REALIZAÇÃO:

ANÁLISE EXPEDITA E PROPOSIÇÃO DE OBRAS NA
RODOVIA BR-282/SC, VISANDO A ATENUAR OS
ÍNDICES DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS.
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APRESENTAÇÃO:
Este trabalho visa contribuir com sugestões para a melhoria
da qualidade e segurança da rodovia BR-282/SC, face ao
elevado número de acidentes e a importância da mesma
para o escoamento da produção industrial e da
agroindústria catarinense.

Superintendência de Santa Catarina - as quais
possibilitaram atenções especiais aos segmentos mais
críticos da rodovia, no trecho compreendido entre a
cidade de Palhoça e a divisa internacional com a
Argentina, numa extensão total de 665,1 km.

Para a elaboração do trabalho foram utilizadas estatísticas
fornecidas
pela
Polícia
Rodoviária
Federal
-
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO
DIVISA
INTERNACIONAL
COM A
ARGENTINA

CAMPOS
NOVOS
FLORIANÓPOLIS

LAGES
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DIVERSIDADE INDUSTRIAL DA REGIÃO ATENDIDA PELA RODOVIA (Fonte FIESC- SC em Dados, 20ª Edição)
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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E TRABALHADORES – REGIÕES OESTE E SERRANA CATARINENSE- ATENDIDAS
PELA RODOVIA BR-282/SC
Fonte: FIESC- SC em dados, 2010

EXTREMO OESTE (São Miguel d’Oeste)

OESTE (Chapecó)
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ALTO URUGUAI (Concórdia)

CENTRO- OESTE (Joaçaba)

PLANALTO SERRANO (Lages)
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SOBRE A RODOVIA BR-282/SC

A BR-282/SC é de jurisdição federal e se caracteriza como
rodovia transversal, fazendo a ligação leste-oeste de Santa
Catarina, desenvolvendo-se entre as cidades de
Florianópolis e Paraíso, na divisa internacional com a
Argentina.

Vale salientar igualmente sua importância para o
incremento do turismo receptivo, hoje uma grande fonte de
receita do estado, visto que a maioria dos turistas
argentinos, que procura, pela via terrestre, as praias e
complexos turísticos catarinenses, o fazem por esta rodovia.

É de relevante importância econômica como via de
escoamento da produção do planalto e oeste catarinense
em direção aos grandes centros consumidores e portos
exportadores.

O traçado da rodovia BR-282 corta as serras do mar e geral,
atingindo seu ponto mais alto nas proximidades de Alfredo
Wagner, numa altitude de 1150 metros acima do nível do
mar.

A região oeste de Santa Catarina possui um setor
agroindustrial com participação significativa na produção e
exportação brasileira.

O segmento entre Águas Mornas e o Rio Canoas foi
concluído em 1987 e há mais de três décadas foram
concluídas as implantações e pavimentações iniciais do
trecho compreendido entre Joaçaba e São Miguel
d’Oeste.

O maior volume de exportação se processa por meio dos
portos catarinenses de Itajaí, Navegantes, São Francisco do
Sul e Imbituba, necessariamente utilizando-se a BR-282/SC.
O mesmo também ocorre no transporte das produções
industriais de papel, celulose, mobiliário, bebidas, metal
mecânico e outras.
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Somente na agroindústria do oeste de Santa Catarina, nos
transportes de milho, soja, carnes de aves/suínos e
industrializados, calcários e fertilizantes, estima-se que
circulam na BR-282/SC aproximadamente 1.100 carretas de
30 toneladas por dia.
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UMA MORTE, NO LOCAL DO ACIDENTE, A CADA TRÊS DIAS:

Segundo estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, no
período de 01/01/2007 a 24/07/2011 - 1664 dias - ao longo
da rodovia (exceto via expressa de acesso a Florianópolis)
foram registrados 10.418 acidentes – uma média de 6,26

acidentes/dia – resultando em 569 mortes no local das
ocorrências e na elevadíssima média de 1 morte
acidental a cada 3 dias.

CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS NESTA AVALIAÇÃO

As estatísticas mostram que os acidentes rodoviários na BR282/SC são preocupantes, exigindo providências de curto
prazo para atenuá-los.
Projetos de engenharia rodoviária para duplicação da
rodovia são de desenvolvimento de médio/longo prazo,
enquanto que os problemas requerem uma breve solução.
Percorrendo a rodovia em toda sua extensão, e
considerando os segmentos mais críticos apontados nas
estatísticas de acidentes da PRF/SC, vislumbram-se obras
que podem ser realizadas a curto prazo e que devem
atenuar riscos de acidentes, tais como:
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Implantações de terceiras faixas;
Readequações e melhorias de interseções;
Implantações de novas interseções;
Restaurações (remendos superficiais, profundos e
fresagens localizadas e contínuas) de pavimentos;
Relocações de sarjetas de drenagens;
Sinalizações horizontais e verticais;
Recuperações e implantações de defensas
metálicas;
Aumento do efetivo e de equipamentos da Polícia
Rodoviária Federal.
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SEGMENTO: PALHOÇA (Entroncamento com BR-101/SC) e LAGES (Entroncamento com a BR-116/SC)
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SEGMENTO: LAGES (Entroncamento com BR-116/SC) e CAMPOS NOVOS (Entroncamento com a BR-470/SC)
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SEGMENTO: CAMPOS NOVOS (Entroncamento com BR-470/SC) e PONTE SERRADA
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SEGMENTO: PONTE SERRADA e ACESSO A CHAPECÓ
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SEGMENTO: ACESSO A CHAPECÓ E À DIVISA INTERNACIONAL COM A ARGENTINA
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RESUMO GLOBAL, NA EXTENSÃO DOS 665,1 KM DA RODOVIA
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SUGESTÕES DE MELHORAMENTOS ( TERCEIRAS FAIXAS E INTERSEÇÕES)

IMPLANTAÇÕES/
READEQUAÇÕES DE
INTERSEÇÕES DE ACESSOS
SEGMENTO ENTRE OS
ENTRONCAMENTOS COM AS
BRs.-101 (PALHOÇA) E 470/SC
( CAMPOS NOVOS)

• Águas Mornas (km 32,6);
•São Bonifácio (km 41,1);
• São Joaquim (km 212,8)

S
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IMPLANTAÇÕES/ READEQUAÇÕES DE INTERSEÇÕES DE
ACESSOS
SEGMENTO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM BR-470 E A
DIVISA INTERNACIONAL COM A ARGENTINA
• Caxambú/ Frigorífico Coopercampos (km 348);
•Herval Velho (km 366,5);
• Herval d’Oeste (km 375,9);
•Joaçaba- Sul (km 380,7);
•Aeroporto Joaçaba (km 387,6);
• Viaduto Catanduvas (km 406,5);
• Vargem Bonita (km 430,0)
• Vargeão (km 472,8);
• Nova Itaberaba (km 551,7);
• Nova Erechim (km 564,9);
• Acesso Campus UDESC;
• Cunha Porã/ Caibi/ Palmitos (km 599,2);
• Acesso Iraceminha (km 615,0)
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
A capacidade de tráfego em alguns segmentos da rodovia
BR-282 pode ser caracterizada como em fase de
esgotamento. Somente nas atividades agroindustriais do
oeste de Santa Catarina, nos transportes de milho, soja,
carnes de aves/suínos e industrializados, calcários e
fertilizantes, estima-se que circulam na BR-282/SC
aproximadamente 1.100 carretas de 30 toneladas por

dia;
As estatísticas da Polícia Rodoviária Federal/SC, ao longo do
período de 01/jan/2007 e 24/jul/2011, apontam a ocorrência
de uma média de 6,26 acidentes/dia e de uma morte (no
local) acidental a cada 3 dias;
Como os transportes das agroindústrias e dos diversos
fornecedores de outras indústrias existentes são terceirizados,
são esses pequenos e médios transportadores que
enfrentam os altos custos de manutenção dos veículos. Há
situações em que até 40% do faturamento do caminhão é
destinado para a sua manutenção;
O DNIT está duplicando alguns dos segmentos mais críticos contornos viários das cidades de Lages (7 km); Xanxerê (14
km); Chapecó (7 km) e Pinhalzinho (4 km);
Como as perspectivas de duplicação de toda a rodovia
não são para médio prazo, nesta avaliação expedita
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sugere-se as execuções imediatas de obras pontuais, que
com certeza irão atenuar consideravelmente as estatísticas
preocupantes da PRF:
Implantações de terceiras faixas;
Readequações e melhorias de interseções;
Implantações de novas interseções;
Restaurações (remendos superficiais, profundos
e fresagens localizadas e contínuas) de
pavimentos;
Relocações de sarjetas de drenagens;
Sinalizações horizontais e verticais;
Recuperações e implantações de defensas
metálicas;
Aumento do efetivo e de equipamentos da
Polícia Rodoviária Federal.
Na estimativa dos investimentos necessários, os 665,1 km da
rodovia foram subdivididos nos segmentos (A) Campos
Novos – Divisa Internacional com a Argentina (355,7 km) e
(B) Palhoça – Campos Novos (309,4 km), com custos
estimados
de
R$180.000.000,00
e
R$140.000.000,00,
respectivamente, totalizando R$320.000.000,00.
Estes investimentos estimados reduzirão substancialmente o
elevado índice de acidentes, assim como os custos
operacionais
dos
usuários
da
rodovia.
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