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Introdução 
 
A configuração espacial atual das redes de transportes de Santa Catarina (rodovias, 

portos, ferrovias e aeroportos) relaciona-se com os processos de ocupação do território, 
determinado pelas condições do quadro natural, principalmente do relevo e hidrografia, e 
com a evolução das atividades econômicas e das relações políticas estabelecidas.  

Ao se tratar dos modais terrestres, o relevo torna-se um agente de grande relevância. 
Santa Catarina é caracterizada pela presença de duas serras, a Serra Geral (escarpa do 
planalto na porção centro-sul do estado) e a Serra do Mar (presente na porção norte), que 
naturalmente separam as vertentes do litoral e do planalto. Tal disposição gerou o 
isolamento dos núcleos e a dificuldade de comunicação regional, como apresenta Peluso 
(1991, p.275): “A vida econômica do estado de Santa Catarina foi sempre de difícil 
articulação, porque o relevo acidentado, como se viu, não favorece aproximação entre as 
diversas regiões. O espaço catarinense foi sendo ocupado, vagarosamente, em quase toda 
sua extensão, ainda que com baixa densidade, em grande parte devido à lentidão com que 
evoluíram os meios de transporte.”  

A implantação das principais ferrovias em Santa Catarina ocorreu no final do século 
XIX e primeiras décadas do século XX, desempenhando grande papel no escoamento da 
produção para os portos costeiros e para os mercados consumidores do Sudeste5, 
promovendo o dinamismo econômico das regiões de com presença de pequena produção 
mercantil. Mamigonian (1958) lembra que “as linhas férreas da Rede de Viação Paraná - 
Santa Catarina que, além daquele trecho [São Paulo-Porto Alegre], fazem a ligação do 
Planalto de Canoinhas com o Centro Industrial de Joinville e o porto de São Francisco do 
Sul, representam um importante papel no escoamento dos produtos agrícolas do interior. Já 
nos vales litorâneos os produtos agrícolas escoam mais pelo transporte rodoviário.” 

Com as mudanças político-econômicas que ocorrem a partir da década de trinta 
(Revolução de 1930/Vargas), os sucessivos governos passaram a trabalhar com planos de 

                                                           
1 O presente artigo é um dos resultados parciais das pesquisas “Diagnóstico da infra-estrutura de transportes de 
Santa Catarina” (apoio da FAPESC/CNPQ - Chamada pública n.004/2007) e “A infra-estrutura logística das 
indústrias exportadoras de Santa Catarina: no Brasil e no exterior” (apoio do Edital Universal do CNPq/2007), 
desenvolvidas no Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (LABPLAN) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). 
2 Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e coordenadora das pesquisas 
“Diagnóstico da infra-estrutura de transportes de Santa Catarina” (apoio FAPESC/CNPQ - Chamada pública 
n.004/2007) e “A infra-estrutura logística das indústrias exportadoras de Santa Catarina: no Brasil e no 
exterior” (apoio do Edital Universal do CNPq/2007). 
3 Bolsista de Iniciação Científica PROBIC/UDESC e graduanda em Geografia (UDESC). 
4 Bolsista voluntária da pesquisa “Diagnóstico da infra-estrutura de transportes de Santa Catarina” e mestranda 
em Geografia (UFSC). 
5 “Não será demais repisar aqui o papel desse eixo longitudinal, seja pela singularidade de seu traçado no 
sentido geral Norte – Sul, voltado para o comércio inter-regional, ao contrário das demais redes ferroviárias do 
País que organizaram bacias comerciais orientadas para o comércio exterior, seja por sua função integradora, 
articulando os disputados territórios meridionais ao cerne do país.” (STRAUCH, 1997, p.262) 



desenvolvimento econômico que incluíam o planejamento das infra-estruturas, caracterizado 
pela preferência ao rodoviarismo, inclusive retratada nos relatório e mensagens dos 
governadores, como se verá a seguir. 

Rangel (2005, p.518 e 519) comenta que por essa época “a nação sentia que, antes de 
mais nada carecia de rodovias, automóveis, ônibus e caminhões” e que “essa tendência 
espontânea era a melhor” para aquele período, pois não havia “um sistema ferroviário único, 
mas vários sistemas regionais, orientando os fluxos de produtos para os portos-empórios 
regionais” e vice-versa com relação às importações. Portanto, “na medida em que a 
industrialização exigia a unificação do mercado nacional, a fim de assegurar a escala mínima 
compatível com os projetos industriais” o setor ferroviário era um “fator de resistência à 
unificação do mercado e, portanto, à industrialização.” O mestre ainda destaca que, na 
medida em que “os fluxos inter-regionais de transporte se iriam tornando mais pesados e 
incompatíveis com os meios rodoviários”, o transporte ferroviário iniciaria a impor suas 
vantagens. 

A disseminação de políticas econômicas neoliberais pelo imperialismo nos países 
periféricos, na crise do 4º Kondratieff, iniciada no Brasil a partir dos governos Collor e FHC 
dos anos 1990, resultou na privatização/concessão do sistema de infra-estrutura de 
transportes do país, principalmente ferrovias e rodovias. Em Santa Catarina citam-se os 
casos de todas as malhas ferroviárias operantes (Ferrovia Tereza Cristina e América Latina 
logística – ALL) e de alguns trechos rodoviários, como as BRs 101 e 116.  

 
 
Estruturação da malha rodoviária e ferroviária: as ações dos governos estaduais 

 
Durante as três primeiras décadas do século XX a rede rodoviária catarinense cresceu 

consideravelmente. As principais rodovias - que garantiam o escoamento da produção e a 
ligação das principais regiões do Estado com a capital e portos costeiros, como a estrada 
entre Florianópolis e Lages (atual BR-282), a estrada da Serra do Rio do Rastro (sul), a 
Estrada Dona Francisca (norte) e a rodovia do Vale do Itajaí, estavam sob a gerência do 
Estado. Eram mantidas regularmente obras de manutenção e conservação a fim de assegurar 
a viabilidade do trânsito.  (Relatório do governador Abdon Baptista, 1906)  

O recorte natural que apresenta a paisagem catarinense exigiu a elaboração de 
grandiosas obras de engenharia, que sempre geraram para o Estado despesas onerosas para a 
sua edificação e manutenção, tornando-se um fator de limitante nos projetos de ampliação da 
malha, tanto rodoviária quanto ferroviária. 

O início do século XX caracterizou-se pela consolidação/conclusão de importantes 
trechos ferroviários: a) a primeira Ferrovia no Estado: Ferrovia Tereza Cristina – servido à 
exploração e escoamento das jazidas de carvão no sul do Estado, na região de Tubarão e 
Criciúma (concluída na década de 1880); b) a Estrada de Ferro Santa Catarina: construída 
em 1899 para escoar a produção (madeira, erva mate, cereais, charutos) do Vale do Itajái em 
ao Porto de Itajaí. Havia a pretensão de alcançar o planalto e atingir a divisa com a 
Argentina, porém, a ferrovia foi desativada em 1971 pela RFFSA; c) o Ramal São 
Francisco: construção iniciada em 1904 e em 1917 o tráfego de Porto União para São 
Francisco foi liberado; a Estrada de ferro São Paulo - Rio Grande: construído entre 1908 a 
1910, ligando em Santa Catarina Porto União/SC a Marcelino Ramos/RS).    

As novas rodovias que foram abertas neste período surgiam na região do planalto e 
do oeste catarinense, executadas por empresas colonizadoras que atuaram no povoamento do 
oeste do Estado. Eram principalmente estradas que interligavam os novos núcleos de 
ocupação entre si e com a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A relação estabelecida 
entre o governo estadual e as empresas colonizadoras se firmava através de acordos no qual 



a construção das estradas era garantida pelas empresas e, em contrapartida o governo 
fornecia terras devolutas existentes ao longo das rodovias, que deveriam ser destinadas a 
construção de loteamentos para serem vendidos aos colonos que se instavam na área. Após o 
término da construção, a manutenção e conservação das estradas passavam a ser realizadas 
pelo Estado. (Mensagem do governador Vidal José de Oliveira Ramos, 1912) 

A construção das estradas se dava na medida em que os acordos eram firmados, não 
havendo um planejamento rodoviário estadual, o que geraria posteriormente uma série de 
despesas para o governo estadual, já que muitas estradas eram construídas sem um estudo 
prévio de engenharia e de orçamento que garantisse a viabilidade da obra. (Mensagem do 
governador Nereu de Oliveira Ramos, 1936) 

O Estado sentia as dificuldades impostas pelas condições naturais que compunham a 
paisagem catarinense, o que tornava demasiado custosa a construção, conservação e 
manutenção das estradas, principalmente nos vales atlânticos, local onde se localizam 
importantes zonas produtoras. O relevo acentuado, as tempestades típicas de um clima 
subtropical, o uso intensivo e muitas vezes não apropriado às características naturais do solo, 
são alguns fatores que trouxeram, e ainda trazem diversos problemas que comprometem a 
qualidade da pista. Enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, erosão precoce e 
destruição da pista são alguns acontecimentos recorrentes nas rodovias catarinenses. O 
desenvolvimento das novas técnicas de engenharia e a introdução de máquinas foi 
gradativamente facilitando a construção das estradas, e conseqüentemente melhorando as 
condições para o escoamento da produção e o deslocamento das populações.  

A revolução de 1930, engendrada no período mundial depressivo do 3º Kondratieff, 
marca “o período de expansão da economia nacional sob dinamismo próprio, que 
interessava tanto às oligarquias rurais voltadas ao mercado interno, como aos industriais que 
puderam acelerar o processo de substituição de importações” (MAMIGONIAN, 2000, p. 
45). A economia catarinense se beneficiou com tais políticas, que passaram a ser 
incorporadas pelo governo estadual, favorecendo o processo de industrialização em marcha.  

A nova ligação ferroviária entre São Paulo e Rio Grande do Sul, passando por Mafra 
e Lages, foi iniciada no final da década de 1930 e terminada na década de 1960. A 
construção coube ao 11º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército – Batalhão 
Mauá, na época sediado em Rio Negro (Paraná). É uma ferrovia com melhores 
características do que a antiga São Paulo-Rio Grande (das primeiras décadas do século XX). 
Tem um traçado mais curto e permite o tráfego de trens mais longos e mais pesados. 

Em 1936 foi aprovado o plano rodoviário estadual, que viabilizou a execução de 
diversos trabalhos de reconstrução de estradas que não possuiam um traçado adequado e 
determinou o impedimento de novas concessões, que não apresentassem a organização de 
estudos e prévios orçamentos.  

Neste período a estrada que ligava a capital a Joinville (a atual BR-101) era a via 
mais movimentada do Estado, sendo que a média diária das estradas raramente ultrapassava 
100 veículos. Em 1935 somavam-se 2.916 km de estradas e em 1938 cerca de 4.409 km, 
porém, em 1944 foram permanentemente conservadas 3.621 km. Na década de 1940, em 
face à falta de interligações entre as ferrovias existentes, o restante das regiões catarinenses 
dependiam quase que exclusivamente das estradas de rodagem para escoar sua produção. 
(Mensagem do governador Nereu de Oliveira Ramos, 1936) 

No fim da era Vargas e na entrada do governo de JK (década de 1950), apesar da 
relação estreita estabelecida com os Estados Unidos num período de ascensão da economia 
mundial, o processo de industrialização continuou fortemente relacionado com os planos de 
integração nacional, investindo-se fortemente em infra-estruturas e consolidando-se a opção 
pelas rodovias. 



O governo federal passou a contribuir com recursos para a execução de obras em 
estradas importantes para o tráfego e escoamento da produção, dentre as quais se destaca a 
estrada Florianópolis-Joinville, atual trecho norte da BR-101. Em 1949 foi firmado um 
acordo com o DNER para a construção e reconstrução da voa que passou a ser de jurisdição 
federal. (Mensagem do governador Aderbal Ramos da Silva, 1949) 

O crescimento econômico e populacional dos municípios catarinenses gerou 
evidentemente um crescimento das demandas locais por novas estradas. Em 1956 foi 
elaborado um plano de trabalho para a execução do plano de obras e equipamentos (POE). 
“Seus recursos financeiros, decorrentes do aumento de 20% no Imposto sobre vendas e 
consignações – IVC deveriam ser aplicados em quatro itens: 1.estradas de rodagem; 2. 
energia elétrica; 3. agricultura e 4. educação e cultura.” (SCHMITZ, 1985). Deste montante 
45% dos recursos foram destinados às estradas de rodagem. As principais rodovias 
beneficiadas foram: São Francisco do Sul – Porto União (BR-280), Itajaí – Rio do Sul – 
Curitibanos (BR-470), Itajaí – Ituporanga (BR-486), Laguna – São Joaquim (SC-438 – Serra 
do Rio do Rastro). (Mensagem do governador Jorge Lacerda, 1956) 

Em 1961, em substituição ao POE, foi aprovado o PLAMEG, plano de metas do 
governo, com duração de quatro anos. Englobava diversas frentes de atuação do governo 
estadual. Elaborado a partir da realização do seminário sócio-econômico, patrocinado pela 
Confederação Nacional da Indústria, foi dividido em duas fases, uma de execução de obras e 
serviços públicos e a outra de promoção do desenvolvimento econômico-social do Estado. 
As políticas voltadas para o sistema rodoviário previam a integração sócio-econômica do 
Estado por meio de um conjunto de rodovias tronco que interligasse as diversas regiões do 
Estado e possibilitasse o rápido acesso ao sistema portuário, sem ignorar a integração dos 
planos rodoviários estadual e federal. As regiões sul, norte e oeste do Estado estavam 
extremamente vinculadas aos estados vizinhos (RS e PR) e o melhoramento do sistema 
viário ajudaria a reverter essa situação. (Mensagem do governador Celso Ramos, 1961) 

Os critérios básicos adotados na elaboração do plano rodoviário estadual seriam: a) 
Produção: importação/exportação; b) circulação: Movimento das populações pelos centros 
populosos ou produtores; c) penetração: Criar o acesso ao interior do Estado; d) 
administração: ligação de todas as sedes municipais; e) segurança: assegurar o livre 
movimento, suficiente à defesa da terra e da população; f) turismo: permitir a movimentação 
da população para fins de recreação, férias, veraneio. (Mensagem do governador Celso 
Ramos, 1961) 

As obras, que vão desde a construção, reconstrução e conservação, não foram 
executadas somente pelo DER, algumas delas foram entregues a firmas particulares. A 
necessidade de equipamentos, técnicos com qualificação necessária e a falta de recursos 
eram superiores à que o Estado poderia admitir para as atividades. Era considerado que as 
estradas tinham por finalidade principal, o transporte da produção ou população e, por isso, 
foram estes os critérios merecedores de maior atenção. Considerando que a circulação surge 
praticamente como decorrência da produção, infere-se que o critério de movimento da 
produção é o fator básico no estabelecimento das diretrizes fundamentais de um plano 
rodoviário. (Mensagem do governador Celso Ramos, 1961) 

Os serviços rodoviários passam a ser modernizados, com a substituição dos antigos 
métodos de trabalho por equipamentos modernos, que possibilitaram maior rendimento de 
trabalho em tempo mais curto e com reduzida utilização de mão-de-obra. Gradativamente 
máquinas adquiridas pelo DER foram distribuídas para os municípios. (Mensagem do 
governador Celso Ramos, 1963) 

Nesta época, importantes obras foram executadas na via que penetra o Vale do Itajaí 
(BR 470), como a implantação de novos trechos e o asfaltamento do trecho entre Blumenau 
e Rio do Sul. A BR-280, no nordeste catarinense, também recebeu implantações de novos 



trechos, e a pavimentação do trecho entre Joinville-São Francisco do Sul e Rio Negrinho-
Campo Alegre - 65 km. (Mensagem do governador Celso Ramos, 1963) 

Em 1967 foi aprovado o segundo plano de metas para o triênio 1968-1970. No 
quadriênio de 1966/69 o PLAMEG investiu 55% no setor de transportes, estando em 
segundo lugar a educação, em terceiro o setor de energia, cada qual com 11%, e por último a 
industrialização, tendo recebido apenas 0,08% dos recursos, demonstrando o nível de 
importância atribuído ao sistema rodoviário. Neste período foram iniciados os serviços de 
implantação da BR-283, entre os municípios de Chapecó e Seara. Foi também concluída a 
implantação da Rodovia SC-411, entre os municípios de Brusque e Gaspar. (Mensagem do 
governador Ivo Silveira, 1967) 

Lembra-se que em 1969 foi concluído o tronco ferroviário Sul, sendo a única ligação 
ferroviária do Planalto de Lages. Este tronco foi construído para substituir o antigo trecho 
São Paulo/ Rio Grande, muito sinuoso e com sua via sucateada, sendo mais viável construir 
um novo trecho num relevo mais estável. 

Até os anos 1960, no litoral, somente a rodovia estadual Jorge Lacerda, entre 
Blumenau e Itajaí, tinha capeamento de asfalto; já no planalto a BR-116, primeira rodovia 
federal cortando o chão catarinense, e que foi asfaltada nos anos 50, tinha por função 
reproduzir, em termos nacionais, o papel da antiga ferrovia do vale do rio do Peixe, ligando 
São Paulo ao Rio Grande. “A BR-116, via longitudinal, antes BR-2, era uma das prioridades 
da política nacional dos transportes para assegurar a mais imediata ligação Sul-Sudeste” 
(LAGO, 2000, p. 230 e 231). 

A BR 101, presente no Plano Viário Nacional dos anos 1950, concluída em Santa 
Catarina nos anos 1970, finalmente interligou a região industrial do litoral catarinense ao 
restante do país. Nos anos seguintes, principalmente da década de 1980, foram concluídos 
importantes trechos das rodovias de ligação (BR 470, BR 480) e das rodovias transversais 
(BR 280, BR282), aproximando os troncos longitudinais (BR 101, BR 116), viabilizando as 
relações entre o litoral e o planalto. 

Durante as décadas de oitenta as rodovias estaduais foram ampliadas, novos trechos 
foram construídos e pavimentados em diversas regiões do Estado, conforme quadro a seguir:  

 
Distribuição da malha rodoviária catarinense (1985) 

 
RODOVIA PAVIMENTADAS NÃO 

PAVIMENTADAS 
EM OBRAS 

FEDERAL 2.375* 877 302 ** 
ESTADUAL 1.811 2.665 298 
MUNICIPAL 666 81.383 - 
TOTAL 4.852 84.925 600 

* 733 Km pavimentados pelo estado      **253 km em pavimentação pelo Estado  
Fonte: Mensagem do governador Esperidião Amin, 1986. 
 

A consolidação das rodovias pelo território estadual acabou influindo de forma 
negativa “sobre os transportes marítimo e ferroviário. Os portos de Florianópolis e Laguna 
foram desativados; a Rede Ferroviária Federal S.A. no Sul, antiga Estrada de Ferro D. 
Tereza Cristina, passou a transporte especializado em carvão, não recebendo passageiros 
nem carga geral; a Estrada de Ferro Santa Catarina, de Itajaí a Trombudo Central, deixou de 
circular” (PELUSO JUNIOR, 1991, p. 276). 
        Na década de 1990 o desmonte do Estado passou a trazer sérias conseqüências para as 
infra-estruturas de transportes, que ficaram sem investimentos significativos, aumentando 
ainda mais os problemas enfrentados nas pistas. As concessões passaram a ser encaradas 
como a forma mais adequada para resolver o caos das rodovias e ferrovias, ficando a cargo 



das empresas particulares os investimentos em pequenas melhorias e ao Estado o papel de 
administrador e gerenciador.  

Desde 2007 está em execução o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) 
composto por uma série de medidas econômicas que objetivam acelerar o crescimento da 
economia. O carro-chefe desses investimentos destina-se às infra-estruturas de transportes.  

 
 
 
  Observações sobre o quadro atual: algumas conclusões 
 

Rodovias 
 
As principais rodovias que percorrem o Estado de Santa Catarina são de jurisdição 

federal, destacando-se as rodovias longitudinais BR-101, que segue a costa catarinense, e a 
BR-116, que passa no planalto pelo centro do Estado, ligando Santa Catarina às outras 
regiões do sul do país e países integrantes do Mercosul. Há também as rodovias transversais: 
BR-280 e BR-282, que com um traçado leste-oeste promovem uma histórica e importante 
ligação do litoral com o oeste catarinense.6  

 
Extensão (km) da rede rodoviária por situação e dependência 

administrativa em Santa Catarina (2005) 

SITUAÇÃO FEDERAL 

ESTADUAL 

TRANSI

TÓRIA 

ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL 

Planejada             335,7   -              284,0         43.382,0         44.001,7  

Não pavimentada              29,7              248,6           2.099,0         52.977,0         55.354,3  

Em obras             102,6   -              259,9                  -                362,5  

Pavimentada          2.137,7              715,9           3.332,6              914,6           7.100,8  

Total          2.605,7              964,5           5.975,5         97.273,6       106.819,3  

Fonte: DEINFRA 

 
A rodovia de ligação BR-470 ainda é o principal eixo rodoviário do Vale do Itajaí e 

uma importante ligação de zonas produtoras do Estado com os portos localizados na foz do 
rio Itajaí-Açu. A rodovia federal BR-470, no Estado de Santa Catarina, promove uma 
importante ligação da zona produtora agroindustrial do oeste catarinense com os portos de 
Itajaí e Navegantes, além do aeroporto, promovendo o escoamento de uma das maiores 
produções mundiais de aves e suínos. É também o principal eixo rodoviário do Vale do 
Itajaí, região densamente populosa e de grande atividade industrial. A estrada inicialmente 
percorre o vale do rio Itajaí-Açu, caracterizada por trechos sinuosos, passando por cidades 
como Itajaí, Blumenau e Rio do Sul. Após superar os patamares da Serra Geral, chega ao 
planalto catarinense, onde a rodovia tem um traçado predominantemente retilíneo, passando 
pelos municípios de Curitibanos e Campos Novos. O trecho final da rodovia no território 
catarinense depara-se com o Rio Uruguai onde, a partir daí, a estrada segue seu percurso em 
território do Estado vizinho do Rio Grande do Sul. 

                                                           
6 O complexo rodoviário de Santa Catarina está distribuído, como nos demais estados, em rodovias federais, 
vinculadas ao DNIT, em rodovias estaduais, ao DEINFRA e em rodovias municipais, sob responsabilidade das 
prefeituras. Além das estradas municipais, são 2.606 quilômetros de rodovias federais, e cerca de 6 mil 
quilômetros de rodovias estaduais. (www.spg.sc.gov.br) 



Estudos estão sendo realizados pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes (DNIT) para a duplicação do trecho entre Navegantes a Timbó; este trecho em 
que a BR passa pelo perímetro urbano de alguns municípios é bastante sinuoso, o que exige 
um estudo de engenharia bastante complexo e oneroso. As chuvas de novembro de 2008 
provocaram grandes estragos na pista, onde vários trechos foram interditados e outros 
interrompidos, como no km 40.   

Com seu traçado transversal, a BR-282 corta Santa Catarina no sentido leste-oeste, 
ligando à capital catarinense ao extremo oeste do Estado; é uma rodovia que há muitos anos 
espera-se a conclusão da sua pavimentação. No início de 2008 foi concluído o trecho de São 
José do Cerrito até o encontro com a BR-470 e seguem as obras no trecho de 30 km entre 
São Miguel do Oeste até a fronteira com a Argentina (2009). Com este país vizinho ter-se-á 
uma rodovia bi-oceânica. Seu trecho inicial, entre Florianópolis e São José, recebe o nome 
de Via Expressa, sendo o único trecho duplicado da estrada e um dos mais movimentados da 
rodovia, já que é a via de acesso à capital. No trecho de São José a Palhoça sobrepõe-se a 
BR-101 e, a partir deste município, passa a ter um traçado simples e sinuoso, pelo vale do 
Rio Cubatão. Ao chegar no planalto catarinense, a rodovia torna-se predominantemente 
retilínea, passando pelos municípios de Lages, São José do Cerrito, Campos Novos, trecho 
em que a rodovia sobrepõe-se a BR-470, Joaçaba, Xanxerê e, por fim, São Miguel do Oeste. 
O trecho que percorre o vale do rio Cubatão, está em vias de ser duplicado com recursos do 
Programa de Aceleração – PAC do Governo Federal. 

A BR-280 inicia seu traçado no município de São Francisco do Sul segue pelo vale 
do Rio Itapocú, passando pelo município de Jaraguá do Sul, segue em direção oeste 
ganhando a Serra do Mar onde se torna sinuosa até chegar no planalto norte, passando pelos 
municípios de São Bento do Sul, Mafra e Canoinhas. A partir deste município até Porto 
União a estrada está sob a jurisdição do governo do Estado, passando a ser uma rodovia 
coincidente. Neste último trecho o traçado da rodovia é mais estreito e em piores condições 
de tráfego. Em Porto União a estrada passa a percorrer no Estado no Paraná, e conclui-se no 
extremo oeste catarinense, em Dionísio Cerqueira. A pista está atualmente recebendo 
melhorias no recapeamento e está previsto para o ano de 2009 o início da duplicação do 
trecho que compreende o vale do rio Itapocú, um dos mais movimentados da rodovia. Para a 
realização de tal obra, serão destinados recursos do Programa de Aceleração de Crescimento 
(PAC).  

Uma das rodovias mais movimentadas atualmente, a BR-101 inicia no Estado de 
Santa Catarina no Município de Passos de Torres, seguindo pelo litoral passa pelos 
municípios de Sombrio, Araranguá, Criciúma, Tubarão, Laguna, Palhoça, Tijucas, 
Camboriú, Itajaí e Joinville. Por ser zona de planície costeira, seu traçado é 
predominantemente retilíneo, salvo em algumas áreas, como no Morro dos Cavalos em 
Palhoça. Esta rodovia possui intenso tráfego, já que é a passagem obrigatória aos portos e 
aos municípios mais populosos do Estado – Florianópolis e Joinville, interligando uma das 
áreas litorâneas mais industrializadas e urbanizadas da América do Sul (presença de vários 
polos fabris e turísticos). Possui grande tráfego de caminhões de carga e veículos de passeio.  

A BR-116 passa pelo Estado de Santa Catarina na região central do Estado cortando-
o no sentido norte-sul. Conecta importantes cidades como Lages, Curitibanos, Canoinhas e 
constitui-se numa importante ligação com os demais Estados do país e também com os 
países vizinhos como o Uruguai e Argentina.  

As duas principais rodovias longitudinais que cortam o Estado, a BR-101 (trecho 
norte) e a BR-116 foram concedidas em 2008 às concessionárias Autopista Litoral Sul e 
Autopista Planalto Sul, respectivamente, por um período de 25 anos. Essas concessionárias 



pertencem ao grupo OHL Brasil (Obrascon Huarte Lain Brasil S.A) de origem Espanhola7. 
É uma sociedade anônima de capital aberto e representa atualmente o maior grupo de 
concessionárias de rodovias no Brasil, atuando também nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, além de possuir a concessão de outros modais de infra-
estrutura pelo mundo. 
          O trecho concedido para a Autopista Litoral Sul inicia no município de Palhoça e 
termina em São José dos Pinhais (PR) totalizando 382,3km de extensão. Estão previstos ao 
longo destes 25 anos de concessão investimentos de 3,1 bilhões (conforme ANTT) que serão 
destinados para a construção de terceiras faixas, vias laterais, passarelas, serviços de 
atendimento ao usuário (SAL), implantação e/ou reforma de postos de pesagem, na 
recuperação da rodovia e cinco praças de pedágios (quatro em Santa Catarina) distanciados 
entre si por 65 km. Os locais de pedágio serão no Km 001 no município de Garuva, no Km 
79 em Araquari, no Km 159 em Porto Belo e no Km 220 em Palhoça.  
           A Autopista Planalto Sul adquiriu o trecho da BR-116 que inicia na divisa com o Rio 
Grande do Sul e termina em Curitiba, totalizando 412,7km. Os investimentos previstos 
chegam a 1,9 bilhões (ANTT) que serão destinados a duplicação de alguns trechos da 
rodovia, de terceiras faixas, vias laterais, passarelas, serviços de atendimento ao usuário, 
implantação e/ou reforma de postos de pesagem, recuperação da rodovia e 5 praças de 
pedágio – três em Santa Catarina. Os locais de pedágio serão no Km 081 em Monte Castelo, 
no Km 152 em Santa Cecília e no Km 233 em Correia Pinto – SC, que está em operação 
desde dezembro de 2008.  

Estudos realizados pela Federação das Empresas de Transporte de Carga de Santa 
Catarina (FETRANCESC) apontaram para 34 itens que não estão claros nos contratos de 
concessão da BR-116 e BR-101. Algumas falhas foram levantadas, como a que permite 
aditivos nas tarifas do pedágio, aumentando seu valor em até 25%. O edital permite também 
que haja um equilíbrio-econômico, ou seja, a empresa poderá elevar a tarifa de acordo com 
as novas obras que realizar. Outro ponto polêmico levantado pela FETRANCESC foi o fato 
de ser ignorado na computação da tarifa as receitas geradas pela faixa de domínio. 

Os efeitos da ação dos agentes naturais, como o clima e o relevo, ainda são aspectos 
de grande influência nas estradas catarinenses, como pôde ser sentido nas chuvas de 
novembro de 2008. Diversas rodovias federais, estaduais e municipais tiveram sua estrutura 
danificada, entre elas rodovias fundamentais para o deslocamento da população e para o 
escoamento da produção, como a BR-101, a BR-470 e a BR-282, o que gerou sérios 
transtornos no cumprimento de funções básicas e trouxe prejuízos gigantescos para a 
economia catarinense e brasileira. Apesar dessas imposições naturais pelo qual o Estado 
vem sofrendo, o momento histórico atual mostra outros impasses para a insuficiência das 
rodovias. A deficiência dos planejamentos e a deficiência de obter recursos suficientes 
apontam para a permanência dos problemas a que as estradas estão submetidas. 
 

 
Ferrovias 
 

                                                           
7
 A OHL Concesiones se destaca no setor de rodovias de pedágio, no qual, em março de 2008, controlava 25 

concessões, das quais 21 estavam em operação. Além das concessões de rodovias, cujo comprimento total em 
construção ou exploração é de 4.044 km , a sociedade conta com a gestão integral de 1 aeroporto no México; 
30 hectares e 1275 pontos de atracação em portos comerciais; e 37 km de linhas ferroviárias, através da gestão 
de 2 concessões metroviárias na Espanha. (OHL Brasil, 2009)  
 



Das cinco estradas de ferro existentes em Santa Catarina, atualmente três ainda 
operam no estado: Estrada de Ferro Tereza Cristina (concessionária Tereza Cristina SA), 
Ramal São Francisco e Tronco Sul (concessionária ALL Logística). 

O principal produto transportado pela Estrada de Ferro Tereza Cristina é o carvão 
mineral produzido no sul do estado e destinado para a geração de energia termelétrica. Suas 
linhas cortam 12 municípios. 

A América Latina Logística do Brasil S.A.(ALL), anteriormente denominada 
Ferrovia Sul Atlântico S.A., obteve a concessão da rede ferroviária da Malha Sul pertencente 
à Rede Ferroviária Federal S.A. no leilão realizado em 13/12/96. A outorga dessa concessão 
foi efetivada pelo Decreto Presidencial de 21/02/97, publicado no Diário Oficial da União de 
24/02/97. A empresa iniciou a operação dos serviços públicos de transporte ferroviário de 
cargas em 01/03/97 e apresenta a seguinte estrutura, conforme quadro a seguir: 

 
Atuação da América Latina Logística do Brasil S.A 

Área de Atuação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná  

Extensão das Linhas:   Bitola 1,00: 6.575 km 

Bitola 1,44: 11 km  

Pontos de Interconexão com Ferrovias : 

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A.  Pinhalzinho-PR  

Ourinhos-SP  

FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.  Guarapuava-PR  

AFE - Administracion de Ferrocarriles del Estado - Uruguai  Santana do Livramento-RS  

Ferrocarril Mesopotamico General Orquiza - Argentina  Uruguaiana-RS  

Pontos de Interconexão com Portos : Paranaguá-PR, São Francisco do Sul-SC, Porto Alegre-RS, Rio 
Grande-RS e Estrela-RS (Terminal Hidroviário) 

Fonte: http://www1.dnit.gov.br/imprensa/download/Ferroviario.doc 

      A ALL administra uma malha férrea de 20.495 quilômetros de extensão, cobrindo 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a 
região central da Argentina. A empresa cruza as fronteiras do Paraguai e Uruguai e serve o 
Chile por rodovia a partir da base logística intermodal de Mendoza, na Argentina. Sete dos 
mais importantes portos do Brasil e Argentina são atendidos pela ALL. 

A movimentação ferroviária no trecho de Mafra a São Francisco do Sul é de 
03 trens/dia (com estudo para 07 trens/dia ), composta por aproximadamente 
80 vagões em cada composição. Principais produtos:  
Sentido São Francisco - soja, farelo, óleo vegetal e material siderúrgico (bobinas).  
Sentido Mafra - trigo, cevada, malte e material siderúrgico (bobinas)  
Para Jaraguá do Sul - cimento ensacado. 

Somente em 2007, a ALL investiu R$600 milhões em via permanente, 
tecnologia, ativos (locomotivas e vagões), pátios ferroviários, 
treinamentos e demais projetos para proporcionar o aumento da produtividade 
e da segurança em sua malha (entrevista concedida via e-mail pela ALL). 

A malha sob concessão da ALL em Santa Catarina é de 1.204 quilômetros, sendo os 
principais entroncamentos  os trechos Mafra-Lages e Mafra à São Francisco 
do Sul. Já o trecho Mafra - Marcelino Ramos  é um trecho com baixa demanda de cargas, 
que recebe manutenção básica, com  circulação de veículos de inspeção e ainda de trens 
turísticos esporádicos, promovidos pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária 



(ABPF-SC). A retomada da circulação de cargas neste trecho depende exclusivamente de 
acordos comerciais, com a disponibilização de volumes, por parte dos clientes,  que 
viabilizem a operação (entrevista concedida via e-mail pela ALL). 

Os principais produtos transportados no trecho ferroviário de Santa 
Catarina são: soja, milho, farelo, óleo vegetal,  siderúrgicos, bobinas de 
papel, entre outros. A ALL atua com foco no crescimento da movimentação de 
commodities e na ampliação da atuação em novos segmentos de produtos 
industrializados, como contêineres, bens de consumo, frigorificados, 
madeira, entre outros. 

Santa Catarina tem importante posição no Mercosul e na exportação de 
produtos agrícolas brasileiros. Sua malha, entretanto, é uma das menores em 
capilaridade, quando comparado a outros estados do sul e sudeste, por isso, 
a movimentação é restrita. A ferrovia tem importante papel na exportação de 
commodities agrícolas pelo porto de São Francisco do Sul, assim como  em segmentos 
industrializados como florestal, siderurgia e contêineres (entrevista concedida  via e-mail 
pela ALL).  

Entre seus principais clientes, estão algumas das maiores empresas do país, 
como Cargill, Bunge  AmBev, Unilever, Votorantim, Scania, Ipiranga e 
Gerdau. Seus serviços logísticos incluem o desenvolvimento de projetos 
customizados, movimentação nacional e internacional door-to-door, 
distribuição urbana, coletas milk run, gestão completa de armazéns, centros 
de distribuição e estoques. Atende aos mais diversos segmentos: commodities 
agrícolas e fertilizantes, combustíveis, construção, madeira, papel, 
celulose, siderúrgicos, higiene e limpeza, eletro-eletrônicos, automotivo e 
autopeças, embalagens, químicos e petroquímicos, bebidas, entre outros. 

Com o objetivo de ampliar a malha ferroviária, a Secretaria de Infra-estrutura 
desenvolveu em 2003 o “Estudo de Viabilidade do Sistema Ferroviário no Estado de Santa 
Catarina“, o qual propõe duas novas ferrovias:Ferrovia Litorânea - 236 km; Ferrovia Leste-
Oeste - 616 km. 

O estudo da Ferrovia Litorânea indica um caminho que liga Imbituba a Araquari, e 
conectaria as ferrovias ALL e FTC, além dos quatro portos catarinenses.  
Por sua vez a Ferrovia Leste-Oeste prevê a ligação entre as cidades de Itajaí e Chapecó, 
conectando à ALL em Ponte Alta no Planalto Serrano, e em Herval d´Oeste, no Vale do Rio 
do Peixe (vide mapa a seguir). 
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