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PRELIMINARES
Este estudo tem como objetivo realizar uma análise expedita do relatório do DNIT,
apresentado em 05/maio/2011 ao Coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense, sobre a situação atual das obras de duplicação da BR-101/SC-Sul.

FASE
①- OBRAS
CONTRATADAS
RELATÓRIO
DO DNIT:
LOTES 22 e 31- TRECHO: Palhoça - Rio da Madre
Previsão de conclusão: DEZEMBRO/2011

COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
Considerando-se a exigüidade do prazo remanescente previsto (6 meses),
as obras a seguir relacionadas poderão comprometer o sucesso no
cumprimento do estabelecido.
Viaduto duplo de acesso à Praia do Pontal

As obras do viaduto
ainda não foram
iniciadas,
necessitando
preliminarmente da
execução das vias
marginais.
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Viaduto duplo de acesso a Enseada de Brito

As obras do viaduto
foram recém
iniciadas.
Necessitarão, nas
cabeceiras, da
execução do sistema
de contenção, em
terra armada.

Implantação e pavimentação do segmento entre a Enseada de Brito e o Morro
dos Cavalos

Neste
segmento, com
2 km de
extensão, a
pista norte/sul
necessita a
conclusão das
obras de
implantação,
bem como da
respectiva
pavimentação.
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Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Maciambú

Concluída e
liberada ao
tráfego a nova
ponte, serão
executados os
serviços de
reforço e
alargamento da
ponte velha.
Deste modo,
será interditado
o tráfego na
pista sentido
norte/sul.

Viaduto duplo de acesso à localidade do Maciambú

Além das obras
de construção
do viaduto, na
pista sul/norte,
há necessidade
das obras de
contenções,
implantação e
pavimentação
dos acessos.
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RELATÓRIO DO DNIT:
LOTE 23 - TRECHO: Rio da Madre – Rio Araçatuba
Previsão de conclusão: DEZEMBRO/2011

COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
Do mesmo modo dos lotes anteriores, também o curto prazo remanescente
previsto, poderá ser comprometido pelas obras abaixo discriminadas e
ilustradas.

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Paulo Lopes

Esta ponte
antiga, na
pista sul/norte,
deverá ser
objeto dos
serviços de
alargamento e
reforço,
exigindo o
fechamento
ao tráfego da
referida pista.
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Túnel do Morro Agudo - Sistemas elétricos; luminotécnico; ventilação; controles;
automação e operativo.

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Cova Triste

Esta ponte está
situada na pista
norte/sul, sendo
que, quando da
execução dos
serviços,
obrigatoriamente
será utilizada
somente a outra
pista para o
tráfego.

APOIO:

EXECUCAO:

6

REALIZAÇÃO:

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio da Penha

Pista
sul/norte.
Quando da
execução
dos serviços,
o tráfego
somente será
liberado na
outra pista.

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Araçatuba
A previsão do
DNIT para
conclusão das
obras da ponte
nova é para
setembro/2011.
Com a mesma
concluída, e
após os serviços
que permitam
seu acesso, a
ponte velha será
reforçada e
alargada.
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RELATÓRIO DO DNIT:
LOTE 25 - TRECHO: Itapirubá – Rio Capivari
Previsão de conclusão: JULHO/2012

COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
Atualmente trata-se do segmento mais crítico das obras de duplicação,
com grande número de obras de arte paralisadas/ e ou não iniciadas,
que, conforme ilustrações a seguir, poderão comprometer a segurança e o
prazo ora previsto.

Falta de “Barreiras New Jersey”, em segmentos concluídos, comprometendo a
segurança dos usuários

No segmento
entre Itapirubá e
a Praia do Sol,
existem trechos
parcialmente
concluídos,
necessitando da
execução de
defensas, para
segurança dos
usuários.
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Passagens inferiores de acessos às localidades de Km 37,0; Santiago; Estiva; Vila
Flor e do viaduto duplo a Capivari de Baixo
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Ilustração do
local onde
deve ser
edificado o
viaduto duplo
de acesso à
cidade de
Capivari de
Baixo. Esta
imagem e
outras acima
mostram a
situação
preocupante
do lote 25.

Ponte sobre o Rio Capivari de Baixo

Obras paralisadas,
por muito tempo,
da futura ponte
no sentido
norte/sul. A outra
ponte, hoje
aberta ao tráfego,
após a conclusão
da primeira terá
que ser objeto dos
serviços de
alargamento e
reforço.
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RELATÓRIO DO DNIT:
LOTE 26 - TRECHO: Rio Capivari – Sangão
Previsão de conclusão: DEZEMBRO/2011

COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
Neste trecho é preocupante o fato de ainda não terem sido objeto de
licitações os serviços de recuperações das pontes antigas sobre os rios
Tubarão, Sertão dos Correias e Cubículos, todas ilustradas a seguir.

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Tubarão
À direita, a
antiga ponte
sobre o Rio
Tubarão. A
mesma deverá
ser objeto dos
serviços de
alargamento e
reforço. É uma
das mais
extensas (340
m) da BR101/SC. Tais
serviços ainda
não foram
licitados.
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Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Sertão dos Correias

Outra das pontes
antigas, que
deverá ser
alargada e
reforçada,
necessitando,
para tanto, de
fechamento da
pista, no sentido
sul/norte, ao
tráfego.

Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Cubículos

Esta ponte também
terá que ser
alargada e
reforçada. Como
registrado
anteriormente, tal
procedimento
técnico acarreta
transtornos ao
tráfego.
Especificamente,
esta obra ainda não
foi contratada.
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Passagem inferior de acesso a Treze de Maio

Local onde será construída a passagem inferior de acesso à cidade de
Treze de Maio. Após a conclusão da mesma, deverão ser implantados e
pavimentados os acessos necessários.

RELATÓRIO DO DNIT:
LOTE 29 - TRECHO: Araranguá - Sombrio
Previsão de conclusão: DEZEMBRO/2012
COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
O consórcio que está executando as obras foi contratado no último
trimestre de 2010, e concentrou seus serviços mais significativos no
segmento do contorno de Araranguá.
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As obras de implantação e pavimentação do Contorno de Araranguá – inclusive
do viaduto duplo – se encontram em ritmo normal.
O preocupante é que as construções das duas pontes sobre o Rio Araranguá
ainda não foram iniciadas.
O ritmo das obras no segmento entre o posto da PRF de Araranguá e Sombrio (Rio
da Laje) está sendo bem mais lento do que o acima descrito, podendo
comprometer o prazo estabelecido.

FASE ②- NOVAS OBRAS

COMENTÁRIO/ SITUAÇÃO VERIFICADA:
Referente às obras imprescindíveis na duplicação, e que ainda não foram
contratadas.

1 Túnel de transposição do Morro dos Cavalos, em duas galerias, com viaduto de
acesso no embocamento norte.
Projeto ainda em análise pelos órgãos licenciadores para, posteriormente, se
iniciar processo licitatório.
2 Ponte estaiada na travessia do canal Laranjeiras, em Laguna.
Obras em fase de contratação.
Prazo estimado de obras: Três anos e meio, a partir da emissão da ordem de
serviço.
3 Obras de duplicação e de restaurações do acesso à ponte estaiada, em
Laguna.
Processo licitatório, em tramitação.
Prazo estimado das obras: Um ano e meio, após a emissão da ordem de serviço.
4 Alargamento e reforços da ponte sobre o rio Tubarão.
Obras em fase de projeto.
Prazo estimado de obras: Um ano e meio após a emissão da ordem de serviço.
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5 Túnel de transposição do Morro do Formigão, em uma galeria.
Processo licitatório indefinido, podendo ocorrer nova licitação.
Prazo estimado de obras: Dois anos, após a emissão da ordem de serviço.
6 Alargamento e reforços da ponte sobre o Rio Cubículos.
Obra não contratada.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
As ilustrações constantes da presente análise mostram várias obras que
ainda não foram iniciadas, especialmente os alargamentos e reforços das antigas
pontes, ainda em uso.
São serviços indispensáveis, em face das características dos transportes
pesados que por lá transitam, e cujas obras provocarão sérios transtornos ao fluxo
dos veículos.
Nesta avaliação expedita também fica registrada a preocupação com
aquelas obras ainda não contratadas, quais sejam:
1. Túnel e viaduto projetados para a transposição do Morro dos Cavalos;
2. Construção da ponte sobre o Canal Laranjeiras, em Laguna;
3. Duplicação e restauração dos acessos à ponte sobre o Canal Laranjeiras;
4. Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Tubarão;
5. Transposição do Morro do Formigão;
6. Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Sertão dos Correias;
7. Alargamento e reforço da ponte sobre o Rio Cubículos.
Todas as obras são essenciais e imprescindíveis para a completa duplicação
da BR-101/SC e os retardamentos em suas contratações comprometem
sobremaneira a finalização do empreendimento.
Num planejamento crítico do complexo de transposição do Morro dos
Cavalos – a obra mais relevante ainda faltante – projeta-se, como resultante, um
prazo fatal muito distante, qual seja:
Prazo estimado para término das obras: Três anos e meio, após a emissão da
ordem de serviço.
a: Considerando-se que o licenciamento ambiental ... até 3º TRI/2011;
b: Licitação.... até1ºTRI/2012;
c: Contratação... até 3º TRI/2012;
d: Prazo das obras... até 3½ anos;
e: Expectativa de conclusão das obras, e, conseqüentemente da
duplicação da BR-101/SC..... 1ª

TRIMESTRE/ 2016.
Florianópolis, junho/2011
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