir R$ 450 mi-
lhões na SC-401 é um sonho. É um 
belo projeto, mas utópico nos dias 
de hoje”, afirma. Para o especia-
lista em mobilidade urbana Elson 
Pereira é importante ter um “nor-
te” a ser seguido. “Utópico sim, 
mas impossível de ser realizado 
não. A ideia do plano é importan-
te por que não vamos conseguir 
resolver o problema da mobili-
dade sem um projeto de impacto 
em Florianópolis e sem uma in-
tervenção estruturante. É preciso 
que tenhamos um horizonte para 
que toda obra feita siga este mo-
delo”, diz ele.

O superintendente da Suderf 
(Superintendência de Desenvol-
vimento da Região Metropoli-
tana da Grande Florianópolis), 
Cássio Taniguchi, afirma que é 
preciso haver uma decisão polí-
tica para tirar o projeto do papel 
e que, assim que iniciada, a rees-
truturação da rodovia deve ser 
três anos para ficar pronta. Ta-
niguchi diz que a engenharia irá 
resolver os pontos de estrangu-
lamento, curvas fechadas e dar 
condições decentes a pedestres 
e ciclistas, mas outras medidas 
também devem ser tomadas em 
conjunto. “É preciso de um tripé: 
engenharia, fiscalização e educa-
ção de trânsito”, diz ele. 

Enquanto o projeto do Plamus 
não tem previsão de ser executa-
do, uma obra de R$ 40 milhões 

para a SC-401 deve sair do papel 
a partir de novembro deste ano. 
A previsão do governo do Estado 
era de que a obra começasse em 
dezembro de 2016, mas aguarda 
a liberação de um financiamento 
com o Banco do Brasil. O contra-
to, inclusive, já foi assinado com a 
empresa EPC Construções, vence-
dora da licitação.

A obra compreende o recape-
amento asfáltico da SC-401, me-
lhorias nos acostamentos, nas si-
nalizações e a construção de uma 
terceira pista com 200 metros de 
extensão entre as entradas do 
Itacorubi e João Paulo. De acordo 
com o secretário de Infraestrutu-
ra do Estado, Luiz Fernando Vam-
piro, assim que iniciada, a obra 
deve levar pelo menos 10 meses 
para ser concluída..

Radares como 
solução imediata 
para segurança- Além das obras de enge-
nharia e infraestrutura, algu-
mas medidas poderiam frear o 
número de mortes e acidentes na 
SC-401. Entre elas está a intensifi-
cação da fiscalização, colocação 
de radares fixos ou redutores de 
velocidades, videomonitoramen-
to e ações educativas.

O secretário de Infraestru-
tura Luiz Fernando Vampiro, o 
tenente-coronel Fábio Martins, 
da PMRv (Polícia Militar Rodo-
viária) e o presidente do Cetran 
de SC (Conselho Estadual de 
Trânsito), Luiz Antônio de Souza, 
concordam que a instalação de 
radares fixos ajudaria a diminuir 
consideravelmente as tragédias 
na rodovia. “Radares, conscien-
tização e sinalização adequada 
reduziriam muito o número de 
acidentes”, afirma Vampiro. 

“É preciso conscientização, 
mas monitoramento também. 
Você viajar hoje na BR-101 é mui-
to diferente do que há 10 anos, 
quando não existiam radares”, 
afirma Luiz Antônio de Souza.

Dificuldade de manutenção- O Deinfra (Departamento Esta-
dual de Infraestrutura) afirma que 
investe R$ 2,5 milhões por ano em 
manutenção na SC-401. “A conser-
vação e a manutenção é rotineira, 
dentro do padrão financeiro que é 
dado para as estradas. Temos muita 
dificuldade de alcançar o índice ide-
al de conservação para a SC-401 por 
que é uma rodovia que foi entregue 
ao tráfego em 1975 e hoje temos 
mais de 40 anos de vida útil da ro-
dovia”, afirma Cléo Quaresma, su-
perintendente regional do Deinfra.

Dia 4/9: Reportagem 
mostra os pontos mais 
periogosos da rodovia

Dia 5/9: Estatística da Polícia 
Militar Rodoviária confirma a 
periculosidade da SC-401

Dia 6/9: A municipalização 
da rodovia ajudaria na 
solução dos problemas
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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

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.
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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
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Abuso dos usuários da SC-401 faz 
com que os números de mortes e 
acidentes não parem de crescer

Perigo constante

FELIPE ALVES
felipe.alves@noticiasdodia.com.br

Não é à toa que a SC-401, que tem um trecho no Sul 
da Ilha e se estende principalmente ao Norte da Ilha, ga-
nhou a fama de rodovia da morte. De 2001 a 17 de agosto 
de 2017, pelo menos 206 pessoas morreram ao longo dos 
25 quilômetros da rodovia. Ciclistas, motoristas, motoci-
clistas e pedestres engrossam um número que não para 
de crescer. Comparando as sete rodovias estaduais de 
Florianópolis, em todos os cenários a SC-401 lidera: é a 
campeã do número de mortes, tem o maior número de 
acidentes com vítimas e mais feridos em acidentes.

Nos últimos 17 anos, 351 pessoas perderam a vida 
nas sete rodovias estaduais da Capital. Somadas as 
mortes nas outras seis estradas, o número (145) não 
chega perto das 206 pessoas que morreram somente na 
SC-401. A segunda rodovia com mais mortes é a SC-406, 
que liga o Norte ao Leste da Ilha, com 67 vítimas fatais 
nos últimos 16 anos. Somente este ano, dos dez mortos 
em rodovias estaduais na Capital, oito foram na SC-401.

Quando se analisa o número de feridos em aciden-
tes por ano, a SC-401 também lidera. Das 12.808 pessoas 
que ficaram feridas nos últimos 16 anos nas sete rodo-
vias da Capital, 40% (5.053 pessoas) tiveram algum tipo 
de ferimento somente nesta estrada. 

Em uma proporção entre mortos por acidentes com 
vítimas, a rodovia também se mostra a mais mortal: a 
cada 100 acidentes com vítimas cinco pessoas perdem 
a vida na SC-401. Ao separar a SC-401 em seus dois tre-
chos (19 quilômetros no Norte e seis quilômetros no Sul), 
o trecho Norte lidera os números de mortes e acidentes 
com vítimas não só em números absolutos, mas propor-
cionalmente também..
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Rodovia da morte

Mortes na 
SC 401

Canasvieiras

Ingleses

Itacorubi

Cacupé

Vargem 
Grande

Ratones

Centro

Costeira

SC-401 
Norte

SC-401 
Norte

SC-401 Sul 
(Via Expressa Sul)

SC-401 
Sul

Total nas outras 
rodovias estaduais 
de Florianópolis

Total nas outras 
rodovias estaduais 
de Florianópolis

SC-401

SC-401

Total de mortes nas 
outras rodovias estaduais 
de Florianópolis

Acidentes com vítimasUma rodovia, dois trechos

Mortos por dia da semana e 
hórário (desde 2011)

Feridos em acidentes

Mortes Feridos Total de acidentes
Trecho Norte é mais perigoso Dados desde 2011 Madrugada  Manhã  Tarde  Noite
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A possibilidade de municipalizar a  
SC-401 a partir da alta urbanização da via  
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Pedestre pula a mureta e atravessa as pistas: em pouco mais de 16 anos, 206 pessoas morreram na SC-401

As muitas saídas e entradas, como a do Cacupé, é um dos 
graves problemas apontados pela PMRv na SC-401

Duas pessoas morreram após o Citroën C4 Pallas colidir em 
um poste no km 15 da SC-401, na madrugada de 13 de agosto

Tragédias nos 
fins de semana- As estatísticas detalhadas 
de acidentes do trecho Nor-
te da SC-401 corroboram uma 
realidade sentida diariamente 
por muitos: é nos fins de se-
mana e durante a madruga e 
a noite que acontecem o maior 
número de acidentes e mortes. 
De 2011 a 2017, das 56 mortes 
na SC-401 exatamente a me-
tade aconteceu entre sábado 
e domingo. Se a sexta-feira for 
incluída são 38 mortes neste 
período, ou seja, 67% das víti-
mas fatais perderam a vida en-
tre sexta e domingo.

O horário também diz muito 
sobre o padrão de acidentes e 
mortes na rodovia. As 36 mortes 
ocorridas durante a madrugada 
e a noite nestes sete anos no tre-
cho Norte representam 64% do 
total de 56 mortes. Comparati-
vamente, terça, quarta e quinta-
-feira são os dias com menores 
índices de mortes (foram oito no 
total) e o período da tarde tam-
bém registra o menor número de 
vítimas fatais (também oito).

 “Exceção está virando regra”, 
diz tentente-coronel da PMRv- O grande nível de urba-
nização da SC-401 aliado à 
imprudência constante são os 
principais fatores que levam 
aos altos números de mortes e 
acidentes na rodovia, de acor-
do com o tenente-coronel Fá-
bio Martins, da PMRv (Polícia 
Militar Rodoviária). Ao anali-
sar os dados, Martins lembra 
que é preciso levar em con-
sideração a extensão da 401 
(25 quilômetros) e seu volume 
médio diário de veículos, mais 
de 60 mil por dia.

“É uma rodovia extrema-
mente urbanizada, com muitas 
saídas e entradas, empreendi-
mentos ao longo da estrada e 
bairros numerosos. Aliado a 
isso temos a imprudência dos 
condutores”, afirma. O tenen-
te-coronel cita a recorrência 
de graves infrações que levam 
a trágicos acidentes, como ex-
cesso de velocidade, ultrapas-
sagem forçada e consumo de 
bebidas alcoólicas.

Nas madrugadas e nos 
fins de semana a imprudên-
cia é maior. Diante do último 

acidente com duas mortes 
na SC-401, em 13 de agosto, 
a PMRv anunciou a intensi-
ficação de blitze na região, 
que tem grande número de 
casas noturnas. De acordo 
com Martins, as estatísticas 
da SC-401 têm relação direta 
com essas festas e eventos. “A 
embriaguez potencializa os 
acidentes. Os de natureza leve 
se tornam graves ou gravíssi-
mos porque o motorista está 
com a percepção alterada, em 
excesso de velocidade e força 
a ultrapassagem”, diz.

Com seis policiais por es-
cala, o efetivo da PMRv não é 
suficiente para dar conta de 
todas as rodovias. Para Mar-
tins, a saída seria outros me-
canismos como equipamentos 
de controle de velocidade fi-
xos e um esforço coletivo para 
conscientizar as pessoas. “A 
fiscalização teria que coibir as 
exceções. O problema é que o 
que era pra ser exceção está 
virando regra. É muita gente 
imprudente, bebendo e diri-
gindo”, afirma.
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Mais pessoas morreram 
em acidentes na SC-401 do 
que no total de todas as 
outras rodovias estaduais 
de Florianópolis, em 14 
dos últimos 17 anos

SÉRIE ESPECIAL

SC-401
FUTURO  
INCERTO
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Estudo do 
Plamus ficou 

pronto em 
2015 e deveria 
ser executado 

por meio 
de parceria 

público-
privada

Excesso de 
velocidade 
poderia ser 
controlado

 Acostamento é dividido com ciclofaixa, que também é invadida

Pontos de ônibus ao longo da rodovia não são recuados
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Ano que vem elegeremos 
um novo Presidente e Con-
gresso Nacional. Em qual 

projeto depositaremos nossa es-
perança de um país melhor? Re-
parem que não falei pessoa, disse 
projeto. Agressões entre candida-
tos, um oneroso marketing e uma 
boa dose de palmas ou “likes” de 
militantes – sabemos aonde este 
filme pode nos levar. 
Atentemos para Brasília: depu-
tados se esforçam para achar 

lacunas para escapar 
da Justiça e estão dis-
postos a mudar a Cons-
tituição se for preciso. 
Os pré-candidatos até 
agora não trazem qual-
quer esboço que resgate 
a esperança. De Lula a 
Bolsonaro, todos falam 
uma língua carregada 
de ódios, culpas e pas-
sados que pouco nos 

remetem a projetos que melhor 
assegurem um futuro para o Bra-
sil. Vivemos um sistema político 
corroído. E culparia não somente 
os políticos. É o sistema todo que 
apodreceu, desgastado pela cor-
rupção em todo os níveis de poder 
e começando por parte da popu-
lação que a traduz no seu “jeiti-
nho” cotidiano. Antes da disputa 
por cargos é preciso uma reava-
liação do senso de pátria e de éti-

ca entre sociedade civil, partidos e 
movimentos sociais. É preciso um 
ponto mínimo de unidade, bem 
distante da mágica marqueteira, 
da ideologia cega, da demagogia 
populista e do radicalismo estéril. 
Ainda dá tempo de se chegar a 
um plano que defina prioridades: 
de reformas de desenvolvimento 
a um sistema político sério. Sem 
isso, tanto faz saber em quem ire-
mos votar em 2018. 
Presidentes são pessoas. Podem 
pouco. Mais importantes do que 
eles são o plano de ação que cum-
prirão. E não será dos extremis-
mos de esquerda ou de direita que 
estão aí, porque essas posições 
nem sequer honraram o nome 
que buscam carregar até agora.
O viável para o p¬aís é uma políti-
ca, que faça com que os represen-
tantes pensem mais no coletivo 
que em seus próprios interesses. 
Só depende de nós, afinal já diria, 
Albert Einstein, “insanidade é fa-
zer as mesmas coisas e esperar 
resultados diferentes”. 
Se queremos resultados diferen-
tes em 2018, é insano da nossa 
parte continuarmos acreditando 
na mesma forma de se fazer po-
lítica. É preciso valorizar eleições 
mais limpas e programas mais 
técnicos para a partir do diálogo 
projetarmos um Brasil possível 
para vivermos.

FALTA DE SERIEDADE E RESPEITO
Concordo com o editorial de 06-09-2017 do ND quando fala sobre a de-

sonestidade no país. Tudo que acontece agora com essas tais delações pre-
miadas são uma piada de muito mau gosto com todos os cidadãos de bem. 
Estamos sendo mais enganados ainda cada vez que divulgam um áudio. A 
certeza de impunidade dos delatores é o que mais impressiona. Seriedade 
e respeito estão faltando há tempos no Brasil. Eu nunca vi em nunhum país 
do mundo, com um regime sério fazer uso dessas tais delações que nada 
mais são do que quem já está preso, dizer tudo que sabe em troca de uma 
pena mais leve. Deve-se endurecer as penas ainda mais na minha opinião.

Iuri Cândido Silva, via e-mail
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14.Opinião NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2017

Aideia de municipalizar a SC-401, que liga 
bairros próximos ao Centro de Florianó-
polis à região Norte da Ilha, ganha fôlego 

sempre que cresce o debate em torno dos proble-
mas de mobildiade que a cidade precisa superar. 
Ao contrário do que já foi, ou seja, uma rodovia 
unindo dois pontos bem distintos e distantes, em 
vista da velha configuração da Capital, hoje há 
poucas áreas sem construções ou empreendimentos residenciais ou co-
merciais ao longo do trajeto. A 401 é praticamente uma via urbana, e 
como tal deve ser tratada pelos agentes e planejadores públicos.

Municipalizada, afirmam os especialistas, a estrada poderia sofrer 
as intervenções necessárias para dar mais segurança aos usuários. 
Além disso, seria melhor fiscalizada, porque o Estado tem uma vasta 
malha viária para cuidar, em todas as regiões catarinenses, e enfrenta 
problemas de estrutura e pessoal para dar conta dessa tarefa.

O problema para viabilizar esse projeto é 
menos de legislação e legalidade do que de di-
visão de responsabilidades. O município aceita 
receber o bônus, mesmo com os desafios que 
conhece em relação à via, mas não se dispõe 
a assumir o ônus, justamente porque carece 
de recursos para fazer todos os investimentos 
que a estrada requer. A pergunta a ser feita é 

se há possibilidade de um acerto entre as partes na medida em que 
ambas não parecem dispostas a arcar com o elevado custo de man-
ter e melhorar as condições da rodovia.

Se já é uma via urbana, seria lógico municipalizar a 401. Contudo, 
só fazer a transferência oficial não resolveria as demandas e nem 
removeria os gargalos que todos os usuários conhecem. A transição 
precisa ser feita de forma a permitir que ela facilite os deslocamentos 
dentro dos padrões ideais para uma rodovia com a sua importância.

POR UM ACESSO MELHOR
A municipalização da 
SC-401 deve levar em 

conta as demandas dos 
usuários e os gargalos que 

precisam ser removidos.


