Após vistoria, Serra do Rio do Rastro continua interditada
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Lauro Müller-Bom Jardim - A Serra do Rio do Rastro, que liga Lauro Müller a Bom Jardim da
Serra, continua interditada. Uma reunião na tarde desta terça-feira (5) discutiu as condições do
trecho da SC-390 com a Defesa Civil Estadual.
O assunto também foi abordado com o governador Carlos Moisés. Por enquanto, não há nova
decisão sobre o tráfego de veículos no local, que está interditado desde a noite de
segunda-feira.
Rachaduras na pista de concreto e o descolamento da mureta de contenção foram os pontos
mais graves encontrados na vistoria, e que motivaram a interdição. Também há locais onde a
drenagem está comprometida, e a água que desce da serra verte entre as emendas da pista.
Nesses pontos, as placas de concreto apresentam desnível e o solo tem cedido, segundo o
coordenador regional da Defesa Civil de Santa Catarina no Sul, Rosinei da Silveira.
— Observamos que a potencialização dos riscos tanto no leito da rodovia quanto nas encostas
ainda continuam, em alguns trechos até riscos potencializados. O pavimento na parte de
concreto está cedendo em algumas áreas, com rebaixamento na pista, e no asfalto também a
encosta não está tão segura, e a pista sendo rebaixada — explicou.
Na reunião desta tarde também foram discutidas alternativas temporárias para a região. Entre
as possibilidades, além de manter a rodovia fechada, está a liberação para o tráfego de
veículos leves, mas a decisão depende do aval de Defesa Civil Estadual junto ao governador.
Se essa hipótese for confirmada, os caminhões terão que buscar rotas alternativas.
De Criciúma até Bom Jardim da Serra, primeira cidade ao final do trecho interditado, a viagem
dura 1h40min. Para chegar até o topo por outra rota, quem sai do Sul do Estado vai enfrentar
uma viagem de mais de 5 horas, pois é preciso subir via Braço do Norte, Anitápolis e Rancho
Queimado, e pegar a BR-282. Quem sai de Florianópolis deve acessar a Serra também pela
BR-282.
Segundo Silveira, a medida foi tomada por questão de segurança, pois o risco seria de
desmoronamento da pista, como ocorreu no mês passado na Serra do Corvo Branco. Até nova
decisão, a Serra do Rio do Rastro continua interditada.
Estado diz que técnicos e engenheiros buscam alternativas Na noite desta terça, o
governo de SC divulgou nota informando que técnicos da Defesa Civil e engenheiros do
Deinfra estão em busca de alternativas para garantir a segurança dos usuários.
"O governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil
(SDC), informa que a SC 390 no trecho da Serra do Rio do Rastro permanece interditada.
Técnicos da SDC e engenheiros do Deinfra estão buscando as melhores alternativas para
garantir a segurança dos usuários.
Nesta quarta-feira (6) uma junta composta por três engenheiros do Deinfra farão nova
avaliação. Com os dados que serão colhidos será possível definir a técnica mais adequada
para a recuperação da rodovia.
A liberação do tráfego para veículos de pequeno porte, após ações paliativas, também está
sendo estudada.
O governo do Estado pede a compreensão dos catarinenses, em especial do Planalto Sul e
Serra, que utilizam a via.
A interdição tem o único objetivo de garantir a segurança e resguardar vidas."

1/1

